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AMERIKA TURI NAUJUS 
GINKLUS

Amerikos kariuomenės štabų šefas gen. Col- 
lins’as, kalbėdamas apie ginklavimąsi, pareiškė, 
kad Amerikos kariuomenė turi naujus ginklus: 
atominius artilerijos sviedinius ir iš tolo vai
ruojamuosius sviedinius, kuriuos galės panaudoti 
taktiniams tikslams, vadinasi, prieš priešų 
kariuomenę, bet ne prieš miestus bei pramonės 
centrus. Šitie ginklai bus tikslesni kaip iš lėk
tuvų mėtomos atominės bombos. Amerikos 
karinėms pajėgoms pavyko pasidirbdinti spe
cialius ginklus prieš tankus. Jei jie pasirodys 
vykę, tuomet žymiai palengvės vakarinės Eu
ropos gynyba. Jei mes pajėgsime mūsų sąjun
gininkams vak. Europoje suteikti, palyginti 
nebrangius ginklus, kuriais bus galima sunaikinti 
kiekvieną priešo tanką ir numušti kiekvieną jo 
lėktuvą, tai tat padės ne tik apginti vak. Europą 
jos užpoulimo atveju, bet ir suteiks jai reikalingą 
išsilaisvinimą, nurodė generolas.

RUSIŠKI DALYKAI UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Pastaruoju laiku Rusijos satelitinius kraštus 
vėl skalauja suėmimų, likvidavimų ir kitokių 
sovietinei tvarkai būdingų nežmoniškumų banga. 
Rumunijoje birželio 5 į 6 naktį suimta šimtai 
buvusių veikėjų, kultūrininkų ir kariškių. Vengri
joj — dar daugiau, ypač kariuomenėj; suimta 
net vyriausiojo štabo keletas narių. Čekoslo
vakijoj panašūs reiškiniai tiek nuprogresavo, 
kad net pats prezidentas Gotvald’as susilaukė 
iš Rusijos 100 patyrusių enkavedistų apsaugą: 
jis yra saugomas Lanų pily, į kurią niekas, pa
grindinai neiškratytas, neįleidžiamas. Gotval- 
das be gausios apsaugos niekur negali pajudėti.

Nepasitikėjimo ir įtarinėjimo aplinka Čeko
slovakijoje tiek išbujojo, kad visi vienas kitą 
įtarinėja.

„NEGYVOJI JUOSTA” 
JUGOSLAVIJOS PASIENY

Vengrai Jugoslavijos pasieny įsteigė 16 klm. 
pločio „negyvąją juostą”, į kurią galima būsią 
įvažiuoti tik specialiu vengrų policijos leidimu. 
Tuo pačiu metu, kai ši žinia buvo paskelbta, 
atšauktas iš Belgrado Vengrijos pasiuntinys.

Šis vengrų žygis aiškinamas kaip pastanga 
Rusijos satelitų dar labiau sustiprinti „šaltąjį 
karą” prieš Jugoslaviją ir paslėpti tuos karinių 
įstiprinimų darbus Vengrijos pasieny, apie ku
riuos neseniai spauda rašė.

EGIPTO REIKALAVIMAI
Egiptas įteikė D. Britanijai notą, kuria pakar

tojo savo reikalavimus atitraukti Britų kariuome
nę iš Sueso Kanalo srities ir perduoti Egiptui 
Sudaną. Nota nepaskelbta, dėl to jos motyvai, 
kuriais Egiptas tokius reikalavimus stato, gali 
būti tik spėjami.

Šią savaitę Britų vyriausiojo štabo virš. marš. 
Slim’as lankėsi Egipte ir, kaip aiškėja, turėjo 
pasikalbėjimus su Egipto min. pirm. Nahas 
Paša, karalium Faruku ir Egipto kariuomenės 
vadais. Manoma, kad per pasikalbėjimus buvo 
paliesti Egipto notoje pažymėti reikalavimai ir 
svarstytas Egipto saugumo klausimas.

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
19.000 PAVOGTU VAIKU

Amerika kartotinai paragino JTO paveikti 
tuos kraštus, kuriuose laikomi partizanų pagrobti 
graikų vaikai, kad jie būtų pagaliau, grąžinti. 
Iš viso graikų pagrobta 19.000. Jie yra laikomi: 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir rusų okup. 
Vokietijos dalyje. Iš šių kraštų tik Jugoslavija 
sutiko partizanų pagrobtus graikų vaikus grąžinti.

VLIKO NARIAI IŠVYKO 
I ROMĄ

Vliko pirm. prel. Krupavičius ir nariai: J. 
Brazaitis ir V. Sidzikauskas išvyko į Romą.

Apie 25 milijonai žmonių kasmet pasauly 
padaugėja. Pažangesnieji Kinijos ir Indijos 
žmonės vis dažniau svarsto gimimų skaičiaus 
mažinimą, skelbia U n e s c o išleista brošiūra.

SAVAITES ĮVYKIAI
ASTRONOMINIO DYDŽIO AMERIKOS 

PAGALBA PASAULIUI
Amerikos prez. Truman'as paprašė parla

mentą sekantiems metams Amerikos sąjun
gininkų karinei pagalbai paskirti 1 milijardą 
222 su puse milijonų dolerių. Jis nurodė, kad 
šių pinigų paskyrimo uždelsimas būtų smūgis 
visoms mūsų pastangoms sukurti tokią taiką, 
kokios laisvasis pasaulis siekia ir sumažintų 
mūsų laisvo gyvenimo ir darbo galimybes.

Prašomieji pinigai turės būti panaudoti liepos 
1 d. prasidedančiais biudžetiniais metais sąjun
ginių, daugiausia Atlanto Pakto, kraštų ginkla
vimui finansuoti. Kinų reikalams numatyta 
75 milijonai, bet neišvardinta nei kraštai, nei 
sumos.

Antras, ne mažesnis suma ir savo reikšme 
dokumentas, kurį prez. Truman’as šią savaitę 
pasirašė, tai įstatymas, numatąs Amerikos pa
galbą pagal penkias paskiras programas, 3 
milijardus, 121 milijoną su puse dolerių sumai. 
Didžiausia suma 2.850 milijonų dolerių ski
riama Europos pagalbai, pagal Marshall’io 
planą, trečiaisiais jo veikimo metais. 194 mili
jonai dolerių skiriama pietinei Korėjai, pietų — 
rytų Azijos kraštams ir nacionalistinei Kinijai.

Šioms žinioms kiek plačiau paaiškinti reiktų 
nemažai vietos laikrašty. Išeitų ne trumpas 
aiškinimas, kuriame negalima būtų nepeminėti ir 
tokio fakto, kad visos tos išlaidos, kurios siekia 
pasauly laisvę išlaikyti, yra kaip ir savotiškas 
mokestis už blogai užbaigtą antrąjį pasaulinį 
karą. Šių laikų žmonija turi būti dėkinga Aukš
čiausiajam, kad Jis pasauliui davė tokį kraštą, 
kaip JAV. Jei ne ji, visa žmonija bematant atsi
durtų baisiausioje vergijoje. Tada žemės ka- 

j muoly būtų tik vergų stovyklos ir jų centras 
Maskvoje.

JAPONIJOS IR BELGIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Pereitą sekmadienį buvo Japonijoje ir Belgijoje 
rinkimai.

Japonijoje rinkta tik aukštųjų rūmų atstovų 
dalis. Iš bendro šių rūmų 250 narių skaičiaus, 
perrinkta 132.

Rinkimuose dalyvavo per 31 milijoną rinkikų. 
Balsavo 72% balso teisę turinčiųjų. Japonų 
komunistai dėjo visokias pastangas norėdami 
daugiau rinkikų savo pusėn palenkti. Kartais 
jų veikla buvo pasireiškusi net kriminaiėm for
mom. Tačiau rinkikų jie nepaveikė ir vos tik 
vienas komunistas buvo išrinktas. Daugiausia 
atstovų išrinkta dabar valdžioje esančios libe
ralų partijos.

Tuoj po rinkimų, vyriausias sąjungininkų oku
pacinės valdžios Japonijoj komisaras gen. Mac 

Bolševizmo kelias yra žmonių lavonais nuklotas, krauju aplietas ir ašaromis aplaistytas. Ne
kaltų žmonių žudymas, jų kraujo liejimas, visokeriopas skriaudimas, žmoniškosios vertės panei
gimas ir suverginimas yra būdinga bolševikinio rėžimo savybė. Jau dešimt metų kai rusai Lietu
vą okupavo, kai griauna jos gyvenimą ir naikina žmones. Šimtai tūkstančių Lietuvos sūnų ir du
krų ištremta, dešimtys tūkstančių išžudyta. Žudimas ir naikinimas nesiliauna. Nors šis vaizdas 
yra paimtas iš pirmųjų bolševikinės okupacijos dienų ir rodo Panevėžy nužudytą Dr. Gudonį ir 
liūdinčią jo žmoną, bet aktualus ir šiems laikams, nes ir dabar Lietuvoje žudynių yra ne mažiau 
ir baisesnių.

Kiekvieno lietuvio politinio emigranto nuolatinė mintis turi būti Lietuva, o visas gyvenimas 
paskirtas siekimui iš pavergimo išvaduoti Lietuvą.

Arthur’as parašė Japonijos vyriausybei raštą, 
kuriuo pareikalavo suspenduoti visiems 24 ja
ponų komunistų partijos centrinio komiteto 
nariams pilietines teises. Jis nurodė, kad komu
nistų partija siekia sukelti visuomenės nerimą 
ir panaudoti jį teisėtą Japonijos valdžią jėga 
pašalinti. Japonijos vyriausybė pažadėjo per 
24 valandas šį patvarkymą įvykdyti. Ši prie
monė palietė ir 6 komunistų atstovus parla
mente. Dėl to žemutiniuose rūmuose liko 29, 
o aukštuosiuose — 3 komunistų atstovai.

Belgijoje įvykę parlamento rinkimai turi iš
spręsti karaliaus Leopoldo į sostą grįžimą. Šis 
klausimas jau trys mėnesiai Belgijoje tapo kon
stitucinės reikšmės klausimu. Nors per įvykusį 
gyventojų plebiscitą daugumas Belgijos gyven
tojų pasisakė už karaliaus grįžimą, bet, kadangi 
partijos savo tarpe nesutarė, dėl to parlamentas 
buvo paleistas ir dar kartą duota proga gyven
tojams dėl karaliaus grįžimo pasisakyti. Kara
liaus grįžimą aiškiai remia katalikų partija, 
socialistai ir komunistai priešinasi, o liberalai — 
laviravo tarp vienos ir kitos pusės. Buvusiam 
parlamente katalikai turėjo 105 atstovus, socia
listai — 66, liberalai — 29 ir komunistai — 12. 
Senate katalikai turėjo daugumą.

Sekmadienį įvykę rinkimai praėjo mažo su
sidomėjimo ženkle. Dėl to rinkikų skaičius 
buvo nedidelis. Katalikų partija parlamente 
gavo 108 atstovus, arba 4 daugiau, kaip visos 
kitos partijos kartu; komunistai pralaimėjo ir 
turės tik pusę tiek atstovų, kiek turėjo.

Katalikų partija ryžosi viena sudaryti vyriau
sybę ir tuo būdu dėl karaliaus grįžimo kilusią 
konstitucinę krizę užbaigti.

SCHUMAN’O PLANO KONFERENCIJA
Piancūzijos užs. reik. min. Schuman'o planas, 

pradžioje siekęs sutarptautinti Vokietijos ir 
Prancūzijos geležies ir anglies pramonę, netrukus 
susilaukė kaimyninių kraštų: Belgijos, Olandijos, 
Luksemburgo ir Italijos susidomėjimo ir Ame
rikos pritarimo. Tokiai būklei paaiškėjus, pran
cūzai siekė plano palenkti ir D. Britaniją, kad 
paskiau, susirinkę konferencijon žinovai galėtų 
jį svarstyti ir įkurti reikalingą organizaciją. 
Tačiau tuo metu, kada pasirengimai konferencijai 
ėjo, pasitaikė taip, kad D. Britanijos min. pirm, 
buvo išvykęs atostogų, o užs. reik. min. gulėjo 
ligoninėje. Be jų Britų ministerių kabinetas, 
susirinkęs nepaprasto posėdžio Prancūzų kvie
timui svarstyti, nutarė tik vėliau, kai konferen
cija išryškins planą, savo nuomonę dėl jo pa
reikšti. Tačiau, kaip matyti iš Prancūzų spaudos, 
Prancūzai nenustoja vilties konferencijoje svars
tant planą ir Britus matyti. Tokios viltys, matyt, 
turi pagrindą.

{Tęsinys 6 puslapy)

MIRĖ DR. K. GRINIUS
Birželio 4 d. vienoje Čikagos ligoninių 

mirė, trumpai sirgęs krūtinės vėžiu, žino
mas senosios lietuvių kartos visuomenės 
veikėjas ir tretysis Lietuvos prezidentas 
Dr. Kazys Grinius, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Amerikon jis nuvyko kaip politinis 
emigrantas. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
metais, kai antrą kartą rusai ją okupavo.

Dr. K. Griniaus veikla ėjo plačiu baru. 
Ją apžvelgsime sekančiame numery.

LIETUVIU RAŠYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 6 d. Bostone įvyko rašytojų suva
žiavimas. Suvažiavimą šaukė Šiaurės Amerikos 
Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos. Didžiajai 
daliai rašytojų atvykus į JAV-bes, į čia persikėlė 
ir LRT D-jos valdyba. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse atsirado dvi draugijos. Kilo reika
las abiejų draugijų veiklą koordinuoti.

Suvažiavimui pirmininkavo Faustas Kirša, 
sekretoriavo Petras Pilka. Suvažiavimas nutarė 
abi draugijas sulieti į vieną. Nauja draugija 
turi tradicinį „Lietuvių Rašytojų Draugijos” 
vardą. Jos narių skaičius dabar siekia 90. 
Jai priklauso visi buvę Š. A. Rašyt. D-jos ir 
Liet. Rašyt. Tremt. Dr-jos nariai, nežiūrint 
kuriame pasaulio krašte jie yra.

MIRĖ MUZIKAS
ANT. DVARIONAS

Gegužės 18 d. Toronte, Kanadoje, kraujo 
tromboze mirė plačiai žinomas lietuvis muzikas 
Antanas Dvarionas, sulaukęs 51 metų amžiaus.

Staigią Antano Dvariono mirtį Toronto lie
tuviškoji visuomenė skaudžiai pergyvena ne tik 
atjausdama visą malonią jo šeimą, likusią tra
giškoje padėtyje, kai dėl trijų burnų teliko viena 
pora darbingų rankų, ne tik dėl to, kad tai buvo 
neginčijamas muzikinis autoritetas, bet dar 
labiau pergyvena prisimindami jo atvirą nuo
širdų būdą, jo paslaugumą ir entuziazmą dirb
ti bei remti kiekvieną gražų užsimojimą.

FILIPINUOSE PLEČIASI 
NAMU KARAS

Komunistinių partizanų veikla Filipinuose 
didėja ir plečiasi. Jaunos respublikos karinės 
pajėgos nepajėgia krašto nuo jų apvalyti. Dėl 
to ten susidaro panaši būklė, kokia buvo Graiki
joje, prieš suteikiant jai Amerikos pagalbą. 
Be Amerikos pagalbos Filipinus gali ištikti 
nacionalistinės Kinijos likimas. Amerika prie 
to negali prileisti, nes Filipinai Amerikos sau
gumo sistemoje yra labai svarbus punktas.

Ryšium su susidariusia Filipinuose būkle, 
Amerikoje svarstoma kokios Filipinams reiktų 
pagalbos. Ryškėja tuo tarpu dvi nuomonės. 
Viena jų siūlo pasiųsti Amerikos kariuomenę, 
kurią turėtų Filipinų respublikos prezidentas 
pakviesti, kita — kad krašto rimtis gali grįžti 
ir įvykdžius plačias socialines ir ūkines reformas.

