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BALTIJO VALSTYBIŲ 
OKUPACIJOS MINĖJIMAS
Visuose laisvuosiuose kraštuose, kur tik yra 

susispietęs didesnis iš Pabaltijo valstybių kilu
sių žmonių būrys, birželio 14 d. buvo paminėta 
prieš 10 metų Rusijos karine jėga įvykdytas tų 
kraštų okupavimas.

Tą dieną Londone buvo bendras baltiečių 
suruoštas tos sukakties minėjimas. Jį suruošė 
Pabaltijo Taryba, susidedanti iš Estų, Latvių 
ir Lietuvių sąjungų atstovų, bendrai, atstovau
janti D. Britanijoje apsigyvenusius 35.000 bal
tiečių.

Minėjimas įvyko Kingsway salėje. Atatin
kamu aktu paminėta liūdna dešimties metų 
Pabaltijo valstybių okupacijos sukaktis. 1940 
m. birželio 15 d. rusai karine jėga užėmė Lie
tuvą, keletą dienų vėliau — Latviją ir Estiją.

Apie 900 pabaltiečių (daugelis tautiniais dra
bužiais apsirengusių) ir anglų užpildė salę. 
Šalia pirmininkaujančio Major E. Beddington— 
Behrens'o prezidiuman buvo pakviesti Pabal
tijo ministerial: Balutis, Toma ir Zarinš, bei 
kalbėtojai Mr. Brian Goddard’as ir Mr. Low’as 
vietoj dėl ypatingai svarbaus parlamento posė
džio negalėjusių atvykti anksčiau pasižadėju
sių kalbėtojų.

Minėjimas praėjo pakilioje nuotaikoje. Dai
navo Londono latvių choras.

Šią sukaktį, taip jau ir jos minėjimą pažy
mėjo Britų spauda: „Daily Telegraph”, „The 
Times” ir kiti laikraščiai, taip jau ir Britų ra
dijas savo tarnyboje apie šį įvykį pranešęs 25 
kalbomis. Spaudos žinių agentūra The Press 
Association pasaulio laikraščiams išsiuntinėjo 
pranešimą apie Londone Pabaltiečių surengtą 
liūdnos sukakties minėjimą.

ABN KONFERENCIJA
Birželio 12—14 d. Edinburgh’e įvyko Anti- 

*ool§evikinio Tautų Bloko konferencija. Daly
vavo Azerbeidžano, Bulgarų, Kroatų, Gruzinų, 
Vengrų, Idel-Uralo, Lietuvių, Latvių, Kazokų, 
Slovakų, Turkestano, Gudų, Ukrainiečių, Ru
munų ir Kaukazo tautų atstovai.

Konferencijoje skaityta referatas: ABN ir 
pasaulio kova prieš bolševizmą, Ekonominis 
pavergtų tautų potencialas ir kova prieš bol
ševizmą ir Kariškas pavergtų tautų potencialas. 
Įvairių tautų atstovai pranešė kiekvienas apie 
savo tautą atskirai.

Konferenciją globojo Škotų Lyga. Konferen
cijai pirmininkavo minėtos Lygos pirmininkas, 
visų pavergtų tautų, o ypač lietuvių draugas, 
John F. Stewart’as. Vienoj kalboj jis pasakė: 
„Aš pėsčias eičiau į Kauną, kad jis būtų laisvas”.

Konferencija užbaigta koncertu, kuriame gra
žiai pasirodė Glasgow’o lietuvių šokėjų grupė.

DIDŽIAUSIOS IŠLAIDOS 
KARO REIKALAMS

Aukščiausiajai Sovietų Rusijos Tarnybai (par
lamentui) finansų min. Zvieriev’as pateikė biu
džetą. Jame kariuomenės reikalams numatyta 
arti 76 milijardai rublių (apie pusseptinto mili
jardo svarų), arba arti 19 nuošimčių visų vals
tybės pajamų. Tačiau toli gražu ne visos gink
luotoms pajėgoms išlaikyti numatytos sumos, 
nes enkavedė ir kitos karinės formacijos, kaip 
tarnautojančios vidaus „taikos reikalams”, įjung
tos j kitų ministerijų sąmatas. ..

Taryba, išgirdusi siūlymą, kad Stalino pir
mininkaujama vyriausybė ir toliau būtų palikta 
darbuotis, pakilo iš vietų ir tris minutes garsiai 
plojo.

SOVIETU ŠNIPU KAMUOLYS
Fuchs’as, buvęs Britų atominių tyrinėjimų 

įstaigos bendradarbis, kuris nuteistas 14 metų 
kalėti už paslapčių rusams išdavimą, Amerikos 
saugumo — FBI valdininkams, atrodo, davė 
ištiso šnipų kamuolio siūlo galą. Pagal Fuchs’o 
informacijas, Amerikoje prasidėjo rusų šnipų 
suiminėjimas. Iš pradžių buvo suimtas chemikas 
Gold’as, o pereitą savaitę ir D. Slack’as, taip 
pat chemikas. Karo metu jis dirbo atominių 
ginklų dirbtuvėse ir kariuomenės intendantūros 
dirbtuvėse. Gold’ui jis yra davęs stiprios sprog
stamosios medžiagos pavyzdį, kurį Gold'as 
perdavęs Semionovui. Pastarasis buvo Sovietų 
prekybinės „Amtorg” įstaigos tarnautojas ir 
iš Amerikos išvyko 1944 m.

Laukiama, kad bus daugiau suėmimų, nes 
sovietinių šnipų kamuolys pamažu vyniojamas 
toliau.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
PRESIDĖJO SCHUMAN’O PLANO 

KONFERENCIJA
Birželio 20 d. Paryžiuje prasidėjo viena įžy

mesnių po karo konferencijų vadinamam Schu
man’o planui svarstyti. Šis planas, kaip ži
noma. iš pradžių siekė sujungti į vieną vado
vybę Vokietijos ir Prancūzijos anglies kasyklas 
ir plieno pramonę, bet vėliau jam pritarė Ita
lija ir Benclukso (Belgijos, Olandijos, Luksem- 
burgo) kraštai. D. Britanija, nors tiesiai kon
ferencijoje ir nedalyvauja, bet yra apie jos eigą 
informuojama ir kaip atsakingi jos asmens pa
reiškė, dėl plano galutinai pasisakys tik po to, 
kai išryškės daugiau detalių.

D. Britanijos konferencijoje nedalyvavimą ke
lis kartus apgailestavo plano sumanytojas ir 
kiti kraštai, tarp jų ir Amerika. Ir konferenciją 
atidarydamas p. Schuman’as tai priminė, bet ir 
pareiškė viltį, kad D. Britanija vėliau prie plano 
prisidės.

Konferencija, kaip iš visa ko matyti, truks 
ilgiau, dėl to tik vėliau jos darbai paaiškės. 
Konferencijai teks išspręsti ne lengvus politi
nius, ūkinius ir technikinius klausimus. Jų 
tarpe vienas svarbesnių — tai sujungtai pramonei 
valdyti vadovybės ir priklausomybės sudarymas, 
kuri būtų aukščiau krašto vyriausybių ir kam 
ji turėtų paklusti.

Dėl plano pasisekimo yra įvairių nuomonių. 
Manoma, kad pasisekimas priklausys tai, kaip 
pavykę suorganizuoti Europos sunkiosios pra
monės gaminiams pastovią rinką Afrikoje ir ar 
pinigiškai plano vykdymą parems Amerika.

SUVIENODINS SKURDĄ UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Žinomas Sovietų ekonomistas Varga, kilimo 
vengras, bet jau 30 metų gyvenąs Rusijoje, 
venerų laikraščiui „Szabad Nep” parašė straips
nį, kuriame sako, kad vengrų gyvenimo lygis 
esąs per aukštas. Dėl to jiems siūlo taupyti ir 
atsisakyti „buržuazinių prietarų”.

Toks sovietinio ūkio žinovo pasisakymas 
vakaruose atkreipė dėmesį. Daroma išvada, 
kad Rusija pasistengs satelitinių kraštų gyve
nimo lygį nužeminti, panašiai, kaip ji padarė 
okupavusi Pabaltijo valstybes ir prilyginti jį 
„toliau pažengusių broliškų respublikų” suskur- 
dintam gyvenimui. Šiuo laiku satelitiniuose 
kraštuose dar yra žymiai aukštesnis gyvenimo 
lygis, kaip „seniai socializmą laimėjusiuose 
kraštuose” ir tas skirtumas neigiamai veikia 
Rusijos gyventojus. Aukštesnis gyvenimo lygis 
yra ne tik Vengrijoje, bet ir Čekoslovakijoje.

Satelitinių kraštų gyvenimo lygį Rusija nu
žemins seniai išbandytomis priemonėmis paim
dama jų gaminius žemesnėmis, kaip savikaina 
kainomis ir sustabdydama satelitų prekybą su 
vakarais.

ĮŽYMŪS PAREIGŪNAI JAPONIJOJE
Šiuo laiku Japonijos sostinėje tariasi su vy

riausiu okupacinių pajėgų vadu gen. MacArthur’u 
svarbūs Amerikos pareigūnai: krašto apsaugos 
min. Johnson’as, karinių štabų viršininkas gen. 
Bradley’s ir užs. reik. min. patarėjas Dulles. Spė
jama, kad jie aptaria taikos su Japonija suda
rymo galimybes ir Amerikos kariuomenės iš 
Japonijos atsitraukimo ar palikimo klausimą.

F. Schaeffer’is, vakarinės Vokietijos federa
linės vyriausybės finansų ministeris, aktingas 
Schuman’o plano rėmėjas.

Yra nuomonių, kad sudarius taikos sutartį su 
Japonija, Amerikos kariuomenė neturėtų būti 
atitraukta, to krašto saugumo sumetimais dar 
kurį laiką palikta. Kokia forma ji ten turėtų 
būti ir kokiose vietose, tas klausimas nėra iš
ryškėjęs. Šiaip gi, Amerikai atitraukus kariuo
menę iš Japonijos, ten, dėl stiprios komunistų 
įtakos, netrukus prasidėtų naminis karas, koks 
savo metu buvo Graikijoje. Viena Japonija 
savo jėgomis nepajėgtų komunizmo grėsmės 
apsiginti.

RAD’KALIOS PIETŲ AFRIKOS REFORMOS
Pie ų Afrikos aukštieji rūmai trečiuoju skai

tymu priėmė vieno balso dauguma įstatymą, 
dėl krašto suskirstymo į gyvenamas zonas.

Ka:p žinoma, šituo įstatymu norima įvesti 
europiečiams, indusams ir čiabuviams atskiras 
gyvenamąsias zonas. Kadangi įstatymas turi 
rasinį pagrindą, dėl to jam priešinasi ne tik 
vietos žmonės, bet ir gretimieji kaimynai, pav. 
Indija Įstatymą dar svarstys žemieji rūmai.

Antras, ne mažiau radikalus įstatymo pro
jektas Pietų Afrikos vyriausybės pateiktas parla
mentui svarstyti, yra nukreiptas prieš komu
nistus. Komunistų partija laikoma svetimos 
valstybės penktąja kolona. Dėl to priklausymas 
jai yra priešvalstybinis nusikaltimas, baudžia
mas 10 metų kalėjimo bausme ir turto atėmimu. 

BAIDOKAI PAKLIUVO Į ŠALTĄJĮ KARĄ
Šaltajam kare dėl Berlyno ne paskutinė vieta 

tenka baidokams. Neseniai rusai sulaikė 60 
baidokų, gabenusių iš vak. Berlyno geležies 
laužą į Hamburgą. Vakariečių protestas rusams 
dėl sulaikytų baidokų liko be atgarsio. Dabar 
ir rusai panašų protestą Britų komendantui 
Berlyne įteikė. Jie skundžiasi dėl baidokų su
laikymo Berlyno kanaluose.

Pasirodo, tikrai policija baidokus sulaiko 
patikrinti jų kroviniui ir dokumentams, Kaip 
aiškėja, daugelis baidokų neturi reikalingų do
kumentų ir gabena potašą, sulfatus, cementą ir 
įvairius chemikalus iš ryt. Vokietijos į Baltijo 
uostus, kur, savaime suprantama, jie perkrau
nami į rusų laivus. Tokių baidokų jau patik
rinta apie pora šimtų, bet ne mažai dar laukia 
eilės patikrinami.

Savaime aišku, kad ryt. Vokietijos baidokų 
sulaikymas yra atsakymas į panašų rusų veiksmą 
sulaikyti į vakarus plaukiančius baidokus.

VESTFALIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
Pereitą sekamdienį vak. Vokietijos daly, Vest

falijoje įvyko parlamento rinkimai. Rinkimais 
Vokietijoje labai domėtasi. Viena, kad šis, iš 
11 vakarų Vokietijos federaciją sudarančių 
kraštų yra didžiausias; antra, kad yra didžiau
sios pramonės srity ir dėl to kaip darbininkiškas 
rajonas gali nuotaikos kraštutinumu pasireikšti. 
Tačiau rinkimai visai ramiai praėjo, o savo 
duomenimis pasirodė dideliu palinkimu į vidurio 
partijas. Tiek komunistai, tiek kitos kraštutinės 
nacionalistinės partijos visai mažai balsų gavo. 
Komunistai smarkiai pralaimėjo, nes vietoje 
turėtų 28 atstovų, gavo vos 12.

Rinkimų duomenys taip atrodo: krikšč. demo
kratai gavo 93 vietas, arba viena daugiau, kaip 

(Tęsinys 6 puslapy)

Irene Dunne, įžymi Amerikos filmų artistė, 
atvyko į D. Britaniją, kur ji vaidins svarbųjį 
vaidmenį filmoje iš karalienės Viktorijos gyve
nimo.

Iš laivų jūron išpilama naudota alyva gali 
būti nesunkiai pašalinta nuo vandens pavir
šiaus. Naudota alyva yra uosto valdybų priešas 
N r. 1, nes nešvari, teršia ir net užsidegti gali. 
Jei ji apipurkščiama kreosoto ir smėlio mišiniu, 
tai pasidaro kieta, sunki masė ir tuoj skęsta į 
dugną. Tai matyti žemutiniame paveikslėly.

SOCIALISTU KONFERENCIJA
Pereitą savaitę Londone buvo 10 Europos 

kraštų socialistų konferencija. Ji svarstė įvairius 
klausimus, taip jau ir priekaištus, pareikštus 
Britų Darbo Partijai dėl jos brošiūros, kurioje 
pasisako, “a prieš Europos fcdcr«xGją. Schu
man’o planui konferencija pritarė ir pageidavo, 
kad pagal planą sudaryta vadovybė nesiektų 
gamybos mažinimo. O kokia vadovybė turi 
būti, konferencija nepasisakė.

AMERIKOS PARAMA
VOKIETIJAI

Į kraštutinių vokiečių propagandą, nukreiptą 
prieš vakarų sąjungininkų okupaciją, Vokieti
joje, atsiliepė Amerikos Aukštojo Komisaro 
pareigūnas. Jis pareiškė, kad vakarų sąjungi
ninkai nepalyginamai mažiau Vokietijoje laiko 
kariuomenės, kaip Vokietija laikė bet kuriame 
jos okupuotame krašte. Be to, jis priminė vo
kiečiams ir tą faktą, kad Amerika suteikė Vo
kietijai atsistatyti 4 milijardus dolerių paramą. 
Ar padėjo Vokietija kuriam nors jos okupuotų 
kraštų ?

RUSINA SATELITUS
Rusų satelitinės valstybės, visos be išimties, 

yra smarkiai rusinamos. Kokiu mastu ten ru
sinimas eina, rodo į vakarus patekę duomenys 
apie Bulgarijos rusinimą. Šiame krašte rusini
mas vėliausia prasidėjo, bet šiuo laiku Bulga
rijoje jau yra 49 rusiškos pradžios mokyklos 
su 167 rusais mokytojais ir 6.635 rusų vaikais. 
Sparčiu tempu rusinimas varomas ir per bul
garų mokyklas, kur, rusų kalba, panašiai kaip 
ir Lietuvoje, padaryta privaloma kalba.

VAKARIEČIAI NEPALIKS 
BERLYNO

Aukštasai Britų komisaras Vokietijoj gen. 
Robertson’as, išvykdamas į kitą tarnybos vietą, 
vak. Berlyno miesto tarybai pasakė atsisvei
kinimo kalbą, kurioje pažymėjo, kad rusai ne
tolimoj ateity dar mėgins Berlyną užvaldyti, 
bet vakarų sąjungininkai niekad nesutiks savo 
zonų užleisti. Baimė, kad vakariečiai apleis 
Berlyną, yra nieku nepagrįsta.

