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PASKIRTAS ATLANTO 
KOMITETO PIRMININKAS
Londone neseniai įvykusioje dvylikos Atlanto 

paktą pasirašiusių valstybių užsienio reik, mi- 
nisterių konferencijoje nutarta sudarytį šių val
stybių atstovų specialų komitetą, kuris derintų 
šio bloko valstybių visas gynybos pajėgas. Šu
tai ta, kad šiam komitetui pirmininkaus Ame
rikos atstovas. Kadangi tai yra nepaprastai 
svarbi ir atsakinga pareiga, dėl to tuoj po kon
ferencijos spėliota, kad šio komiteto pirmi
ninku bus paskirtas vienas žymesniųjų Amerikos 
Valstybės vyrų. Pereitą savaitę prez. Truman’as 
Šiam komitete paskyrė C. M. Spofford’ą, Ame
rikai atstovauti. Šio kandidato paskyrimas 
labai nustebino visus, nes tokiom atsakingom 
pareigom paskirta mažai žinomas Naujorko 
advokatas. Karo metu jis buvo brig, generolas 
ir tarnavo Šiaurės Amerikos štabe, kaip pa
tarėjas.

IRO PERDUODA DP 
VOKIEČIAMS

Nuo liepos 1 d. IRO perduoda vakarų Euro
poje ir artimuosiuose Rytuose krašto admi
nistracijai dalį globojamų DP, viso 105.000. 
Perdavimas yra susijęs su IRO veiklos sustab
dymu ateinančiais metais kovo 31 d. IRO glo
boje liks dar 145.000 DP, daugiausia tokių, 
kurie tinka emigracijai į kitus kraštus.

Vak. Vokietijoje DP stovyklų perdavinėjimas 
vokiečių įstaigoms jau prieš porą savaičių pra
sidėjo. Kaip aiškėja iš paskutiniojo „Lietuvio” 
numerio pranešimų, vokiečiai, perėmę DP, duos 
jiems vokiškus tapatybės dokumentus ir patys 
valdys stovyklas. Stovyklose gyveną DP turės 
mokėti nuomą. Kurie nedirba, gaus pašalpą.

Muenchene vokiečių pabėgėliams globoti įstai
gos turėjo nasitarimą su tautybių atstovais. 
Pastarieji vokiečiams pareiškė savo pageidavi
mus dėl tolimesnio tvarkymosi, taip pat ir dėl 
to, kad būt paliktos tautinės mokyklos.

KAI GELEŽINĖ UŽDANGA 
GRIUS

Naujorke įsteigtas Viduriniosios ir Rytų Euro
pos studijų centras. Jo tikslas — suteikti gali
mybę iš už Geležinės Uždangos kilusiems moksli
ninkams ir visuomenės veikėjams, esantiems 
Amerikoje, tirti jų kraštų problemas. Centro 
įkūrimą parėmė Laisvosios Europos Komi
tetas, Carnegie institutas ir Naujorko universi
tetas. Centras rinks medžiagą ir ruošis momen
tui, kada Geležinė Uždanga grius. Jau suteikta 
60 žmonių stipendijos tokios rūšiems moksli
niams darbams.

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
PER ŠVEICARIJOS RADIJĄ
Liepos 2 d., sekmadienį, nuo 11 vai. 20 min. 

iki 12 vai. Šveicarijos radijas per Beromunsterio 
radijo stotį, banga 567 ir per Schwarzenburgo 
trumpų bangų siųstuvus, bangomis: 48,6 m. 
ir. 31,4 m. transliuos lietuvišką valandėlę. Ji 
pavadinta: Verstummte Welt, Sange und Sagen 
deš litauischen Volkes.

■■Tai yra pirmoji, po paskutiniojo karo lietu
viškoji valandėlė per Šveicarijos radiją. Kaip 
aiškėja, ją parūpinant teko nemaža pastangų 
padėti.

MIRĖ GARSUS PAMOKSLININKAS 
LIETUVIS

Romoje turimomis žiniomis, birželio 20 d. 
Marijampolėje mirė kun. Pijus Andziulis. Ve
lionis yra gimęs 1870 m. balandžio 14 d., į kuni
gus įšventintas 1900 m. birželio 9 d. (50 metų 
jubiliejus). Jis laikomas vienu žymiausių liaudžiai 
pamokslininkų, turėjo misijas ir Londono lie
tuviams. Pamaldos už jo vėlę Londono lietuvių 
bažnyčioje bus liepos 3 d., pirmadienį, 8 vai.

BAIGĖSI BAIDOKINIS KARAS
Vadinamas baidokų karas šaltajame kare dėl 

Berlyno baigėsi rusų kapituliavimu. Rusai at
šaukė visus, neseniai įvestus suvaržymus bai
dokams, plaukiantiems iš vak. Berlyno į vak. 
Vokietiją. Po to ir Britų komendantas Berlyne 
įsakė praleisti pro vak. Berlyno kanalus sovie
tinius baidokus. Susisiekimo tvarkymas van
dens keliais, kaip aiškėja, bus visų keturių Ber
lyno komendantų svarstomas.

KORĖJOJE KILO KARAS
Pereitą sekmadienį anksti rytą pasaulį nu

siaubė naujo karo žinia. 4 vai. ryto iš šiauri
nės Korėjos didelės komunistinės kariuomenės 
jėgos, stiprių tankų dalinių ir aviacijos remia
mos, peržengė 38 lygiagretę, kuri skyrė šiau
rinę krašto dalį, puolė pietinės Korėjos negau
sią kariuomenę ir pradėjo užkariavimo žygį 
link Seulo miesto, pietinės Korėjos sostinės. 
Šiauriečių lėktuvai puolė aerodromus, trauki- 
kinius ir kitus strateginius tikslus. Tuo 
pačiu laiku laivais keturiose vietose išlaipdinta 
partizanų desantai, bendrai apie 3.000 žmonių, 
kurie turėjo pietinės Korėjos užkariavimą pa
greitinti.

Pietinės Korėjos kariuomenė gerai gynėsi, 
bet neturėdama nei tankų, nei lėktuvų, negalėjo 
sėkmingai priešintis. Dėl to sekmadienį iki 
vakaro komunistinių dalinių tankų kolonos 
priartėjo prie Seulo, kuris nuo minėtos ribos 
yra apie 60 km. atstu.

Pietinės Korėjos puolimas prasidėjo nelauktai. 
Pietiečiai negalėjo puolėjus sulaikyti. Kas va
landą būklė sunkėjo. Jiems reikalinga buvo 
skubi pagalba iš šalies. Jos ir paprašė pietinės 
Korėjos prezidentas Syngman’as Rhee. Jis 
kreipėsi į Amerikos ginkluotų pajėgų vadą 
Japonijoj MacArthur’ą ir Amerikos prezidentą.

* * ♦
Pietinė Korėja buvo užpulta vos iš ten iš

vykus F. Dulles’ui, Amerikos užs. reik, mini- 
sterio patarėjui, ir kiek anksčiau iš Japonijos -— 
Amerikos krašto apsaugos min. Johnson’ui ir 
Amerikos karinių štabų viršin. gen. Bradley, 
kurie ten buvo nuvykę susiorientuoti tolimųjų 
rytų būklėje. 