SKRENDANTI LĖKŠTĖ 
ANGLIJOJE

Vienas Britų sprausminio naikintuvo lakūnas, 
nusileidęs aerodrome pranešė, kad skrisdamas 
apie 10 klm. aukšty, netoli Chichester’io matė 
lekiantį šviesios spalvos apvalų daiktą. La
kūnas skrido apie 600 km per valandą greičiu, 
bet apvalusis daiktas dar greičiau lėkė, dėl to 
negalėjo jo vytis. Šitas pranešimas dabar ti
riamas.

AUKSO PIGIMO PRIEŽASTYS
Dabartinis aukso kainos kritimas, žinovų 

nuomone, esąs sukeltas iš dalies ir netikrų gan
dų apie tariamąjį Sovietų didelį aukso prisan- 
dėliavimą ir jo dumpingo (kainų numušimo 
sumetimais paleidimą į rinką) galimybę. Dar 
labiau kritus aukso kainai, be abejonės, Sovietai 
tokiu faktu pasinaudotų ir nupirktų jo didesnius 
kiekius, norėdami savo rublį sustiprinti, kuris 
dabar oficialiai yra auksu pagrįstas.

JAU DEŠIMT METU KAI LIETUVĄ PAVERGĖ SOVIETAI
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LIETUVOS KRYŽIAUS KELIU DEŠIMTMETIS
TRAGIŠKŲJŲ TĖVYNĖS IŠGYVENIMŲ 

DIENAS MININT

1940 m. vasario 16 d. Vilniuje, minint Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 22-ją sukaktį, 
anuometinis ministeris pirmininkas p. A. Merkys 
savo kalboje nurodė, jog „šiandien Lietuvos 
vyriausybės ir visos lietuvių tautos svarbiausias 
uždavinys — išlaikyti valstybės nepriklausomybę 
ir išsaugoti tautos gyvybę”. Šitas uždavinys, 
visa plotme iškilęs tomis dienomis, kai Antrasis 
Pasaulinis Karas jau buvo rimtai įsisiūbavęs ir 
kai Lietuvoje, prieš jos vyriausybės ir tautos 
laisvą valią, jau buvo įkurdintos gausios Raudo
nosios Armijos įgulos, tačiau suvereninė Lie
tuvos valstybė praktiškai dar tebeegzistavo, 
virto visos tautos aukščiausiu politiniu idealu, 
kuris žymėjo ir tebežymi mūsų minčių ir veiksmų 
gaires per visą Lietuvos kryžiaus kelių dešimt
metį. Skaudžiai nusikalstume Tėvynei ir savo, 
kaip lietuvių, tautinei prigimčiai, jei mes kada 
nors mėgintume nuo šio idealo nukrypti arba 
nors bandytume jį pastatyti mūsų politinių 
darbų antrame plane. Šiandien, kai suspausta 
širdimi minime Lietuvos kryžiaus kelių dešimt
metį, mes, visi lietuviai, nežiūrint mūsų politi
nių, religinių, profesinių ar kitokių skirtumų, 
turime giliai įsijausti, jog Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstaytmo ir tautos gyvybės iš
laikymo idealas yra mums visados ir visur tas 
jūros šviturys, kuris ir gūdžiausią naktį šviečia 
mums tikrąjį kelią į Tėvynės laisvę.

I. RUSIŠKOJO IMPERIALIZMO IR 
TARPTAUTINIO KOMUNIZMO AGRESIJA 

PRIEŠ LIETUVĄ

Birželio 15 d. lietuvių tauta gedulingai mini 
rusiškojo imperializmo ir tarptautinio komunizmo 
agresijos prieš Lietuvą dešimtmetį. Mūsų akyse, 
lyg fi Intoje šiurpūs vaizdai, bėga Lietuvos tra
giškųjų išgyvenimų dienos. Taikinga, huma
niška, net priešui jo nelaimės valandomis iš
tiesusi žmoniškumo ranką, įžengusi į tvirtą 
ūkinio ir kultūrinio progreso kelią, mūsų Tė
vynė — pavyzdingai sąžininga ir visų savo tarp
tautinių įsipareigojimų vykdytoja—tampa So
vietų Sąjungos imperializmo auka. Okupantas 
karine jėga krašte viduje sustabdė oficialų mūsų val
stybės suverenumo veikimą, policinėmis priemo
nėmis suklastojo lietuvių tautos valią ir ėmėsi 
vykdyti visus sovietinei sistemai būdingus val
dymo metodus: fizinį ir moralinį terorą, jokių 
ribų neturinčią apgaulę ir melą, materialinį ir 
dvasinį krašto nuskurdinimą. Mūsų tauta ypač 
skaudžiai kentėjo ir šiandien tebekenčia fizinio 
ir moralinio teroro padarinius: žmonių žudymus, 
areštus ir baisiausius kankinimus ir nuolatines 
lietuvių deportacijas, kurios ligšiol jau yra pa- 
lietusios nemažą lietuvių tautos dalį.

Kartu su Lietuvos okupacijos dešimtmečiu, 
šiandien mes minime pirmųjų masinių lietuvių 
trėmimų į Sibirą devynerių metų sukaktį. Iš
gyvenę tas šiurpias dienas Tėvynėje, savo akimis 
matę siaubingus okupanto siautėjimus, baisė- 
jęsi deportacijų vykdymo žiaurumais, mes kiek
vieną dieną turime prieš akis mūsų Tėvynę 
ir tautą ištikusios tragedijos realų vaizdą. Esa- 
me gyvieji liudininkai sovietų kriminalinių dar
bų, kurie siekia mūsų tautą biologiškai išnai
kinti. Sovietų vykdomos deportacijos ir kiti 
jų vartojami fizinio teroro metodai — tai nė
ra atsitiktinės arba laikinosios priemonės siste
mai priešingai nusiteikusiems jų okupuoto krašto 
gyventojams izoliuoti, bet yra moksliškai iš
dirbtas planas, kurio pagrinde glūdi visiškas so
vietų valdomų tautų gyvybės likvidavimas. 
Štai kas slepiasi sovietinės okupacijos turinyje!

Pirmoji sovietinė okupacija, tik vienerius 
metus tesitęsusi, iš mūsų tautos išreikalavo 
didelių gyvybinių aukų: 40.000 tremtinių, 12.000 
kalinių ir 5.000 nužudytųjų. Materialiniai nuo
stoliai siekia milijardus litų. Tos okupacijos 
metu, tačiau, sovietams nepavyko nė pavergti 
nė sužlugdyti lietuvių tautos laisvės kovos dva
sią. Nežiūrint aktyviai vartojamų teroristinio 
rėžimo metodų, nežiūrint visur skleidžiamo 
okupantų tautų dvasios pavergimo šūkio: „tau
tinė forma — socialistinis turinys”, lietuvis 
išliko ištikimas savo Tėvynei ir savo tautos 
laisvės idealui. Tąja laisvės dvasia per visą 
mūsų tautos kryžiaus kelių dešimtmetį kvė
puoja visa Lietuvos žemė.

II. VOKIEČIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE

Iškilus Sovietų Sąjungos — Vokietijos karui, 
lietuvių tauta revoliuciniu būdu ėmėsi įgyven
dinti savo tautines aspiracijas. Spontaniškojo 
partizanų sukilimo išdavoje, buvo deklaruotas so
vietų laikinai užgniaužto valstybės suverenumo tę
simas ir sukurta Laikinoji Vyriausybė, kuri 
sunkiausiomis, jos disponuojamoje teritorijoje 
vykstančio svetimų jėgų karo, sąlygomis rodė 
milžiniškas pastangas ir pasigėrėtiną drąsą Lie
tuvos Laisvės žodį vėl paversti gyvu valstybės 
organizmu. Vyriausybė tvirtai jautė, kad su 
ja petys į petį žygiuoja trijų milijonų lietuvių 
tauta. Tačiau Laikinosios Vyriausybės kieta 
laikysena ir jos įvairiose valdymo srityse padaryti 
aktyvūs veiksmai nedavė siekiamų politinių re
zultatų, nes vokiečių kariuomenė Lietuvą iš 

Maskvos priespaudos išvadavo ne lietuvių tau
tos laimei ir mūsų kultūros kūrybai, bet Vokie
tijos ekspoatacijai. Laikinoji Vyriausybė po 
šešių savaičių, prieš jos pačios valią, vokiečių 
okupacinės jėgos buvo likviduota ir Lietuvoje 
įvesta vokiška okupacinė civilinė administra
cija.

Nuo čia prasidėjo Lietuvos kryžiaus kelių 
antrasis etapas.

Vokiečių okupacija vartojo sovietinei okupa
cijai giminingus metodus, tačiau vokiškasis ma
terialinis palinkimas ir į Lietuvą atsiųstų jų 
valdininkų menkas politinis ir administracinis 
išlavinimas bei turtinis gobšumas dažnai lietu
viams duodavo galimumo sukurti platesnį poli
tinio ir tautinio manevravimo lauką. Išnaudo
dama šias sąlygas, lietuvių tauta galėjo prie
šintis ir tvirtai moraliniai priešinosi vokiečių 
okupacijos siekimams. Tuo metu, kai Vokie
tijoje tebebuvo geležinė Europos galybė, kai 
prancūzai, danai, belgai, norvegai, latviai, estai 
ir kiti vokiečių okupuoti kraštai klusniai orga
nizavo garsiuosius SS legionus, lietuvių tauta 
suderintomis jėgomis, meistriškai manevruoda
ma, okupacinei vokiečių valdžiai statydama 
anoms dienoms nepaprastai drąsias sąlygas — 
pirmiau sugrąžinti Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę ir tik po to kalbėti apie Lietuvos 
karinių pajėgų organizavimą — išliko laisvės 
siekimo pavyzdys, nes atmetė vokiečių drastiš
kus, grąsinimo forma iškeltus reikalavimus ir 
ryžosi galimoms skaudžioms aukoms, bet ne- 
nukrypo ir nepažeidė Laisvės idealo.

Pirmoji sovietinė okupacija, sugriovusi Ne
priklausomos Lietuvos juridinę, ūkinę ir socia
linę santvarką ir įgyvendinusi sovietinę, įgalino 
vokiečius lengviau ūkiškai siaubti Lietuvą, net 
vykdyti juoduosius kolonizacijos planus ir su
imti gamybines įmones bei jų produkciją į savo 
rankas. Tuo būdu, sovietinė okupacija paruošė 
palankią dirvą vokiečių okupaciniams tikslams.

Vokiškoji okupacija Lietuvai padarė mil
žiniškus materialinius, gyvybinius ir kultūrinius 
nuostolius, tačiau ir ji neįstengė palaužti lietu
vių tautos Laisvės dvasios, kuri per visą tą oku
paciją buvo aktyvi, kovinga ir garbinga lietuvių 
tautos reprezentante. Toji dvasia įkvėpė sukurti 
aukščiausius mūsų tautos Laisvės atstatymo 
visuomeninius — politinius organus — Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, kuris ir 
šiandien vadovauja Lietuvos išvadavimo dar
bams.

HI. ANTROJI SOVIETINĖ OKUPACIJA

Šioji okupacija žymi Lietuvos kryžiaus kelių 
trečiąjį etapą, kuris tebesitęsia ir ligi šių dienų. 
Antroji sovietinė okupacija ilgesniam laikui už
dėjo leteną ant mūsų tautos. Nuo laisvojo 
pasaulio atsitvėrę geležine uždanga, sovietai 
šiandien jau okupuotuose kraštuose, jų tarpe 
ir Lietuvoje, išvystė negirdėto masto genocido 
nusikaltimus. Į Vakarus iš Lietuvos prasiskver
biančios kad ir šykščios autientiškos informa
cijos rodo, jog sovietai „stachanoviškais tem
pais” nuolat vykdo naujas lietuvių deportacijas, 
vietoje žudo aktyviuosius patriotus, kalėjimuose 
kankina dešimtis tūkstančių mūsų tautos vaikų.
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Sovietų Pasiuntinybės ir Komunistų Partijos 
sukama mašina kas valanda rieda smarkyn ir 
pirmyn.

Iš nakties Kauno telegramstulpiai, tvoros, 
sienos aplipinamos kraštui nusipelniusių asmenų 
šlykščiomis karikatūromis, šaržais. Policija ne
bėra pajėgi suvaldyti patamsio gaivalus; yra 
faktų, kad naktį gatvėse budėję policininkai buvo 
verčiami talkininkauti plakatų klijuotojams.

Manufaktūros krautuvėse didelis pareikalavi
mas raudono audeklo. Kaunas stebėtinai greit 
apverčiamas pirmosiomis Sovietų S-gos „dova
nomis”, — žymiųjų sovietų vadų litografiniais 
portretais. Iš meno mokyklos mokinių suorga
nizuota tepliorių brigada gamina transparentus, 
plakatus, lozungus, karikatūras.

Radijo žinių korespondentai pradeda tiekti 
ilgesnius ir platesnius pranešimus iš įmonėse 
ir fabrikėliuose susidariusių darbininkų komitetų 
veiklos. Pranešama apie savininkų nušalinimus 
už „sabotažo” veiksmus, pinigų pasisavinimą, 
žaliavų neužpirkimą... Prie kai kurių fabrikų, 
sandėlių išstatomos darbininkų sargybos; yra 
žinių, kad įmonių savininkai nebeįleidžiami į 
savo darbovietes.

Kiemsargiai, pečkuriai, gatvių valytojai, sargai 
pusbalsiai ima kalbėti apie namų savininkų butų 
užėmimą: „Gana be saulės gyventi! Duokite 
parketu pavaikščioti! ’ ’

Kauno gatvėmis pradeda nardyti raudonomis 
juostomis ir įrašais „papuošti” sunkvežimiai, 
kviečią kauniečius į šiandien šaukiamą darbo 
žmonių mitingą. Mieste išplečiamas viešųjų 
garsintuvų tinklas. Radijas iš pat ryto skalina 
mitingo prasmę ir reikšmę. Prašo dalyvauti 
organizuotai, pasipuošus darbo simboliais. Prie

Lietuvos ūkis išgriautas, krašte likę lietuviai 
paverčiami skurdžiais kolchozų gyventojais, lie
tuvių tautinė kultūra ujama, religija niekinama, 
mokyklos ir visuomeninis gyvenimas tarnauja 
tik rusifikacijai. Kraštas kolonizuojamas iš 
„broliškųjų respublikų” atgabentais gyventojais, 
administracija grynai Maskvos rankose. Rau
donasis teroras siaučia taip, kaip dar nebuvo 
istorijoje.

Apybraižomis, toks šiandien yra mūsų Tė
vynės ir pavergtosios tautos gyvenimo paveikslas.

Reikia tikėti, jog ateina diena, kada geležinė 
sovietų uždanga bus nuplėšta ir mes pamaty
sime tuos visus baisumus, kuriuos šiandien, gy
vendami laisvame pasaulyje, ir mes dar tik 
apgraibomis įsivaizduojame; o ką bekalbėti 
apie sovietų okupaciją nepatyrusias tautas? 
Kai istorijoje skaitome apie Nerono ir Atilos 
žiaurumus arba kai atsimename vokiečių oku
pacijos dienas, tai tas viskas, palyginus su so
vietų fiziniu ir moraliniu okupuotųjų tautų 
teroru, gal būt, buvo tik „vaikų žaidimas” prieš 
didžiausio kriminalisto nusikaltimus.