DIRBS VANDELININĘ BOMBĄ
Amerika vis tik dirbs vandenilinę bombelę. 

Jos galia būsianti didesnė kaip a bombos. Gan
dai apie tokius amerikiečių ketinimus seniai 
sklinda, bet, kaip dabar aiškėja, šitos bombelės 
specialistams pradžioje ne visai buvo aišku, 
ar praktiškai galima ją padaryti. Dabar jie jau 
žino, kad galima padaryti ir kad tam reikalui 
reiks tik 300 milijonų dolerių. Šitokios sumos 
prezidentas jau nusistatė parlamento paprašyti.
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KELIAS ATGAL kraštui, jei grįžtąs ūkininkas parsivežtų trakto
rių su visais ariamais, plaunamais, kertamais 
ir vežamais prietaisais ?

Visas mūsų tremties gyvenimas giliai per
sunktas grįžimo atgal idėja. Nėra susirinkimo, 
kuris nesibaigtų šūkiu — namo; nėra paskaitos, 
kurios užbaiga nepieštų tos laimingos dienos, 
kada galėsime ten grįžti; nėra laikraščio, kuris 
negilintų tos nostalgijos, kuri varo jau daugelį 
iš proto. Taigi, visų mūsų akys nukreiptos 
į ateitį, kada galėsime pasukti savo kelią atgal, 
atgal į tėviškės laukus.

Šitas ilgesys virsta spontanišku dalyku. Tai 
lyg kasdieninė mūsų duona. Atrodo, kad mes 
be to ir gyventi negalėtum.

Ir vis tik ne viską esame aptarę, ne viską 
nagrinėję, ne visas grįžimo puses apsvarstą.

Mes keliame daugiau pačią grįžimo idėją, 
didinant savo viltis,, kaupiam nuotaikas, palai
kom vienas kito dvasią, smerkdami iš kalno 
pasilikimo svetimuose kraštuose net mintį.

Bet kaip mes grįšime, kaip grįžimui geriau 
turim pasirengti, pasiruošti, konkrečiau mes 
dar nesame nieko padarę.

Mes, lyg svajotojai, skrajojam aukštai pa
dangėse ir nenorim nusileist apačion, ant že
mės ir čia visai realiai pasvarstyti visus pasiren
gimus, visus pasiruošimus ir visus būdus dėl 
tų laimingų dienų.

Nors dar neužbaigta pilna emigracija iš 
Vokietijos, dar ne visi mūsiškiai galutinai apsi
stojo ir susirado pastovų darbą ir pastovų butą, 
dar ne visi susiradę butą ir darbą spėjo įsigyven
ti, bet vistik nebus per anksti pradėti galvoti 
ir apie grįžimo problemas.

Visi mes netikime, kad šitas skandalingas 
padalinimas pasaulio į dvi stovyklas ilgai galėtų 
trukti. Vienu ar kitu būdu, anksčiau ar vėliau 
(metai čia neturi reikšmės), truks ta, vadinamoji, 
taika ir pasaulio galybės sudrebins vėl žemę 
tik dar didesniais, dar baisesniais smūgiais.

Tikime, kad toji kova įvyks ir ji pasibaigs 
laimingai, taip kaip mes norime. Tikime, kad 
mes visi galėsime grįžti ir grįšime statyti savo 
nualintą, apiplėštą, išniekintą ir nuteriotą mūsų 
mielą kraštą. Daugelis mūsų galvoja tomis pa
čiomis kategorijomis, kurios buvo Lietuvoj 
prieš karą. Buvęs policininkas galvoja, kad jis 
ir vėl bus policininku, buvęs sekretorius tokiu 
vėl taps, banko direktorius mano, kad ir vėl 
žarstys ir dalins pinigus, o kandidatų į minis- 
sterius tai jau dabar daugiau yra kaip kada 
buvo Lietuvoj.

Svajonės svajonėmis, o žinios tuo tarpu atei
nančios iš Lietuvos piešia šiurpų vaizdą.

Ir tremtiniai, kokie jie bebūtų, turėtų pasi
rengti, apsiprasti ir susigyventi su mintimi, kad 
Lietuvoj ras tuščius kaimus, sudarkytus laukus, 
išgriautus miestus, suardytus kelius, išvežtą ar 
visiškai sunaikintą pramonę, sudarkytas įstaigas, 
ir t.t. ir 1.1.

Būsimos Lietuvos valstybės atstatymo pradžia 
gali būti keleriopai sunkesnė už 1918-19 metais 
buvusią.

Tremtiniai turi būti pasiruošę pakelti blogiau
sias sąlygas ir sunkiausią visame krašte aplinką.

Kiekvienas tremtinys, grįždamas iš Amerikos 
J. Valstybių, Kanados, Anglijos, Australijos ir 
kitų kraštų turėtų iš kalno spręsti problemą 
grynai individualiai — ką jis parvažiavęs pradės

Ir dar daugiau. Jei kas keldavo balsą 
ateities grėsmės, tas būdavo apšaukiamas 
patriotu, defetistu, pesimistu ir t.t.

dėl Anglijoj naujas traktorius kainuoja per 300 
ne. sv. Suma nėra jau taip baisiai didelė, kad jos 

nebūtų galima sutaupyti, o benzino klausimas
Juokinga prisiminti net ir stovyklines dienas 

Vokietijoj, kada buvo bandoma spėti mūsų 
ateitį ir kada logiškai galvojant buvo prieinama,

busimoj Lietuvoj, reikia manyti, kitaip turės 
būti sprendžiamas ir į jį nebus žiūrima kaipo 
į liuksuso prekę ir nebus dešimteriopais muitais

kad reikės emigruoti toliau ir kad reikia tokiam apdedamas.
atvejui pasirengti. Kodėl mažažemis ar didelio daržo savininkas

Kiek triukšmo buvo pakelta ir kiek kaltini- neSa!ėtų parsigabenti rankinio daržo traktorių, 
mų susilaukė tie iniciatoriai. O šiandien visi tie kuris kainuoja nuo 55 ligi 135 svarų? Juk tai 
kaltintojai ir „patriotai” pirmieji pasirūpino t>utll Jau pragyvenimo pagrindas.
afidevitus ir išspruko iš Vokietijos. Šis kartas Imkim amatininkus. Tegu jie šiandien dar 
bus, atrodo, laimingesnis. Girdėti ir vyriausieji retas kuris dirba savoj profesijoj, bet įrankius 
mūsų organai ši reikalą svarsto, planuoja. Vie- Jau š*andien galima laisvai pirkti. Kodėl ne- 
nas kitas ir straipsnis jau pasitaiko. % parsivežti naujo visų savo amato įrankių kom-

Bet reikia pradėtį svarstyti konkrečiai. RebW>Je'<tc> •’ Šiuose kraštuose reikia pripažinti 
kia svarstyti kiekvienam paskirai. Reikia kelti '^Sll amatų didelė mechanizacija ir įrankių yra 
idėjas. Reikia žmones įspėti. Reikia nurodyti begalės. Reikia tik pasiinteresuoti, pasiteirauti 
kas ir kaip turi pasirengti. Reikia žmogui *r sus*daryti planą kaip juos įsigyti.
duoti konkretų uždavinį, padiskutuoti. Kodėl šeimininkė turėtų važiuoti namo be

Vokietijoj turėjom laiko pakankamai pasi- siuvamos mašinos? Kainos įvairios, bet priei- 
ruošti šiandien dar bevykstančiai emigracijai, narnos. Kodėl ji negalėtų dar čia įsitaisyti 
Visi mes jau gerai supratom kalbų mokėjimo skalbimo ar gręžimo mašinėles, kuri taip sutaupo 
reikalą. Ar daug mūsų pramoko svetimų kai- laiką ir jėgas, o kainuoja apie 20 svarų.
bų? Ar daug žmonių stvėrėsi pramokti kokio Be profesijos žmonės galėtų taip pat pagalvoti 
amato? Kaip praleido mūsų tremtiniai laiką ką naudingo parsivežti namo, kad iš parsivežto 
stovyklose per tuos 3-4-5 metus? Pavieniai daiktelio galėtų ir pragyventi.
asmens nedykinėjo. Bet masės neturėjo dar- Pav. kad ir tokį sunkvežimį, ar pussunkve- 
bo ir tuos kelis metus pramiegojo, prakortavo, žirnį, kurie pas mus, Anglijoj, taip paplitę. Par- 
pramitingavo. Kiek nuostolių mes esame sau sivežus tokią mašiną gali Lietuvoj jau iš to 
pasidarę? Per 3 metus galima išmokti bet kokio vieno daikto duoną pelnyti, gali vežioti kelei- 
amato. Per 3 metus galima išmokti ir svetimą vius, gali vežti ir prekes.
kalbą. Pastebėta, kad mūsų žmonės jau pradeda

Tai nepadaryta tik dėl pražiopsojimo, nepra- pirkti. Perka daugiausia tokius daiktus, kurie 
matymo, nenoro galvoti apie ateitį ir jai pasi- ir šiandien reikalingi.
ruošti. Svarstant galima suklysti 20-30%, ne- Pav. viena žemės ūky dirbančių vyrų stovykla, 
svarstant pridarysime klaidų jei ir ne visu 100%, kuri yra įkurta laukų vidury atokiau nuo gy- 
bet 80% tikriausiai. venamų vietų, jau įsitaisė savo „motorizuotą

Pav. grįžimas. Ar žmonės žino, kiek jiems diviziją”, t.y. turi įsigiję per 15 motociklų. Pui- 
kaštuos kelionė iš dabar gyvenamos vietos į kus dalykas. Tegu jis ir nebus toks praktiškas, 
Lietuvą? Šitos sumos turi būti sutaupyta jau kaip kokia kitokia mašina, bet ir juos parsi- 
pat pirmomis naujojo emigranto dienomis, vežus Lietuvon jau bus didelė nauda. Tai ne 
Mes nežinom nei „dienos nei valandos” kada išgertas alaus stiklas, kuris išgaruoja ir apie 
reikės grįžti. Atstatyta Lietuvos valstybė ne- kurį liks tik graudūs atsiminimai.
pajėgs visų tremtinių parsigabenti savo lėšomis. Jeigu ir nieko konkretaus nenusipirkus ar
Sibiro tremtiniai turės būti gabenami tautos įsigijus, tai ir sutaupytas ir parsivežtas pinigas
lėšomis. Bet dypukai turi užsidirbti kelionę bus' didelė nauda tiek pačiam savininkui, tiek
atgal patys. Žinau, kad daugeliui bus sunku ir visam kraštui.
ir tai padaryti, nes gyvena tik ta diena. Ką Jeigu 60.000 šiandien išblaškytų emigrantų
uždirbo, tą ir praleido. Džiugu, kad tokių yra parsivežtų tik po 100 svarų (300 dol.) namo,

» I Z I -J A
Stase Prapuolenyte

Kada aš rengiausi gyventi,
Kaip žmonės žemėje gyvena,
Tu atplaukei ant balto debesio padange.
Tu man nežadėjai nieko
Ir aš mielai atidaviau gyvenimą 
„Už nieką”.
Kada aš rengiausi gyventi,
Kaip žmonės žemėje gyvena,
Tu atsistojai tarp manęs ir gyvenimo
Ir aš atsisakiau „gyvenimo”
Kaip atsisako saulės glamonėjamas rasos lašelis 
Nukristi žemėn.

yra nuosavybės įsigijimas. Atėjus laikui namo 
važiuoti ir likvidavus tokias nuosavybes, bus 
iškart gauta graži suma pinigų.

Bendrai, reiktų laikytis mūsų gyvenime to
kios taisyklės: būkime pasiruošę grįžti namo 
kad ir artimiausiu laiku, bet gyvenkime ir tvar- 
kimės taip, lyg čia liktum visam laikui. Šiuo 
atveju klaidos nepadarysim. Nepakartosim klai
dų tų, senųjų, kitų emigrantų, kurie kiekvienais 
metais tikėjosi vis grįšią. Netvarkė savo 
gyvenimo ir nesikūrė. Praėjo 20-30 metų ir jie 
vis gyveno valydami mundierus ir vildamiesi, 
kad štai po kelius mėnesių jie bų pašaukti 
grįžti.

Daug tektų kalbėti apie inteligentinių profe
sijų žmones. Bet jie ir patys turėtų suprasti 
tiek savo uždavinius tremty, tiek patį pasiren
gimą grįžti atgal, tiek tai, kas jų laukia sugrįžus. 
Bendra klaida ir čia kartojama. Neturima 
aiškaus vaizdo ką tokios profesijos žmogus 
veiks Lietuvoj. Galvojama apie įstaigą, 
joje vietą, mėnesinę algą ir t.t. Taip, reikės 
ir tokių. Bet klaidos nebus padaryta, jei jis 
pasiruoš tiek psichologiniai, tiek materialiai 
pragyventi Lietuvoje be įstaigų ir be mėnesinių 
algų.

Inteligentijos uždaviniai tremty yra labai 
platūs. Tik apie juos mažai kalbama, ir atrodo, 
kad ne per daugiausia ir kas nors daroma. Per 
maža mokomasi vietos kalbos, per maža inte- 
resuojamasi savo turimos profesijos būtinumu, 
per maža intereso rodoma bendro gyvenimo 
pažinimui, nesistengiama pažinti nei vietos 
žmonių, nei jų bendrai kultūrinio, visuomeninio, 
o juo labiau, politinio gyvenimo.

Atvažiavęs inteligentas į svetimą kraštą, ne-
nedaug, bet vis tik yra.

Šiandien tai turi būti priminta. Žmogus turi 
būti įspėtas. Kitaip-pėščias turės namo eiti. 
Ir kaltins visus vlikus ir sąjungas, kodėl jam iš 
anksto nebuvo pasakyta, ir vėl bus kalti visi 
inteligentai, kad nenumatė, o numatę nepasakė. 
Ir jis turės pagrindo. Reikia žmogui pasakyti.

Eikim toliau.
Imu buvusį ir būsimą mūsų ūkininką. Ar 

jam nereiktų patarti, kad jis pagalvotų apie 
traktorių. Arklių Lietuvoj nėra ir nebus. Pir
mieji keli metai bus sunkūs traukiamosios jėgos 
atžvilgiu. Sovietai traktorių neturi, o jei ir 
turi, tai žinome kokios jie kokybės. Tad pir
mas klausimas būsimam ūkininkui ir iškils: 
o kaip užarti savo ir gal kaimyno lauką? Kaip 
nuplauti? Kaip javus suvežti ir iškulti?

Ar nebūtų gerai pasitarnauta sau ir bendrai
veikti, kuo galės jis pats ir savo šeimą išmaitinti, ■ 
o pirmiausia ką jis gero parsiveš namo?

Reikia įsivaizduoti, kad grįžęs tremtinys neras 
nieko saviškių, nieko artimųjų, kurie galėtų 
jam padėti įsikurti. O jei ir rastų, tai reikia 
galvoti, kad jie, ir geriausius norus turėdami 
nepajėgs jam padėti.

Taigi, pats pirmutinis klausimas kiekvienam 
ir turi kilti: ką veiksiu tėvynėn grįžęs?

Šiandien tremtiniai, atsidūrę geresnėse sąly
gose, lyg ir užmiršta tą rytojų. Gal ir natūralu, 
kad po tiek metų nenormalaus gyvenimo žmo
gus nori atsipūsti, nori atsiganyti, nori atsi
kvėpti ir pasilsėti, savo nervus atleisti, prarastą 
svorį atgauti. Bet žmogui, kaip protingam 
sutvėrimui, reikia gi pagalvoti ir apie rytojų.

Sustojom svečiose šalyse tik poilsiui, tik laiki
nos saugios pastogės beieškodami, norėdami 
pralaukti ateinančios ar atūžiančios audros 
dienas. Sustojom laikinai, kad prisirinktum 
jėgų keliui atgal.

Mes, tiesa, nemėgstam per daug žiūrėti į 
ateitį ir jai pasirengti. Nežinau kuo tai patei
sinti ir kaip aiškinti, bet taip jau yra.

Štai tik keli faktai iš paskutiniųjų laikų: 1) ar 
buvo pasirengta Klaipėdos atplėšimui? 2) ar 
buvo tikimasi Vilniaus ultimatumo? 3) ar buvo 
paplanuota, padiskutuota, o juo labiau pasi
rengta mūsų krašto okupacijai? 4) ar buvo 
numatyta masiniam pasitraukimui 1944 metais? 
5) ar buvo numatyta ir paplanuota reemigracijai 
iš Vokietijos į kitus kraštus?