* * ♦
Korėja yra pailgas pusiasalis, įlindęs į Ja

ponų ir Geltonąją jūrą, šiaurėje susisiekia su 
ivlandžūrija, kalnuotas, daug maža tokio dy
džio kaip D. Britanija, turįs apie 30 milijonų 
gyventojų. Iš vakarų Korėją nuo Japonijos 
skiria apie 75 km. Korėjos sąsiauris.

Nuo 1910 metų Korėja buvo Japonijos val
doma. Pagal 1943 m. Kairo konferenciją, po 
karo Korėja turėjo būti nepriklausoma. Japo
nijos kapituliacijos metu, pietinės Korėjos dalį 
užėmė amerikiečiai, o šiaurinę — rusai. De
markacijos linija tarp okupavusių kariuomenių 
buvo nustatyta 38 lygiagrete, kuri netikėtai tapo 
pietinės ir šiaurinės krašto dalies siena, nes 
rusai nevykdė 1945 m. Maskvoje sudarytos 
sutarties dėl suteikimo Korėjai nepriklausomy
bės. Jie šiaurinėje jos dalyje įsteigė komunistinį 
rėžimą, įkūrė stiprią kariuomenę, o kada ten 
darė rinkimus, tai neįsileido jų prižiūrėti JTO 
paskirtos komisijos. Sutvarkę šiaurės Korėją, 
kaip satelitą, savo kariuomenę atitraukė ir 
reikalavo, kad ir amerikiečiai savąją atitrauktų.

Taip dalykams susiklosčius ir pietinėje Ko
rėjoje įvyko laisvi ir demokratiniai rinkimai, 
JTO komisijos priežiūroje. Jų pasėkoje susi
kūrė teisėta krašto valdžia. Prieš metus iš tos 
dalies pasitraukė Amerikos okupacinė kariuome
nė. Korėjoje liko tik amerikiečių karinė misija 
ir JTO komisija, kuri ten stebėjo gyvenimą, 
nes iš šiaurinės Korėjos nesiliovė ginkluoti pie
tinės dalies teritorijos pažeidinėjimai.

Ginkluotų pajėgų santykis abiejose Korėjos 
dalyse yra toks: šiaurinės Korėjos vadinama 
liaudies respublika turi 180.000 vyrų kariuo
menę, 200 rusiškų kovos lėktuvų, apie 200 įvai

Plačiai žinomas Nottinghamo lietuvių choras „Rūta”, nusifotografavęs savo veiklos meti
nės sukakties proga. Vidury choro dirigentas p. V. Untulis.

raus tipo tankų ir kitokių mašinų. Dvi šios 
kariuomenės divizijos dalyvavo Kinijos kare, 
iš kur neseniai sugrįžo.

Pietinė Korėja turi apie 90.000' ginkluotų 
vyrų (kariuomenės ir policijos kartu) neturi nei 
tankų, nei lėktuvų.

Pietinė dalis kalnuota; kalnais naudodamiesi 
siaučia komunistiniai partizanai, kurių iš šiau
rinės dalies prasismelkė apie 50.000. Parti
zanai bandys sukelti krašte bendrą sąmišį ir 
kraštą užvaldyti. Pirmomis karo dienomis 
sąmyšis nekilo, bet toks pavojus tebėra. 

* * *
Žinią apie komunistų sukeltą karą Korėjoje 

Amerikos užs. reik. min. gavo anksti rytą ir 
per Amerikos atstovą JTO pareikalavo sušaukti 
Saugumo Tarybos posėdį. Dviems valandoms 
praslinkus, Taryba susirinko. Sovietų atstovas 
nedalyvavo, nes Saugumo Tarybą Rusija jau 
nuo pavasario boikotuoja. Taryba, susipaži
nusi su susidariusia būkle, išsiskirstė iki an
tradienio.

Visą sekmadienį ir pirmadienį svarbesnėse 
pasaulio sostinėse vyko valstybės vyrų pasi
tarimai dėl įvykių Korėjoje. Buvo aišku, kad 
Korėjoje susidarė labai opi būklė, kuri reika
lavo skubaus ir veiksmingo sprendimo. Pie
tinei Korėjai buvo reikalinga pagalba, priešingu 
atveju, komunistai ją užėmę, sudarytų strate
giniu ir psichologiniu atžvilgiu naują komu
nizmo grėsmei paskatinimą. Buvo aišku, kad 
komunizmas savo grobuoniškų tikslų pradėjo 
siekti valstybes užimdamas ne iš vidaus, kaip 
iki šiol, bet atviru karu. Nesustabdžius komu
nizmo pietinėje Korėjoje, jis panašiu būdu 
plėsis į kitus kraštus. Tokiu atveju vakariečių 
prestižas kristų ir sumažėtų gyventojų atspa
rumas tuose kraštuose, kuriuose jie dabar su 
komi. nizniju kovoja, nes netektų pasitikėjimo 
vakariečiais. Sprendimai pradėjo aiškėti tik 
antradienio vakare. 

♦ ♦ ♦
Amerikos vyriausybė įteikė Rusijai notą, 

prašydama paveikti šiaurinės Korėjos vyriau
sybę, sustabdyti karo veiksmus. Vėliau, prezi
dentas Truman’as, kaip vyriausias Amerikos 
pajėgų vadas, patvarkė aviacijai ir karo laivy
nui suteikti užpultai pietinei Korėjai pagalbą. 
Jis taip pat įsakė septintajai Amerikos laivyno 
eskadrai ginti Formozą nuo kinų komunistų 
užpuolimo; kinų nacionalistams patarė sustab
dyti karinius veiksmus prieš Kinijos žemyną. 
Be to dar prez. Truman’as patvarkė tiekti 
karinę pagalbą Filipinams ir Indokinijai. Va
dinasi, įsakė teikti pagalbą ne tik Korėjai, bet 
ir visam Ramiojo vandenyno pakraščiui.

Korėjai pagalbos teikimas pavestas gen. Mac 
Arthur’ui, taip jau jis yra paskirtas ir vyriausiu 
Amerikos karinių pajėgų vadu toje Ramiojo 
vandenyno daly.

Antradienį Saugumo Taryba, susirinkusi po- 
šedžio, nutarė kreiptis į visas valstybes, pra
šydama suteikti Korėjai pagalbą ir paremti 
Amerikiečius, kurie jau teikia jai pagalbą. Ši
tas Saugumo Tarybos nutarimas yra reikšmingas 
tiek JT Organizacijai, tiek ir pasaulio taikai, 
nes Taryba faktinai įgaliojo savo narius, tie
kiant Korėjai pagalbą, griebtis ginklo. Tas 
nutarimas įteisino ir Amerikos pradėtus karo 
veiksmus prieš įsibrovėlius į pietinę Korėją.

(Tęsinys 6 puslapy)

A. Harriman’as, ikišiolinis MarshalTio planu 
teikiamos Europai paramos prižiūrėtojas, paskir
tas nepaprastuoju prezidento Trumano pa
tarėju.

PRANCŪZU VYRIAUSYBĖS 
KRIZĖ

(PARYŽIAUS KORESPONDENTO 
PRAEŠ1MAS)

Pereitą šeštadienį devynius mėnesius su di
deliais pavojais išsilaikiusi Georges Bidault’o 
vyriausybė buvo nuversta stipria balsų dauguma 
(352 balsai prieš, 230 už).