IV. LIETUVIŲ TAUTA KOVOJE DĖL 
VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS IR

SAVO GYVYBĖS
Sovietų Sąjungai vos tik okupavus Lietuvą, 

lietuvių tautoje atgijo 1919—1920 m "Jų sava
norių dvasia. Mes neturėjome progos 1940 
metais aktyviai su ginklu rankoje kautynių lau
kuose ginti savo Tėvynės laisvės. Atsidūrusi 
okupacijose, tauta pasirinko pasyvaus, bet tvir
to pasipriešinimo kelią. Koks buvo ir yra lie
tuvių tautos Laisvės kovos dvasios visuotinu
mas ir aktyvumas, mums vaizdžiai parodo 
1941 m. birželio 23—26 d. lietuvių tautos gin
kluotas sukilimas, kada Tėvynės Laisvės atstatyti 
išėjo 100.000 partizanų. Vokiečių okupacijos 
metu rezistavo visa tauta. Ir šiandien lietuvio 
Laisvės kovos dvasia yra nesugniužusi ir ji bus 
gyva, kol į mūsų žemę sugrįš Laisvė. Jokia 
išorinė jėga jos nesunaikins!

Argi šitokių moralinių dorybių tauta, kurios 
prigimtyje įdiegtas Laisvės idealas, nepabūg
stanti jokių fizinių, dvasinių ir medžiaginių 
aukų, nevengianti kovos savo.teisei ginti, gali likti 
amžina vergė? Niekados! Tautos jėga ir am
žinumas glūdi moraliniame ir kultūriniame jos 
lobyne. Tai visų tautų, o ypač mažųjų, gyvybės 
šaltinis.

V. LIETUVIŲ POLITINĖS EMIGRACIJOS 
UŽDAVINIAI

Evangelijoje sakoma, kad savo laiku Jėzus 
Kristus dvylika apaštalų išsiuntė į pasaulį, kad 
visoms tautoms įvairiomis kalbomis skelbtų 
Dievo žodį. 1944 metais, iš naujo Lietuvą oku
puojant sovietams, dalis mūsų tautos išėjo į 
pasaulį gyventi politinių emigrantų dienas. 
Mes išėjome iš Tėvynės ne geresnio gyvenimo 
ieškoti, ne svetimuose kraštuose tvirtai mate
riališkai įsikurdinti ir asimiliuotis, bet mes 
išėjome skelbti pasauliui savo Tėvynės nelaimę 
ir sovietų daromų kančių mūsų tautai. Mes 
išėjome laisvame pasaulyje kovoti už savo Tė
vynę. Tai yra mūsų, politinių emigrantų, aukš- 

miesčiuose gyveną darbininkai raginami darbą 
baigti anksčiau, kad spėtų laiku susirinkti mitin
gam Nurodoma keliai ir gatvės, kuriomis 
greičiau ir lengviau žygiuoti aikštėn.

Apie 3 vai. p.p. Kauno darbininkija organi
zuojama išeigai. Pirmaisiais pajuda priemies
čiai: Vilijampolė, Šančiai, A. Panemunė, Alek
sotas.

Nedideli dirbančiųjų būreliai, su ant lazdų, 
karčių pamautais Stalino, Lenino, Markso, 
Engelso, poeto Janonio, rašytojos Žemaitės 
portretais, apkarstyti raudonomis vėliavomis ir 
lozungais, gretomis žingsniuoja mitingan. Pler- 
pena dūdų orkestrai, o kai jų takto nebesigirdi, 
prie kolonų pristatyti svetimtaučiai tvarkdariai 
dūdele derina lietuvininkų žingsnį.

Centras neatsilieka nuo priemiesčių. Pasi
rodo žydų mokyklų mokiniai, sporto jaunimas. 
Visi dailiai apsirengę, raudonais kaklaraiščiais 
pasipuošę, nematytoje uniformon įsivilkę; drą
sūs, pakeltomis galvomis, žydiškai sovietų dainas 
traukia.

Link Žaliakalnio patraukia centro fabrikų, 
įmonių, dirbtuvių darbininkija. Vaikštynėse pir
mauja raudona spalva. Pasimaišo ir Lietu
vos trispalvė, bet ji dingsta lyg lapas tarpe laz
dų, plakatų ir šūkių.

Kaunas pirmą kartą mato savo darbininkiją 
įrėmintą ir nudažytą bolševikine spalva.

Eisenos sutraukia nemažus būrius žiūrovų, 
kurie „dėl įdomumo” pasuka Vileišio aikštėn.

Aikštėje minios kauniečių. Iš garsintuvų aidi 
orkestrų muzika, dainos, komandos. Atžygia
vusias darbininkų kolonas rikiuoja ir perrikiuoja, 
pirmyn varo ir atgal stumia iš vienos tautybės 
sudaryta „tvarkos milicija”.

Prie tribūnos sutraukiami atnešti plakatai, 
lozungai, transparantai, vėliavos, sovietų vadų 
portretai, orkestrai, švilpynės ir visi kiti pučia
mieji bei mušamieji instrumentai.

Akis užsikabina įrašuose. Didžiausias, vos 
keturių vyrų atlaikomas transparantas, skelbia: 

čiausi uždaviniai — mūsų emigrantiškojo gy
venimo tikslas ir turinys. Mes, lietuviai, esame 
viena pirmųjų tautų, kuri pasauliui skelbėme 
tiesą apie sovietų terorą Lietuvoje, kada „rau
donąjį rojų” liaupsino amerikiečiai ir anglai 
ir daug kitų tautų. Mes nesidrovėjome. skelbti 
šią tiesą nė tada, kai mus kiti vadino kolabo
rantais, nacių agentais. Tada, kai prieš mus 
buvo nukreipti Maskvos galingosios propagan
dos ginklai.

Anomis dienomis mažai kas mumis tikėjo, nes 
mūsų skelbiamą tiesą užmušdavo Maskvos 
melas. Tačiau pamažu pasaulis praregėjo. 
Laisvųjų tautų medžiaginė, karinė ir dvasinė 
mobilizacija eina pirmyn, nes Vakarų pasaulis 
ėmė esminiai suprasti tą tiesą, kurią mes jau 
10 metų skelbiame. Šiandien toki vyrai, kaip 
prezidentas H. Trumanas skatina skleisti pasau
lyje tiesą apie Sovietų Rusiją. Štai kiek ligi 
šios dienos pasaulyje išaugo antikomunistinis 
frontas! Nuo mažos Lietuvos ligi didžiausios 
šios žemės galybės — Jungtinių Amerikos Valsty
bių! Ir šitas frontas kasdien vis stiprėja, didėja 
cementuojasi ir aktyviai ruošiasi į kovą už pas
tovią pasaulio taiką, už visų laisvės ištroškusių 
ir laisvai gyventi pasiryžusių bei už tą laisvę 
kovojančių tautų tėvynes.

Šitie faktai mums, politiniams emigrantams, 
įkvepia naujos dvasios ir sužadina naujas viltis 
gyventi ir dirbti savo tėvynės išvadavimui. Dirbti 
iš širdies, iš gilaus supratimo ir tikėjimo gerųjų 
pasaulio jėgų laimėjimu.

Mes, lietuviai, šiandien minėdami Lietuvos 
kryžiaus kelių dešimtmetį, ryžkimės dar labiau 
suburti visas savo jėgas ir persiimti visuotiniu 
tikėjimu į lietuvių tautos Laisvę ir savo valsty
bės nepriklausomybės idealą. Šis tikėjimas, 
darbas ir kova nuves mus į mūsų visų Laimės 
Žiburį — į Laisvą Tėvynę! J. Senkus

Japonija yra viena valstybių pasauly, kuri 
negali pati išmaitinti savo gyventojų ir dėl to 
maisto turi iš kitur atsivežti. Japonija, gyven
tojų tirštumo atžvilgiu yra viena tirščiausia 
gyvenamų valstybių, nes 1 kvadr. kilom, tenka 
170 žmonių. Tik viena šeštoji krašto pavir
šiaus gali būti panaudota kaip dirbama žemė. 
Svarbiausias Japonijos žemės ūkio javas yra 
ryžiai, kurie auga tik vandens apsemtoje dir
voje. Paveikslėly matyti japonas ūkininkas dir
bąs ryžių lauke.

„Vyriausybė turi patenkinti liaudies troškimus”. 
Kitur: „Tegyvuoja Raudonoji armija mūsų 
išlaisvintoja”; senamiesčio „liaudis” — lietuvių, 
rusų, žydų kalbomis skelbia: „Reikalaujame 
pašalinti šovinizmą”. Visur, kur tik kreipi akį, 
— reikalavimai, šūkiai, sveikinimai! Jų šimtai: 
„Smetonininkus sukišti į kalėjimą!”, „Reika
laujame legalizuoti komunistų partiją”, Te
gyvuoja politiniai kaliniai”, „Darbo klasės 
priešakys yra komunistų partija”, „Reikalaujame 
socialistinės laisvės” ir 1.1. Tik vienui vienas 
plakatas, apklijuotas Stalino, Molotovo ir Vo- 
rošilovo portretais, išsiskiria iš visų kitų. Jame 
įrašas: „Tegyvuoja Socialistinė Lietuvos Res
publika”.

Kalbėtojų tribūnon įkopia Darbo Rūmų pir
mininkas, senas komunistų partijos narys, Mo
tiejus Šumauskas. Pritilsta muzika, klegesiai, 
dainos. Draugas Motiejus garsiai nusikosti ir 
pradeda kalbą. (Kalbos ištraukos paimtos iš 
Šumausko rankraščio):

„Draugai ir draugės, piliečiai ir pilietės ir visi 
geros valios žmonės! Lietuva šiandien pergy
vena istorines dienas: nuo Lietuvos kūno tapo 
nušluota piktšašis — Smetoninė savanaudiška 
diktatūra.

„Lietuvos darbininkai, darbo valstiečiai ir 
inteligentija, su pagalba mums draugingos ir 
galingos Darbininkų ir Valstiečių Raudonosios 
Armijos, sudaužė vergijos retežius, pajuto laisvę 
ir alsuoja pilna krūtine”.

Pirmuosius Šumausko sakinius palydi griaus
mingi minios plojimai. Iškonoveikęs praeitį, 
drg. Motiejus kalba toliau:

„Šiandieną mes jau turime sudarytą Liaudies 
Vyriausybę, bet šita Liaudies Vyriausybė niekuo 
nėra panaši į tas, kurios norėjo atstovauti Lie
tuvos liaudį. Šita Vyriausybė tikrai yra Lietu
vos Vyriausybė! Mes už ją ir mes giliai įsiti
kinę, kad ji su mumis, su darbo žmonėmis, su 
darbo Lietuva.
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SOVIETINIS
Milijonais skaičiuojami kaliniai Sovietų Są

jungos koncentracijos stovyklose. Šimtais tūk
stančių skaičiuojami deportuotieji į Rusiją iš 
Lietuvos. Tie skaičiai pritrenkia savo didumu, 
nes istorija tokių naikinimo skaičių lig šiol 
nežinojo. Šio naikinimo apimčiai ir padari
niams pažymėti sugalvotas specialus g e n o c i - 
d o vardas, visos giminės, visos tautos žudymas.

Tačiau tikroji genocido reikšmė ir Lietuvoje 
vykdomo genocido apimtis konkrečiai aiškėja 
tik tada, kai imi skaičiuoti genocido padarinius 
iš arti, atskirose šeimose, kiek jų narių yra su
naikinta.

Iš tūkstančių mums žinomų pavardžių, imame 
vieną šeimą, Lietuvoje gerai pažįstamą — Krik
ščiūnų: Juozas, Jurgis, Pranas, Matas, Anta
nina, Agnija, Ona. Juozas teisininkas, Kauno 
Apygardos Teismo teisėjas. Jį, jau apie 50 
metų amžiaus, 1941 m. deportavo į Vorkutą. 
Ten jis 1943 m. mirė badu. Brolis Jurgis, bu
vęs ministeris, profesorius, gelbėdamasis pasi
traukė į -vakarus. Bet tremties gyvenimo pa
kirstas mirė 1946 m. Brolis Pranas, ūkininkas 
apie 56 metų, deportuotas 1945 m. į Archangel
sko sritį, į miškų darbus. Ten mirė badu 1948 
metais. Jo du sūnūs studentai: vienas deportuo
tas į Sibirą, antrasis, Jurgis suimtas ir Kauno 
kalėjime nukankintas 1949 metais. Likusi našlė, 
vyro ir ' vaikų tragedijos palaužta, mirė. Sesuo 
Antanina (Mitrulęvičienė), mokytoja, deportuota 
su dukterim 1941 m. Jos likimas nežinomas. 
Jos vyras nebuvo deportuotas, nes... buvo 
kalėjime. Sesuo Agnija (Šapalienė), ūkininkė, 
jau 69.metų, našlė, deportuota 1948 m. Sesuo 
Ona (Kašiubienė), taip pat ūkininkė, 67 metų, 
deportuota 1948 m. Likimas nežinomas. Vie
nas brolis Matas, buvęs gimnazijos direktorius, 
spėjęs laiku pasitraukti ir prisijungti prie vaka- 
rietinio gyvenimo. Tiek teliko iš tos gausios 
šeimos.

Imame kitą šeimą, nepriklausomoj Lietuvoj 
mažiau girdėtą — ūkininko Lukšos. Jis išaugino 
5 sūnus. Šeimos likimas? Tėvas, jau 75 metų, 
siautėjimo bangai užėjus, nužudytas 1947 me
tais. Sūnus Jurgis, apie 25 metų, studentas, 
nužudytas 1947 metais. Sūnus Antanas apie 30 
metų, vidurinės mokyklos direktorius, nuteistas 
25 metams ir deportuotas 1947 metais. Sūnus 
Vincas, apie 40 metų, ūkininkas, nuteistas 10 
metų ir deportuotas 1948 metais. Sūnus Sta
tys, apie 20 metų, studentas, nužudytas 1947 
metais. Paskutinis sūnus Juozas dingęs be 
žinios. Senutė našlė išvaryta iš ūkio. Totali
nis šeimos sunaikinimas.

Maža to, Lukšukų pusbroliai Juozas ir Anta
nas Stravinskai, nužudyti 1946 metais. Juozo 
Stravinsko šeima deportuota. Deportuotas ir jo 
žmonos brolis ir motina. Tėvas jau buvo miręs. 
Seserys dingę be žinios. Pusbrolis Marčiulionis 
1946 metais su šeima ištremtas į Komi 1946 
metais. Pusbroliai Matas ir Andrius Banioniai 
deportuoti. Andrius miręs badu. Mato liki
mas nežinomas. Artimi giminės Kurtiniai, tėvas 
ir sūnus, ūkininkai, nužudyti 1944 m. per mo
bilizaciją. (Visas kaimas buvo išžudytas). Gi
minaitis Jonas Makūnas, 30 metų, deportuotas 
į Komi, jo tėvas mirė ištiktas širdies smūgio. 
Dėdė Vilkas deportuotas už pyliavų neišpylimą

GENOCIDAS
1947 metais, pusbrolis Vilkas, studentas, depor
tuotas 1946 metais, o 1948 metais ir pusseserė 
Vilkaitė. Giminės Varkalai visa šeima depor
tuota. Jų vyresnysis sūnus Algis nužudytas
1948 metais. Giminaitė Danutė Dičpinigytė, 
gailestingoji sesuo, nužudyta 1946 metais, jos 
motina deportuota. Daugiau jų šeimoj nieko 
ir neliko. Giminės Antanas ir Jonas Žilinskas 
ištremti 1947 metais, kad pasitraukė nuo darbų 
prie geležinkelio. (Darbo pasirinkimo laisvė).

Taigi toj vienoj Lukšos giminėj nužudyta 11 
žmonių, apie 20 deportuota vergo mirčiai, kiti 
dingę be žinios, gal slapstosi, gal žuvo. Bet 
jų gyventoj vietoj nieko nebeliko. Nebeliko 
akmens ant akmens.

Imkime Baltrušaičių šeimą, Šilavoto valsčiuje. 
Našlė Baltrušaitienė, per 70 metų, 12 ha ūki
ninkė, apie 30 metų netekėjusi duktė ir apie 
26 metų nevedęs sūnus. Jie turėjo aliejaus 
spaudyklą. Gal dėl to buožės. Juos visus 
ištrėmė 1946 metais. Jų sodybą sunaikino.