Galima ties kiekvienu šių punktų ilgai stab
telti ir dar daugiau klausimų iškelti, panagrinėti 
ir pakaltinti. Bet tat šiandien nieko gero jau 
neduos. Nebent tik vieną mes galėtum išvadą 
padaryti, kad mūsų vyriausieji organai, nagri
nėdami dabartį, niekad nežiūrėjo į ateitį, jos 
nenumatė, ar numatyti neįstengė, nepadarė 
atatinkamų žygių, neperspėjo tautos, nepa
siūlė ir nenurodė kelių kaip elgtis ateinančios 
bėdos atžvilgiu. Ne tik kitų neįspėjo, bet ir 
patys nieko nepadarė, ką turėjo padaryti.
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1 OEJAiSJ-U METU
V. M. MOLOTOVAS DĖSTO SOVIETŲ 

S-GOS SPRENDIMUS...

1940 m. birželio pabaigoje išryškėja šie bū
dingi bruožai:

Kraštas nenulaikomai rieda į vis didesnį 
chaosą;

Legalizuota Lietuvos Komunistų Partija ir jos 
padaliniai nebesitenkina lengvai laidomais šū
kiais ir „atgauta” laisve, bet pereina prie Val
stybinės ir ekonominės santvarkos griovimo;

Sovietų Pasiuntinybė ir iš Maskvos atvykęs 
Dekanozovas pradeda viešai ir aktyviai veikti 
krašto administracijos įstaigas, L. Vyriausybės, 
Komunistų Partiją;

Silpnėja pasitikėjimas L. Vyriausybe ir ji 
nebetenka krašto šeimininkės galios.

Tokiai padėčiai susidarius, ir vietoje nebeįma- 
tant kelių bei priemonių besireiškiančiai anar
chistinei veiklai sulaikyti, Ministerio Pirmininko 
pavaduotojas ir Užsienio reikalų ministeris prof. 
V. Krėvė-Mickevičius pareikalauja susitikimo su 
Sovietų S-gos Liaudies Komisarų Tarybos pir
mininku V. M. Molotovu.

Birželio 30 d. prof. V. Krėvė-Mickevičius nu
vyksta į Maskvą.

Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus viešai padary
tame (1942.8.30.) pareiškime skaitome:

„Mano pasikalbėjimas su V. M. Molotovu 
užtruko 5 valandas. Išdėsčiau jam susidariusią 
padėtį, ryšium su SSSR atstovybės Kaune ir 
raudonosios armijos karinės vadovybės kišimosi 
į Lietuvos vidaus reikalus, nuolatinius grasini
mus, valdiško aparato terorizavimą, nesiskaitymą 
su krašto reikalais ir visuomenės nusistatymu, 
į dezorganizavimą darbininkų miestuose ir kai

tai susidarytų graži suma. Vieni kiti, ypač gavęs darbo savo profesijoj, nuleido rankas.
su didesnėm šeimom nesugebės tiek parsivežti, 
bet pavieniai žmonės, šeimos tik suaugusių 
galėtų parsivežti ir po daugiau. Lietuvis pra
tęs galvoti apie rytojų ir jis jam pasirengs, jei 
tik rimtai atsidėjęs pagalvos.

Šiandien daugelis perka namus, galvoja apie 
ūkius. Ir gerai daro. Namai, daugiausia šios 
dienos būti nybė. Nėra kur gyventi, tad rei
kia namus pirkti. Namų savininkai turi maža 
sutaupą. Perka skolon, įmokėję 10-20% namo 
vertės. Ir tai, dažnai, pasiskolina. Reikia mo
kėti ir vienas ir kitas skolas. Reikia susispausti 
ir žmonės spaudžiasi, taupo. Taupo žiauriai, 
atsisakydami pačių būtiniausių dalykų. Tas 
viskas eina gera kryptimi. Po metų-kitų daug 
skolų bus sumokėta. Nuosavybės vertė di
dėja ir didės. Tad geriausias gal taupymas ir

Nematyti jokių pastangų prasimušti į gyvenimo 
paviršių. Vienas kitas mėgina, bet tai tik išim
tys.

Reiktų manyti, kad inteligentas geriausiai 
pasirengs grįžimui ir būsimam darbui Lietuvoj, 
jei jis gerai susipažins: a) su vietos kalba, b) su 
savo profesija, bent teoretiniai, jei negalima 
joje dirbti praktiškai, c) su bendru gyvenimu 
ir viso krašto kultūra.

Reikia griežtai paneigti įsigalinčią mūsų tarpe 
pažiūrą, kad mums nėra ko mokytis svetimose 
tautose ir valstybėse. Labai geras dalykas 
turėti apie save ir savo kraštą gerą nuomonę, 
bet nesimėtykim į kraštutinumus ir būkim visada 
blaivūs. Savam kraštui pasitarnausim geriau- ■ 
šiai, jei parsivešim juo daugiau žinių ir paty
rimo iš senų kultūringų kraštų. J.M. Gojus

muose, pramonės ir prekybos įstaigose, į nuo
latinį mitingų ir eisenų organizavimą su rusiš
komis dainomis ir svetimų valstybių veikėjų 
garbinimu. Visa tai, iš vienos pusės, gimdo 
lietuviuose didžiausią nepasitenkinimą ir baimę, 
neapykantą visam kam, kas yra nelietuviška, 
kaltinama yra vyriausybė, kad nesiima priemo
nių tvarkai palaikyti ir sudrausti tvarkos ardy
tojus. Iš kitos gi pusės, susidariusia padėtimi 
griaunama prekyba, pramonė ir žemės ūkis. 
Jei tokia padėtis nevaržomai truks ir toliau, 
turės įvykti krašto ekonominė ir ūkinė katastrofa, 
kuri atsilieps ir Raudonosios armijos būklei, 
ypač maitinimo atžvilgiu...”

„...Nors buv. Respublikos Prezidentas A. Sme
tona nekvailas žmogus, bet, matyt, samanomis 
apžėlęs, nesuprato savo padėties, įsileidęs tary
bines įgulas nesušvelnino rėžimo, bet ėmėsi dar 
griežtesnių priemonių prieš visa, kas tik lietė 
rusų kultūrą. Jis savo politika Tarybų vyriausy
bę privertė kariška jėga okupuoti Lietuvą...”

„...V. M. Molotovas šiandien turįs pasakyti 
atvirai tai, kaę rytoj bus visiems aišku. Jeigu 
dar rusų carai, pradedant Jonu Baisiuoju, siekė 
prasiveržti į Baltijos jūras, tai ne dėl savo as
meninių užgaidų, bet todėl, kad to reikalavo 
rusų valstybės ir tautos išsivystymo eiga. Būtų 
nedovanotina, jei Tarybų Sąjungos vyriausybė 
dabar nepasinaudotų proga, kuri gali kitą kartą 
nepasitaikyti. Tarybų Sąjungos vadovybė nu
tarė įjungti Baltijo valstybes į Tarybinių respu
blikų šeimą...”

Prof. V. Krėvei-Mickevičiui bandant nupiešti 
tas pasekmes, kurios galinčios kilti su Lietuvos 
įjungimu į Sovietų S-gą; dėstant Lietuvos ūkio 
našumą, eksporto ir importo kiekius, krašto 
ir užsienio nuotaikas ir siūlant sudaryti naują 
Lietuvos ir SSSR draugingumo ir didžiausio 
palankumo pagrindais sutartį, Molotovas atsakęs:

„...Lietuvos liaudis sutiks žinias apie įsijun
gimą su mažesniu nepasitenkinimu, negu aš

(prof. V. K.-M-čius. Aut.) vaizduoju. Be to, 
liaudis šiuo reikalu bus atsiklausta tokia forma, 
kokia yra nustatyta tarybinėse respublikose...”

„...Mes mokėsime Lietuvos liaudį įtikinti. 
Pamatysi, Tamsta, kad nepraslinks nė keturių 
mėnesių, o Lietuvos liaudis pasisakys už Lietu
vos įjungimą į Sovietų Sąjungą...”

Dėl Lietuvos ir SSSR naujos sutarties suda
rymo, Molotovas atsakęs, kad pasiūlymas bus 
svarstomas, bet jis negalįs patikrinti, ar Tary
binių Respublikų S-gos vadovybė pakeisianti 
savo nusistatymą.

Kas tuo metu, Ministerio Pirmininko pava
duotojui ir Užsienio reikalų ministeriui išvykus 
į Maskvą, vyksta Lietuvoje?

Liepos 1 d. Respublikos Prezidento J. Paleckio 
aktu paleidžiamas Seimas;

Panaikinama Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
santarvės sutartis;

Vidaus Reikalų ministeris M. Gedvilą sava
valiai, be Ministerių Tarybos nutarimo ir žinios, 
praneša Apašt. Sosto atstovui apie Konkordato 
nutraukimą ir paprašo jį iš Lietuvos išvykti.

Vilniuje įvyksta matininkų suvažiavimas. Že
mės Reformos departamento direktorius St. 
Elsbergas padaro pranešimą apie žemės reformos 
įstatymo projektą. Iš pranešimo aiškėja:

Bažnyčių, vienuolynų, religinių organizacijų ir 
kitų šiai šakai artimų įstaigų bei organizacijų 
žemė nusavinama;

Privatiems savininkams paliekama iki 50 ha., 
o pavyzdiniuose ūkiuose iki 80 ha.;

Žemė paliekama tik tokiems, kurie patys ją 
dirbo ir iš to gyveno, buvo lojalūs darbo žmo
nėms ir liaudžiai;

Visa nusavinamoji žemė būsianti paimta be 
atlyginimo. įstatymas, St. Elsbergo spėjimu, 
būsiąs priimtas savaitės bėgy.

Suvažiavimo aprašymas ir žemės reformos 
įstatymo projektas liepos 2 d., iš rytinės „Lie
tuvos Aido” laidos, perskaitomas rytinėje radijo
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1950 m. birželio 23 d. BRITANIJOS LIETUVIS"

TOLIMUOSIUOSE ŽEMYNUOSE IR SALOSE
Prieš daugiau nei pusšimtį metų senųjų išeivių 

bei avantiūristų pramintais keliais mūsų tautos 
vaikai šiandien yra pasklidę tolimiausiuose 
pasaulio užkampiuose, jeigu 
kaip savaimė suprantama, 
Neries baseiną.

Skaičiaus atžvilgiu antroje 
Pietų Amerikos lietuviai, 
gal tyresni lietuviai už Šiaurinės Amerikos, nes 
daugumoje atvykę jau iš nepriklausomos Lie
tuvos, tačiau dėl tam tikrų objektyvių sąlygų 
sugebėję išplėtoti tik silpnoką tautinę veiklą. 
Išsiskirstę po atskiras valstybes, stinga šviesuome
nės ir daugiau pasiturinčio sluogsnio, daugelis 
ilgai nešiojosi pagiežą motinai Tėvynei. Gaila, 
kad į Pietų Amerikos kraštus tegalėjo atvykti 
tik visai mažas naujųjų politinių emigrantų 
skaičius dabar, bet jų vaidmuo bus neabejotinai 
teigiamas. Šalia Argentinos, Brazilijos bei Urug
vajaus, ten kuriasi maži lietuviški centreliai 
Venezueloje ir Kolumbijoje.

Senieji Kanados lietuviai savaimingos veiklos 
negalėjo parodyti ir daugumoje tik silpnąi mėg
džiojo Jungtinių Valstybių lietuvius. Tačiau 
dabartinė lietuviškoji imigracija Kanadoje yra 
labai įdomi ir kupina sveikiausios dinamikos. 
Tik ji persvėrė ir nurungė bolševikinių“ išgamų 
dominaciją. Ji, man dingojas, išryškins ilgai
niui tyresni ir aštresnį lietuviškąjį veikimą, negu 
daug didesnės lietuvių masės Juntinėse Valsty
bėse, kur nedermė tarp „piliečių” ir „nepilie- 
čių” pasiliks nebenušalinama. Kanados grupė 
yra jauna ir bent fiziškai rinktinė. Jei romėnai 
neklydo sakydami, kad sveikame kūne sveika 
siela, tai Kanados centras turi davinius pralenkti 
kitus. Bet gal romėnai klydo?... Už metų 
kitų tai paaiškės. Ir taipgi kurios bacilos pa
sirodys gaiviausios:.- ar tos, kurioms Roma 
orientacijos taškas, ar tos, kurioms Vilnius...

Man neskamba paradoksu, kad skaidriausiai 
Tėvynė atrodo tam kuris yra nuo jos toliausiai... 
Ir todėl gūdi ir šventa nostalgija karščiausiai 
sklis iš tolimosios Australijos lietuvybės. Ir jie 
grįš į Tėvynę greičiau už daugelį tų, kurie nuo 
jos šiandien tėra tik pusiaukelėje. Vos keli 
tūkstančiai, o jie tuoj sukūrė net tris laikraštė
lius, geriausiai platina knygas ir ateity jų išleis. 
Jie yra stipriausios šilkinės nutautinimo presi- 
jos objektu, ketvirtadalį savo spaudos puslapių 
jie priversti keisti nelietuviškai (savotiška demo
kratija...), 
tikroji, ne 
rezistencija

Lietuviai 
tovyje. Jie bėgo iš jos, bet paklausk šiandien 
kiekvieną, ir jis atsakys, kad grįžimas į Europą 
tai jo švenčiausia ir paskutinė svajonė. Tik du 
centrai tegalėjo būti sukurti Europoje, tai — 
Vokietijoje ir Anglijoje. Rusens liepsnelės, kai 
kada ištrykš kibirkštys Švedijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje... Apie kitas vietoves, kaip Belgiją, 
Daniją, Austriją, net Šveicariją, liks tik pagrįstai,

lietuvybės centrą 
laikome Nemuno-

: vietoje turėtų eiti 
Jausminiu požiūriu

bet todėl jie stipriausiai laikysis, ir 
vien propagandinė lietuvių tautos 

ten ras daugiausia supratimo ir aukų. 
Europoje pasilieka geriausiame pos-

kartus atsiminimai. Bet Vokietijos centras yra 
pavojuje, kad neliktų tik nuodėguliai, kaip
po čigonų prakeliavimo. Liks seneliai ir ligo- 
nys, ir... pakeis romėnų išmintį nauju šūkiu: 
silpniausiame kūne nuostabiausia siela! Liks
Mažosios Lietuvos vaikų tūkstančiai — tie aukos

tarptautinio banditizmo, ir ciniškiausios „tarp
tautinės teisės”, ir pagaliau mūsų part in inkų 
nachališkumo. Dabar jau lieja dėl mažlietuvių 
krokodilo ašaras net tie, kurie stūmė juos nuo 
solidaraus politinio veikimo savo meto veikliose 
lietuviškose institucijose ar palikdavo už durų 
šalpos trupinius barstant. Keli partininkai per
sekioja ir grasina „ekskomunikuoti” net vienin
telį Vokietijoje likusi lietuvišką laikraštį... Bet 
Anglijos lietuvybės centras bus pastovus ir vienas 
iš svarbiausių po Amerikos. Taip pat fiziškai 
rinktinė grupė, labai „vyriška” (deja, labiau vis 
tik veisline prasme...), tačiau įėmusi keliolika 
be galo idealistinių ir dinaminių asmenybių, 
kurios švyturiu švies ir, aš tikiu, sugebės pasiekti 
tai kad keli tūkstančiai lietuvių ateityje čia 
mažiau domėsis vedybų biurais ar kitomis že
mutinėmis žmogaus kūno problemomis;
jautrios jos bebūtų, o daugiau klausimu, kaip 
„apsivesti” su Lietuvių rezistencija ir 
greičiau atvaduoti Lietuvos moteris nuo 
golų žaginimo... Bronys

kiek

kaip 
mon- 
Raila

VAIKAS — NE MASINA
Mūsų organizmas taip puikiai sutvarkytas, 

kad jo gyvybiniai veiksmai teisingai atliekami 
nepriklausomai mūsų proto. Jeigu pasitikėsime 
mūsų vidiniais impulsais (akstinais), bendrai 
imant, mes miegosime, valgysime ar gersime nei 
per daug, nei per mažai. Lygiai kaip stirna 
arba lapė miške nedaug svarsto kiek ir koks 
pašaras jai geriausia tinka. Panašiai turėtų 
daryti ir žmogus, sąlyga, kad jis dar sveikas.

Mūsų vaikai, ypač pirmomis savaitėmis ir 
mėnesiais po gimimo, atsineša su savim į šį 
pasaulį gyvybingumą ir natūralumą. Jie žino, 
arba geriau pasakius, jaučia, kas jiems naudinga 
ir kas labiausiai patinka. Daugiau negu kiek
vienas jų biologinio ar fiziologinio kūno reika
lavimo patenkinimas yra jiems didžiai malonus 
įvykis. Jeigu norėtume suaugusių kalba atvaiz
duoti ankstyvosios kūdikystės būklę, tai galė
tume pasakyti, kad mažas vaikas jaučia gyvenimą 
plūstant kiekviename savo augimo momente ir 
yra kupinas gyvenimo džiaugsmo.