Vyriausybė krito socialistams iškėlus reika
lavimus padidinti atlyginimą valdininkams ir 
vyriausybei juos griežtai atmetus taupumo dė- 
liai. Prancūzų visuomenėje pastebima tam 
tikru kartumu, kad socialistai nuverčia jau 
penktą vyriausybę per paskurinius trejus metus 
ir vis dėl kelių miliardų frankų. Kai kurie laik
raščiai socialistus pavadino vyriausybių ver
tėjais.

Pasitraukdamas Bidault'as pastebėjo, kad jo 
vyriausybė pasiekė kainų kilimo ir franko smu
kimo sustabdymo ir kad ji nuverčiama tuo 
metu, kai Paryžiuje vyksta Indokinijos valsty
bių konferencija ir šešių valstybių pasitarimai 
dėl Schuman’o plano. Krizė, jo manymu, ga
lutinai tebus išspręsta naujų rinkimų dėka, bet 
ji įvyko labai lemtingu metu.

Parlamento diskusijose, spaudoje ir visuome
nėje yra reiškiamas šia proga didelis nerimas 
dėl ateities. Daugumos įsitikinimu nebus ga
lima žmogaus rasti sugebančio sudaryti vyriau
sybę, galinčią išsilaikyti iki naujų parlamento 
rinkimų. Priešingai, Paul Reynaud pareiškė, 
kad vyriausybė bus sudaryta per 24 valandas.

Iš tikrųjų ne vien tik krizės užsitęsimas susi
rūpinimą kelia prancūzams. Jie šiame įvykyje 
mato pavojų politinei santvarkai. Bidaut’o 
vyriausybė rėmėsi per paskutinius rinkimus 
smarkiai sunykusia katalikų partija (MRP), 
bet ji buvo palaikoma visų vidurio grupių. 
Vyriausybė iki šiol, nežiūrint visų sunkumų, 
išsilaikė toms grupėms jaučiant vienijimosi rei
kalą, prieš du didžiuosius, jas slegiančius blo
kus: komunistus ir gaullistus.

Dabar, nors ir greitai sudarius naują vyriau
sybę, nesitikima vėl vidurio partijas sujungti, 
kiekvienai jų stengiantis nesugadinti savo vardo 
prieš naujus rinkimus, priimant būsimiems 
rinkikams nepatinkančius sumanymus. Joms 
yra patogiau laikytis atskirai ir kelti reikalavi
mus, galinčius būti naudingais per rinkimus. 
Socialistams reikalaujant lengvatų valdininkams 
ir darbininkams, MRP, tikimasi, pabrėš savo 
nusistatymą dėl darbininkijos ir mokslo laisvės 
bei dėl laisvųjų mokyklų remtinumo. Radikalai 
ir kitos panašios grupės gins miesčionijos reika
lus ir sustiprins savo veiklą prieš diriguojamąjį 
rėžimą.

Tuo būdu, numatoma, kad nežiūrint greitos 
ar lėtos krizės pabaigos, vidurio partijos išeis 
į naujus rinkimus išsisk irsčiusios. Jos gali 
lengvai prarasti daug balsų abiejų vieningų, 
gerai sutvarkytų, bet priešiškų blokų naudai. 
Iš čia ir kyla visų nerimas. Esant didelei komu
nistų baimei, vidurio partijų nevieningumas ir 
susilpnėjimas reiškia gaullistų kilimą, į kurį 
didžioji visuomenės dalis žiūri irgi su baime.

B. Kūgys
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TEGU NUDZ1USTA MUSU DEŠINE
Sąžinė man neleidžia kitokiais mastais ver

tinti lietuvybę užsieniuose, kaip tik tuo vie
ninteliu: — ne geresnių „įsikūrimo sąlygų” 
suradimas, ne susidarymas sentimentalių „so
cialinio bendravimo tarpusavyje” galimybių lai
kui užmušti, o lietuviškos dvasios ir valstybi
nės laisvės idėjos budrumas, aukojant viską, 
kas ką išgali mūsų tautinei rezistencijai su jos 
plieniniu tikslu — Tėvynės išvadavimu ir valsty
bės atstatymu. Pavieniams asmenims tegu 
būna gerai, bet mums negali būti joks idealas 
ko geresnis bei riebesnis emigrantų įsikūrimas 
ir... jų pražudymas Lietuvai. Ne galų galiau
siai, tėra vienas vienutėlis lietuvybės centras, 
visų pasaulio „lietuvybių” pagrindas, drauge 
versmė, iš kurios upeliai išsilieja, ir drauge oke
anas, į kurį tos upės privalo subėgti, tai — am
žinoji Lietuva. Kiek tam centrui bus padarytą, 
tiek tėra reikšmingi visi kiti lietuvybės centrai 
pasaulio užkampiuose šiuo metu, per busimąjį 
pasaulinį karą ir dar koks dešimtmetis po jo. 
O paskui — pamatysime...

Mūsų laikraščiuose mirga projektai ir rezo
liucijos, kokiais planais ir metodais reikėtų or
ganizuoti pasaulio lietuvių bendruomenę, ko
kios įstaigos turėtų įsikurti ir tt. Tai nėra bloga, 
jei tik tas viskas burtinmko lazdelės pamojimu 

atsistotų. Bet man atrodo, kad tuo mes tik 
perpildom savo sielą planais organizacijos dėl 
organizacijos, ir tai bus pats didžiausias ener
gijos švaistymas. Ar ne geriau būtu pasistatyti 
tik nedaugelį ir visai nepainių uždavinių, kurie 
įvykdytų mūsų pastangų santarvę? Sukurkime 
ir išlaikykime gerus laikraščius, knygų leidyklas, 
ir turėsime „affidavit of support” imigracijai 
į Lietuvą. Tai pirmasis konkretus veiksmas.

Per tūkstančius metų savo nacionaliniuose 
raštuose žydu šaukė: — Tegu nudžiūsta mano 
dešinė, jeigu užmirštu tave, o Jeruzale!... Ir 
jie jau turi savo Jeruzalę, po kovų ir kančių, 
ne ką menkesnių, negu mūsiškės.

Ir mes juk šauksime, neskaitydami dienų, 
nei metų- — Tegu nudžiūsta mūsų dešinės, 
tegu mūsų kūnai pavirsta akmenimis, tegu pra
keikia mus tie, kurie mirė už mūsų laisvę ir 
garbę, jeigu užmiršime tave, o Vilniau!...

Ir kam tokie žodžiai atrodo patetika, užda
rykime juos greičiau į karčiamas, į „piliečių 
klubus”, Į „tarybas”, į „garbės komitetus”, 
į kitas nesuskaitomas emigrantų laiko užmuši
mo draugijas, kad neužsikrėstume lietuvybės 
mirimo maru...