Imkime Senavaičių šeimą; Prienų valse.: 
našlė, 4 sūnūs ir duktė, mažažemiai. Trys 
sūnūs, 20-26 metų, duktė 19 metų, nužudyti;

snašlė, 60 metų, ir paskutinis sūnūs 1945 metai 
rugpjūčio m. ištremti. Likimas nežinomas.

Prienų ūkininko Morkūno šeimoj 4 sūnūs, 
25-35 metų, nužudyti, tėvas, paskutinis sūnus 
ir duktė dingę be žinios. Sodyba sulyginta su 
žeme.

Mirtis siaučia Lietuvoje. Ne tik žmonių, 
bet šeimų giminių mirtis. Šeimos nariui mirti 
natūralu. Jei tauta neišsigimus, lieka prieauglis. 
Bet bolševikai nesitenkina atplėšę šeimos medžio 
šaką. Jie stengias išrauti iš šaknų, kad neliktų 
jokios atžalos, kuri galėtų įleist šaknis gimtojoj 
žemėj ir savo giminę atnaujint.

Bet genocidas veikia ir netiesioginiai. Geno
cido tvaike kas drįs tuoktis, kai kiekvieną naktį 
gali būt suimtas ir tuo pačiu užtraukti perse
kiojimą tam ar tai, kurį ves. Kas drįs leisti 
naują gyvybę, kad ją nužudytų Sibiro šaltis, 
badas, ligos. Genocidas ir tuo tarpu palikusias 
šeimas yra apnuodijęs sunaikinimo tvaiku. Ir 
čia jo padariniai nemažesni, kaip tiesioginiai 
vykdomojo.

Štai kas yra genocidas iš arti pažvelgus. Mir
ties malūnas, kuriame eina totalinis tautos 
naikinimas, kad būtų padaryta kolonistams 
vietos. E.

GENOCIDO
Genocido technikai pavaizduoti pateikiame 

LAICo biuletenio Nr. 193 paskelbtų duomenų 
santrauk t E.

Sovietų vykdomojo genocido tikslas — suso- 
vietinti užgrobtuosius kraštus. Tatai vykdoma 
trim etapais:

1. Kurį kraštą užėmus, slapta suimami vado
vaują sluoksniai, o svarbiausia tarnybos pave
damos vietos komunistam ar jų simpatikam.

2. Antras etapas: „simpatikų” valymas, pa
grindinių tarnybų pavedimas tik tikriem komu
nistam arba atgebentiem rusam bei surusėju- 
siem seniem emigrantam komunistam, deporta
vimas inteligentų, valdininkų, karių, pažanges
nių ūkininkų, žodžiu, vidurinio sluogsnio.

3. Trečias etapas: „perauklėjimas”, kurį 
vykdo MVD. Pagrindinėse tarnybose vyrauja 
rusai. Vietiniai komunistai „valomi”. Privati
nė nuosavybė nyksta. Kolektyvizacija. Trė
mimas, ypač ūkininkų. Naikinimas Vakarų 
kultūros, rusinimas. (Baltijos kraštuos III-sis 
etapas: šiemet pravestas vietos komunistų va
lymas, masiniai trėmimai, kolchozuos jau 80% 
ūkininkų).

Trėmimo planą priima Politbiuras. Jis spren
džia, kokie sluoksniai, į kurias sritis, kuriems 
darbams tremtini. Lietuvos „politiškai socia
liai pavojingą elementą” Politbiuras yra suskir
stęs į keturias grupes: a. „Politiškai visiškai 
kengsmingas elementas” naikinimas vietoje, arba 
MVD už akių pasmerkia ilgamečiam kalinimui. 
Šiai grupei priklauso vadovaujantieji intelek
tualai, partijų vadai, profesoriai, rašytojai, seimo 
nariai, partizanai ir jų šeimos...

b. „Politiškai įtartinas elementas” —„buožės”, 
amatininkai, valdininkai, mokytojai, dvasininkai. 
Šios grupės žmonės turi „persiauklėti” Rusijos 
kolchozuose, artelėse, sunkesnių sąlygų priver
čiamo darbo stovyklose.

c. „Perauklėtinas sovietiškai pilietinis elemen
tas” — mažažemiai, darbininkai, kuris perauklė-

TECHNIKA 
tas ir nesant inteligentų nesąs sovietams pavo
jingas. Šis elementas tremiamas „laisvai apsi
gyventi”, kad susimaišytų su vietiniais ir nu
taustų.

d. „Vietinis sovietinis elementas” turi būti 
išvalytas ir jo turi būt iki 15%, kiti rusai. Vie
tiniai komjaunuoliai Rusijos įstaigose pasiruo
šia, išlaiko egzaminus ir, jei MVD-MGB gerai 
atestuos, grįžta į Lietuvą „politiniais darbinin
kais” arba vyksta diversijos darbui į užsienius.

Trėmimo planą vykdo Maskvos MVD ir MGB 
per savo įstaigas Lietuvoje ir per Lietuvos kom
partiją. Nuo 1944 m. Lietuvoj faktiniu vykdy
toju tapo VKP (b) Maskvos įgaliotinis Lietuvai 
Ščerbakovas ir jo padėjėjai Pisarevas, Mamaje- 
vas ir Sokolovas, „ministrų tarybos pir-ko 
pavaduotojai”, faktiškai NKVD generolo Lo- 
makino patikėtiniai. Naikinimo įsakymus vyk
do MVD generolo Kruglovo įgal. Bartašiūnas 
ir MGB ministerio Abakumovo įgal. gcn. Je- 
fomovas. „Pilietinis perauklėjimas” yra Ustia- 
novo, Siedovo, Pozdniakovo, Šistiko, Vasilenko, 
Kiseiiovo ir kt. žinioje. Kolektyvizacijai vado
vauja Maskvos kolchozų ministerio Sokolovo 
įgaliotinis Lietuvai Pisarev.

Kur lietuviai tremiami? „Laisvai apsigyventi” 
į šiaurės Kazachstaną, Kirgizstaną, pietvakarių 
ir centro Sibirą. Naikinamosios stovyklos yra 
Ledinuotojo vandenyno pakraščiais ir salose, 
Kolymos, sritis ir kitos. Lietuvių yra Pavolgy, 
Komi, Gorkij, šiaurės Urale, Vorkutoj, Archan
gelske, Sverdlovske, N. Žemėj, Jamal, Ob, Ko- 
zym, Norilsk, Ust, Taimir-Chatanga-Oleneck, 
Jakutsk, Irkutsk, Dalstroj, Osobstroj, Kazach
stane, Kirgizstane, Sibire. Stovyklose vidutiniš
kai išlaiko 2-5 metus. N. Žemė ir Jamal kalė
jimai skirti greitam naikinimui. Ob, Kozym, 
Norilsk, Ust, Taimir, Chatanga ir Olonecko 
stovyklos taip pat yra „mirties stovyklos”. 
Kiek lengviau Kolymoj. Lietuviai daugiausia 
skiriami į „mirties stovyklas”.'

EIK Į KELIUS IR PATVORIUS
Viešpats tarė: „Vienas žmogus prirengė di

delę vakarienę ir pakvietė daug. Vakarienės 
valandą jis siuntė savo tarną pasakyti pakvies
tiesiems, kad ateitų, nes visa jau prirengta”.

Mus vėl pasitinka dieviškasis duosnumas. 
Didelė vakarienė ir daug pakviestų. Lygiai, 
kaip begalinė dangaus erdvė ir bilijonai žvaigž
džių ir planetų, kurių tik mažytę dalelę žmogaus 
akis temato. Dieviškasis dosnumas, kuris lyja 
lietų ant teisių ir neteisių, kurio saulė apdova
noja šviesa visas žemės akis.

„Tuomet jie visi drauge ėmė išsikalbinėti”; 
Neatmenama žmogaus yda. Tinginystė ir mei
lės stoka, kuri rūpestingai apdengiama manda
gumo šilkine veidmainyste. „Pirmasis jam 
sakė: Pirkausi ūkį ir turiu eiti jo apžiūrėti. Pra
šau tave, lakyk mane išteisintų.” Lygiai, kaip 
šimtai balsų, kurie aidi mūsų kaimynystėje. 
Sekmadienis. Reikia apsiskalbti, reikia kojines 
susiadyti, reikia išsimiegoti. Nėra laiko į Mi
šias nueiti. Kitaip liks baras, liks kinas, liks 
šokiai, ilgas ir svaigus nusigėrimas. Ką gi, 
aš žmogus nusiplušęs. Prašau tave, laikyk mane 
išteisintą. „Kitas tarė: Pirkausi penkis jungus 
jaučių ir einu jų išmėginti. Prašau tave, laikyk 
mane išteisintą”. Kreipiesi į mane, prašyda
mas pagalbos. Nežinai, kad aš užimtas. Kor
tos laukia. Nėra kas veikti. Hm, kitą kartą. 
—-Tu susirūpinęs. Vargai spaudžia. Užuojautos 
lauki. Prašyk kitų. Kodėl vis manęs? Pir
kau penkis jungus jaučių. Pirkau radiją. Ta
vo nervai nepakelia. Bet juk mano radijas. 
Paskolinti? O jei neatiduosi. Sergi? Eik pas 
gydytoją. Mirsi? Mes visi mirsime. Prašau 
tave, laikyk mane išteisintą. — „Vėl kitas sa
kė: Vedžiau moterį ir todėl negalių ateiti. Pra
šau tave, laikyk mane išteisintą”. — Organi
zacijos, chorai, minėjimai. Ar nežinai, kad 
aš turiu savo reikalų. Prisidėti? Bet kodėl 
kiti neprisideda. Piniginės paramos? Jūs uba
gaujate. O ką aš žinau, kur tie pinigai nueis. 
Tik šilingą? Negaliu, vakar svarą bare pali
kau. Prašau tave, laikyk mane išteisintą.

„Supykęs šeimininkas tarė savo tarnui: Eik 
į miesto gatves ir skersgatvius ir vesk čia be
turčius, luošus, aklus ir raišus. Eik į kelius ir 
patvorius ir priversk eiti, kad mano namai 
būtų pilni”. Nesisielok, nežiūrėk etiketo. Ne
svarbu, kad jų panagės juodos ir kojos dvokia. 
Jų gera ir šilta širdis. Jie bus dėkingi už stik
lą šalto vandens. Jie su kaupu atsilygins. 
Atsimokės meile ir pasiaukojimu. Jie liks 
ištikimi iki mirties. Todėl eik į kelius ir pat
vorius. Griebk už rankos vyrus, moteris. Jau
nus, senus, gražius, biaurius. Vesk į mano 
namus. Vakarienė didelė. Pakviestųjų turėjo 
būti minia. Man visi lygūs. Nemėgstu tuščių 
ir šaltų, supuvusių širdžių.

„Eik į kelius ir patvorius. Nė vienas anų 
pakviestųjų žmonių neragaus mano vakarienės”.

T. Bruno Markaitis: S. J,
Pagal sovietų statistikos biuro Vilniuje davi

nius Lietuvoje 1948 metais gyventojų buvo 
2.3OO.OOO, 1949 m. liepos mėnesį — 1.711.000, 
kurių tarpe 250-300.000 kolonistų.

„Ir džiaugdamiesi atgauta laisve, mes siun
čiame prakeikimą tiems, kurie mus spardė, 
kurie mus mindžiojo, kurie mus niekino; ir 
sveikiname tuos, tai yra mūsų draugus, mūsų 
užtarėjus, tuos, kurie daug prisidėjo prie mūsų 
išlaisvinimo t.y. Sovietų S-gą, jos Raudon. 
Armiją.

„Draugai, šitie obalsiai, šitie transparentai 
rodo, ko mes norime ir ko mes reikalaujame. 
Todėl būkime įsitikinę, kad to, ko mes reika
laujame, Vyriausybė išpildys mūsų reikalavimus 
kad Vyriausybė eis kartu su mumis, o mes su 
Vyriausybe.

„Lietuvos Komunistų Partijos pašauktų darbo 
žmonių mitingą skaitau atidarytą”.

Kalba . baigta. Pirmą kartą Vileišio aikštėje 
suskamba Internacionalo garsai: groja orkestrai, 
gieda minia, rėkia ir pats Šumauskas.
Įžanginė Šumausko kalba viešai atidengė kortas: 
kas tikrieji yra Lietuvos „išlaisvintojai”, kokių 
„laisvių” siekiama, kokius „liaudies” reikala
vimus Vyriausybė turės išspręsti.

Sekantis kalbėti išeina „darbo liaudies vadas”, 
Komunistų Partijos Centro komiteto narys, 
draugu Latviu pasivadinęs, žydelis Berel Frid
man’as.

Į padanges keliauja komunistų partija, poli
tiniai kaliniai, darbo žmonės; su žemėmis mai
šoma praeitis, buvę vyriausybės nariai, politinių 
partijų veikėjai, nuosavybių savininkai. Drg. 
Berel apsidžiaugia, kad šiandien „...eisime 
sveikinti Sovietų atstovybę, bet jau rytų saulės 
apšviesti”.

Berel Fridman’as, kalbėdamas apie Lietuvos 
Nepriklausomybę, paberia štai kokius sakinius:

„Mes irgi norime būti nepriklausomi, ati
duokit mums tuos dvarus! Ne tik dvarininkai, 
buvo nepriklausomi, bet yra dar visokių rūmų 
ir vilų savininkai. Reikėtų paklausti: iš kur jie 
tuos pinigus paėmė? Jeigu negalėtų to įrodyti, 
tai reikėtų juos priversti su tais namais atsisvei

kinti. Mes nenorime, kad jie liktų be buto! 
Juos galima būtų apgyvendinti tuose butuose, 
kurie išsilaisvins po politinių kalinių paleidimo".

Už vištų vogimą kalėjime sėdėjęs Berel Frid
man’as nuosavybės klausimą greit išsprendė: 
lietuviai privalo atiduoti žemę, namus, vilas, 
dvarus ir patys eiti į kalėjimą!

Štai B. Fridman’o kalbos užbaiga:
„Neviską ką norėčiau pasakyti galėjau. Vie

nok norėčiau dar pridurti štai ką: liaudininkai 
krikščionys demokratai sėdėjo valdžioje. Jie 
jau sėdi virš metų. Jų, jų pačių partiją jie nele
galizavo. Jų pačių liaudininkiškas jaunimas 
kreipėsi — „legalizuokit mus” — į tai buvo atsa
kyta: mes negalime, va pavojus, jaunimas mūsų 
per kairus. Kai kalba ėjo apie legalizavimą 
liaudininkų partijos, tai jie patys — ponai Ta
mošaičiai, jos nelcgalizavo. Sakė ,,nuotaikos 
pavojingos”.

„Mums tos nuotaikos nėra pavojingos! Jie 
nesugebėjo, jie bijojo masių ir nesugebėjo savo 
partijos legalizuoti per virš metų. Mes nelauk
sime nė vienos savaitės!

„Tad tegyvuoja Lietuvos komunistų partija! 
Tegyvuoja Sovietų S-ga, viso pasaulio darbo 
žmonių tėvynė!”

„Tegyvuoja Sovietų Socialistinė Lietuva".
Vileišio aikštė pasišiaušia plakatais, šūkiais, 

portretais, vėliavomis. Griežiamas Internacio
nalas. Į viršų pakilsta minios kumščiai — di
dysis Lietuvos komunistų saliutas, vėliau virtęs 
bolševikinių sueigų vieningumo ir pasisveikini
mo simboliu.

B. Fridman’o kalba nors ir padrika, nesuly
dyta, bet pakankamai aiški buvo, kad suvokus tą 
vaidmenį, kuris atitenka Komunistų Partijai. 
Paskutiniaisiais pasakytos kalbos sakiniais, kal
bėtojas nedviprasmiškai davė suprasti, kad 
krašto valdžia jau yra patekusi į komunistų 
partijos rankas. Miniai belieka panėšėti pla
katus, šūkius; ploti, pakelti kumščius. „Liau

dies valia” išreikšta keturiais žodžiais: „Tegy
vuoja Sovietų Socialistinė Lietuva”.