Taip galėtų be niekur nieko ir pasilikti, jei 
suaugusiems, tvarkantiems vaiko priežiūrą, pa
aiškėtų, kad vaiko kūniškų reikalavimų tvar
kymas pagal jo noro ar nenoro impulsus yra 
geriausias, remiasi gamtos dėsniais, kurių ne
paisymas reiškia bejėgio vaiko ir gamtos vaike 
prievartavimą. Žala, kuri padaroma, nepaisant 
vaiko gyvenimo natūralaus reguliavimo, šian
dien tik psichologui tematoma. Tiesa, ji vėles
niam žmogaus gyvenime nepasireiškia labai 
ryškiai ir konkrečiai, bet paliečia didžiąją dalį 
kultivuotos žmonijos ir žmonės fatališkai gal
voja, esą jau toks yra gyvenimas.

Vaiko prigimties prievartavimas 
prasideda dar kūdikystės laikais. Jis

dažniausia 
rėkia, kai

yra alkanas. Savaime suprantama, butų ge
riausia jį tuojau pamaitinti. Ir motina tai
jaučia, nes jo nesiliaująs pasigailėjimo vertas 
klyksmas jai širdį gelia. Bet vaikų gydytojo 
nurodymas jai liepia maitinti vaiką tik tam
tikrais, griežtai laiko atžvilgiu, nustatytais laiko-

tarpiais. Jei suaugę galėtų atsiminti tą įniršimą, 
kurį jie galėdavo išreikšti tik riksmu, kada buvo 
maitinami pagal laiko lentelę, tai seniai būtų 
atsisakę šios mechaniškos nesąmonės. Motinos 
turi išmokti pasitikėti vaikais, kurie patys na
tūraliai tvarko savo reikalavimus. Taip elgda- 
mosios, jos išvengtų ištisas valandas trunkan
čio įkyraus vaiko riksmo ir vaikams nekenktų. 
Juk ir mašiną reikia tam tikrais laiko tarpais 
patepti, tuo tarpu mažas vaikas juk ne mašina.

Jei motina maitins kūdikį tada, kai jis nori, 
tai kiekvienas kūdikis reikalaus maistą tam tikru 
jam individualiu ritmu. O patyrimas rodo, 
kad tokie vaikai naktį beveik visuomet tvirtai 
ir giliai miega. Jei po gimdymo bus kreipia
mas dėmesys į tai, kaip vaikas maitinimosi 
reikalauja, tai netrukus paaiškės, kad jis turi 
savo individualų ritmą. Ten, kur mūsų ligo
ninių rutina šito neleidžia, iš pradžių teks susi
durti su kliūtimis dėl to, kad ligoninėse paprastai 
maitinami vaikai pagal laiko lentelę. Motina, 
žiūrėdama individualaus vaiko maitinimosi ne
turės daugiau vargo, kaip laikydamasi laiko 
lentelės.

Taip elgiantis su mažu vaiku, jo gyvenimo 
pirmomis dienomis ir savaitėmis pritariama jo 
gyvenimo džiaugsmui. Versti 
laukti, kol ateis valgio laikas, reiškia jau pir
momis jo gyvenimo dienomis mokyti jį gyve
nimą neapkęsti ir žadinti jo atkaklumą.

Vaikas nori valgyti, gerti ir miegoti, bet jis 
nenori būti kankinamas. Sveikas vaikas, maiti
namas prisitaikant prie jo paties laiko, pajėgia 
pats prisitaikyti aplinkos protingiems reikala
vimams ir patenkinti savo natūralius reikalus. 
Leisti vaiką pagal jo reikalavimų tvarką, nereiš
kia, kad jis paskiau nepasiduos gyvenimo draus
mei. Priešingai: mechaniškai elgiantis su kū
dikiu, suardomas jo kūnui tinkamas ritmas ir 
sužalojamas gyvybinės veiklos vertingas šaltinis, 
kuris taip būtinai reikalingas, norint įveikti 
nuolat iškylančius gyvenimo sunkumus, 
je tvarkoje išaugę žmonės geriau kaip 
minia prisitaiko socialiniam gyvenimui 
kai.

TRUKSTANTIEJI TINKLAI

augo,

ežero 
žemų

jį su įniršimu

Tokio- 
įprastinė 
ir aplin-

J. B.

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.

MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS
18, Talbot Square, London, W.2. 

Telef.: PADdington 2855
puikiai mebliuotas, daug kambarių 
privačiomis
Paddington 
Susikalbama

su 
voniomis (2 min. kelio nuo 
stoties ir S-gos įstaigos), 
prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai.
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

Sav. A. Tiškevičius

„Atsitiko, kad minioms besiveržiant į Vieš
patį Dievo žodžio klausyti, jis pats stovėjo prie 
Genezareto ežero”. Tai bus buvę ką tik po 
Viešpaties ilgo pasninko tyruose, po jo pamokslų 
Galilėjos sinagogose. Prieš apaštalų pašaukimą 
ir išrinkimą. Jis stovėjo prie Genezareto ežero. 
Vėsiame saulėto ryto tyrume. Pievos kvepėjo 
šviežiu šienu. Jūra gulėjo rami, kaip veidrodis, 
bet minios rinkosi iš visų šalių, grūdosi, 
stūmė jį į patį pajūrį.

„Jis pamatė du laivu, sustojusiu prie 
kranto. Žvejai buvo šėję iš savo prastų,
lūšnelių ir plovė tinklus, {lipęs į vieną tų dviejų 
valčių, kuri buvo Simono, jis paprašė jį atsi
stumti truputį nuo kranto ir atsisėdęs mokė iš 
valties”.

Evangelistas mums nepasako, apie ką Vieš
pats mokė, apie ką kalbėjo tą rytą, kai žalios 
pievos kvepėjo šviežiu šienu, o jūra buvo rami, 
kaip veidrodis. Greičiausia, jis bus jiems kal
bėjęs apie Dievo karalystės artumą, apie didelį 
reikalą atsiplėšti nuo žemės, pasikelti į dangaus 
mėlynę, kurioje daugiau erdvės, daugiau šviesos, 
toliau matyti. Pakilti su arais, pažvelgti į moti
ną žemę iš aukštumos“. Pagalvoti apie dangaus 
begalinį horizontą, apie žemės ir žmogaus šir
dies ribotumą. Palyginti amžina su laikinu. 
Žemė praeis, pranyks, kaip ryto rūkas. Dangaus 
karalystė artinasi sparčiais žingsniais ir ji liks 
per amžius.

„Baigęs kalbėti, Viešpats tarė Simonui: Irkis 
į gilumą ir išmeskite savo tinklus valkšnai”. 
Tai bus buvę pačiu vidurdieniu, kai šešėliai 
trumpi, kaip jaunų dobiliukų koteliai, o karštis 
darosi sunkus, svaigus, slėgtas. Simonas nuste
busiomis ir abejingomis akimis pažiūrėjo į 
Viešpatį ir tarė: „Mokytojau, mes visą naktį 
vargę nieko nesugavome, bet... dėl tavo žodžio... 
aš įleistu tinklą...”

Štai kada susiduria žmogaus ilga patirtis su 
Dievo visagalybe ir visažinojimu. Žmogus 
mokosi iš praeities, remiasi patyrimu, pergyve
nimais, pasikliauja savu protu ir žiniomis. Ir 
teisingai daro. Kartais tenka pasiklausti kitų 
nuomonės, kitų patarimo. Bet yra eilė labai 
rimtų momentų, kuriuose mūsų ir kitų išmintis 
ir patirtis prieina liepto galą. Mat, mūsų akys 
neįžvelgia ateities. Todėl mums tenka ramiai,/į 
nuolankiai atsiklaupti ir paprašyti Viešpatį- 
šviesos. Paprašyti šviesos akims, minčiai, šira 
džiai. Jėgos gi-valiai, pailsusioms kojoms.

„Tai padarę, jie užgriebė didelę žuvų daugy
bę, taip kad jų tinklas ėmė trūkti. Tai pama
tęs, Simonas Petras puolė Jėzui į kelius, sa
kydamas: Eik sau nuo manęs, Viešpatie, nes 
aš žmogus nuodėmingas”.

T. Bruno Markaitis, S.J.

DĖMESIO
DBLS nariai ir visi lietuviai negalį priklausyti

artimesniam skyriui, kviečiami registruotis į 
Centrinį Skyrių. Ryšis palaikomas paštu. Ra
šyti adresu: 2, London Mews, London St. Lon-
don, W2.

PAMALDOS
BRADFORDE, St. Ann’s bažn., liepos 2 d. 

12,15 vai. Pamaldų metu — vaikų Pirmoji 
Komunija. 4,30 v. St. Mary’s salėje vaidinimas
ir įdomi pramogėlė.

programoje. Vidurdienio programos metu tas 
viskas atšaukiama, kaip „neautoritetingo as
mens” bevertis ir tikrovei neatatinkąs pareiškimas.

Paskelbta žinia nubanguoja per visą Lietuvą. 
„Atšaukimai” ir „pataisymai” dar labiau išryš
kina būsiančią tiesą. Ūkininkų sluogsniuose 
kyla panika. L. Vyriausybės autoritetas smun
ka ir jis bepalaikomas komunistinių organiza
cijų, mitingų pasiųstomis sveikinimo telegra
momis.

Liepos 2 d. už „pramanytų ir provokacinių” 
informacijų skleidimą, atsakingas Žemės Ūkio 
ministerijos pareigūnas, Žemės Reformos de
partamento direktorius St. Elsbergas nušalinamas 
iš einamųjų pareigų.

Nuo liepos 2 d. Lietuvos kariuomenė pava
dinama „Lietuvos liaudies kariuomene”; ka
riuomenėje įvedama „politinių vadovų instituci
ja; steigiamas kariuomenės „propagandos sky
rius”.

Liepos 2 d. Vyr. Lietuvos kariuomenės kape
lionas vyskupas T. Matulionis atleidžiamas iš 
pareigų. Iš kariuomenės nušalinami visų tikybų 
kapelionai.

Radijas, spauda skęsta atsišaukimų, įsakymų, 
„paliepimų”, pranešimų tvane. Iš visų jų kyšo 
geri norai pristabdyti dezorganizaciją, o patam
sio gaivalui suteikia progos — ieškoti „liaudies 
priešų”, greičiau riedėti pakalnėn, greičiau nu
siristi į Maskvos glėbį.

Stambieji ūkininkai, dvarininkai įspėjami ne
naikinti gyvojo inventoriaus. Didelėmis baudo
mis grąsinama už veislinių gyvulių skerdimą 
ir pardavinėjimą;

Vidaus Reikalų ministeris M. Gedvilą įsako 
Apskričių viršininkams stropiai sekti ir užkar
dyti nenormalius pasireiškimus žemės ūkyje;

Finansų ministeris E. Galvanauskas, pasi
remdamas tautos ūkiui tvarkyti įstatymo galia, 
paskelbia griežtus draudimus naikinti kontro
liuojamų ūkių galvijus ir prieauglį. Žemės ūkio 

inventoriaus kontrolė ir priežiūra pavedama 
agronomams ir gyvulininkystės instruktoriams;

Pasirodo įsakas, draudžiąs miškų kirtimą. 
Jau kelinta diena, kai radijas: ryte, dienos metu 
ir vakare, dešimtimis kartų ,kartoja atsišaukimą:

„Ūkininkai, valstiečiai! Pikčiausi prasima
nymai ir netiesa, kad žemė bus atimta. Žemė 
tų, kurie ją dirba, kurie iš jos gyvena, ne tik 
nebus atimta ar paliesta, bet didelės masės smul
kių valstiečių dar jos gaus. Bus išdalinta žemė 
tik iš tų ponų ir dvarininkų, kurie žemės niekad 
nedirbo ir nedirba, kurie žemę įgijo neteisėtu 
būdu, kurie ją supirkinėjo, pasinaudodami sun
kia ūkininkų būkle. Niekas nemano ir nesi
ruošia be atodairos plėšyti ir atiminėti taip pat 
bažnytinių, klebonijų bei vienuolynų žemių”.

Diena iš dienos gausėja žinios apie pramonės 
įmonėse šaukiamus darbininkų ir tarnautojų 
susirinkimus. Jiems vadovauja komunistų par
tijos nariai arba prisiplakėliai. Susirinkimų tiks
las: sudalyti fabrikuose darbininkų komitetus, 
teigti profesines sąjungas, perimti ir prižiūrėti 
įmonių veikimą.

Kaune paskleidžiama gandai, kad iš Maskvos 
grįžtąs Prof. V. Krėvė-Mickevičius vežąs džiugi
nančių kraštui žinių. (Bus daugiau)

DBLS Huddersfieldo skyriaus pirmininkui
Petrui JANUŠAIČIUI

ir
Marijai GATOVČIKAITEI 

sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį 
sveikina ir linki daug laimės

Huddersfieldo skyr. valdyba ir nariai

p. O. BAČINSKAITĘ 
ir

p. V. TASIACKĄ
sukūrusius šeimos židinį, sveikiname linkėdami 

gražios ir laimingos ateities.
Halifax© taut, šokių grupe

AUDRONĖS DALIA
2 —■ ■■ '■ JONAS GAILIUS •

■— Jeigu susitiksime, — atsakiau.
— Tu abejoji?
— Iš tavęs galima visko tikėtis.
— Vincai!
— Linksmų atostogų, Audrone! — suspau

džiau ranką ir apsisukęs nuėjau.
Audronė tik po valandėlės nuėjo sunkiai 

kauksiančiais žingsniais.

2.

Apie mano meilę Audronei niekas nežinojo. 
Bent man pačiam taip atrodė. Juk mudu nie
kur dviese nesirodėme, niekur kartu nebuvo- 
jome. Mudviejų susitikimai buvo labai atsitik
tini ir netikėti. Bet koks mano noras išeiti kartu 
su ja į užmiestį ar šilą susidardavo su stačiu jos 
atsaku:

■— Ne, tik ne šiandien! Kitą kartą!
Deja, to kito karto taip ir negalėjau sulaukti. 

Ji vis neturėjo laiko.
-— Tu neturi man širdies, Audrone! — kartą 

ne juokais supykau. — Tartum būtum iš akmens 
iškalta! Tu mano jausmo net nepagerbi...

— Nekalbėk apie tai! -— nukirto mane ir 
lieknus pirštukus prikišo man prie lūpų. — Aš 
matau tavo nepaprastą švelnumą, kurį, gal
būt, būtų galima meile pavadinti, bet... bet tu 
tikėk, Vincai: alpinančią vasaros dieną, kada 
vis žolynai snūduriuoja saulės kepinami, negali 
sau vietos rasti. Kas kita audros, uraganai.

— Tai tu nori vampyro?! — sušukau ir pa
sisukau į šalį. — Kaip pigu sumindžioti tokią 
„snūduriuojančią" gėlę... Ir kaip baisu!

— Mes kitąkart pasikalbėsiva, Vincai! —- 
pasakė ir taipgi nusisuko.

Deja, mes niekad apie tai nekalbėjome, nors 
aš pats tuos jos žodžius šimtus kartų persvarsčiau.

Dabar, vienas pasilikęs, vis dažniau pradėjau 
užeidinėti į alinę. Kartais užsukdavau cigare
čių ir prie progos alaus bokalą išmaukdavau; 
kartais tikro troškulio spiriamas įslinkdavau.

Tą šeštadienio vakarą buvo labai tvanku, tad 
išėjau į sodą.

Saulė degino ir netrukus mano kakta apra
sojo. Net medžių paunksmėje buvo karšta ir j 
tvanku. Surūkiau paskutinę cigaretę ir, nieko 
negalvodamas, atsidūriau prie alinės durų.

— A, p. Vincas! — pasveikimo mane įraudęs I 
šeimininkas. — Kur buvote keletą dienų už
trukęs ?

— Kodėl taip įdomu? — nepatenkintas pa
sakiau. •— Juk vasara, karščiai...

— Dėl manęs nieko, ir dėl to klausimo ne
supykite! Bet jau ir kiti pasigedo...

— Kas tie kiti? — pastačiau akis, nes juk 
su niekuo bruderšafto negerdavau; paprastai 
kur prie kertinio staliuko pasėdėdavau.

Bet tuo tarpu užėjo dar keli nepažįstami, ir 
šeimininkas, mirktelėjęs akimi, reikšmingai pa
sakė:

— Kitą kartą!
Tie žodžiai staiga man priminė Audronę ir 

aš, užsitraukęs cigaretės dūmų, susimąsčiau 
savo kertelėje.