Los Angeles, 1950.V.7. Bronys Raila

BALTIJO VALSTYBES
Prieš dešimt metų trys kuklios Baltijo valsty

bės: Estija, Latvija ir Lietuva, Rusijos pagrob
tos. Sovietų kariuomenė okupavo visas tris 
valstybes, pasidarė aišku, kad seks politiniai 
reikalavimai. Nuo 1939 metų rudens iki lem
tingo 1940 m. birželio. Sovietų Sąjunga buvo 
pareiškusi, kad ji pasitenkins nepuolimo ir tar
pusavio pagalbos paktais, kuriuos Baltijo val
stybės buvo priverstos priimti. Tačiau tada, 
kaip pretekstą įsiveržimui Rusija iškėlė, esą tos 
trys valstybės gali tapti bazėmis Rusijai užpulti. 
Pareikalavo vyriausybes atsistatydinti ir jas 
pakeitė „garbingomis” vyriausybėmis, rusų vadų 
prižiūrimomis. Tuoj įvykdytų rinkimų rezul
tatai buvo išaiškinti kaip noras įsijungti į So
vietų Sąjungą ir taip Baltijo valstybių nepri
klausomybė baigėsi.

Šios trys valstybės gali didžiuotis savo dvi
dešimties metų nepriklausomo gyvenimo darbu, 
prasidėjusiu po caristinės Rusijos žlugimo. 
Per tą laiką neraštingumas buvo išnaikintas, 
įvestas privalomas mokslas iki 16 m. amžiaus, 
valiuta stabilizuota. Nors tos valstybės ir ne
turėjo gamtos turtų, bet jų ir Suomijos gyvento
jai buvo geriausiai pavalgę ir gražiausia apsi
rengę šiaurės-rytų Europoje. Geri uostai sudarė 
sąlygas prekybai. Jų sviestas, bekonas, medis 
ir daug kitų prekių buvo mėgiamos Europos 

rinkose. Kartu su vyriausybių nuvertimu 1940 
m., Sovietų Sąjunga pradėjo intensingą ir siste- 
matišką sovietizaciją, nors tik prieš keletą mė
nesių, 1939 m. spalių mėn., Molotovas pareiškė: 
„kvaili plepalai apie Baltijo valstybių sovietiza
ciją yra naudingi tik bendriems mūsų priešams 
ir visų rūšių anti-sovietiniams provokatoriams”. 
Tuoj prasidėjusių masinių deportacijų metu 
iš Estijos ištremta per 60.000 visų klasių žmonių. 
Latvijoje per 60.000 ir Lietuvoj, mažiausia, 
50.000 žmonių dingo. Tūkstančiai nužudyta. 
Dabar apskaičiuojama, kad tik 2/5 buvusio 
gyventojų skaičiaus tėra tokiuose miestuose 
kaip Talinas, Ryga ar Vilnius. Deportuotųjų 
vietas užima daugiausia rusai fabrikų darbinin
kai ir ūkininkai. Daugelis šiame krašte manė, 
kad Britanijos vyriausybė klydo per nesėkmingas 
1939 m. derybas su Sovietų Sąjunga, priešinda- 
mosi Sovietų bazėms Pabaltijy; jie tvirtino, kad 
Rusija turi teisę tai daryti savo saugumo sume
timais. Baisus įvykių rutuliojimasis pats sa
vaime įspėja.

„The Times" 1950 m. birželio 20 d. įžanginis.

Skyriaus narę 
Pauliną PAPEČKIENĘ 

susituokusią su 
p. JALIČ’U 

sveikiname ir linkime saulėtos ateities ir 
gražaus gyvenimo.

Derby skyriaus valdyba ir nariai

PAGRĖBSTŲ KŪLIMAS
<■" Nemaloniausiu tėviškėj darbu buvo pagrėbs- 
tųr kūlimas. Jo ir čia imuos tik dėlto, kad iki 
šiol niekas neatsakė į p. S. Baltaragio straipsnį 
PAGRĖBSTAI. (B.L. Nr. 19/144.)

‘ -.Reikia’ pastebėti, kad ypač paskutiniame 
straipsnio skyrelyje, nesusivokiama kas sudaro 
visuomenę ir kas yra visuomeniniai reikalai. 
Kas tik paragavo Visuomenės Mokslo Pagrindų, 
tas atsimins, kad šeima ir jos reikalai stovi pir
miau už tautą ir valstybę. Čia koks nors ne
susipratimas, nes neįtikėtina, kad autorius nesu
prastų šeimos vietos visuomenėj ir jos reikalus 
išskirtų iš visuomeninių reikalų. Jeigu jau toks 
klausimas iškilo, tai buvo galima nagrinėtų ar 
iškelti visuomeniniai reikalai šiuo metu, o gal 
ir niekad, remtini, ar ne?

Prisimenu kadais, kalbos pramokę mūsų 
valdininkai šnekėjo: įstaiga veikia, malūnas 
veikia, artojas, mokykla... viskas veikia. Užtat 
ir jų vaikai mokytojui atsakinėjo: garnys baloj 
varles veikia. Į tokį kalbos suskurdimą reagavo 
suinteresuoti asmenys, juoba, kad kiekvienam 
veiksmui turime atskirus veiksmažodžius.

Sakome valdžia, sąjunga mokesčius renka, 
klebonas kalėdoja, Raudonasis Kryžius, Bal- 
fas aukas renka. Nesakom, kad šie elgetauja. 
Yra kas ir elgetauja, bet tai tik sau. Todėl 
ir čia minimasis viršaitis ne elgetavo, o vestuvinei 
dovanai parūpino pinigo. Elgetavimas ir ves
tuvinei dovanai pinigo parinkimas, nors veikimu 
turi panašumo, kaip kad ir anasis „veikia”, 
bet šiaip šie žodžiai skirias ir man ne tik pa
prasčiausia etika, bet ir logika neleidžia šių 
žodžių sutapinti.

Neatrodo, kad rašyta tik dėlto, kad kas nors 
nebuvo pakviestas į vestuves, ar kad vestuvinė 
dovana atiteko kitam, bet kad iš narių nariui 
netinka parūpinti dovaną. Kai nuomonės ski
rias, tai čia visai neliesdamas kitų visuomeninių 
reikalų, noriu šiuo klausimu pasisakyti.

Straipsnyje nieko prieš, jei vestuvines dovanas 
teikia draugai, bičiuliai, geros kaimynėlės, tik 
piktinamasi, vartojant atstumiantį žodį, kad tai 
daryti visus pavaldinius verčia viršaitis.

Kai čia kalbama apie viršaitį, tai manau, 
kad mintyje turima DBLS skyriaus pirmininką. 
Nesigilindamas į šių žodžių esmę (nors viršaitis 
ne organizacija, o administracija!), noriu pasi
sakyti, ar minėto pirmininko minėtas veiksmas 
yra priimtinas ir palaikytinas, ar atmestinas.

Dovanos, nors mažos, tačiau mūsų sąlygose 
irgi yra savotiškas akstinas kurti šeimas. Jos 
rodo, kai lietuviai jaunavedžių žygiu džiaugias, 
sveikina, remia, kad tai, ką jie daro, nėra, kad 
ir šiuo nenormaliu laiku, kvailybė. Visos val
stybės, tautos, kartais net neleistinomis prie
monėmis didina savo tautas, skatina kurti gajas 

:■ šeimas, teikia joms visokių lengvatų, privilegijų, 
pašalpų, dovanų, kad tik būt daugiau gyvybių, 
daugiau kraujo; istorija moko, kad kraujas 
dažnai ir kultūras užlieja, taigi galingesnis.