Tribūnoje pasirodo trečias kalbėtojas — Lie
tuvos Komunistinio Jaunimo S-gos sekretorius 
Bieliauskas. Liaupsinama komjaunimo vaidmuo 
pogrindy, suminima žuvusieji komjaunimo „did
vyriai”, pareikalaujama legalizuoti Komjaunimo 
S-gą. Lietuvos jaunimui pažadama krūvos pri
vilegijų.

Bieliausko kalba trumpa ir baigiama šūkiu: 
„Tegyvuoja Socialistinė Lietuvos Respublika’ . 
Minia užtraukia Internacionalą, į viršų pakilsta 
kumštys.

Motiejus Šumauskas miniai pristato „ilgus 
metus kankintą ’ liaudies vadą ir politinį kalinį 
Jankelį Vinickį.

Draugo Jankelio biografija marga: jaunystėje 
vagiliavo agurkus Kėdainių apylinkėje, užsibai
gus derliaus „nuėmimo” sezonui, maišydavosi 
turguose, prie malūnų ir slapta pjaustydavo 
arklių uodegas. Kalėjiman pateko už „komu
nistinių idėjų platinimą”: vieną gegužės 1 d. 
rytą, pavogtam karveliui prie kojos pririšo rau
doną skudurą ir paleido skraidyti virš miesto.

J. Vinickis prakalbėjo politinių kalinių vardu; 
pareiškė padėką už globą būnant kalėjime, 
išjuodino praeitį, palietė užsienio politiką, iš
gyrė Sov. S-gą, kuri „davė galimybę Lietuvai 
išsivaduoti nuo siaučiančio karo”, pasmerkė 
Savitarpinės Pagalbos pakto laužytojus ir pa
reikalavo legalizuoti Komunistų Partiją.

Vėl Internacionalo garsai, valiavimai, ploji
mai.

Su sveikinimo žodžiu tribūnoje pasirodo Ge
ležinkelių Dirbtuvių darbininkų atstovas Ba- 
radinskas ir „Metalo” fabriko atstovas Pa
kalnis.

Uždarant mitingą, M. Šumauskas pasiūlo 
pasiųsti sveikinimo telegramą drg. Stalinui.

Telegrama trumpa, bet daug pasakanti:

„1940 m. birželio 24 d. mes Kauno darbo 
žmonių susirinkusių mitingan, karštai sveiki, 
name jus, brangus Josifai Visarionovičiau, ir 
reiškiame giliausią padėką ir paramą mūsų 
kovoje prieš kruviną Smetonos rėžimą. Lietu
vos liaudis išlaisvinta!

Tegyvuoja drg. Stalinas — tautų išlaisvintojas”.
Minia juda namo. Vileišio aikštė lieka nus

maigstyta vadų paveikslais, šūkiais ir kitokiu 
popieriumi.

Sekančiuose mitinguose viskas bus nauja: 
nauji paveikslai, nauji kotai, nauji reikalavimai 
ir naujos dainos. (Bus daugiau)

Hipopotamas, nepaprastai didelis gyvulys, sve
ria apie dvi tonas. Jo pilvo ilgis — apie 3 met
rus, tačiau turi tik keturis dantis, kurių vienas 
sveria apie 7 svarus. Hipopotamas per dieną 
suėda apie 6 centnerius augalinio maisto.
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“BRITANIJOS LIETUVIS” 1950 m. birželio 9 d.

KELIONĖ
ROMON

Gegužės 7 d. Londonan iš įvairių Britanijos 
vietų susirinko 49 lietuviai ir vakare iš Victoria 
stoties pajudėjo Amžinojo Miesto link.

Kai palydėti atvyko pats M misteris B. Balutis 
ir daug nuoširdžių artimųjų, tai tos geros nuo
taikos, linksmos Šv. Pranciškaus dvasios, kuri 
reiškėsi visą kelionę, mažindama visiems, ypač 
seniems, nuovargį, užteko iki sugrįžtant.

O publika buvo tikrai įvairi amžiumi, profe
sijoms ir 1.1. Nežiūrint tai, jautėsi viena šeima, 
kurios vadovu buvo kelionės rengėjas, Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero Bažnyčios Rektorius 
Tėvas J. Sakevičius.

Keliavome, dažniausia rezervuotais vagonais; 
Italijoj net policijos saugomi. Kaikur pavėla
vome, bet ir tai išėjo tik mūsų naudai: pamatėm 
gražiausius Europoj, o gal ir visam pasauly 
Genujos kapus; Paryžiuj aplankėm Luvrą; 
buvom Eifelio bokšte; pasivėžinom požeminiu 
„Metro”. Protarpiais mūsų vagonas virsdavo 
keliaujančia bažnyčia, giesmių, dainų sale. Mūsų 
maldos, giesmės skambėjo ne tik pasaulinio 
garso šventovėse, lankomose bažnyčiose, bet 
jų garsą išgirdo Prancūzijos, Italijos, bei An
glijos laukai.

Paryžiuj buvom aplankyti ir sutikti tenyk
ščių lietuvių būrelio ir iš pasiuntinybės Dr. 
Bačkio. Ekskursine mašina, vadovų aiškinimų 
klausydami, apžvelgėm Paryžių iš vidaus, ste
bėjomės apylinkėmis. Iš atvirukų, ar girdėti 
vaizdai gyvi stojos. Tačiau „charakteringasis” 
auto susisiekimas dėl užsikimšimo perdaug 
gaišina mums brangų laiką. Mums geriau 
ilgaisiais ekspresais, kurie, it paukščiai, skrenda 
pro vynuogynus, snieguotas Alpes, tiesiai Ita
lijon, kur pasienio formalumai, kaip ir Pran
cūzijoj tik praeinant. Apie italus, turėtą blo
gesnę nuomonę, teko pakeisti. Landynėse, tie
sa, nebuvome, bet šiaip, kaip juose pačiuose, 
taip jų aplinkumoj grožio, skonio, meno, tvar
kos, širdies daugiau, negu kitur. O ir batų, 
net viršun įsegtų aukso plunksnų, niekam neiš
traukė.

Kai TORINO pasiekėm, jis buvo visam ža
liam naktiniam žibėjime. Mus nakvoti, tačiau, 
nubugdė toli už jo; geresnėms ausims, pasakojo 
net girdėjusios šveicariškus gaidžius. Ryto Al
pių vaizdai nublaivė visus rūškanotus veidus ir 
Torine jau į mus linksmus, per ten gyvenančius 
lietuvius kunigus kalbėjo pats Šv. Jonas Bosko 
su savo šventaisiais ir savo įstaigomis.

Visur vis trumpai, pakniopštomis ir jau Mi
lane, kur laukė Kun. Alb. Arminas. Jis laukė 
tik draugo, o liko visų draugu. Per jo lūpas 
Lombardijos lygumos, Milano, Padujos, Vene
cijos miestai darėsi pažįstami, Padujos Šv. An
tanas su savo po 700 metų nesugedusiu liežuviu 
dar artimesnis ir stebuklingesnis. Venecija su 
Šv. Morkaus Bazilika, aikšte, tūkstančiais ba
landžių, bokštais, Dožų rūmais, vandens gatvė
mis, gondolomis, nuostabiais stiklo gaminiais 
— netoli pasakų krašto.

Kulvartom verčiamės ne tik per Apeninų 
kalnus, bet ir per komunistų centrą BOLOGNĄ

D. Britanijos lietuviai maldininkai Romoje, prie šv. Petro bazilikos nusifotografavę su lietuviais vyskupais: 
Bučiu, Podolskiu ir Brizgiu (prišaky) taip jau min. St. Lozoraičiu (vidury)

Florencijon. Maldininkes Medičių koplyčios 
šventieji be drabužių nežavi. O meno, pamink
lų ten visam mieste — marios.

Asyžių, Šv. Pranciškų pasiekiam be atsikvė
pimo. O ir šiandien jis toks pat linksmas, 
paprastas, tūkstančių lankomas, jo darže vis 
auga rožės be spyglių, ant jo statulų rankų ba
landžiai suka lizdus, augina vaikus. Vis susi
skaičiuodami ar visi, tekini atgal į traukinį, 
jau saulei bebėgant vakaro stogais, šeštadienį, 
gegužės 13 d. vakare pasiekėme Romą. Stotyje 
jau mūsų laukė Ekscelencijos vyskupai V. Pa- 
dolskis ir V. Brizgys, Šv. Kazimiero Kolegija, 
Tėvai Marijonai ir gražus Romos lietuvių bū
relis. Šv. Metų Komitetas, kuriam pirminin
kauja J.E. Vysk. Dr. V. Padolskis ir nariais 
Kan. Ignatavičius ir Kun. Balčiūnas, taip pat 
Šv. Kazimiero Kolegija ima mus visiškon glo
bom Vyrai visai lietuviškai gyvena ir maitinas 
Šv. Kazimiero Kolegijoj. Moterys apgyven
dinamos netoli pas seseles. Šioms su maistu 
šiek tiek prasčiau — itališkas. Bet ne visiems 
(šiuo syk!) Šv. Kazimiero!

Apie mūsų atvykimą tuo pat laiku Tėvynei 
ir pasauliui radio bangomis pranešė Šv. Kazi
miero Kolegijos Rektorius Kun. Dr. L. Tulaba. 
Kitomis dienomis iš tos pat vietos kalbėjo Kun. 
Dr. J. Patašius.

Kiek mes Romoj per tas 5, gerai suorgani
zuotas, aprūpintas gerais vadovais — Šv. Ka
zimiero Kolegijos studentais, dienas šventeny
bių, meno įvairiausių paminklų, vertybių, baž
nyčių matėme, aplankėme, kiek išgyvenome, 
net nemėginu čia rašyti, gal rasite šiek tiek apie 
tai kitur. Tačiau vis dėlto, ypač kas mus lie
tuvius liečia, randu išskirtino ir rašytino.

Pirmą dieną — sekmadienį — V. 14. Anglijos 
piligrimai, su keliais iš Vokietijos ir veik visais 
Romos lietuvių kolonijos nariais apie 104 as
menis susirenkame Šv. Petro aikštėje, kuri šiais 
Šv. Metais yra tapusi, lyg tautų forumu. Gar
bingiausias iš visų —- J.E. Vysk. P. Būčys, mal

dingai ima į rankas juodą kryžių. Paskui jį 
rikiuojasi Jų Ekscelencijos Vyskupai V. Padol
skis ir V. Brizgys. J.E. Ministeris Lozoraitis su 
p. Lozoraitiene, Lietuvos Atstovybės prie * Šv. 
Sosto Sekretorius p. Lozoraitis jr., Šv. Kazimie- 
ro Kolegija su nariais, Tėvai Marijonai, 
Romos lietuvių kolonijos nariai, tarp kurių 
pažymėtini Kun. Dr. Pavalkis, Prof. Z. Ivin
skis. Na tarp jų ir mes procesijoj žygiuojame 
pro Šv. Metų Duris. Šv. Petro Bazilikos skliau
tais nuaidi „Marija, Marija” ir kitos, laike 
J.E. Vysk. Dr. V. Brizgio laikomų Šv. Mišių, 
giesmės. Giesmės skambėjo ir kitose trijose 
lankomose bazilikose vis neįprastam italų ir 
kitų tautų nustebimui. Paskutinėj S. Maria 
Magiori Bazilikoj J. E. Vysk. P. Būčys, nors pa
vargęs, momentui pasakė pamokslą.

Pažymėtinos taip pat J.E. Vysk. Dr. Padol- 
skio sekančią dieną Šv. Kaliksto katakombose 
Šv. Mišios, kur giliai žemėse, kartu su savo 
Ganytoju meldėmės, kad esantieji Tėvynės 
katakombose greičiau išeitų į šviesią laisvę.

Nėra kažkas, bet vistik buvo malonu Vati
can© Muzėjuj rasti ir 1927 m. Lietuvos Treti- 
ninkių Šv. Tėvui gražų rankų darbo albumą. 
Sako dar kažkokia dovana iš Lietuvos ten bu
vusi, bet mes jau nematėm, ar nepastebėjom.

Jėzaus Bažnyčioje JĖZAUS ŠIRDIES PA
SIAUKOJIMU altoriuje tarp viso pasaulio ir 
mūsų šeimų ir visos valstybės Jėzaus Širdžiai 
pasiaukojimų aktai sakoma čia yra.

Geg. 17 d. 40.000 minioj, gerokai patogioj 
vietoj, Šv. Petro Bazilikoj, turėjome Šv. Tėvo 
audienciją. Tokių ovacijų, tokios meilės Šv. 
Tėvui nebuvome net įsivaizdavę. Gi Baltasis 
Senelis iš savo sosto prie Šv. Petro Išpažinimo 
Altoriaus laisvai, mintinai, nuoširdžiai atskirų 
tautų grupes sveikina jų gimtomis kalbomis. 
Kažkas jau sakė, kad mus sveikins lietuviškai, 
tačiau į mus kalbėjo puikia vokiečių kalba, 
kartu su Austrijos ir Bavarijos tūkstančiąis 
maldininkų. Po audiencijos, nulipęs nuo sosto, 

sveikinosi su čia pat esančiais vyskupais. Su 
mūsų vyskupu Dr. V. Padolskiu kalbėjos kiek 
ilgiau. To trumpo pasikalbėjimo metu Eksce
lencija Jo Šventenybės paprašė ypatingo ken
čiančiai Lietuvai palaiminimo.

Buvę Romoj, aplankę ir matę popiežių, ap
lankėme ir mūsų pasiuntinybes prie Vaticano 
ir Kvirinalo. Mes sveikinom ir mus sveikino 
ir vaišino. Aplankėme ir Tėvų Marijonų na
mus. Vaišių net per gausu, bet kai šilta itin 
gera.

Geg. 18 d. — Šeštinėse turėjome ir dalyva
vome retoj iškilmėj — kanonizacijoj — paskel
bime šventųjų Bartolomėjos ir Vincentinos. 
Anglijos Kunigams Romos lietuvių vyskupai 
padarė malonią staigmeną, pakviesdami šiose 
iškilmėse juos savo kapelionais, kurie šias iš
kilmes nuo pat pradžių ir iš arti galėjo stebėti. 
Ne per blogiausioj vietoj buvo ir kiti mūsų mal
dininkai. Matėme K. Bažnyčios triumfą, kokį 
mes, kažin, ar būtume surengę savo didvyriams 
Dariui ir Girėnui.

Šeštinių vakare Šv. Kazimiero Kolcgijon jau 
renkamės visi paskutinei vakarienei. Kalba gra
žius žodžius mums Ekscelencijos Vyskupai 
Dr. V. Podolskis ir Dr. V. Brizgys, kalba Kole
gijos Rektorius Dr. L. Tulaba. Dėkojame ir 
mes, ypač nuoširdžiai londoniškė O. Liudžiu- 
viėnė. Guodžiamės, kad vieni kitų neužmirši
me. Kas ir vertėtų, nes Šv. Kazimiero Kolegija 
džiovininkų turi tikrai ne iš per gero gyvenimo. 
Patvcžėme ir čia perduodame visų jų, visiems 
Britanijos lietuviams sveikinimus. Čia norisi 
perduoti, nors ne tuo laiku Romoj perduotus 
Vyriausio skautų Dv. Vado — sktn. Dr. Vaiš
noros sveikinimus visiems Britanijos skautams.

Nors vidunaktį, gražaus būrelio išlydėti, 
kupini tūkstančių įspūdžių, egzotišku Vidurže
mio pajūriu, dundame pakriaušėmis, tuneliais, 
per Genują, Italų, Prancūzų Rivięras Monte 
Carlo atgal. Apeninus, Alpes pakeičia Pirenė-
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— Grįžau, — pastebėjo. — Tai buvo visiškai 
teisinga pone. Tai buvo jis.

— Kas?
— Andrikas, žinoma, kas gi kitas galėjo būti. 