Aš netikiu sapnams. Ir jokia intuicija nesi
vadovauju. Tačiau mano sąmonėje netgi prieš 
laisvą valią susipynė silogizmas: Audronė atosto
gauja, o ir aš visą savaitę niekur nesirodžiau. 
Taigi, kažkas mane įtaria kartu su ja išvažiavus.

Juo ilgiau mąsčiau, juo mintis darėsi aiškes
nė ir įkyresnė. Kartu kilo didžiausias įdomumas, 
kas galėjo manimi susirūpinti?

Apsidairiau.
Prie vieno stalelio sėdėjo banko tarnautojas -A 

su mokyklos vedėju ir kažką įsigilinęs aptari
nėjo. Prie lango garsiai juokėsi teisėjas, o jo 
plačiai žinomų pokštų klausėsi keli jaunesni 
bendradarbiai. į
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MES-ŽMOGIŠKOSIOS CHEMIJOS ELEMENTAI
T”' LIETUVIAI SVETUR

Kodėl vienam sekasi būti geru prekybinių 
reikalų vedėju, gydytoju, advokatu, ministeriu, 
politiku, mokslininku, redaktorium, darbų ve
dėju — o kitam, iš pažiūros didelių gabumų 
žmogui, tik šiap taip? Kodėl vienam sekasi 
būti geru vyru ir tėvu, kai kitas, lygiai tokių 
pat gerų norų vedinas, tik šiaip taip sulopo 
savo šeimyninį gyvenimą?

Kodėl viena moteris yra gera žmona ir motina, 
mokytoja, sekretorė ar visuomeninių reikalų 
tvarkytoja, kai kitą, gal net tikrąją anos seserį, 
aiškiai lydi nesėkmė?

Tie klausimai ilgus metus kvaršino man gal
vą; be abejonės, jie kvaršino ir jums.

Aš susidariau nuomonę, kad vis dėlto iš dalies, 
aišku, ne visa savo apimtimi, jog tat yra žmogiš
kosios chemijos klausimas.

Kai kurie vyrai ir kai kurios moterys iš pri
gimties yra žmogiškieji chemikai. Kiti vyrai 
ir kitos moterys, kitais atžvilgiais, gal būt ne 
mažiau gabūs, nėra žmogiškieji chemikai.

Tie, kurie sąmoningai ar nesąmoningai laikosi 
žmogiškosios chemijos dėsnių, gerai sugyvena su 
žmonėmis ir gyvena laimingai.

Tų dėsnių nesilaiką, sunkiai sugyvena su 
’ žmonėmis ir nesidžiaugia ta sėkme bei laime, 

kuri galėtų būti jiems pasiekiama.
Žmogiškosios buities chemijos supratimas pas

tarajai grupei suteiks galimumą pradėti kitaip 
tvarkyti savo gyvenimą, o sėkmingai per gyve
nimą einantiems žmonėms — padės vis naujų 
laimėjimų pasiekti. Pagrindai yra paprasti ir 
visuotini. Čia nėra jokios technikos.

Mokslo pasaulyje chemikas turi reikalą su 
devyniasdešimt šešiais elementais, kurių devynias
dešimt du yra gerai ištirti, o keturi t‘k neseniai 
atrasti. Jeigu jis sugeba sumaniai, tinkamai 
daryli tų elementų derinį, jis gali pagaminti 
maistą, gėrimus, vaistus, kvepalus, nuodus, 
sprogstąmasias medžiagas, trąšas, popierių, stik
lą, porcelianą, statybos medžiagas, pluoštą 
drabužių medžiagoms, praktiškai bet kurios 
rūšies metalus, žodžiu — ką nori medžiagine 
prasme; viską, ko žmonija reikalinga. Jo labo
ratorija yra didžiulės potencialės galios centras.

Tačiau gerai įsidėmėkit aptariamąjį sakinį: 
jeigu jis sugeba sumaniai, tinkamai daryti tų 

. elementų derinius.
\ Jungdamas tam tikrus cheminius elementus, 

'temikas gali sukelti sprogimą, kuris jį patį ir 
\ laboratoriją ištaškys į milijonus dalelyčių.

lu jis taip bus padaręs, kieno gi čia bus kaltė? 
-/.Chemikalai galėtų būti pakaltinti dėl sprogi

mo?
Visi gerai žinom, kad ne. Tai chemiko klai

da. Ramiai savo induose palikti chemikalai 
nebūtų sprogimą sukėlę. Iš tikrųjų, įvairius 
cheminius elementus jungiant, galima pasiekti 
tai, kad jie tarnaus didžiai naudingiems tikslams. 
Bet kai daromi vienas kitam iš prigimties prie
šingų elementų junginiai, jie pridaro žalos, 
sunaikinimų.

Taip yra ir su žmonėmis. Kiekvienas mūsų 
yra žmogiškasis cheminis elementas. Kai kurie 

į žmogiškieji cheminiai elementai gali būti tar- 
, pusavy sumaišyti tik su didžiausiais sunkumais; 

kiti sprogsta juos sudėjus į krūvą; kiti vėl, tei-

„Mes — žmogiškosios chemijos ele
mentai” — neaptaria chemijos, bet 
žmones: jūsų draugus ir pažistamus, 
jūsų šeimą, kaimynus, bendradarbius, 
vyrus ir moteris, su kuriais jūs susitin
kat draugijiniame gyvenime.

Šis dalykas aptaria taipgi ir jus patį, 
nes ar jūs tai esate įsisąmoninęs ar ne, 
jūs esate žmogiškasis chemikas. Nu
rodydamas jums būdus giliau įžvelgti 
į žmogaus prigimtį, šis rašinys padės 
jums pasidaryti labiau asmeniniai kitų 
mėgstamam ir padės labiau mėgti kitus. 
Tie dalykai sudaro nepranešamą derinį 
vis augančiai asmeninei galiai bei laimei 
pasiekti.

Šis rašinys išlavins jūsų sugebėjimą 
sugyventi su žmonėmis jeigu tik jūs 
norėsit įsigilinti šiuos žmogiškosios che
mijos dėsnius.

giama prasme jaudina vienas kitą; dar kiti — 
pasirodo esą neveiklūs; dar kiti sudaro pajėgius 
derinius; o vėl dar kiti veikia, kaip „katalizato
riai” darydami norimus pakeitimus kituose, su 
jais sumaišytuose elementuose, patys nesikeičia.

* * *
Tai yra padrąsinąs dalykas, jog, lygiai kaip 

studentas gali mokytis norėdamas chemiku tapti, 
įveikęs tinkamai parinktų cheminių medžiagų 
derinimo mokslą, taip lygiai ir jūs ir aš galime 
mokytis, studijuodami chemiją tų, su kuriais 
dirbam ir gyvenam, kad galėtume būti geresni 
žmogiškieji chemikai.

Nagrinėkit įvairių cheminių medžiagų pobūdį, 
kurias jūs gerai žinot, ir galimumus, tokį pat, 
kaip ir tos medžiagos, charakterį turinčių žmo
nių, kuriuos jūs pažįstat, arba su kuriais galit 
susitikti artimiausiu laiku.

Stebėkit grupes drauge dirbančių ar pramo
gaujančių žmonių ir jūs nustebsi! radę, kokios 
„cheminės" yra jų vienas kito atžvilgiu reakci
jos.

Kai sykį jau būsit įsisąmoninę žmogiškosios 
chemijos pagrindus, jus rečiau erzins žmonės 
ir rečiau būsit nekantrus ir piktas dėl dalykų, 
kuriais jie jums įkyri. Jūs matysite juos tokius, 
kokie jie yra — įvairios rūšys žmogiškųjų che
minių elementų, — priklausomi savo prigimties 
dėsniams taip, kaip jūs ir aš esam priklausomi 
savo prigimties dėsniams.

Bet kurią dienos valandą jūs esate praktikuojąs 
žmogiškasis chemikas, nesvarbu, ar tai darote 
sąmoningai ar ne.

Turint reikalus su žmonėmis, taip pat ben
draujant su jais savo namuose, įmonėje ar pro
fesiniame, draugijiniame bei privačiame gyve
nime arba kelionių metu, visur bus įpinta žmo
giškoji chemija.

Jeigu jūsų darbo sritis yra politika, admi
nistracija, literatūra, redagavimas, palaikymas 
ryšių asmeniniai ar korespondencijos keliu, re
klamavimas, derybos darbo jėgos samdymo 
reikalu ar bet kuris kitas darbas, reikalaująs 
nuolat susitikti su daugeliu žmonių, jūs rasite 
apsisaugojimo priemonių nuo pagundos palin
kti į pyktį ar tų žmonių kritikavimą, jeigu iš
moksit galvoti apie juos beasmeniai —■ kaip apie

GRAŽI LIETUVIŲ VERSLININKŲ 
TRADICIJA

Prieš dešimt metų, pirmiesiems Argentinos 
lietuviams verslininkams kilo mintis kartą per 
metus rengti bendrą verslininkų ir jų draugų 
susitikimą — pobūvį. Nuo to laiko tokie 
susitikimai tapo tradiciniai ir rengiami kasmet. 
Paskutiniais metais smarkiai augant lietuvių 
verslininkų skaičiui Argentinoje, pobūviai darosi 
vis gausesni ir Įspūdingesni.

Šiemetinis verslininkų pobūvis įvyko birželio 
11 d. Buenos Aires lietuvių klube. Klubo 
salėje stovėjo dvi ilgos stalų eilės su užkandžiais 
ir gėrimais. Didelis vietų skaičius prie stalų 
per trumpą laiką buvo užimtas ir prasidėjo 
jaukios vaišės. Tarpe gausaus būrio verslinin
kų matėsi daug busimųjų verslininkų ir po an
trojo karo į Argentiną atvažiavusių tremtinių. 
Linksmą vaišių nuotaiką lydėjo lietuviškų plokš
telių muzika, kurią vėliau pakeitė gražios lie
tuviškos dainos iš lietuvių krūtinių.

Pirmą sveikinimo žodį į verslininkus tarė 
„A.L.Balso” red. K. Norkus, o po jo sekė visa 
eilė gražių kalbų. Tarp kitų lietuvius verslinin
kus sveikino latvių ir baltgudžių atstovai.

Vienas kalbėtojų iškėlė puikų sumanymą 
naujokų naudai: jis siūlė įsteigti fondą, kurio 
lėšomis galima būtų padėti naujai atvykusiems 
tapti' verslininkais. Pasiūlymas visų palankiai 
buvo sutiktas.

Linkėtina greičiau šį sumanymą pradėti vyk
dyti. Leonas Kančauskas
Buenos Aires, 1950.6.12.

KIEK LIETUVIŲ VOKIETIJOJE
Balfo atstovo Vokietijoje žiniomis, š. m. 

birželio 1 d. Vokietijoje lietuvių buvo:
Anglų zonoje: Augustdorfe — 200, Dortmun- 

de, Essene ir Wettery — 200, Liubeckc — 1000, 
Spakenberge — 600 (stovykla išskirstomą), 
Hanovery — 350, Lebenstedte — 700, Wehnene 
(Oldenburgija) — 1000, Diepholze — 900, 
Watenstedte — 750 (stovykla panaikinama), 
Lehrtėje — 300, Neustadte — 500, Viso apie 
6.500.

Apie tokį pat skaičių lietuvių neturėjo IRO 
globos daugiausia M. Lietuvos lietuviai. Jie 
buvo susiorganizavę į 133 seniūnijas.

Džiova sergančių buvo — 142, įvairių ligonių
— 460, senų žmonių — 560.

Amerikiečių zonoje: Augsburge — 550, Aus- 
bache — 100, Kemptene — 600, Landshute
— 180 (jau perkelti į Schleisheimą), Muenchene 

žmogiškuosius cheminius elementus, kurie patys 
laikysis deramai, jeigu su jais bus atatinkamai 
elgiamasi.

Jūs studijuosit jų prigimtį, kaip chemikai 
studijuoja savo cheminius elementus ir naudosit 
savo laiką bei energiją pageidaujamoms kiek
vienu atveju reakcijoms surasti, vietoj šėlti dėl 
žmonių kvailumo.

Ir bemaž tuč tuojau patirsit, kad sugyvenimo 
su žmonėmis problema jau nebėra tokia sunki, 
kaip paprastai atrodo. (Bus daugiau)

— 850, Ingolstadte — 300, Memmingene — 300, 
Bamberge — 200, Wunsiedely — 120, Passau- 
Grafenau — 20, Hanau — 800, Butzbache — 
100 (perein. stovykla), Heidelberge — 60, 
Schweinfurte —■ 300, Mittenwalde — 60, Dag- 
gendorfe — 25, Neustadte — 60, Straubinge
— 40, Dillingene — 50, Erlangene — 20, Neu- 
burge — 45, Grafenschau — 120, Viso per 
5000.

Džiova sergančių — 219, įvairių ligonių — 
189, senių — 416, invalidų — 61, našlaičių — 9, 
našlių moterų su mažais vaikais — 300.

Prancūzų zonoje: Tuebingeno ir Reutlingeno 
apylinkėje 400, kitose vietose labai mažai, ben
drai nesusidarys 500.

Dėl emigracijos šie skaičiai smarkiai mažėja.

KIEK AUSTRIJOJ YRA LIETUVIŲ

Austrijoje gyvenančių DiPi likimo klausimas 
bus tuojau išspręstas. Tie, kurie negalės emi
gruoti, bus perkelti į Zalcburgo ir Linco apylin
kes ir ten apgyvendinti. Iš tinkančių emigracijai 
parengta emigracijai į: JAV — 8.000, į Austra
liją — 10,000 ir nedideli kiekiai į Kanadą, Ve- 
necuelą ir Čilę. Kun. Razmino ir kun. Bačins- 
ko surinktomis žiniomis, Austrijoje lietuvių 
yra tik apie 200. 

* * *
Buividas, buvęs Lietuvoj veterinarijos pulki

ninkas ir kariuomenės majoras Vildžius šiuo 
metu dirba ūkiuose netoli Washington, D.C.

Julius Kazėnas, buvęs Vilniaus operos solistas, 
vadovauja kvartetui, kuris susidarė iš prieš pora 
mėnesių atvykusių į So. Bostoną tremtinių.

Dr. A. Salys paruošė ilgesnę apžvalgą apie 
lietuvių kalbą ir literatūrą amerikietiškajai Ka
talikų Enciklopedijai. Dr. A. Kučas taip pat 
enciklopedijai yra apžvelgęs paskesniąją Lietu
vos istoriją.

Nele Mazalaite dirba radijo fabrike Naujorke. 
Ji ruošia spaudui naują savo legendų knygą.

„Lietuvos girių milžinai” — tokiu pavadinimu 
tremties miškininkai išleis savo jubiliejinį lei
dinį. Knyga jau baigiama tvarkyti.

Naujas žurnalas. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse išėjo naujas literatūros žurnalas „Ne
munas", kurio redaktoriais yra L. Dovydėnas, 
A. Rūkas ir dail. P. Augius. Žurnalas pasiry
žęs būti populiarus ir visiems prieinamas.

Mirė smuikininkas Vladas Rimša. Toronte 
gyvenąs smuikininkas Vladas Rimša, ruošda
masis išvykti Italijon, neseniai davė paskutinį 
—■ atsisveikinimo koncertą. Nuostabiu suta
pimu tai buvo tikrai paskutinis ir drauge atsi
sveikinimo koncertas, deja, tiktai išvykstant 
jam ne į Italiją, bet į amžinybę. Dar nuosta
biau, kad jam tame koncerte akomponavo 
Antanas Dvarionas, kuris taip pat jau palaido
tas. A. Dvarionas mirė gegužės 18 d., o Vladas 
Rimša — gegužės 19 dieną.

Rašytojas J. Jankus, knygos „Naktis ant 
morų” autorius, jau atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Rochestery, Naųjorko valstybėje.

J. P. Palukaitis, Vokietijoje einančio „Lie
tuvio” vienas redaktorių, išvyko į Ameriką. 
„Lietuvį” dabar redaguoja ir leidžia vienas 
p. V. Meškauskas.

Kitur mačiau kelis ūkininkus, keletą darbi
ninkų ir laivininkų, ir visi turėjo savo kalbą, 
niekas į mane net nepažvelgė.

Išgėriau trečią bokalą ir pradėjau skaityti 
laikraštį.

Kaip ilgai skaičiau, nė nepamenu, tik staiga 
išgirdau sausą kostelėjimą. Man pasirodė, kad 
taip kostima tik tarp kitko.

Pakėliau akis ir pro laikraščio viršų pamačiau 
sekretorių Ruškį. Jis buvo šventadieniškai 

\J' 'sirengęs, rūpestingai nusiskutęs ir, rodos, 
t Zepėjo odekolonais. Prieš jį ant staliuko sto- 
FZėjo ne alus, bet romo bonka ir sausi užkandžiai.