Dovanos yra žmoniškumo ir kultūros ženklas. 
Vestuvės besituokiantiems, kurie nelaiko tai 
tik laikinu kontraktu, yra išskirtina diena, ko
kių. vargu, jie ar kada gyvenime turės. Nesi- 
stebim. kad šią dienų įvairių tautų ir kultūrų 

. žmonės įvairiai atžymi. Mūsų tėvai-visas kai- 
. mas, metę darbus, „vese Ii jodavo” daugiau nei 
savaitę, sukurdami net savotiškus teatrus ir tai 
ne tik, kad patys turėtų pramogų — visa tai 
sukdavosi apie jaunuosius. Ir dabar, šia proga 
savos organizacijos-šeimos nario džiaugsmo die
ną maža auka atsižadėti savęs yra ir žmoniška 
ir kultūringa, ypač jei tie nariai — didesni, ar 
mažesni veikėjai, aukojęsi, dirbę kitų labui. 
Oficialaus, laikraštinio sveikinimo, manyčiau, 
nepakanka, per vėlu. Juk tai jau sugrąžtų 
dienos, tai tik džiaugsmu pasidalinimas su pla
čia lietuvių šeima.

Kai dauguma krikščionys esame, tai Moky
tojo pavyzdys mus skatina, kuris ne tik daly
vauja, bet kad ne laiku nenutrūktų džiaugsmas, 
padaro, kad ant vestuvinio stalo atsiranda 
geriausio vyno. Neužmiršo anie anos širdies, 
neužmiršta ir dabartiniai šių.

Dovanos, tai ne vestuvių, ar pridurtuvių 
suruošimas. Toks pasakymas lygus — „iš 
miežio grūdo padarė alų!” Dovanos šildo. 
Jei dovanos duodamos princesėms, kad anos 
mus matytų, tai reikia kad mes vieni kitus ma
tytume, nors ir ne pricesiškomis dovanomis. 
Šilima reikalinga ir mums patiems. Tai joks 
ne nelietuviškas reikalas, tai kurstymas lietuviš
kosios ugnies mumyse, kad ji juo labiau degtų 
ir šviestų kitiems. Suprato tai mūsų beraštės 
mamytės ir be įtaigos suprato ir supranta orga
nizacijos. Tiesa, įkyru aukoti, bet iki prisi- 
meni”ką pasėsi, tą ir piausi”. Juk ir šie, kad 
ir varge, neužmirš panašiomis progomis kitų — 
„ranka ranką prausia!”

Dovanos vienija. Skausmo, ar džiaugsmo 
valandomis širdies parodymas, net priešus, jei 
ir ne bičiuliais padaro, tai bent labai suartina. 
Šeimoj visko atsitinka ir čia puikiausia proga, 
net pačiam nenulenkiant sprando, o tik kitų 
paslaugomis suartėti.

Neįtikėtina, kai dabar taip visi mokyti, kad 
net ir pirmininkui moka ir švelniai ir ne švelniai 
atsikirsti, kad kas būt išprievartautas, o ką pa
murma, tai ar iš įpratimo, ar nesusigriebia ką 
gražesnio pasakyti, ar nesupranta reikalo. Bet 
tegu tik rinkėjas tokiam reikalui, kurį nors 
aplenkia, tai tada tikrai pasigirs kitoks murmė
jimas.

prieši Ax^žALVls, 
n^lVMETU

GRAUDUS PAŠNEKESIAI GRIŪVANČIUOSE 
„LIAUDIES LAISVĖS RATUOSE”

Po nesėkmingo pasikalbėjimo su Molotovu, 
liepos 3 d. iš Maskvos grįžta prof. V. Krėvė- 
Mickevičius. Susitikęs su Finansų ministeriu 
E. Galvanausku, painformuoja jį apie turėtą 
Maskvoje pasikalbėjimų ir pareiškia savo nusi
statymų atsistatydinti.

E. Galvanauskas bando daryti išvedžiojimus, 
kad atsistatydinti neverta, bet reikią Maskvos 
sumanymų įvykdymą užtęsti, vilkinti ir laukti.

Sekantis pasikalbėjimas įvyksta su Vidaus 
Reikalų ministeriu M. Gedvilą. Prof. V. Krėvė- 
Mickevičius turi norų Vidaus Reikalų ministe- 
riui pareikšti nepasitikėjimą ir priversti atsista
tydinti. Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus paklaus
tas, ar jam (M. Gedvilai) buvę anksčiau žinomi 
Maskvos kėslai, M. Gedvilą atsako, kad, priim
damas pasiūlymų užimti Vidaus Reikalų minis- 
terio vietą, buvęs užtikrintas, jog Raudonoji 
armija atėjusi Lietuvai padėti išlaikyti nepri
klausomybę, bet ne jos vidaus santvarkų keisti.

Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus žodžiais, M. 
Gedvilą jam pareiškęs, kad „jis, kaip komu
nistas, patekęs į tokią klampynę, jog jam belieka 
ar iš proto išeiti, ar nusišauti, ar laukti, kad jį 
nušautų. Kasdien ateina pas jį verkiančios 
moterys dėl suimtųjų. Jis negalįs tų ašarų 
pakęsti, bet yra bejėgis kuo nors joms padėti, 
nes turi vykdyti komunistų partijos nutarimus. 
Neturi teisės ir pasišalinti, nes tuo atveju parti
jos disciplina griežta ir į apleidusį savo vietą 
komunistą žiūrima, kaip į išdavikų, su kuriuo 
atatinkamai ir pasielgiama”.

Toliau apie šį pasikalbėjimą prof. V. Krėvė- 
Mickevičius savo atsiminimuose sako: „Ren

Ne stebėtina, jei nariai savo pirmininką pa
kviečia į savo šventę. Reiktų stebėtis, jei būt 
kitaip. Nieko stebėtino, kad pirmininkas jaučia, 
žino kada, kur ir kuo savo narius labiau suce
mentuoti, suvienyti, surišti pačiu galingiausiu — 
širdžių ryšiu. Daug kas prikalba apie vienybę. 
Tačiau kalbos jos nesukuria. Šis gi nekalba 
bet daro. Reikia tikėtis, kad panašiai vieni
jančių darbų, nors pavaizduota ir neigiama 
forma, pasigirs ir daugiau. Kai visi vieni ki
tiems rodys daugiau širdies, kai bus daugiau 
tiesa ir darbais paremtos meilės, tai vienybė 
pati ateis. Vienybės skelbėjai liks bedarbiai, 
širdžių jungtinės talkos atliks didelius darbus.

Pikta mintis įtarinėti, kad pirmininkas bė
giojo su lakštu tik dėlto, kad ten buvo pats 
pakviestas. Reikalui subiaurinti galima dar vis
ko prispėlioti. Kad ir taip gali atsitikti — tikė
tina, bet čia reikėjo konkretaus fakto, kad neat
rodytų, jog visi pirmininkai savanaudžiai, nes 
mes kai nežinome koks skyrius ir koks pirmi
ninkas turima minty ir griebiame savuosius. 
Kam duoti paskaloms medžiagos!

Manyčiau, netiktų net teirautis ką kas su 
dovana, darys, o juo labiau itairinėti, kad štai 
ta dovana būtinai pragirtuokliauta. Ir didžiausi 
blaivybės apaštalai nepasipiktins, jei ant vestu
vinio stalo pamatys butelį. Tam ir vestuvės!