Pepikas, matot, daboklėj atlieka bausmę.
— Bet ko jūs norit iš šio vargšo Andriko? — 

įžūliaiėmė bambėti atsigaunąs pulkininkas. 
Pistoros mažos akys piktai sužibėjo.

— Kodėl, juk tai buvo jis, kuris iš jūsų san
dėlio pavogė makaronų dėžutę. Jį suėmėm 
ir laikom policijoj. Atsiprašau, pone, bet aš 
atvykau tik pasiteirauti, matot, Andrikas sako, 
kad dėžutėj jis nerado jokių makaronų, bet tik 
kelis gabalus popierių. Aš stebiuosi, ar tai tiesa ?

— Žiūrėkit, — suriko kvapo neatgaudamas 
Hampelis, — kur yra dabar tie popieriai?

— Kur — aišku mano kišenėj.
Pagrabaliojęs Pistora švarko kišenėje ištraukė 

popierius. Traukte ištraukė pulkininkas iš Pi
storos rankų dingusius brangius dokumentus 
No. 139/VII Sect. C. Džiaugsmo ašaros pasirodė 
Hampelio akyse.

— Mielas Pistora, jūs esate genijus! — Jūs 
neklydot, — švepleno iš nustebimo neatsigauda- 
mas. — Aš daugiau jums dėkingas, negu galiu 
pasakyti... Prašau į vidų, toliau mano mielasis. 
Puiku, puiku, jūs radot pavogtus dokumentus... 
Mano miela, — sušuko žmonai, — atnešk 
stikliukus ir degtinę. Pone Pistora, aš norėčiau 
taip pat... Bet nežinau kaip... Ką aš galvoju... 
Išgersit ponas Pistora.

— Neverta. Tai buvo vieni niekai. Brrr... 
truputį kanda, pone. Ach, dėžute yra policijos 
raštinėj.

— Užmirškit tą prakeiktą dėžutę. Tiesiog 
stebiuosi, kaip jūs taip greit pagavot vagį. I 
sveikatą.

— Į sveikatą, pone pulkininke.

— Tai visai nesunku, pone. Kada virtuvė 
išplėšiama, mes ieškome Andriko arba Pepiko, 
bet Pepikas atlieka bausmę. Jei įsilaužiama 
į viršutinį aukštą, tai yra Pisocykas, Teodozas, 
luošakojis, arba Zina su Hansu.

— Gerai, — pertraukė nustebęs pulkininkas. 
— Žiūrėkit, prileidžiu, kad vagystė turėjo ryšį 
su špionažu. Kaip tada? { sveikatą pone 
Pistora.

— Į sveikatą, pone. Šnipinėti, pone, tai ne 
Andriko darbas. Turime suregistravę viso kraš
to nedegamų spintų įsilaužėjus: jų yra dvidešimt 
septyni, bet iš jų tik šeši yra geri.

—-Tokių nesigailėkit, — patarė kraujo ištroš
kęs, alkoholio įkaitintas pulkininkas. — Pone 
Pistora, išgerkit.

—- Labai ačiū, bet esu nedidelis gėrėjas, be to, 
esu labai užimtas, turiu dar apžiūrėti išvogtą 
krautuvę. Matot, visus vagišius negalima būtų 
pavadinti protingais. Kiekvienas jų turi mažą

PAŽANGUS KETURKOJIS

Jodinėja lordai, grafai 
Parkuose ir soduos.
Tad ir jam namie sėdėti 
Baisiai nusibdoo. 

ydą ir jos įsikibęs laikosi, kol mes juos nutve
rtam už apykaklės net ir antrą kartą. Pav. 
kad ir tas Andrikas. Kaip tik jis mane pamatė, 
tuojau ir prisipažino, — jūs dėl to sandėlio, 
pone. Tai nebuvo visai verta, viskas, ką radau, 
buvo tik keletas popierio gabalų. Aš pagaunu 
kiekvieną. Pagaliau gaus už tai metus kvailys.

— Metus kalėjimo, ar tik ne per daug, — 
gailėjosi pulkininkas.

— Kodėl, juk tai buvo įsilaužimas. Labai 
ačiū, eisiu. Jei jūs turėtumėt kokį nors reikalą, 
viską ką jūs turit padaryti — tik paminėkit 
mano pavardę

— Malonu, labai ačiū, — visai nušvitęs kal
bėjo Hampelis, išlydėdamas Pistorą. Ach, už 
šį mažą darbą... Ką aš galvoju pasakyti. Tie 
popieriai nebuvo kuo nors ypatingi, bet aš 
jausčiausi nesmagiai jų netekęs. Gerai, matot, 
malonėkit už šį darbą priimti...

Tai pasakęs Hampelis įbruko į Pistoros ranką 

Štai ką turi Adomėnas!
Pavydėkit, vyrai!
Prunkščia, ardo žemę, žvengia, 
Muistosi ir spiria.

Ar tai principai, ar būdas, 
Spręskite, kaip norit.
Šitaip senbernį mergelė 
Veda prie altoriaus.

penkiasdešimt kronų banknotą. Pistora buvo 
ne mažai nustebintas netikėtu pulkininko nuo
širdumu.

— To nereikia, pone, — prieštaravo kišdamas 
ranką su banknotu kišenėn. Jei tik jūs pone, 
norėsit ką žinoti...

— Daviau penkiasdešimt kronų, — pasakė
Hampelis, išleidęs Pistorą, žmonai. — Dvide
šimt visiškai būtų pakakę tokiam policininkui, 
bet... — pulkininkas numojo ranka, — bet 
galų gale juk jis rado tuos prakeiktuosius do
kumentus. Vertė A. Kirkilionis

Našlys, 36 m. amžiaus, buy. prekyb. Lietu
voje, jacht-klubo administratorius, ieškau tau
tietės vedybų tikslu. Tu savo amžių turi žinoti, 
kuris abiems bus naudingas. Atsakysiu į rimtus 
laiškus. Fotografija ir asmens žinios būtinos. 
Foto grąžinsiu. Vizą įvažiavimui išrūpinsiu. 
Laiškus siųsti tik oro paštu: A. Šlapaitis, Calle 
12, Nr. 7—46, Bogota, Colombia, S.A.

Triumfuoja grynakraujis, 
Pono nusikratęs.
Jis, matyti, streiko prasmę 
Jau yra supratęs.
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DĖL TREMTINIU IŠ 
VOKIETIJOS ATSIKVIETIMO

Londone nusiorganizavo centrinis DiPi reika- 
for 

IRO 
savo

lams ginti komitetas. (British Council 
Refugees). Jo uždavinys bus perimti 
darbą, kuomet ši organizacija sustabdys 
veiklą ir tęsti toliau jos nebaigtą darbą.

Birželio 3 d. šio komiteto pirm. pulk. Agnew’s 
apsilankė koordinacinio komiteto posėdy ir 
painformavo apie numatytų 2000 į D. Britaniją 
įsileist DiPi atsikvietimo tvarką.

Birželio vidury bus atspausdinti atatinkami 
blankai, kuriuos turės užpildyti kiekvienas, 
norįs atsikviesti giminę, draugą, pažįstamą ar 
našlaitį. Kviečiamiesiems reiks garantuoti butą 
ir išlaikymą. Pirmenybė bus teikiama EVW 
giminėms ir kitiems jų kviečiamiems asmenims. 
Neatsiradus pastarųjų pakankamo skaičiaus, 
bus užpildytas kitais pabėgėliais. Įvažiuojan
tiems nebus galima gauti atlyginamo darbo be 
Darbo Ministerijos leidimo. Darbo Ministe
rija neduoda jokių pažadų šiuo atveju. Komi
tetas rūpinsis jų atvežimu ir pamokės kelionės 
išlaidas.

Tikimasi, kad šia galimybe pasinaudos mūsų 
tautiečiai ir, nepaisydami gyvenimo sunkumų, 
kvies iš DiPi stovyklų ten tebevargstančius 
brolius ir seses.

Reikalingų blankų ir informacijų tuo klausimu 
galima bus gauti mūsų Sąjungos centre. S.P.

KELIONĖ ROMON
{Tęsinys iš 4 puslapio)

jai ir juose prie upės Gavės, prie Masabielio 
uolos prisišliejęs Liurdas. Marija iš Grotos 
užkariavo visą Liurdą, tapo jo širdim, gyveni
mu. Žmonės, gatvės, pastatai, įvairiausi daiktai 
čia tik apie Mariją kalba. Karštam Liurde 
pajunti ne tik iš kalnų gaivinančią srovę, bet 
kažką ir viduje. „Žmonių minių minios iš visų 
kraštų, vis renkasi prie kalno, prie upės krantų” 
ir visi .kalba ir gieda vis tą pat — Sveika Marija. 
Daug čia kūno pagijimų, bet dar daugiau dva
sios. Kiek girdėjau, lietuviams Liurdas patiko, 
geriau, kaip viskas. Ir nestebėtina, kad Marijos 
vaikams pas Motiną geriausia.

16 dienų prabėgo, kaip diena, po retas, tik, 
svajonėse turėtas, vietas. Vis su šypsniu jąu
Anglijoj, pakeliui į Londoną padėkoję vadovui,. Konsulatą Naujorkę. 
Kun. J. Sakęvičįui geriausia nuotaika skirstomės, laikomi paslaptyje. 
sakydami iki greito pasimatymo vėl panašioj, DBLS Centro Valdyba kviečia į talką DBLS 
kelionėj. M. N. skyrių valdybas, kitų lietuviškų organizacijų

LIETUVIAI SVETUR
LIETUVIAI — KUR GEGUŽY LAPAI KRINTA

Nors gamta skęsta rudenio rūstume ir vėjas 
drasko nuo medžių pageltusius lapus, Argen
tinos lietuvių organizacijos neapsnūsta ir savo 
veiklumu žadina lietuvių širdyse tai, kas per 
ilgus metus apsnūdo: šį gegužės mėn. organizuoja 
iškilmingus Motinos Dienos minėjimus, sušauk- 
damos į krūvą lietuvius prisiminti ir pagerbti 
savo motinas — gimdytojas ir pavergtą „visų 
motiną , — Lietuvą. Tokie minėjimai buvo 
visose vietovėse, kur tik daugiau gyvena lietuvių.

Gegužės 14 d. „A.L. Balsas” surengė gana 
gražų Motinos Dienos minėjimą Buenos Aires , 
lietuvių klube. Paskaitą skaitė B... Kerbelienė. 
Meninę dalį. išpildė pian. Eleon. Martinėnaitė, 
smuikininkė EI. Kuprevičiūtė, akomp. pian. 
A. Kuprevičiui, solistė M. Narbutienė, duetą 
dainuodamos O. Ožinškienė ir M. Zavickienė, 
lydint pianu muzik. Ig. Andrijauskui, Leonas 
Kančauskas skaitydamas savo kūrybos „Laišką ' 
Motinai” ir 8 metų amžiaus akordeonistas R. 
Mušketa, pagrodamas kelias lietuviškas liaudies 
daineles.
palydėtas gausiais aplodismentais.

Po programos naujieji ir senieji ateiviai, be 
jokių skirtumų, drauge užėmę stalus kalbėjosi, 
vaišinosi ir dainavo lietuviškas 
už lango būtų ruduo, o gatvėse 
tima kalba, būtų buvę galima 
esame ne Argentinoje, bet kur 
Veiveriuos ar Žagarėje. L. 
Buenos Aires, 50.5.16.

Pabaltijo Moterų Tarybos lietuvių atstovybes 
prezidiumas (Birutė Novickienė, Ligija Dirkienė 
ir Salomėja Narkeliūnaitė) 1 išleido atsišaukimą 
į pasaulio-lietuves, Tagindamos paminėti birželio 
15 d. trėmimus iš Lietuvos.

Rašytojas Pulgis Andriušis, gyvenąs Australi
joje, baigia rašyti knygą „Kelionė Australijon”. 
Knyga bus iliustruota kelionės ir Australijos 
gyvenimo nuotraukomis.

Kanados lietuviai, kurie buvo suskilę į dvi 
organizacijas, jau susitarė dėl naujosios organi
zacijos statuto. Tikimasi, kad nenormalūs san
tykiai artimiausiu laiku bus išlyginti.

' Ateitininkų, gyvenančių JA Valstybėse, suva
žiavimas šiais metais įvyks Pittsburghe, Pa.

Vyriausias skautininkas V. Čepas, kuris dabar 
gyvena Bostone, pradėjo leisti skautų vadams 
laiškus, pavadintus BUDĖKIME, '

Lietuvių Rašytojų Draugija įsteigė metinę 
premiją už geriausią grožinės literatūros veikalą. 
Premijos dydis 500 dolerių.

Rašytojas V. Ramonas, paskutiniu laiku gy
venąs Australijoje, birželio 3 d. išplaukė į Boston, 
Mass.

Šiuo metu Australijoje dar gyvena 9 lietuviai 
kunigai ir arkivyskupas J.. Skvireckas. Penki 
iš jų žada pasilikti Austrijoje, o kiti emigruoti.

Prof.
sirgęs,
pradėti 
gyvena

Dailininkas ir fotografijos specialistas Borjeras, 
neseniai nuvykęs į Australiją, apsigyveno Adelai
dėje. Tenai jis su kitu talkininku atidarė foto 
studiją.

Prieš keletą metų Vokietijoje mirė Mažosios 
Lietuvos veikėjas prof. V. Grigalaitis. Jis paliko 
parašytus labai įdomius prisiminimus iš lietuvių 
veiklos Prūsų Lietuvoje. Pankraštis yra ve- 
lionies našlės žinioje.

K. ir J. Ambrozai, Montrealio gyventojai, yra 
sudarę sąlygas atvykti iš tremties apie 50 lietu
viui kurių ir dabar dar ne vienas yra prisiglaudęs 
jų namuose.

Tarptautinis Institutas Clevelande pakvietė 
M. K. Čiurlionio vardo meno ansamblį būti 

Instituto centriniame 
komitete jam rezervavo dvi vietas. Taip pat 
dvi vietas ansamblis gavo ir Instituto festivalių 
komitete.

Kiekvienas programos dalyvis buvo

dainas. Jei ne 
nesigirdėtų sve- 
pamanyti, kad 
nors Kupišky, 

Kančauskas

Surinkus Belgijoje 
rasta apie 

65 šeimos,

Kiek lietuvių Belgijoje, 
gyvenančių lietuvių statistines žinias. 
830 lietuvių. Hainaut prov. 340, 
130 vieng., 75 vaikai; Limburgo prov. 250, 
47 šeimos, 98 viengungių, 58 vaikai; Liege 190, 
47 šeimos, 67 vieng., 43 vaikai; Bruxelles-Anvers 
53, 15 šeimų, 14 vieng., 9 vaikai. Kasyklose 
dirba apie 400. Per metus 15-17 gimimų, 10 
santuokų, 3-4 mirimai. 51 mokyklinio amžiaus 
vaikų. Lietuvių skaičius žymiai mažėja: vieni 
išemigruoja, kiti bėga Vokietijon arba kurdinasi 
kur kam pasitaiko. Išsiblaškę tautiečiai daž
nai nepalaiko santykių su bendruomene ir nykssta.

JAV veikianti Lietuvai Remti Draugija gegu-, 
žės 21 d. Bostone turėjo metinį atstovų suvažia
vimą.

jo nuolatiniu nariu ir

BALTI JO VALSTYBIŲ VIEŠAS MITINGAS TŲ KRAŠTŲ OKUPACIJOS DE
ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI BUS LONDONE, BIRŽELIO 14 D. 7 VAL. 30 MIN. 
P.P. K1NGSVVAY HALL’E, W.C.2. MITINGĄ RUOŠIA BALTIJO TAUTŲ TA
RYBA, SUSIDEDANTI IŠ ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVŲ. 
MITINGUI PIRMININKAUS ŽINOMAS VEIKĖJAS MAJORAS E. BEDDINGTON- 
BEHRENS’AS, M.C., KALBĖS: KUN. GORDON LANG’AS, M.P. (DARBO PARTIJOS) 
IR P. JOHN FOSTER’IS, K.C., M.P. (KONSERVATORIŲ PARTIJOS).