Ruškys mano žvilgsnio negalėjo pastebėti: 
jis susidomėjęs žiūrėjo į laikraščio apačią.

— Ak, taip, atsimenu: ten yra kažin kokio 
I kriminalisto atvaizdas, — pamąsčiau ir toliau 
‘ sekiau jo paniurusį veidą.

Tuo tarpu pro mus praėjo alinės šeimininkas 
ir nežymiai mirktelėjo.

— Dar vieną alaus! — paprašiau.
— O gal p. Rimonis sutiks su manimi romo 

išgerti? — staiga išgirdau sekretoriaus balsą. — 
Dviese bus įdomiau!

— Bet juk mudu nepažįstami! — nustebau. — 
Be to, romo negeriu.

— Nors, vadinasi, oficialiai niekas mudviejų 
nesupažindino — man susidarė įspūdis, kad 
„niekas” buvo ypatingai pabrėžtas, — tačiau 

g.juk mes žinome vienas antrą! — jo balse paju
tau nežymią ironiją, o gal man tik taip atrodė. —

— O dėl gėrimo susitarsime.
— Jeigu dar nepažįstami, prašau spustelti 

į rankas! — atsiliepė šeimininkas ir pastatė mano 
užsakytą alų ant sekretoriaus staliuko: — Abu 
esate mano mėgiamiausi sveteliai! — ir šelmiš
kai nusijuokė.

Nebuvo kas daryti: paspaudžiau Ruškio sau
są ranką, pasakiau, jog malonu, pagaliau, su
sipažinti ir atsisėdau prieš jį.

— O gal po vieną, p. Vincai! — pasakė kaip 

seniai pažįstamas, nors aš jo vardo nebežinojau. 
Atsiras daugiau kalbos, liežuviai atsiriš, vadinasi.

— Gerai, bet tik po vieną! — sutikau ir pa
mačiau jo akis ir veidą iš labai arti: akys buvo 
nedidelės, bet labai koncentruotos, o veidas — 
kaip čia dabar pasakius — kaip mumijos: lygia 
oda aptraukti kaulai.

— Jūs, rodos, atostogaujate, — pastatęs tuš
čių stikliuką šalia mano tik nugerto, nors to 
visai nepastebėjo, pradėjo sekretorius. — Kurį 
laiką niekur nemačiau...

— Tiesa, dabar daug kas atostogauja, — 
atsakiau išsisukinėdamas. — Turbūt, ir tamsta 
laisvas nuo popiergalių?

— Ne, mano atostogos dar už mėnesio! Bet 
jūs į mano klausimą neatsakėte! Gal, vadinasi, 
kur išvažiavęs buvote?

— Buvau, bet netoli! — kažin kodėl užėjo

NEUŽMIRŠTAMI DALYKAI

Apie moteris ir aistrą 
Rašomi romanai.
Dėl merginų alpsta jaunas, 
Mėgsta jas ir senas.

man noras pameluoti.
— Aš taip ir maniau. Be abejo, kur kaime, 

žaliame sodžiuje, vadinasi. Ir dargi su svajonių 
karalaite...

Jo balse jaučiau ironiją. Akys dar labiau su
žaibavo, o veido oda išsitempė.

— Kaimas sodžiumi telieka! Bet nejau taip 
greitai galima kokią grėbėjėlę svajonių karalaite 
vadinti?!

— Sakote — grėbėjėlę... Hm... hm... Vadi
nasi, grėbėjėlę sakote...

Sekretorius buvo truputį sumišęs ar užsigal
vojęs ir, prisipylęs stikliuką, vienas išlenkė.

— Žinote ką, p. Vincai! — staiga laisvesniu 
tonu pradėjo, bet jau taip nevarstė manęs aki
mis. — Esame suaugę, rimti, vadinasi. Galime 
rimtai pasikalbėti. Pafilosofuoti, sakyčiau. 
Pavyzdžiui, apie moteris.

Buvo... Ak, tad buvo baliai, 
Muzika ir šokiai.
Gal pradėti vėl iš naujo?
Na, ir kas čia tokio!

Štai tos pačios akys lydi, 
Garbanos tos pačios.
Juk širdis apsaltų, gyvų 
Ją dabar pamačius...

— Pafilosofuoti iš tikrųjų galime. Bet apie 
moteris nedaug ką galiu pasakyti, •—■ nelabai 
jas pažįstu.

— Kuklinatės, vadinasi, — pakėlė į mane 
stikliuką, ir aš išlenkiau bokalą alaus, — nepri
sipažįstate. Tai nebloga žymė. O gal ir kitaip: 
gal iš tikrųjų nepažįstate jų. Bent galima taip 
spėti.

— Iš ko, pavyzdžiui?
— Kad ir iš pasisveikinimo: paduodate ranką 

kaip negyvą. Nė nespustelite. Be to, ir savo 
akių nevaldote, — laksto kaip žiežirbėlės. Neo
peruojate, vadinasi, jomis.

Žiūrėjau į jį įsmeigęs akis ir nežinojau: už
sigauti ar taip sau praleisti. Bet Ruškys nežiū
rėjo į mane, tik pildė naują stikliuką. Jo veidą 
išbėrė rausvos dėmės. (Bus daugiau)

Ta pati! Bet nepriglausi, 
Nepaglamonėsi...
Liūdna, ypač kai krūtinė
Meilei neatvėsus. ' #v .
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IS MUSU GYVENIMO
10 METŲ LIETUVOS OKUPACIJOS P. Dėdinas savo paskaitoje (anglų kalba)

MINĖJIMAS
Birželio 18 d. į Coventry susirinko beveik 

visi apygardoj esantieji skyriai. Čia buvo' ma
tyti atkeliavę iš Leicesterio, Birminghamo, Wol- 
verhamptono, Leamingtono, Rugby ir kt. Susi
rinko iš plačios apylinkės lietuviai.

12 vai. įvyko pamaldos už išvežtuosius, nu
kankintus ir kankinamus ir bendrai už visus 
žuvusius kovoje dėl Lietuvos laisvės. Kun. B. 
Pacevičius atlaikė šv. Mišias ir pasakė įspūdingą 
pamokslą. Susirinkę pagiedojo lietuviškas baž
nytines giesmes.

2 vai. St-. Osburg bažnyčios salėje įvyko aka
demija ir meninė dalis.

Coventrio skyriaus pirmininkas p. A. Gure
vičius, kuris ir faktinai buvo šios šventės orga
nizatorius (pats ir salę šlavė ir suolus tempė, 
kaip ir dera geram pirmininkui!) atidarė akade
miją, prabildamas, kaip paprastai, savo gražia 
lyrika ir įvedė gausiai susirinkusiuosius į atatin
kamą susikaupimą.

Leicesterio sk. pirmininkas p. J. Senkus skaitė 
paskaitą. Būtų maža pasakyti, kad paskaita 
buvo turininga savo mintimis, graži forma ir 
aktuali šių dienų klausytojams. Tačiau buvo 
šis tas ir daugiau, kas už dūšios griebia ir verčia 
susimąstyti, kodėl mes visko nepadarome, ko 
iš mūsų reikalauja mūsų dabartinė būtis.

Turėjo sekti, bent taip programoje buvo pa
sakyta, t.y. parašyta, Leamingtono skyriaus 
pirmininko p. N. Mockaus žodis. Bet, deja, 
p. Mockus, dirbdamas žemės ūkyje ir stropiai 
eidamas pareigas, išvakarėse nusirito nuo aukšto 
vežimo šieno ir gerokai prisitrenkė. (Linkime 
jam greitai pasveikti!).

Po pertraukos sekė meninė dalis. Ji buvo 
įvairi ir turtinga, nes turėjo net dvylika punktų.

Coventrio dainininkė p-lė B. Enzelytė pa
dainavo „Ko vėjai pučia”. Gražia išvaizda ir 
simpatingu balseliu patraukė visą auditoriją. 
Apie išvežtuosius poetišką žodį (autoriaus taip 
ir nesužinojau) paskaitė p. V. Dumbliauskas. 
Moterų choras po p-lės L. Aleksaitės nuotaikin
gos deklamacijos darniai sudainavo „Kai mus 
vežė iš namų”, p. L. Jonuška ekspresingai dekla
mavo B. Brazdžionio „Tremtinius”. Staigmenų 
sudarė nepažįstama viešnia net iš Cardiffo, 
atkeliavusi ir sudainavusi „Avė Maria” ir „Ke
leivis”. Bisui padainavo Šuberto „Keleivį”. 
Tai buvo p-lė J. Liustikaitė. Jos asmeny turime 
vilčių susilaukti pirmaeilės dainininkės. Ji ir 
dabar, nors dirbdama ligoninės virtuvėje, mo
kosi dainuoti. Pagirtinas dalykas ir pavyzdys — 
ir sunkiausiose sąlygose talentai žūti negali. 
Coventriečiai ir visi šio minėjimo dalyviai labai 
šiltai sutiko savo viešnią.

Paskutinis meninės dalies punktas — Co
ventrio mišrus choras su pora naujų giesmių: 
„O Dieve” ir „Kovoj jūs jau žuvot”. Choras 
kun. B. Pacevičiaus vadovybėj daro žymią 
pažangą. Ir kiekvienas naujas jo pasirodymas 
vis geresnis. Šiandien jau galima kalbėti ir 
apie meninį choro lygį. Nors ir nežmoniškose 
sąlygose dirbant, bet dirbant rezultatai jau 
matyti. Dalyviai vertino choro pasirodymą 
ilgomis katutėmis.

Užbaigai Coventry Apygardos pirmininkas p. 
J. Matulionis pasakė pasaką apie slibiną, kuri 
primena ir šių dienų slibinus — žmogėdras.

Programa truko apie tris valandas, bet praėjo 
greit ir jai pasibaigus susirinkusieji nenoriai 
skirstėsi; gaila buvo palikti salę, kur buvo pa
gyventa Tėvynės skausmais, prisiminimais apie 
praeitas dienas, pagalvota apie dabartinę būklę, 
kad turime dirbti ir dirbti. G.

MINĖJO TRAGIŠKUS BIRŽELIO ĮVYKIUS

Birželio 10 d. Nottinghame, lietuvių klubo 
patalpose, įvyko 1941 m. birželio 13-14 d. į 
Sibirą ištremtųjų minėjimas.

Minėjimą atidarė Mr. Mangelis (latvis) pa
kviesdamas į prezidiumą Baltijo tautų atstovus 
taip jau ir iš Londono atvykusį p. Dėdiną ir 
Nottinghamo Užsieniečių klubo atstovą (anglą) 
Mr. Stewart’ą.

— Kitą kartą, kai man reiks kokį drabužį 
pirkti, turėsi, Matilda, kartu su manim eiti. 
Ar tik nebus jie man netikusį paltą įgrūdę?

plačiai pavaizdavo Baltijo tautų dabartinę būklę 
ir jų pergyvenimus per visą dešimtmetį.

Estų, latvių ir lietuvių atstovai savo kalbose 
skatino dirbti ir kovoti dėl Baltijo tautų laisvės. 
Jų kalbas palydėjo himnai.

Mr. Stewart’as pabrėžė, kad reikia visiems 
jungtis ir ruoštis žūtbūtinei kovai.

Meninėje dalyje latvė Mrs. Jogins padeklama
vo du eilėraščius. Estų ir anglų kalba padekla
mavo Mrs. H. Vurlaid.

Lietuvių tautinių šokių grupė atliko dvi plas
tikas: „Leiskit į tėvynę” ir „Lietuva brangi”.

Lietuvių mišrus „Rūta” choras padainavo 
keturias daineles.

Vyrų choras padainavo „Tykus buvo vakarė
lis” ir „Ramovėnų maršą”.

Minėjimas baigtas anglų himnu. Romualdas
Birželio 18 d. Alsagerio šeimų stovykloje pa

minėta skaudieji lietuvių tautai įvykiai, pra
sidėję prieš 10 metų dėl rusų okupacijos. Mi
nėjimą atidarė skyriaus pirm. O. Kairiūkštienė, 
o plačiau apie tuos įvykius pranešė P. Dikaitis, 
kuris bolševikų buvo kalinamas.

Trumpą meninę dalį atliko mokyklos moki
niai. M. Siniutė, M. Naujokaitė ir V. Bilieta- 
vičius įspūdingai padeklamavo pritaikytus tai 
dienai eilėraščius.

Dalyvavo beveik visi stovyklos ir artimos 
apylinkės lietuviai. OKS

KAS IR KĄ LAIMĖJO „B. LIETUVIO’ 
LOTERIJOJE

Birželio 15 d. Londone, DBL Sąj. būstinėje 
įvyko „B. Lietuvio” loterijos laimėjimų trau
kimas. Traukimas atliktas vaduojantis teisin
gumo ir bešališkumo principu. Laimėjimų 
traukimui vadovavo tam tikra komisija, aki
vaizdoje Centro Valdybos narių, centro tarnau
tojų, „B. Lietuvio” ekspedicijos talkininkų ir 
atsilankiusių svečių. Loterijoje dalyvavo tik 
parduoti bilietai. Iš viso parduota 7.318 bi
lietų. Iki laimėjimų traukimo dienos neatsiųstos 
bilietų knygutės palaikyta neparduotomis (bu
vo tik 5).

Laimėjimai teko šiems bilietams:
Dviratis — Nr. 4620, (jį nupirko p. Garkevi- 

čienė, Kettering).
Radio priimtuvas — N r. 6137 (šį bilietą nu

pirko p. A. Petrauskas, Oundle, Northants).
Foto aparatas — Nr. 1721 (šį bilietą pirko 

p. Č. Sirvydas, Alkmonton, Derby).
Amž. plunksna — Nr. 1246 (šį bilietą pirko 

p. J. Dėdinas, London. Tačiau laimėjimo jis 
nepaėmė, bet jam įgyti numatytus pinigus pasky-* 
rė Namų Fondui).

Žiebtuvėlis — Nr. 11443 (pastarąjį bilietą 
pirko p. B. Gedminas, Hertford).

Genocide knygos: Nr. 3884 (p. J. Lukoševi
čiui, Bradfordas), Nr. 7609 (p. P. Lazdauskui, 
Pool), Nr. 11300 (p. K. Diikui, Sydling), Nr. 
2608 (p. D. Lengnikaitei, Manchester), Nr. 
1 1885 (p. P. Stančikui, Stainborough).

Visi laimėjimams skirti dalykai yra labai 
geros kokybės ir aukštos vertės. Dviratis — apie 
15 sv.; radio priimtuvas „Phillips”, 5 lempų, 
visų bangų, pritaikomas įvairioms srovėms, 
apie 18 sv.; foto aparatas —■ mažųjų tipo, objek
tyvas, 1,35, dailus ir parankus, apie 15 sv.; 
amžinoji plunksna •— apie 3 sv.; „Ronsono” 
žiebtuvėlis — 50 šil.; Genocide kyngos — po 
15 šil.

Kiekvienam laimėtojui pranešta laišku apie jo 
laimėtą daiktą. Kas nepanorės daikto, galės 
paimti atatinkamą sumą pinigais.

Visiems šios loterijos dalyviams nuoširdus 
ačiū.

Birželio įvykių minėjimas Bradforde bus bir
želio 25 d. 17 vai. St. Mary’s Parish Church 
Hall, East Parade.

Po minėjimo ■— meninė programa: J. Kuz- 
mickio — vieno veiksmo scenos • vaizdelis „Nėra 
gyvenimo”. A. Lekečinsko — vieno veiksmo 
sceninis paveikslas: „Lietuva keliasi” ir kita. 
Maloniai ' kviečiame visus lietuvius atsilankyti 
ir paminėti mūsų tautos skaudų įvykį.

Bradfordo skyriaus valdyba

-—■ Mano žmona — kultūringa moteris, bet 
akinių nemėgsta: sako grožiui kenkia, o be 
akinių, matot kaip atsitinka.

dukcija pradėjo kristi, tiek kokybiniai — oku
pantams konfiskuojant ir naikinant geriausias 
lietuviškas knygas, tiek ir kiekybiniai. Jau 
1936 m. metinė Lietuvoje spausdinamų spaudi
nių produkcija buvo peržengusi 1000, o 1938 m. 
ir 1200, t.y. spausdinome jau ne mažiau, kaip 
tris knygas į dieną, o okupacijos metu ji pradėjo 
šuoliais kristi žemyn, nes daugelis rašytojų buvo 
sulikviduota ar ištremta, o likusiems visokiomis 
priemonėmis buvo užčiauptos burnos ir išmuš
tos iš rankų plunksnos. Taigi, kas buvo spaus
dinama, daugumoje jau neatitiko tautos kultū
rinių reikalavimų. Tačiau „Bibliografijos Ži
nios” ir tokiomis aplinkybėmis vargais negalais 
ėjo ligi 1944 m., pasitenkindamos pagaliau vien 
tik sausa registracija to, kas buvo spausdinama.