Jei turima, siūlytina buvo gal naują vestuvinei 
dovanai rinkimo metodą, o ne nariui vestuvinės 
dovanos įteikimą, kuria rūpinas jų pirmininkas. 
Tokį pirmininko elgesį laikau žmonišku, auklė
jančiu, lietuvišku, visuomenišku,, statytinu pa
vyzdžiu kitiems. Nebe reikalo jam ir organiza
cijoj pareikštas pasitikėjimas. M.N.

giausi jį išbarti, bet po tokio pasikalbėjimo 
neradau reikalo nei reikalauti aiškintis, nei 
pareikšti pageidavimą, kad atsistatydintų, kaip 
buvau manęs”.

Po pasikalbėjimo su Vidaus Reikalų minis
teriu M. Gedvilą, pas Ministerio Pirmininko 
pavaduotoją ir Užsienių Reikalų ministerį prof. 
V. Krėvę-Mickevičių atsilanko Teisingumo mi- 
nisteris Povilas Pakarklis ir reikalauja, kad 
šiandien (liepos 3 d.) būtų sušauktas Ministeriu 
Tarybos posėdis, kuriame reikią apsvarstyti ir 
priimti naujas Seimo Rinkimų Įstatymas.

Prof. V. Krėvė-Mickevičius bando aiškinti, 
kad reikalas nėra skubus: reikią jam pačiam ir 
ministeriams susipažinti su projektu ir duoti 
laiko pagalvoti.

Teisingumo ministeris paaiškinimais nepa
tenkintas ir prof. V. Krėvės-M-čiaus nusistatymą 
skubiai praneša J. Paleckiui.

J. Paleckis prof. V. Krėvę-Mickevičių kviečia 
Prezidentūron. Įvyksta graudus pasikalbėjimas. 
Prof. V.K.M-čius atpasakoja savo pasikalbėji
mo momentus su Molotovu ir išdėsto Maskvos 
sprendimus — Lietuvą įjungti į Tarybų S-gą. 
Paleckis užklaustas, ar jam anksčiau buvę žino
mi Maskvos sumanymai, atsako — taip! Toliau 
J. Paleckis prisipažinęs, kad žinia jį taip pavei
kusi, kad jis „išėjęs iš proto ir dabar gailisi protų 
atgavęs”.

Toliau prof. V. Krėvė-Mickevičius pareiškia 
J. Paleckiui savo nuomonę, kad skubus ėmi- 
masis svarstyti Seimo Rinkimų Įstatymo pro
jekto reikš sutikimą ir paskubinimą greičiau 
duoti Maskvai praryti Lietuvos nepriklausomy
bės galą. J. Paleckis, prof. V. Krėvės-Micke
vičiaus žodžiais, ėmęs aiškintis ir pradėjęs verk
ti, pasakodamas, kad priimdamas pasiūlymą 
sudaryti vyriausybę, jis buvęs apgautas, nes jį 
G. Dekanozovas užtikrinęs, kad Lietuvos ne
priklausomybei pavojaus nėra.

Prof. V. Krėvė-Mickevičius dar kartą J. Pa-

Skyriaus narį
p. St. BLOTNĮ 

ir
p-lę M. SLEZNIKAITĘ 

sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį, kuo 
geriausios sėkmės jų gyvenime linki.

DBLS Londono I-jo skyr. valdyba 
ir nariai

PRAŠOME APSILANKYTI!

Bradforde, St. Mary’s salėje, liepos 2 d. Lie
tuvių mokyklos mokiniai su mokytojais rengia 
vakarą. Programoj: 4 paveikslų vaizdas „MA
ŽASIS DIDVYRIS”, dainos, tautiniai šokiai, 
deklamacijos. Be to, vaikams bus dalinamos 
dovanos.

Bilietų kaina 1/- ir 2/-. Pelnas skiriamas lietu
vių mokyklos išlaikymui.

Pradžia 4 v. p.p. Kviečiame apsilankyti iš 
plačios apylinkės! Rengėjai.

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas Black
ley Instituto salėje rengia linksmą su įdomia 
programa

ŠOKIŲ VAKARĄ
Pradžia 6,30 vai. Įėjimas 2/6. Salė pasie

kiama autobusais Nr. 17, 17x ir 63 iš Canon 
St. Manchester. Maloniai kviečiame atsilankyti.

Klubo valdyba

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

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

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

Blackpool, N.S.

leckiui pabrėžia savo nusistatymą — nesisku
binti su Seimo Rinkimų Įstatymo projekto 
svarstymu.

Baigus pasikalbėjimą su J. Paleckiu, prof. 
V. Krėvei-Mickevičiui skambina Maskvos bossai 
— N.G. Pozdniakovas ir G. Dekanozovas ir 
prašo paskirti valandą pasimatymui.

Susitikimas įvyksta 18 vai. Ministerio Pir
mininko kabinete. Dekanozovas reikalauja, kad 
skubiausiai būtų atlikti naujojo Seimo išrinkimo 
ir sušaukimo darbai. Ministerio Pirmininko 
pavaduotojas ir Užsienių Reikalų ministeris 
bando spirtis, aiškinti nepalankias Seimo rin
kimo kampanijos sąlygas, ekonominius-finansi- 
nius krašto sunkumus, būsimą ūkinę suirutę 
ir p., bet Dekanozovas nenori nė klausyti, šiurkš
čiais žodžiais atmeta visus aiškinimus.

Liepos 4 d. 17 vai. J. Paleckis sušaukia Mi- 
nisterių Tarybos posėdį ir jam pačiam pirminin
kaujant, svarstomas Seimo Rinkimų Įstatymo 4 
projektas.

Tokia padėtis susiklosto, prof. V. Krėvės- 
Mickevičiaus atpasakojimu, liepos 3 d.: pasi- || 
kalbėjimai, verksmai, prisipažinimai, spaudimas 
ir... L. Vyriausybės kapituliacija. Tas viskas : 
įvyksta tyliai, prie uždarų durų, be liudininkų 
ir pagalbos šaukimo.

Kas tuo pačiu metu vyksta viešai?
Nuo liepos 3 d. Maskvos radijas pradeda 

duoti programą lietuviškai, kurią persitrans- S 
liuoja Kaunas ir Vilnius. Maskvos žodis lietu- k 
viškai mūsų klausytojams neįprastas: jis griebia < 
visus ir tašo be atsiprašymų. Krašto gyvenimas 
aitrinamas prasimanymais, cinišku žodžiu, ne
baigtą sakyti ir paslėpta mintimi. Visa Mask- 1 
vos programa skirta įvykių eigai pagreitinti, || 
patalkininkauti vietos Komunistų Partijai iūi 
prisiplakėliams. Maskvos radijo žodis svarus 
ir lemiąs.

Pažymėtinas faktas, kai Maskva liepos 3 d 3 
informacija lietuviškai pralenkė net įvykius, Sį
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
O KAIP SU KRAŠTAIS ANAPUS 

GELEŽINĖS UŽTVAROS?
Jungtinė Amerikos lenkų spauda pasiuntė 

viešą laišką. Valstybės Sekretoriui — Dean 
Achesonui.