LONDONO IR APYLINKĖS LIETUVIAI PRAŠOMI JUO GAUSIAU DALY
VAUTI.

MITINGO VIETA PASIEKIAMA POŽEMINIU TRAUKINIU (VAŽIUOTI IKI 
HOLBORN’O STOTIES) IR DAUGELIU AUTOBUSŲ.

MOTINOS DIENA NOTTINGHAME
Gegužės 20 d. lietuvių klubo patalpose, Not- 

tinghame, įvyko iškilmingas Motinos Dienos 
minėjimas. Minėjimą atidarė DBLS Nottingha
mo skyriaus pirmininkas, pakviesdamas į pre
zidiumą keturias motinas, viena kėdė, apipinta 
vainikais ir perpinta tautinėmis juostomis, buvo 
tuščia — ji paskirta Tėvynei Lietuvai ir mylimai 
motinai pasilikusiai pavergtoje tėvynėje.

Paskaita buvo iš trijų dalių. Pirmą dalį 
paskaitė Br. Strumskis, antrą — K. Kaspras ir 
trečią — St. Eimutis.

Jaunesnieji, vadovaujami skauto Trečioko, 
padeklamavo keletą gražių eielėraščių. Visoms 
motinoms įteikta gėlių.

Meninėje dalyje pasirodė jaunesnieji pašokda- buvo puiki, 
mi „Suktinį”, „Mikitą” ir „Noriu miego 
Jiems vadovavo skautas Trečiokas.

Vainorytė labai .gražiai padainavo 
menu namelį”. Akomponavo p. V. Untulis.

Nottinghamo tautinių šokių grupė pašoko 
.„Malūnėlį”, „Audėjėlę” ir „Šustą”, o „Rūtos” 
choras padainavo „Močiute širdele”, „Motuš” 
ir „Vakarinė daina”.

Minėjimas praėjo pakilusioje nuotaikoje.
Į minėjimą atsilankė apie šimtas penkias

dešimt lietuvių iš Nottinghamo ir apylinkės.
Romualdas

valdybas, kunigus ir paskirus asmenis atlikti 
šį milžinišką ir svarbų darbą išplatinant, pade
dant užpildyti ir surenkant anketas. Atlikime 
surašymą taip, kad neliktų užmirštas nė vienas 
lietuvis. Anketos gaunamos DBLS-gos centre, 
DBLS skyrių valdybose, kitų organizacijų val
dybose ir pas lietuvius kunigus.

Anketas prašoma grąžinti iki š. m. rugsėjo 
1 d. DBLS-gos centrui.

SUKAKTUVINIS „RŪTOS” KONCERTAS
Nottinghamo lietuvių „Rūtos” choras, savo 

veiklos pirmas metines atžymėjo koncertu. 
Koncertas įvyko birželio 3 d. Ta proga dar 
daygiau svečių atsilankė. Meninė programa 

Pasirodė „Rūtos” choras, p. Un
tulio diriguojamas ir tautinių šokių grupė, p. Lin- 
gaitytės vadovaujama.

,Aš atsi- „Rūtą” sveikino meno ansamblio vardu 
p. Eimutis, DBLSąj. vardu — p. Suopis, lietu
vių klubo vardu — p. Miškinis, klebonas Kairiū- 
nas, Centro Valdybos vardu — p. Damušis, 
DBLS Nottinghamo apygarda ir p. Rupinskas, 
buvęs skyr. pirm, ir vienas choro steigėjų.

Lietuvių ir 
sužavėta.

•; Rengdamiesi 
-’tautinių šokių 

, _ . . jimo, skirdami
LIETUVIŲ SURAŠYMAS Ypač didelės pagarbos tuo atžvilgiu nusipelnė

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga pa- 'choro reikalų vedėjas p. Melnykas. J.D. 
siėmė didelį uždavinį -—- surašyti visus lietuvius ' _
gyvenančius D. Britanijoj - naujai atvykusius D’ BRITANIJOS KATALIKIŲ MOTERŲ 
ir nuo seniau čia gyvenančius. Panašūs sura-f scva/.iaviviaj

šymai vyksta ir kituose kraštuose. Jungtinėse Birželio 4 d. Londone, Albert Hali įvyko 
Amerikos Valstybėse yra sudaromą visų užsieny D. Britanijos katalikių moterų suvažiavimas, 
gyvenančių lietuvių, kartoteka. Visos surinktos - Dalyvavo apie 7.000 atstovių, tarp jų ir 10 lie- 
žinios bus persiųstos į Lietuvos Generalinį ’tuvių, visos tautiniais drabužiais pasirėdžiusios.

Visi gauti daviniai bus Suvažiavimo dalyvėms gražų žodį tarė West- 
•Arrinsterio kardinolas Griffin’as. Dėmesio verta 

buvo kalba ir kun. Dr. J. C. Heenan’o. Jis 
tėviškai nuoširdžiai užtarė šiame krašte apsi- 
įgyvenusius DiPi. Jis pabrėžė, kad šiems žmo
nėms ne tik neturėtų būti daromi kokie varžy
mai, bet priešingai, tiek šiame krašte, tiek Vo
kietijoje teikiama pagalba.

KUN. J. SAKEVIČIUS IŠVYKO AMERIKON

anglų publika koncertu buvo 

koncertui, tiek choro, tiek ir 
grupės dalyviai parodė pasiauko
siant tikslui visą savo laisvalaikį.

Birželio 2 d. Amerikon išvyko Londono lietu
vių parapijos klebonas kun. J. Sakevičius. Ten 
jis bus tris mėnesius, atliks Marijonų kolegijoje 
dviejų mėnesių atsinaujinimą ir aplankys ser
gančią motiną. Jo adresas: Marianopolis Col
lege, Thompson, Conn. U.S.A, f Londoną 
grįš tik rugsėjo mėnesy.

Londono lietuvių parapijos klebono pareigas 
eis kun. A. Kazlauskas. S.

P. BAJORINAS IŠVYKO ATOSTOGŲ
DBLS pirmin. p. M. Bajorinas išvyko ato

stogų. Grįš birželio 16 d. Centro valdybos 
pirm, pareigas eina jos vicepirm. kun. A. Kaz
lauskas.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui aukojo: DBLS Manchesterio 

sk. 9. sv., V. Remeikis 10 šil., Č. Sirvydas 7 šil.

J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD.
UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDU

Juozas Zubkus, ilgesnį laiką sunkiai 
pagijo ir artimiausiu laiku vėl ruošiasi 

dirbti lingoninėje. Prof. J. Zubkus 
Chicagoje.

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 SIŪLOME : 
RŪKYTUS LAŠINIUS 1 sv. 3/6

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

LAIŠKAI REDAKCIJAI
ATVIRAS I AIŠKĄS DBLS CENTRO 

YBAI
DBLS Birmingham ylinįcės skyriaus Val

dyba, savo posėdyje, ap čipsi Lietuvių Namų 
pirkimo reikalą, vienbalsi tarė prašyti Cen
tro Valdybą namų įsigijimą/laikyti vienu svar
biausiu šio meto uždavinį

Skyriaus valdyba žino, kad Lietuvių Namų, 
šios anti-bolševikinės ‘tvirtovės šioje saloje įsigi
jimas yra mūsų garbės ir mūsų tautinės gyvy
bės reikalas. Tie, kurie neremia šios tvirtovės 
statymo materialiai, tuo pačiu ją griauna: ar 
tai dėl savo nesupratimo, ar blogos valios, ar 
klausydami slaptų Maskvos agentų įsakymų.

Mums tikrai skaudu, kad šioje saloje yra 
tiek daug tautiečių, kurie savo sutaupąs mieliau 
prageria, negu paskolina nuosavo lietuviško 
židinio įkūrimui. Neleiskime, kad pradėtas ir 
daugiau negu įpusėtas darbas, pagaliau, būtų 
mūsų tautos išsigimėlių pajuokos objektu.

Mes tikime, kad tik įsigijus nuosavus namus 
teprasidės tikrasis lietuviškas darbas ir kova 
dėl Tėvynės Laisvės.

Skyriaus Valdyba nuoširdžiai prašo Centro 
Valdybą dar kartą kreiptis į visus geros valios 
tautiečius ir paraginti juos atlikti šią didelę lie
tuvišką pareigą — nusipirkti dar, nors po vieną, 
namų akciją. Žinome, kad ir. šį kartą reikės 
pasikliauti daugiausia tais, kurie jau kartą šį 
reikalą rėmė, o ne tais, kurie savo uždarbį ir 
garbę prageria. Kas jau skyrė svarą, skirs dar 
vieną ar du, o kas skyrė du — skirs vėl tiek 
pat ar daugiau ir nuo to jo materialinis gerbūvis 
nenukentės. O kas atsisakė ir dar kartą atsi
sakys remti šį garbingą reikalą, tas vistiek buvo 
ir liks dvasios ir kūno elgeta, ar 
tos pėdomis...

Mes prašome Centro Valdybą 
kad sekantis DBLS-gos atstovų 
jau būtų, savuose namuose.

Nors Birminghamo apyl. skyrius yra negausus 
ir savo pareigą namų fondui jau atliko, bet šia 
proga prašome dar mums pasiųsti vieną namų 
akcijų knygutę.
Birmingham, 1950 m. gegužės 21 d.

Skyriaus Valdyba

paseks Pucia-

daryti viską, 
suvažiavimas

lietuviams 
Lietuviams”.

PRANEŠIMAI
DAUGELIO DĖMESIUI

Prieš keletą mėnesių Lietuviai Jėzuitai Ameri
koje pradėjo leisti religinio pobūdžio laikraštį 

visame pasaulyje, vardu „Laiškai 
Jau yra išėję keletas numerių, 

kurie aiškiai rodo, kad laikraštis sparčiai tobu
lėja ir liečia ilgą eilę įdomių ir svarbių klausimų. 
Laikraščio stilius ir tonas yra paprastas, gyve
nimiškas ir labai lengvas skaityti. Bendradar
bių skaičius gausus ir įvairus.

Norį užsisakyti „Laiškus Lietuviams” pra
šomi rašyti :„Laiškų Lietuviams” Administra
cija, 8101 Champlain Avenue, Chicago 19, 
Illinois, U.S.A. Prenumeratos kaina metams 
7 šilingai. Pinigus siųsti sekančiu adresu: Rev. 
Bruno Markaitis, S.J., Catholic Church, Bourne
mouth.
laikraštį

Šiuo pačiu adresu prašau kreiptis visais 
liečiančiais klausimais.

Tėvas Bruno Markaitis, S.J.

DĖMESIO
nariai ir visi lietuviai, negalį priklausyti 

kviečiami registruotis į
Ra-

London Mews, London St.,

DBLS 
artimesniam skyriui 
Centrinį skyrių. Ryšis palaikomas paštu. 
Syti adresu: 2. 
London, W.2.

Trylika nelaimių ar skaitei jau?
Jei nebūtum skaitęs, tau pačiam nuostolis.
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NAUJIENOS
* Gen. Smuths’as, žinomas Pietų Afrikos 

valstybių sąjungos politikas, kurio 80 metų 
amžiaus sukaktis neseniai buvo paminėta, sunkiai 
susirgo plaučių uždegimu. Ligonis krizę per
gyveno ir jo sveikatos būklė pradeda gerėti.

* D. Britanijos užs. reik. min. Bevin’as, be- 
sigydąs vienoje Londono ligoninėje, pereitą sa
vaitę turėjo operaciją. Jo sveikata gerėja.

* JAV dėl padidėjusio naftos vartojimo pra
monės reikalams mažiau reikalinga akmeninės 
anglies. Dėl to pradeda reikštis anglies perpro
dukcija ir su ja susijęs angliakasių mažinimas. 
Paskutiniųjų pusantrų metų laike angliakasių 
skaičius 39.000 sumažėjo ir dar turėsiąs mažėti.

* Pereitą savaitę Baltijos jūroje rusai sulaikė 
dar vieną Danų žvejų laivą.

* Suomiai seniai ruošiasi suruošti savo krašte 
pasaulinę sporto Olimpiadą. Pirmą sumanymą 
sdtrukdė antrasai pasaulinis karas. Atsigavę 
po karo vėl pradėjo ruošti Olimpiadą 1952 
metais. Tačiau šį sumanymą nori sukliudyti 
Sovietai. Maskvos spauda pradėjo isteriškai 
pulti suomius, esą, jie, Olimpijada nori užmas
kuoti prieš Sovietus nukreiptus karinius pasi
ruošimus.

* Paskutiniojo karo metu Norvegijos fiorde 
(smailioj įlankoje) nuskandintas vokiečių kovos 
kreiseris „Tirpitz" keliamas į paviršių.

* JAV ambasadorius Grikijai p. Grady’s 
keliamas į Iraną. Ten jis, be savo tiesioginių 
pareigų, prižiūrės ir Amerikos teikiamos Persijai 
karinės pagalbos vykdymą. Jo perkėlimas į 
Iraną aiškinamas su galimybė, kad tam kraštui 
yra padidėjusi bolševizmo grėsmė.

* Šiaurės Afrikoje, Tangere, Amerikiečiai stato 
galingą radijo stotį, „Amerikos Balso” translia
cijoms. Ji turės aptarnauti šiaurės Europą, 
Balkanus ir Art. Rytus.

* Pereitos savaitės galas ir šios pirmoji pusė 
visoje Europoje pažymėtina karštu oru. Net ir 
Anglijoje karščiai buvo pasiekę 30 laipsnių C., 
o Ispanijoje — net 44 laipsnius C.

* Pereitą savaitę D. Britanijoje pabrango kai 
kurios avalynės rūšys apie 30%.

* „Liaudies automobilis", kurį naciai savo 
propagandai plačiai naudojo, tik po karo pra
dėtas vak. Vokietijoje statyti. Tiek konstruk
cija, kainos ir kitais atžvilgiais šis automobilis 
puiki prekė eksportui. Gegužės mėn. tokių 
automobilių vokiečiai pastatė 6.617, iš jų 2.838 
eksportavo į užsienį.

* Prancūzijos prezidentas yra pakviestas 1951 
metais į JAV oficialaus vizito. Kvietimą jis 
priėmė.

* Čekoslovakijoje pradėta atiminėti iš vie
nuolynų paveikslai ir kiti meno kūriniai. Tuo 
tarpu dar jie gabenami į muziejus.

* D. Britanijos min. pirm. Attlee’s grįžęs iš 
atostogų turėjo pasitarimą su ligoninėj esančiu 
užs. reik. min. Bevin’u.

* Per spaudos konferenciją pakalaustas prez. 
Truman'as kokios yra nuomonės dėl Gallup’o 
instituto paskelbtų duomenų, kad daugumas 
amerikiečių laike ateinančių penkerių metų 
laukia karo. Prezidentas atsakė, kad jis nėra 
tokios nuomonės. Šiandien pasaulis esąs ar
čiau taikos, kaip prieš penkerius metus.

* D. Britanija į Malajus pasiųs pagalbą, 
kokia tik ten bus reikalinga komunistiniam 
partizanavimui numalšinti — pareiškė šiuo laiku 
Malajus lankąs D. Britanijos karo min. Stra- 
chey’s.

* Belgrade karo teismas nagrinėjo gen. Petri- 
cevič’io ir pulk. Dapcevič’io bylą. Abu kalti
namieji, kaip komunistai, veikė prieš Titą, kada 
jis nuo Maskvos atskilo, teikė sovietams visokias 
informacijas. Kai jų veikla pasirodė Jugosla
vijoje nesėkminga, Sovietų karo atašė patarė 
jiems vykti į Rusiją. Tai buvo 1949 m. Pereinant 
sieną į Rumuniją, kaltinamieji pateko Jugosla
vijos policijai, o su jais buvęs gen. Jovanovič’ius 
žuvo kovodamas su policija.