Tačiau, dabar besitęsiančiai okupacijai prasi
dėjus, lietuviškoji knyga pačioje Lietuvoje fak
tiškai jau mirė, o su ja mirė ir „Bibliografijos 
Žinios”. Tiesa, ir dabar ten spausdinama šiek 
tiek knygų ir lietuvių kalba, bet, su labai mažo
mis išimtimis, tai jau nebe lietuviškos knygos, 
bet maskoliškai bolševistinės, išverstos ar at
pasakotos lietuviškai. Net pvz. tokį leidinį 
leidžiant, kaip „Lietuvių Kalbos Žodyno” an
trasis tomas, atsirėmęs išimtinai senąja, Būgos 
ir kitų surinkta medžiaga, visa eilė jau išspaus
dintų žodyno spaudos lankų buvo sunaikinta ir 
surinkta bei prispausdinta iš naujo, jų tarpe ir 
lankas su žodžiu Dievas, Dievybė, nes pradžioje 
Dievas buvo išspausdintas didžiąja raide, kaip 
yra priimta civilizuotame pasaulyje, ir be to 
tų žodžių apibudinimai neatitiko „partijos lini
jai”.

Tačiau lietuvių tauta, iš savo žemės ištremta 
ir išsklaidyta po visą pasaulį, mirti nenori ir 
nenori leisti ir savo kultūrai žūti. Tremtyje, 
ypač 1946-1948 m. atgyja lietuvių tiek neperio
dinė, tiek periodinė spauda. Nors mūsų trem
tinių išsklaidymas iš Vokietijos po visus pas
viečius Europos lietuvių spaudai ir atsiliepė 
neigiamai, tačiau šis lakinasis reiškinys greit 
keičiasi, susikūrus naujosioms tvirtesnėms lie
tuvių kolonijoms. Ir dabar su lietuviškuoju

PROGA
PIGŪS SKALBINIAI

Kelnaites, trumpos, khaki spalvos, prak
tiškos, lengvos, vidutinio dydžio po 3/6, 
dvejos — 6/6, trejos — 9/-.

Marškiniai, sportiniai, ilgom rankovėm, 
tamsiai mėlyni, visų dydžių po 22/6, dve
ji — 41/-.

Marškiniai sportiniai, khaki spalvos, 
trumpom rankovėm po 15/6.

Kojines, vilnonės, kariškos, tamsiai rudos
spalvos, ilgos (iki kelių), pora — 6/11, 
2 poros — 13/6, 3 poros — 20/-.

KONTINENTINIS MAISTAS
Rūkyti lašiniai 1 sv...........................................3/-
Parūkyti lašiniai, stori, 2 sv.......................5/6
Kroku vine dešra 1 sv.....................................5/6
Palendvicine dešra 1 sv...................... ... 6/6
Prancūziški lašiniai, rūkyti, virti (už

sakymą pildome tik esant galimy
bei) 1 sv.........................................................9/9

Čekiškos dešreles (sosiskos), kiaulie
nos mėsos, 4 didelės poros, dėžu
tėse po 13/4 s v. dėžė ................ 5/6

Bruknių uogiene apie 2 sv. dėžė ... 4/3 
Agurkai, apie 1 kg. dėžė .........................2/6

Pastaba: užsakymus iki 40 šilingų vertės 
pamoka užsakytojas po 1/6 už įpakavimą 
ir persiuntimą. Didesnių, kaip 40 šil. vertės 
siuntinių persiuntimas — mūsų kaštu.

FREGATA (MERCHANTS) LTD. 
11, GREEK SREET, 
LONDON, W. 1.

Rašyti prašoma: angliškai, lenkiškai, 
lietuviškai.

Prošume aplankyti mūsų sandėlius. Įs
taigos atdaros nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
p.p., taip jau ir šeštadieniais.

KNYGOS, RAŠTAI
Bibliografijos Žinios, Nr. 1 (105), Denville, 

Illinois, JAV, 1950 m. sausis. Vac. Biržiškos 
ir A. Ružancovo įsteigtas. 18 leidimo metai. 
16 puslapių teksto, turinys raš. mašinėle rašytas.

Šis leidinys susidomėjimo vertas. Apie jį, 
jo vaidmenį ir istoriją p. Vaclovas Biržiška taip 
rašo:

Vienas tiksliausių būdų tautų kultūros lygiui 
matuoti yra knygos — jų kiekybė ir kokybė. 
Tuo žvilgsniu lietuvių knygai, taigi ir jos kultū
rai, tekdavo ir senaisiais ir naujaisiais laikais 
išgyventi didelius sukrėtimus, skaudžiai palie
tusius visą lietuvių tautos kultūrą. Tačiau ir 
marinama lietuviškoji knyga nemiršta. Bet tam, 
kad ji galėtų savo vaidmenį mūsų kultūrai su
vaidinti, mes turime ją gerai pažinti. Tam 
reikalui tarp kita ko ir tarnauja nuolatinis vi
suomenės informavimas apie visus be išimties 
pasirodančius spaudinius. Tačiau, nors mūsų 
knyga gyvena jau daugiau, kaip 400 metų, tiek 
senajame jos gyvenimo laikotarpyje, tiek ir 
vėliau, per 120 metų caristinės maskolių okupa
cijos, tik retai kuris praeities kultūros tyrinėto
jas ar bibliografas susidomėdavo senomis, anks
čiau išėjusiomis knygomis, bet nieks neinforma
vo lietuvių visuomenės apie naujai pasirodan
čias knygas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
tuo žvilgsniu susidarė jau daug palankesnės 
sąlygos. Mūsų knyga augo, tobulėjo, bet ilgą 
laiką ir čia valstybinės mūsų įstaigos visai nesi
domėjo tokiu reikalu, kaip nuolatinė visų Lie
tuvos spaudinių registracija. Pagaliau 1927 m. 
pabaigoje Aleksandras Ružancovas suragino 
mane įsteigti ir imtis redaguoti, kad ir privati
niai leidžiamas „Bibliografijos Žinias”. Ir nuo 
pradžios 1928 m. jos pradėjo eiti, leidžiamos 
vieną kartą į du mėnesius (pradžioje Spaudos 
Fondo), mano redaguojamos, tačiau visą bib
liografinę medžiagą paruošti, sistematizuoti ir- 
aprašyti, tekdavo veik vienam A. Ružancovui. 
Ilganiui atsirado ir daugiau bendradarbių, kurie 
aprūpindavo kitus žurnalo skyrius, tačiau žur
nalui negaunant užtenkamai lėšų, nebuvo ga
lima visus skyrius tinkamai aprūpinti ir turėti spausdintuoju žodžiu susiduriama, be Jungtinių 
juos tokius, kokių mes, iniciatoriai, norėjome. Amerikos Valstybių, kur jis turi savo 75 metų 

1931 m. žurnalo leidimą perėmė Švietimo praeitį, Europoje, be Vokietijos, dar Anglijoje, 
Ministerija, palikdama redakciją mudviejų ran- Belgijoje, Italijoje, Švedijoje, Austrijoje, Dani- 
kose. Tačiau ir tai beveik nepakeitė žurnalo joje ir kai kur kitur, Pietų ir Centrinėje Ameri- 
buities. Pagaliau, nuo 1936 m. žurnalas buvo koje, Kanadoje, Australijoje ir Naujoje Zelan- 
atiduotas Vytauto Didžiojo Universiteto Bi- dijoje. Net plaukiantieji Atlantu ir Indijos 
bliotekai ir nuo to laiko virto tiek įsteigto prie vandenynu lietuvai tremtiniai kartais išleidžia 
bibliotekos dar 1924 m. Bibliografijos Instituto, vieną kitą laivo laikraštėlį. Tik ši, išsklaidyta 
tiek ir Lietuvos Bibliotekininkų Draugijos or- visame pasaulyje spauda, neduotų mums jokio 
ganu. Kaip tokios jos ėjo ligi 1944 m. mūsų pastangų išlaikyti kultūrinį tautos gyve-

Tačiau abidvi pirmosios Lietuvos okupacijos nimo vaizdo, jei ji visa, vis viena kokia forma- 
ne tik skaudžiausiai pažeidė lietuviškąją knygą ’T&būtų^Itvaizduota, nebūtų kur nors koncen- 
bendrai, bet neigiamai atsiliepė ir „Bibliografijos truojama, aprašoma, suregistruojama ir sistema- 
Žinių” leidimui. Teko jį derinti su visai ana- tizuojama.
loginiai „raudonųjų” (tikrumoje — juodųjų) Čia vėl tas pats A. Ružancovas savo iniciatyva 
ir „rudųjų” okupantų cenzūrų reikalavimais, ir darbu Memmingene, Vokietijoje, dar 1945 
taikintis prie vien tiktai bolševistinėms knygoms metais buvo sukūręs „Bibliografinę Tarnybą”, 
pritaikintinosios maskoliškos, kultūriniam pašau- kuri pradėjo rinkti visame pasaulyje pasirodan- 
lyje nevartojamos, knygų klasifikacijos ir prie čia įvairiais pavidalais lietuviškąją spaudą, ją 
kitų reikalavimų, o vokiečių okupacijos metu persiųsdavo į Šveicariją A. Geručio vedamam 
A. Ružancovą perkėlus į priešgaisrinę apsaugą, nuo 1946 m. „Bibliografiniam Archyvui” ir 
nebuvo kam tiksliai vesti naujai spausdinamų visus spausdinius aprašo ir sistematizuoja nuo 
knygų registracijos ir sistematizacijos. 1948 m. pradžios A. Ružancovo surašomojoje

Tuo pačiu laiku ir lietuviškosios knygos pro- „Knygų Lentynoje”.
Pagaliau A. Ružancovui atsidūrus JAV, iškilo 

mintis atnaujinti ir „Bibliografijos Žinias” juo 
labiau, kad ir jų abudu pradininkai prieš 22 
metus ir ilgamečiai darbininkai atsidūrėme, kad 
ir nevienoje vietoje, toje pačioje svetingoje dėdės 
Šamo šalyje. Šį sumanymą parėmus Amerikos 
Lietuvių Tarybai, dabar ir leidžiame šį pirmąjį 
atgijusių „Bibliografijos Žinių” numerį. Ta
čiau žurnalo tobulumas ir pilnumas priklauso 
jau nebe nuo mūsų dvieju — mes esame tikri, 
kad mūsų darbą parems visi, kam skauda lie
tuvių kultūros buitis ir pirmiausia tie, kurie ligi 
šiol rėmė „Knygų Lentynos” leidimą ir Lietu
vių Bibliografinės Tarnybos darbą, nes be jų 
paramos nebus įmanoma tiksliai suregistruoti 
visų, tiek neperiodinių, tiek ir periodinių leidi
nių, pasirodančių ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir visame pasaulyje. Tuo žvilgs
niu yra čia vienodai svarbūs visi leidiniai, ne
žiūrint jų spausdinimo formos, tiek svetimomis 
kalbomis parašyti apie Lietuvą, arba išspausdin
ti lietuvių, tiek ypačiai lietuviškieji leidiniai. 
Šioje srityje tačiau darysime tik vieną išimtį — 
registruosime mūsų visuomenei skaitytinus spaus
dinius, nes, savaime aišku, kad maskoliškai 
bolševikinės knygos ir kiti spaudiniai lietuvių 
kalba, kaipo ne tik neturintieji nieko bendra 
su lietuvių kultūra, bet ir siekią ją su šaknimis 
išnaikinti, nežiūrint kalbos, nėra lietuviškos 
knygos, kaip ir spaudos draudimo laikais jomis 
nebuvo rusų raidėmis Muravjovo įsakymu spaus
dintos „Azbukos” ar „Šv. Jono Auksaburnio 
Božestvennaja Liturgija”, kurias dabar atstoja 
įvairūs stalininiai katekizmai.

Keistu likimo sutapimu, „Bibliografijos Ži
nios” atnaujinamos kaip tik tada, kada sueina 
75 metai nuo pasirodymo pirmosios lietuviškos 
knygos spausdintos Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. O kaip tik spaudos draudimo pabaigoje 
Amerikos lietuviškoji knyga ir periodinė spauda 
suvaidino lemiamą rolę kovoje už lietuvišką 
knygą ir tuo pačiu laiku ir už pačią lietuvių 
tautos ateitį. Tikėkime, kad ir šiuo metu ji 
suvaidins panašų vaidmenį.

5
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TRUMPOS NAUJIENOS SAVAITĖS ĮVYKIAI
* D. Britanija, Amerika ir Prancūzija netru 

kuš turės pasitarimą kai kurių Europos kraštų 
gyventojų pertekliaus klausimais. Spėjama, 
kad bus svarstoma tą kraštų gyventojų pertek
liaus apgyvendinimo mažiau gyventojų turin
čiuose kraštuose galimybės.

* Lenkai nesigaili pastangų, kad Lenkijos 
karalienė Jadvyga, Jogailos žmona, būtų kano
nizuota. Tuo reikalu rūpintis yra susidaręs 
Romoje specialus komitetas, vysk. Gawlina 
pirmininkaujamas.

* Vok. inž. Porsche, „liaudies automobilio” 
konstruktorius, sukonstruavo ir „liaudies trak
torių”, kuris taip pat būsiąs pigus ir geras.

* Rubin Levi’s, bulgarų komunistų partijos 
centrinio komiteto narys, savo kalboje per 
radiją pranešė, kad 30.000 Bulgarijos komu
nistų partijos narių yra analfabetai: nemoka nei 
skaityti, nei rašyti.

* Graikijos vandenyse įvyko bendri Graikijos 
ir D. Britanijos karo laivyno manevrai.

* Kanados imigracijos ministeris pareiškė, 
kad Kanada sutinka priimti buvusios Halyšino, 
žinomos SS Galizien divizijos kareivius į Ka
nadą. Dabar jie gyvena Anglijoje ir daugelis 
norėtų persikelti į Kanadą.

* Po karo D. Britanijos pilietybė suteikta 50.000 
kitašalių.

* Švedai išrado artilerijos sviediniui degtuvą, 
kuris be tiesioginės paskirties — susprogdinti 
reikalingu metu sviedinį, jį dar vairuoja į taikinį. 
Phillipso fabriko, kur degtuvas dirbamas, di
rektorius pareiškė, kad tik trys žmonės degtuvo 
paslaptį žino.

* D. Britanijos žemės ūkio ministeris pa
reiškė, kad iš užsieniečių darbininkų, gyvenan
čių žemės ūkio hosteliuose palaikomi 35 šil. 
tik dalį jų išlaikymo išlaidų dengia, kitą dalį 
turi valdžia pridėti.

* Amerikos prezidentas jau pasirašė neseniai 
abiejų rūmų priimtą įstatymą dėl 341.000 atei
vių (DiPi) įsileidimo į JAV. Kaip jau esame 
pranešę, šis įstatymas yra prieš tai veikusio 
panašaus įstatymo praplėtimas. Vietoj 200.000 
DiPi, įsileidžiama 341.000 ir sumažinti įsilei
džiamiesiems suvaržymai.

* Vak. Vokietijoje iš komunistų partijos iš
valytieji kuria nuo Maskvos nepriklausomą ko
munistų partiją. J. Schape, žymus vokiečių 
komunistų veikėjas, Duesseldorfc šaukia „iš
valytųjų” konferenciją.

* Iš Sovietų okupuotų ryt. Europos kraštų 
kilę žurnalistai Naujorke įkūrė Rytų Europos 
Valstybių Laisvųjų Žurnalistų Sąjungą.

* Britanijoj, vid°"S preVyK-»i-» hu< daugiau
nilonų kojinių moterims. - * ■•įįp-’

* Amerikos parlamentui pateiktas Stalino 
projektas dėl įtraukimo į Amerikos karo pajėgų 
tarnybą tam tikro kitašalių skaičiaus, gyve
nančio už Amerikos ribų.

* Žymaus Pietų Afrikos valstybės vyro 
gen. Smuths’o sveikata gerėja. Dėl ligos jis, 
kaip opozicijos vadas parlamente, savo parei
gas turėjo pavaduotojui ■—• Strauss’ui pavesti.

* Po paskutiniojo karo už geležinės uždan
gos esančiose valstybėse dingo 43 D. Britanijos 
piliečiai. Daugumo likimas nežinomas.

* Amerikos spaudos žiniomis, Amerika ir 
Kanada ruošiasi paskelbti kai kuriuos duo
menis, liečiančius atominės energijos gavimą. 
Tačiau jokie duomenys apie atominių ginklų 
gamybą nebus paskelbti.