Tarp kitko laiške rašoma: „Iš Tamstos šau
naus pranešimo susidarome gana aiškų Europos 
būklės vaizdą... Nei žodžiu neužsimenama apie 
kraštus anapus Geležinės Uždangos, jokio vil
ties spindulio, jokio padrąsinamo žodžio, tary
tum .mūsų užsienio politika būtų ryškiai nura
šiusi. Lenkiją ir Čekoslovakiją, Rumuniją, Ven
griją, Lietuvą, Latviją bei kitus kraštus kaip 
prarastas pozicijas mūsų politinėse kalkuliaci
jose. Betgi dešimtys milijonų pavergtų žmonių, 
kurie klausosi Amerikos balso... taipgi klausėsi 
Tamstos pranešimo tautai, bet neišgirdo apie 
save minint”.

„Todėl mes drįstame Tamstos viešai paklausti: 
O kaip su kraštais anapus geležines uždangos ? 
Jokios jiems vilties? Ar jie nieko mums nereiškia 
šiandien ir ateityje? Ar mes juos turime ar 
neturime dėmesy — jeigu kiltų trečiasis pasau
linis karas? Ar jų galios prisidėjimas yra maže
snės vertės nei numatomas prisidėjimas milis- 
onų nacių jaunuolių Vokietijoje arba buvusių 
SS vyrų...?”

Nurodžius, kad Jaltos susitarimai yra visų 
blogybių šaltinis, laiškas ragina „prisipažinti” 
suklydus Jaltoje ir „daryti ką nors”. „Užmirštas 
žmogus gatvėje jau žino, kad Dolerinė Užtvan
ka nenukels ir nepavaduos Geležinės Uždangos. 
Netgi H-bomba negalėtų to padaryti. Betgi 
naujas pasitikėjimas Amerikos idealizmu gali 
tai padaryti ir padarys, jeigu įrodysime liku
siam pasauliui, kad, be dolerių ir bombų, turi
me idealus ir teisingumo, laisvės ir dorovės 
tradicijas”.

O. D. TOLIŠIUS PABALTIJO 
KLAUSIMAIS

Kanados lietuvių laikraštis „Tėviškės Ži
buriai” įdėjo savo bendradarbio pasikalbėjimą 
su vienu didžiausio Amerikos dienraščio „The 
New York Times” redaktorium, O. D. Toli- 
šium. Jis prieš 62 m. yra gimęs Klaipėdoje, 
prieš pirmąjį pasaulinį karą gavo Amerikos 
pilietybę. Ilgą laiką buvo minėto laikraščio 
Berlyno korespondentas, vėliau — Tokijo. Ame
rikos karo metu su Japonija buvo internuotas, 
bet vėliau iškeistas į japonų žurnalistus. Po to, 
dirba redakcijoje ir rašo įžanginius straipsnius. 
Be daugelio dienraščiui parašytų straipsnių, 
yra parašęs kelias knygas aktualiais politiniais 
klausimais. Bendrai paėmus, jis yra didelio 
masto Amerikos žurnalistas.

Dėl Pabaltijo kraštų ateities klausimais O. D. 
Tolišius taip pasisakė. Būsimos politinės situa
cijos po karo redaktorius neapsiėmė spėti. Jis 
tikįs, kad nuostabiai progresuojanti Europos 
vienybė su laiku išlaisvins be karo ir Rytinę 
Europą. Jis, tačiau, nemanąs, kad Ukraina 
taptų nepriklausoma. Girdi, ji perdaug tamp
riai surišta su Rusija, kad pajėgtų be savo 
inteligentijos nepriklausoma egzistuoti.

Baltijos tautos pergyvena didžiulį bandymą.
Dar keletas metų ir jų gali nebelikti. Tačiau

Amerika visada pripažino ir pripažins jų teisę 
būti laisvoms. Ne dėlto, kad sukūrus naują 
Clemenceau tipo „Cordon Sanitaire”, bet gry
nai vadovaudamasi aukštais principais. Esą, 
jei Lietuva ir kitos dvi Baltijos tautos būtų ginklu 
pasipriešinusios Sovietų ultimatumui prieš 10 
metų, jų tarptautinė pozicija dabar būtų buvusi 
daug stipresnė. Tai įrodąs ir Suomijos pavyzdys. 
Rooseveltas padaręs nedovanotinų klaidų, kad 
užleidęs mažųjų tautų reikalą, bet ant jo nega
lima sumesti visos kaltės dėl pralaimėtos taikos. 
Baltijos klausimas neiššauksiąs karo. To ne
padarys nė jokie incidentai, kaip kad buvęs 
lėktuvo nušovimas. Tik bendrame Rytų-Vakarų 
susikirtime ir baltiečių klausimas būsiąs iš
spręstas. O dabar, tvirčiausiu Mr. Tolišiaus 
įsitikinimu, Baltijos kraštų paskira veikla dėl 
nepriklausomybės būtų tiesiog nenaudinga. Jos 
turinčios veikti bent visos trys 'kartu, o ypa
tingai per būsimą Europos Uniją su Vokietija — 
Prancūzija priešakyje ir... laukti tolimesnės 
raidos.

TRĖMIMAI Į SIBIRĄ
„Draugas” paskelbė patikimų žinių apie 

neseniai buvusius Lietuvoje trėmimus. Į Sibirą 
yra ištremta šie, iš Mažeikių apskrities kilę, 
ar ten dirbę, Telšių vyskupijos kunigai: Juozas 
Butkus, Gadonavo klebonas; Stanislovas Vai
telis, Užvenčio klebonas; Stanislovas Jocas, 
buvęs pranciškonas — Tėvas Leonas; Juozas 
Olšauskas, Pakutuvėnų klebonas; Kazimieras

NAUJIEJI AMERIKOS GINKLAI
Didelį dėmesį Amerika kreipia ginklų to

bulinimui bei naujų išradimui. Kaip aiškėja, 
šioje srityje padaryta revoliucinių pakeitimų, 
kurie karo atveju gynybai suteiks didelių pir
menybių.

Atrodo, kad Amerika nusprendė atidengti 
kai kurių paskutinių išradimų paslaptis. Buvo 
eilė oficialių pareiškimų, atrodo, nuteikti parla
mentą ir padrąsinti Amerikos sąjungininkus 
Europoje.

Pareiškimuose nurodoma, kad naujieji ato
miniai bei kitokie ginklai vakariečių rankose 
nusvers gausingą rusų kariuomenę, nors ji tu
rėtų ir atominę bombą.

Pareiškimai, padaryti po gynybos ministerių 
konferencijos Hagoje, kalba apie mažąsias („ba
by”) atomines bombas, atominiais sviediniais 
artileriją ir labai veiksmingas prieštankinius 
ginklus.

Šie ginklai būsią patiekti naudotis 3-5 metų 
laike. Tat reikštų atominio karo antrą fazę.

Atmetus propagandos tikslus, tenka pažymėti 
esminį karinės galvosenos pasikeitimą. Naujieji 
ginklai yra trijų kategorijų.

Pirmajai priklauso prieštankinių ir priešlėk
tuvinių pabūklų derinys, įskaitant patobulintus 
delsiamo sprogimo prietaisus, vairuojamąsias 
raketas, nemagnetines minas ir atatrankos ne
turinčius šautuvus. Antroji apima patobulin
tas atomines bombas, įskaitant mažąją („baby”) 
bombą, kurią sprausminiai bombonešiai ir net 

vęs Raudėnų klebonas; Klemensas Arlauskas, 
Židikų vikaras. Kun. Aleksandras Kinderis — 
Truikinų klebonas komunistų esąs „pasiųstas 
į smiltyną” — kapines.