* Vengrai pareikalavo Prancūzų karinį atsto
vą Budapešte išvykti iš Vengrijos per 24 valandas.

* Pagyvėjo Rusijos povandeninių laivų veikla. 
Jie pastebėti Cusimos sąsiaury tarp Japonijos 
ir Korėjos ir pietų rytų Azijos vandenyse. Apie 
pastarąjį pasirodymą net Australijos užsienio 
reik, ministeris parlamente paminėjo.

* Berlyne turimomis žiniomis, Sovietų Ru
sijoje yra įkurtos dvi mokyklos rytinės Vokie
tijos vokiškos liaudies policijos politrukams 
rengti. Viena mokyklų yra Voroneže, kita — 
Maskvoje. Abiejose darbar yra 1000 „mo
kinių”.

į * Iš „Sekmininio mitingo” Berlyne į vak. 
Vokietiją grįžtančių vokiečių „sėdimasis strei
kas”, kilęs dėl nenoro duotis medicinos ap
žiūrėjimui Britų zonos pasieny, ties Herren- 
burg’u, neilgai truko. Visi pasidavė apžiūrė
jimui. Tokios inspekcijos reikalas iškilo po to, 
kai sąskridyje pasirodė dėmėtoji šiltinė.

* Rugsėjo mėn. D. Britanijoje, Oxforde 
įvyks atominio tyrinėjimo mokslininkų konfe
rencija. Dalyvaus vak. Europos mokslininkai, 
spėjama, apie 200 žmonių.

'* Amerika neves jokių derybų su Rusija JT 
Organizacijoje, kol rusai nesiliaus ją boikotuoti, 
pareiškė Amerikos atstovo JTO pavaduotojas 
p. E. Gross’as.

* Žiniomis iš JAV, įstatymas, liečiąs 341.000 
DiPi įsileidimą dar šį mėnesį būsiąs priimtas.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš 1 puslapio)

Jei D. Britanija ir toliau laikysis pareikšto 
nusistatymo, tuomet Schuman’o planą susirinks 
svarstyti tik minėti kraštai.

Konferencijos diena dar nepaskirta, bet spė
liojama apie birželio 15 d. Vadinasi, netrukus. 
Tai rodo, kad šis klausimas laikomas ne tik 
svarbus, bet ir skubus.

EUROPOS SOCIALISTŲ KONGRESAS

Kopenhagoje įvyko Tarptautinės Socialistų 
sąjungos atstovų kongresas. Dalyvavo 30 val
stybių atstovai. Lietuvos socialistus atstovavo 
prof. Kaminskas. Konferencija svarstė socia
listų taktikos ir kitus klausimus. Buvo visa 
eilė referatų. Priimtos rezolieijos licia svar
besniuosius bėgamojo laiko aktualiuosius klausi
mus.

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.

Glasgow© lietuvių Aušros Draugija birželio 
11 d., sekmadienį, 5 vai. Blaivybės salėje, Bal- 
lata St. 20,

RENGIA LINKSMĄ VAKARĄ
Bus vaidinama „Moterims neišsimeluosi” 3 

veiksmų komedija. Tautiniai šokiai nuo 8 vai. 
Šokių metu veiks skrajojus paštas. Vietinius ir 
apylinkės lietuvius maloniai prašome atsilankyti.

Valdyba

Pasinaudokite proga. Atvirukų su „Vytimi” 
ir laiškams popieriaus su Lietuvos vaizdais li
kučių išpardavimas.

Kainos žymiai sumažintos. Atvirukų su 
„Vytimi” kaina — 2 p. vienetui, laiškams po
pieriaus — 8 p. tuzinui. Užsakantiems už 5 s 
ir daugiau — 10% nuolaidos.

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

Birželio įvykių minėjimas Nottinghame birželio 
10 d. 17 vai. 30 min. Nottinghamo lietuviai, 
latviai ir estai ruošia (Lietuvių klubo pataipo*"4 
se, Sycamore Rd. mokykloje) bendrą minėjimą. 
Po minėjimo tai dienai pritaikinta meninė pro
grama.

Maloniai kviečiame Nottinghamo ir apylin
kės visus baltiečius atsilankyti ir paminėti šį 
skaudų įvykį. Važiuoti iš centro 31 autobusu.

Nottinghamo Apygardos Valdyba

Bradforde birželio 10 d., šeštadienį, bus 
šokių vakaras

18 vai. St. Marys Church Hall, East Parade. 
Kviečiame visus atsilankyti.

DBLS Bradfordo skyr. Valdyba

Vedusi pora, nusimananti ūkio ir daržininkys
tės darbus, reikalinga. Duodamas trijų kam
barių gyv. butas su vandentiekiu ir elektra. 
Geros darbo ir gyvenimo sąlygos. Geras atly
ginimas. Informacijas suteiks jau dirbąs lietuvis. 
Kreiptis: Dennison, Bromson Hill, Leamington 
Spa. Warwickshire.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone prašo pra
nešti savo adresą šiuos asmenis: 1. Joną Siruta- 
vičių, 2. Vincą Jurevičių, 3. P. Didžbalį, 4. A. 
Goštautą, 5. S. Steikūną ir 6. Aug. Karą.

Lietuvos Pasiuntinybe
17, Essex Villas, London, W.8.

— Jurgis ir aš taip laukėm tavęs, mamyte.
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Dėl Schuman’o plano, siekiančio apjungti 
vak. Europos metalo ir anglies pramonę atskira 
organizacija pasisakyta teigiamai. Ryšium su 
tuo kongresas pareiškė šias sąlygas: 1) Plieno 
ir anglies pramonės sutarptautinimas Europoje 
turi tarnauti pilno įdarbinimo politikai, 2) Kar
teliai ir trestai turi būti uždrausti, 3) Jokiu būdu 
neleisti Vokietijos pramonės pajėgumui atsi
kurti.

Komunistinio pavojaus grėsmę keli atstovai 
išryškino. Būdingai jį apibudino Britų delega
cijos pirm. Greenwood’as. Jis pasakė: šiurpi 
komunizmo šmėkla pakibo virš didelės Europos 
dalies. Dar nelaimėjome kovos prieš žmogaus 
nuvertinimą ir pažeminimą. Mūsų laisvėms 
gresia pavojus. Nuo šios kovos rezultatų pri
klausys ir visos žmonijos ateitis.

Prancūzų delegacijos pasiūlymas laikytis so
cialistams neutralumo politikos Sovietų Rusijos 
ir Amerikos kovoje buvo atmestas. Tai pa
daryta išeinant iš fakto, kad vak. Europa yra 
didelio pasaulinio fronto dalis, dėl to neutralumo 
politika reikštų savižudybę. Visos partijos pa
kviestos remti Atlanto paktą.

Kongresas svarstė kai kuriuose kraštuose 
žmogaus teisių paneigimą, sovietų koncentra
cijos stovyklų ir vergų darbo klausimus. Kon
gresas konstatavo, kad vergų darbas graso mi
lijonams žmonių. Komunistinė diktatūra yra 
ne tik žmoniškumo paneigimas, bet ji gresia 
visos žmonijos taikai ir laisvei.

Vergų ir priverstino darbo klausimams 
pasiūlyta įsteigti tarptautinę komisiją.

tirti

KO SIEKIAMA TEISMINIAIS 
SPEKTAKLIAIS

Kal-Pragoję vėl naujas teisminis spektaklis, 
tinama 13 žinomesnių čekų visuomenininkų, 
visi šnipinėjimu svetimų valstybių naudai ir t.t. 
Kaltinamajame akte paminėta kelių vakarų 
valstybių diplomatai, jų tarpe ir Jugoslavijos. 
Šios bylos tikslas, kaip ir kitų satelitiniuose 
kraštuose buvušių panašių bylų — sudaryti 
priežastis reikalauti vakarų valstybių atstovybes 
sumažinti ir dar labiau jų veikląįsuvSfŽ^ff Dėl 
panašių priežasčių satelitinių “kraštų diploma
tiniai santykiai su vakarų valstybėmis jau yra 
pablogėję, o tokios bylos juos dari labiau blo
gina. Panašios bylos ir dažni neįprasta forma 
reikalavimai diplomatinių atstovų įkaičių ma
žinti bei ultimatinio pobūdžio pasiūlymai diplo
matams satelitini kraštą apleisti, rodo, kad sa
telitinių kraštų komunistiniai režimai siekia 
visai su vakarais diplomatinius santykius nu
traukti.

NOTOS PAGAL SUFABRIKUOTUS 
FAKTUS

Pereitą rudenį sovietai Sibire, Chabarovske 
buvo suruošę teisminį spektaklį. Kaip kalti
namieji buvo pastatyti keli rusų nelaisvėj tebe
laikomi, japonai kurie papasakojo ilgas istorijas 
apie tai, kaip japonai augino visokias bakterijas 
karo reikalams ir kad jas ruošėsi panaudoti 
prieš rusiškąją Mongolijos respubliką, prieš 
kinus ir prieš Rusiją. Rusai šią bylą stengėsi 
labai plačiai išgarsinti, bet užsieny ja nesidomėta, 
nes pasirodė, kad tokiais žaidimais japonai ne
turėjo tikslo domėtis.

Netrukus po bylos, š.m. vasario 1 d. Sovietai 
įteikė Amerikai ir D. Britanijai notas, kuriose 
rėmėsi „Chabarausko bylos” duomenimis ir 
reikalavo sudaryti tarptautinį tribunolą ir kal
tinamaisiais patraukti Japonijos imperatorių Hi- 
rohitą ir keturis japonų generolus, kaip karo 
nusikaltėlius. Šiuo metu Sovietai vėl įteikė 
minėtoms valstybėms panašaus turinio notas, 
kuriose sako, kad dar negavę atsakymo į anks
čiau įteiktą tuo pačiu klausimu notą.

SPORTAS
•“ VILNIUS — WETHERBY TAURĖS 

NUGALĖTOJAS
Beveik prieš 3 metus latvių sporto klubo 

VIESTURS įsteigtos pabaltiečiams krepšinio 
pereinamosios taurės IV-sios žaidynės įvyko 
gegužės 27-28 d. Wetherbyje.

Į žaidynes atvyko: latvių — VIESTURS, 
TRIMDA, STABURAGS, DONCASTER; lie
tuvių — KOVAS, Vilnius ir estų — ESKI. 
Daugumoje jau iš seniau pažįstami vienetai bei 
žaidėjų veidai. Ši kartą nedalyvavo paskuti
niųjų žaidynių laimėtojas VYTIS. Visiems smal
sumą kėlė dalyvavimas estų, kurie iki šiol niekur 
dar nebuvo pasireiškę.

Pirmas susitikimas ivyko tarp KOVO ir STA
BURAGS (II-os vietos laikytojas iš pereitų 
metų), kuri yra viena stipriausių latvių koman
dų. KOVAS tik Puzino paskutinėse sekundėse 
pilnų metimų dėka persvėrė savo naudai ir 
laimėjo rezultatu 25:24 (12:12). Po to sekė 
kiti susitikimai, kurie įdomūs buvo savo komiš
kumu, nes užėjęs lietus aikštelę pavertė purvo 
bala, o žaidėjai virto „negrais”, todėl ir rezul
tatai gavosi apylygiai. TRIMDA pralaimi 
prieš STABURAGS ir ESKI. Dar tą pačią 
dieną VILNIUS laimėjo prieš VIESTURS, 
o KOVAS pralaimėjo prieš ESKI.

Rytojaus dieną su nekantrumu žiūrovai laukė 
VILNIAUS ir ESKI rungtynių. Kai kam 
abejojimo šešėlis užslenka pamačius estų ūgį 
ir jų tolimus metimus. Pradžioje VILNIUS 
sunkiai kovoja ir kėlinį baigia tik 17:17. An
trame kėlinyje kova taip sunki ir vos vienu kitu 
metimu vedama, bet keturias baudas gavusio 
estų centro puoliko apleidimas aikštės tą kovą 
žymiai palengvina ir rungtynės baigiamos 40:31.

KOVAS pralaimi prieš STABURAGS, kuris 
tuoj pat pralaimi prieš ESKI. Vėl susitinka 
VILNIUS su ESKI finalinėse rungtynėse. VIL
NIUS, turėdamas patyrimo iš pirmųjų rungty
nių, iš pat pirmų minučių perima iniciativą 
ir keliais trumpais praėjimais bei tinkamu baudų 
išnaudojimu veda 15:0. Žiūrovui nesinori ti
kėti, kad VILNIUS taip dabar lengvai įveikia 
priešą, bet vienas kitas neapsižiūrėjimas ir estai 
„užmeta”. Pirmas kėlinys 28:14. Aišku, kad 
estams maža vilčių laimėti, bet VILNIUS spar
tos nelėtina, gal net didina. Rungtynės baigiasi 
gana gražiu rezultatu 49:34 VILNIAUS naudai. 
Kaip turnyro nugalėtojui įteikiamos pereinamoji 
ir dovanų taurės. Be jokių priekaištų pelnytai 
įrodyta, kad VILNIUS tame turnyre labai 
mažai turėjo rimtų varžovų. VILNIŲ atsto
vavo: Aleknavičius, Dambrauskas, Narbutas, . 
Navickas, Sleinys ir Čiakas.

Komandos pasiskirstė vietomis taip: I-ji 
VILNIUS, II-ji ESKI, III-ji STABURAGS 
ir IV-ji KOVAS. Ab.

DURHAM CO. TAURĖ TEKO LIETUVIUI
Gegužės 27 ir 29 d. Sunderlande įvyko di

džiulis Durham County stalo teniso turnyras. 
Jiš atliktas vieno minuso sistema. Dalyvavo 
per du šimtu žaidėjų, jų tarpe ir du lietuviai: 
V. Piščikas ir J. Brazauskas.

Vėlai, pirmadienio vakare, išryškėjo ir fina
lininkai, iš vienos pusės V. Piščikas ir Roberts’as 
is antros; abu Durham Co. žaidėjai. Po sun
kios kovos rungtynes pelnytai laimėjo V. Pišči
kas 21:18, 21:15, kartu įgydamas Durham Co. 
meisterio vardą, pereinamąją taurę, o taip pat 
ir asmeninę dovaną—brangų, gražų barometrą.

J. Brazauskas jaunas, bet jau prityręs žaidėjas, 
įsimušė net į Bishop Auckland rinktinę. Ket
virtame rate susitikęs antrą finalininką Ro- 
berts’ą, po sunkios ir įdomios kovos turėjo 
nusileisti jam 21:15, 19:21, 18:21. P. Gudelis

NAUJAS BOKSO MEISTERIS

Birželio 6 d., Londone įvyko bokso rungty
nės dėl pasaulinio sunkaus svorio meisterio 
vardo. Susitiko Britų Imperijos meisteris Bruce 
Woodcock’as ir amerikietis Lee Savold’as. 
Rungtynės turėjo tęstis 15 rundų, bet baigėsi 
keturiais, nes Woodcock’ui iš pramušto an
takio prasidėjo kraujo plūdimas ir jis pasidavė. 
Pasaulinio bokso meisterio titulas teko vėl 
amerikonui — Lee Savold’ui.

Rungtynėse dalyvavo 500.000 žiūrovų. Bi
lietų kaina buvo nuo 10 šil. iki 10 svarų.

Rungtynės dėl pasaulio čempionato Anglijoj 
buvo tik prieš 40 metų.

GALVOSŪKIAI
ŠARADA Nr. 2. (2 TAŠKAI)

Esu piliakalnis Lietuvoj
Garsus buvau senovėj žiloj

Pirmą raidę brauk, tik pamažu 
Kai parpulsi bus negražu.

Dar trink raidę pirmą ir pakeisk paskutinę, 
Gausi žemės rūšį akmeninę

O jei dar raidę nutrauksi
Miško žvėrių namus gausi.

Jei atspėsi kas esu
Būsi išminčius ištiesų. Vikt. Vyt.

PROGOS
Nelaimėj geriausia pažinsi savo draugą, ligoj — 

žmoną, o mirties patale — vaikus.
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