* Švedijos karaliui Gustavui V neseniai sukako 
92 metai amžiaus. Tą dieną, kuomet tiek htetų 
karaliui sukako, jis pirmininkavo miništerių 
tarybos posėdžiui.

* Vengrijos vicepremjeras Rakoši, ištikimiau
sias Kremliaus tarnas, pasakė gąsdinančią Veng
rams kalbą, po kurios turės sekti suėmimų 
banga ir gyvenimo pabloginimas.

* Svarbiausias rytinės Vokietijos komunisti
nis laikraštis „Neues Deutschland” gąsdina va
karinės Vokietijos vokiečius visokiais prasima
nymais. Be kita ko ir tuo, kad Amerikiečiai karo 
atveju su Rusija, susprogdinsią pasakomis pa
garsėjusią Lorelei uolą prie Reino ir užrvindy- 
sią vandeniu visą Vokietiją.

* Britus, kovojančius Malajuose su komu
nistiniais partizanais, Australija parėmė trans
portiniais lėktuvais. Pirmieji lėktuvai jau at
gabenti į Malają.

* Britai ir Prancūzai sudarė televizinių trans
liacijų ryšį tarp abiejų kraštų.

* Pereitą savaitę Jugoslavijos sieną perėję 
bulgarų kareiviai pradėjo šaudyti jugoslavų 
sienos sargybinius. Vienas jugoslavas sužeistas. 
Dėl šio įvykio Jugoslavija įteikė Bulgarijai protestą.

* Indijos vyriausybė užsakė Britanijoj 300 
sprausminiais varikliais ,,Vampire” tipo lėktuvų 
naikintuvų.

* Pasklydo gandai, kad pagarsėjęs savo žygiais 
Sicilijos banditų vadas Giulianas pabėgęs į 
Ameriką ir slaptai apsigyvenęs Bostone. Bostono 
policijos viršininkas pareiškė, kad jam toks 
atsitikimas nežinomas.

* Amerikos komisija atominės bombos pa
dariniams tirti pranešė, kad po sprogimo išlikę 
gyvi Hirosimos ir Nagasakio gyventojai pradeda 
apakti. (Žiūr. „B. Lietuvio” š.m. 7 nr.).

* Amerikoje didysis karinių lėktuvų fabrikas 
Lockhead, Kalifornijoje dirbs naujausio tipo 
naikintuvus.

* Amerikos mokslininkai šiuo metu kons
truoja raketinį vairuojamą, su atominiu spro
galu, sviedinį. Kaip aiškėja, iš tolo vairuojami 
raketiniai sviediniai amerikiečių yra labai pato
bulinti.

* D. Britanijoje, Stockporte, naftos sandė
liuose buvo kilęs didelis gaisras. Rezervuare 
buvo užsidegusi nafta. Gaisras netrukus užge
sintas.

* Amerikos senato ginkluotų pajėgų komisija 
paskyrė 350 milijonų dolerių karo laivyno su
stiprinimo reikalams.

* Britų laivas „Indian Enterprise” 7.000 
tonų talpos, pakeliui iš Londono .į Kalkutą, 
sprogo Raudonojoj jūroj. Laive buvo ir 580 
tonų sprogstamosios medžiagos Indijai. Žuvo 
49 žmonės, tik 1 išgelbėtas. Įvykis tiriamas.

* Jugoslavijos oficiozas „Borba” praneša, kad 
po nutraukimo santykių su kominformu, t.y. 
nuo 1948 metų iki šiol, Rusijos satelitai 75 kar
tus pažeidę Jugoslavijos teritoriją, buvo jon 
įsibrovę su ginklais, bei apšaudę pasienio sar
gybą.

* Lisabonoje pasirašytas D. Britanijos, Por
tugalijos ir Pietų Rodezijos susitarimas 20 metų 
laikui dėl Beiros, Rodezijoj, uosto išplėtimo ir 
naudojimo. Beira bus sujungta geležinkeliu su 
šiaurės Rodezija ir Niasalandu.

* Didžiausia Britų profesinė — Transport and 
General Workers sąjunga šiemet turi 18.623 
nariais mažiau, kaip prieš metus.

* Jordanija apskundė JTO pareigūnams Izra
elį, kad jos pareigūnai žiauriai, nežmoniškai 
elgiasi su arabais, perėjusiais Izraelio sieną.

PABALTIJO TARYBOS PADĖKA
Pabaltijo Taryba reiškia širdingą padėką 

draugams anglams ir tautiečiams, kurie taip 
duosniai prisidėjo prie birželio 14 dienos pamaldų 
ir minėjimo Kingsway salėje pasisekimo.

Šie parengimai turėjo dvigubą tikslą: gedu
lingai susikaupti bei pasiryžti ir atkreipti pasaulio 
dėmesį į neteisybę ir sovietų nusikaltimus, įvyk
dytus prieš mūsų valstybes 1940—1941 metais 
ir vis dar tebevykdomus.

BBC pilnai pateisino mūsų laukimą išleisda
ma du žinių biuletenius -ir papildydama juos 
kun. Juhkentaal pranešimu apie pergyvenimus 
būnant jam Rusijos priverstinų darbų stovyk
loje. Spauda mums suteikė mažiau vietos, kaip 
tikėjomės, tačiau daugiau, negu kai kurie at
sargūs pesimistai manė. Tai gal įvyko dėl ne
atsilankymo žymių kalbėtojų, kurie negalėjo 
nalikti svarbaus parlamento posėdžio. Press 
Association biuletenis, pasiųstas visam pasa.v” 
liui ir reikšminguose laikraščiuose pasirodžiu-I 
sios žinios, kartu su mūsų biuleteniais ir išda- j 
linta brošiūra parengė dirvą tolimesniems žy
giams.

Dar kartą ačiū visiems. Pabaltijo Taryba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLON!

Stovykla įvyks prie Ashbourne, Derbyshire 
gražiame miške, netoli ežero.

Liepos 8 d. nuo 12 vai. Ashbourne autobus, 
ir geležinkelio stotyse būdės uniformuoti lietu • 
viai skautai, kurie nurodys kelią į stovyklą.

Be to, artimiausiu laiku, Sesės ir Broliai už | 
siregistravę stovyklon, gaus raštu smulkius nurc- j 
dymus ir informacijas.

Dar kartą primenu dėl uniformų. Jos turi j 
būti pilnos, tvarkingos ir švarios. Mus stebės i 
daug svetimų akių ir kelionėje ir stovykloje. |

Keliaudamas stovyklon elkis taip, kaip der; ' 
lietuviui skautui ir, pasitaikius progai, neuž j 
miršk padaryti gerąjį darbelį.

Psktn. K. Vaitkevičius,
55, Byron St., DerbyJ. RICHARDS (BUTCHERS) LTD.
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(Tęsinys iš 1 puslapio) 
turėjo, socialdemokr. — 68, arba 4 daugiau, 
laisvi demokratai — 26, katalikų centras —■ 16, 
o komunistai — 12.

Nė viena partija daugumos negavo ir dėl to 
krašto valdžia ir toliau bus koalicinė, kaip iki 
šiol, iš krikšč. dem. ir socialdemokr. partijos 
atstovų sudaryta.

NORI PASIGLEMŽTI IR BALTIJĄ
Baltijo jūra vėl dėmesio centre. Šį kartą 

susidomėjimą ja iškėlė ne korsariški rusų veiksmai 
su žvejų laivais Baltijo jūroje, bet Sovietų keti
nimas Baltiją paversti uždaru ežeru, kuriame 
Rusija jaustųsi didžiausias šeimininkas.

Neseniai Maskvos leidiny „Sovietskoje Gosu- 
darstvo i Pravo” pasirodė rašinys, siūląs už- 
daryti Baltijo jūrą prie jos sienų neturinčių 
kraštų karo laivams. Kadangi sumanymas 
Sovietų spaudoje iškilo ne atsitiktinai, bet kaip 
visada, turįs tam tikrų tikslų, dėl to Danai prieš 
jį griežtai pasisakė, nurodydami jog toks veiksmas 
iš rytų pusės būtų priešingas tarptautinės teisės 
dėsniams ir tarptautiniams susitarimams, ku
riuos pasirašė ir Rusija. Amerika Danų nuo
monę parėmė ir pabrėžė, kad Baltijo jūra yra 
atvira visų kraštų visokiems laivams.

Rusų ketinimai dėl Baltijo jūros Švedijoj 
kelia susirūpinimą. Opozicinės partijos reika
lauja imtis atatinkamų veiksmų žvejų laivams 
Baltijo jūroj nuo Sovietų apsaugoti. Yra nuo
monių, kurios siūlo skirti karo laivus žvejų 
laivams saugoti. Be to, siūloma imtis ir kitų 
priemonių Rusijai paveikti. Visos opozicijos 
partijos reikalauja nutraukti Rusijai suteiktą 
milijono kronų kreditą. Atšaukus kreditus, 
rusai turėtų švedams už mašinas ir pramonės 
gaminius grynais mokėti.

Dėl veiksmų švedai neapsisprendė ir atrodo, 
juos bandys suderinti kartu su danais, kurie ne 
mažiau kenčia nuo tų pat bėdų, kaip švedai.

SUSVYRAVO ARABŲ VIENYBĖ
Arabų valstybės yra susijungusios į atskirą 

organizaciją, vadinamą Arabų Lygą. Jos būstinė 
yra Kaire. Lyga derina arabų valstybių veiklą. 
Iki šiol šios Lygos veikla buvo drausminga, bet 
Transjordanijai prisijungus rytinę Palestinos dalį, 
pradėjo reikštis nesutarimas. Lyga siekė, kad 
Palestinoje būtų įkurta atskira arabų valstybė 
ir jai jau buvo sudaryta laikina vyriausybė su 
garsiuoju Jeruzalės Mufčiu EI Husein’u prišaky. 
Dabar gi, Transjordanija, prisijungdama Pa
lestinos dalį, suardė Arabų Lygos planus. Už 
tai ją, naseniai įvykęs Arabų Lygos posėdis, pa
siūlė iš organizacijos pašsiinti. Tačiau su tOKiu 
sprendimu nesutiko Irakas ir Jemenas ir pasiūlė 
tą klausimą dar atidėti.

Pereitą savaitę Aleksandrijoje įvyko šios Lygos 
posėdis. Buvo pasirašytas karinės sąjungos, 
politinės ir ekonominės sąjungos sutartis. Iš 
7 Lygai priklausančių valstybių, pasirašė tik 
penkios. Transjordanija visai posėdy nedaly
vavo, o Irakas pareiškė vėliau prie sutarties 
prisidėsiąs.

Žydų Izraelis šiuo įvykiu nepatenkintas, nes 
iame įžiūri prieš jį nukreiptus arabų veiksmus.

AR ATSILAIKYS FORMOZA
Formozos, kinų nacionalistų valdomos di

džiausios Kinijos salos likimas turės paaiškėti 
per ateinančias šešias savaites. Jei per šį laiką 
kinų komunistai neužims salos, tai vėliau jų 
desanto operacijos gali pasunkėti ir dėl gamti
nių kliūčių. Mat, rugpiūčio mėn. toje jūros 
daly pradeda siausti smarkios audros, vadinamos 
taifūnais, kurių komunistiniai desantai, suside
du iš visokio dydžio džonkų, neįveiks.

Formozos užėmimas nebus lengvas ir dėl 
kitų priežasčių. Kinai nacionalistai ten subūrė 
stiprias ir gerai ginkluotas kariuomenės pajėgas, 
kurios Formozą, kaip užsienio stebėtojai mano, 

atkakliai gins. Be to Formozos išlaikymas 
kinų nacionalistų rankose atatinka ir Amerikos 
gynybos planus. Dėl to Amerikoje vis daugiau 
atsiranda šalininkų suteikti Čangkaišekui pa
ramą.

VAKARAI YRA PLATESNI, 
KAIP VOKIEČIAMS ATRODO

Vakarinės Vokietijos parlamentas Boi t’oje 
susipainiojo, kol nutarė įsijungti į Europos Ta
rybą. Dr. Schumancher’is, socialdemokratų 
vadas skundėsi, kad Vokietija nėra tinkamai 
apginta, o sekančiu atsikvėpimu pasmerkė Vo
kietijos įėjimą į Europos Tarybą, kuri yra pir
mas žingsnis į Atlanto Paktą, kuris kaip tik 
numato Vokietijos gynimą. Tai įgalino Dr. 
Adenauer’į pareikštį, kad tik jo partija yra 
tikrasis Vakarų draugas, nors prieš keletą sa
vaičių jis buvo didelis Schuman’o plano, kaipo 
galimybės sudaryti trečią pajėgą tarp Rusijos 
ir Amerikos šalininkas. Europos Tarybos žmo
nės turės Vokietijai išaiškinti, kad „Vakarai”, 
su kuriais ji nori palaikyti draugingus santy
kius, yra didesni už tą Europos tautų bran
duolį, kuris susirenka Štrasburge. Nenuostabu, 
kad vokiečių galvojimas susipainiojo, nes jau 
penkiasdešimt metų kai vokiečiai yra išsijungę 
iš pagrindinės pasaulio galvojimo linijos.

DBLS Rochdale skyriaus narius 
Jurgį STATKŲ 

ir
Salomėją MILERYTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir linki laimingo gyvenimo.

Rochdale skyr. valdyba 
ir nariai

GERIAUSIA DOVANA VAIKAMS 
gražus, iliustruotas vaiku laikraštis „EGLUTĖ”. 
Jau išėjo keturi numeriai, kuriuose daug pasa
kų, eilėraščių, pasakojimų ir iliustracijų. At
skiro numerio kaina 2 šilingai. Rašyti: Rev. 
J. Kuzmickis, 21, Ann Place, Bradford.

DBL S-gos Corby skyriaus narę Leną 
Rupšlaukienę, dėl jos mylimos motulės 
mirties nuoširdžiai užjaučia.

DBLS Corby skyriaus valdyba ir nariai

Anglė Porteons iš Gateshead-on-Tyne, 90 m. 
amžiaus pasakė ilgo gyvenimo priežastį. Esą, 
pypkės dūmelis po valgio ir stikliukas whisky 
prieš gulant — visas receptas.

♦ * *
• — .* s .ii?: Tamsta nematei mano vyro^” 

klausia misijonieriaus žmona, žmogėdrų vadą.
—■ Nuo pietų!

* * *
Ona: — Ar matei mano vedybini žiedą?
Elze: — Netik mačiau, bet ir nešiojau.

* * *
Ūkininkas, grįžęs iš Londono vakare užėjo 

į savo miestelio karčiamą.
Kaimynas: — Ką gero matei dideliam mieste?
Ūkininkas: — Nieko. Visą valandą išsto

vėjau Piccadilly Cirkus gatvėje ir nė vieno šieno 
vežimo nemačiau.

P. KAKERANAS LAIMĖJO MELLOR’SO 
TAURĘ

Birželio 13 d. Burntwood mokyklos salėje 
įvyko stalo teniso pusfinalis bei finalas ,,Mellor’s” 
taurės lamėtojui išaiškinti. Finale susitiko Mr. 
T. Tomson ir P. Kakeranas. Po ilgos bei sun
kios penkių setų kovos, kuri truko apie pusan
tros valandos, rungtynes pelnytai laimėjo P. 
Kakeranas 21:18; 19:21; 21:19; 20:22; ir 21:10, 
kartu įgydamas Chasetown and Districto meis
terio vardą ir „Mellor’s” pereinamąją taurę. 
Turnyre dalyvavo 72 žaidėjai. Turnyras atlik
tas vieno minuso sistema. Rungtynių žiūrėjo 
120 žiūrovų, kurios padarė jiems gerą įspūdį.

_______ K’

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 4 (1 taškas)

Vaikas varė būrį žąsų. Paklaustas kiek žąsų 
jis varo, vaikas atsakė:

„Varau dvi žąsis prieky vienos žąsies, dvi 
žąsis užpakaly vienos žąsies ir vieną žąsį vidury”.

Kiek mažiausia žąsų buvo būryje?

GALVOSŪKIS Nr. 5 (1 taškas) - 
Šarada

Kai tu verki 
Aš tau akyse 
Pakeitęs raidę 
Košėje rasi.
Be raidės pirmos 
Esu medžiuose.
Kai atspėsi
Taškų sužvejosi.

GALVOSŪKIO Nr. 2 SPRENDIMAS
Apuolė, puolė, uola, ola.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 4 t. Vikt.

Vyt., 2 t.: Jonas Milašauskas, K. Valteris, E. 
Hermanas, V. Stundys, A. Sinkevičiūtė.
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