Jei iš vieno šiaurės Lietuvos kampelio tiek 
daug dvasininkų nukentėjo, nesunku suprasti, 
kad negeriau yra ir kitose vietose.

RAUDONARMIEČIAI PALEIDO BE 
MARŠKINIŲ SAVO VADĄ

Rytinėje Vokietijoje raudonarmiečiai dar vis 
plėšikauja, panašiai, kaip ir okupuotoje Lietu
voje. Vokiečių skundams, kad taip daro „iš
vaduotojai” rusų pareigūnai netiki. Labiau
siai tuo atžvilgiu atkaklus buvo Rosslau (An- 
halte) karo komendantas. Norėdamas miesto 
burmistrui įrodyti, kad taip nėra, persirengė 
civiliais drabužiais ir dienos metu su juo atva
žiavęs prie miesto parko, iš kurio niekas ne
apiplėštas nepaleidžiamas, pasisiūlė pereiti per 
jį. Burmistrui liepė važiuoti į kitą parko pusę 
ir ten jo laukti.

Sutartoje vietoje burmistras ir laukė. Netru
kus pamatė ateinantį vyrą, visai nuogai išrengtą, 
tik nosine prisidengusį. Pasirodė, kad tai 
ir yra jo ekscelencija miesto komendan
tas. Priėjęs prie burmistro automobilio prapliupo 
keiksmais. Esą, vokiški banditai, persirengę 
raudonarmiečių uniformomis, parke plėšikauja.

Po šio atsitikimo raudonarmiečiams buvo 
uždrausta iš kareivinių išeiti. Liovėsi ir plė
šikavimai mieste.

naikintuvai gali gabenti. Trečioje kategorijoje 
yra vairuojamosios atominės raketos, atominiai 
artilerijos sviediniai ir nauji jiems iššauti būdai.

Kai kurie pirmosios kategorijos ginklai jau 
išėjo iš tyrinėjimo būklės ir yra gaminami. Ma
noma, kad tankų panaudojimas, kaip paskuti
niame kare, dėl naujųjų ginklų iš viso bus neį
manomas. Paskutinių dviejų kategorijų gin
klai dar tebetyrinėjami, bet netoli slenksčio 
į gamybą. Jei tai pavyks, tuomet nebus įmano
mas didesniais žmonių telkiniais puolimas.

Kariuomenės štabo viršininkas gen. Collins’as 
pareiškė, kad būsią galima Vakarų Europos 
sąjungininkams duoti palyginamai nebrangų gink
lavimą, kuris įgalins sunaikinti kiekvieną tan
ką ir numušti kiekvieną lėktuvą.

Kartu su šiais pranešimais pasigirdo įspėjimų 
per daug nepasitikėti pranešimais. Baldwin’as, 
vienas geriausių Amerikos karo rašytojų pa
brėžia, kad atominiai ginklai dar tebėra tyrinėjimo 
būklėje.

Gen. Bradley’s kongresui pareiškė, kad ryž
tinga tautos veikla reikalinga, bet pridūrė, jog 
paskutiniais metais, kiek tai liečia Rusijos grės
mę, būklė žymiai pagerėjo.

Tai rodo, jog aiškiai ryžtasi prieštarauti nuomo
nei, kad naujieji ginklai, lyg Maginot linija, 
savaime nuo pavojaus apsaugos, nors jaučiama, 
kad jau atėjo laikas apie tuos ginklus painfor-
muoti Kongresą, viešumą ir Europą.

Gylys, Šakynos klebonas; Vaclovas Rašimas 
Mažeikių klebonas; Konstantinas Šleinius, bu-

PILNUTINĖ TEISYBĖ
Viešpats jiems tarė: „Jei jūsų teisybė nebus 

pilnesnė, kaip rašto žinovų ir fariziejų, jūs ne
įeisite į dangaus karalystę”.

Sunkūs, įsakmūs žodžiai. Juk rašto žinovai 
buvo įstatymo sargai, o fariziejai — griežti jo 
vykdytojai. Iš tikrųjų jie pildė įstatymą. Įtū
žusiu uolumu. Nepavargdami. Nieko neiš
leisdami. Net smulkmenų nepamiršdami. O 
vis dėl to, jų teisybė nebuvo pilna. Tiesa, įsta
tymas būdavo išpildytas pažodžiui, nė mili
metro nenukrypstant nuo apibrėžto uždavinio. 
Bet jų dvasia būdavo raidės dvasia. Jų širdys 
būdavo nepasiekiamai toli nuo meilaus, smagaus 
ir nusižeminusio noro pagarbinti Viešpatį, sesei 
ir broliui padėti.

* * *
TODĖL — „Jūs girdėjote, kad seniesiems 

pasakyta: Neužmuši; o kas užmuštų, bus smerk
tinas teisme. Aš gi jums sakau: Kiekvienas, 
kurs pyksta ant savo brolio, bus smerktinas 
teisme. Kas gi sakytų savo broliui: Beproti! 
bus smerktinas į pragaro ugnį”.

TODĖL neužtenka apsisiausti šalto, beasme
nio man dagumo skraiste. Neužtenka dirbtinai, 
nors žaviai, nusišypsoti. Neužtenka susilaikyti 
nuo pikto, nedraugiško žodžio kalbamo asmens 
akivaizdoje. Jei širdis bus įtužus, kupina pa
vydžios neapykantos, ant tavęs kris Viešpaties 
pasmerkimas. Jei tavo lūpos kalbės saldžius 
žodžius, galva mąstys mintis veidmaines, o įnir
šusios rankos duobę kas patamsyj, žūsi, kaip 
pakriaušės pušis, rytojaus audrose.

* ♦ ♦
TODĖL, „jei tu atiduodi savo dovaną prie 

altoriaus ir tenai atsimeni, kad tavo brolis turi 
šį tą prieš tave, palik savo dovaną tenai ties 
altoriumi, eik pirma susitaikyti su savo broliu, 
o paskui atėjęs, atiduosi savo dovaną”.

Ne veltui Didysis Žvejys pasakė: „Meilė už
dengia nuodėmių begalybę”. {statymo dvasia 
turi būti meilės dvasia. Visur ir visada. Niekas 
tavęs neišgelbės, jei tavo širdyje meilė nuseks, 
išdžius gerumas. Net prie Altoriaus būsi pas
merktas, jei pykčio pažaboti nesugebėsi, įaudrin
tos širdies taikos miegu neužliūliuosi. Tik 
meilė pasiliks per amžius. Meilė... ir mylinti 
širdis, [statymai bus palaidoti * pasaulio griu
vėsiuose. Tiesa, meilė ir įstatymas yra amžinos 
taikos pagrindas žemėje. Bet meilė — ir be 
įstatymo — yra palaima, o įstatymas be meilės 
—pragaras jau žemėje. T. Bruno Markaitis, S. J.

PAMALDOS
SILSDENE, stovyklos koplyčioje, liepos 9 d., 

10 vai.
KEIGHLEY St. Anne bažn. liepos 9 d., 12,30 vai.

Bradforde įvyks didelis
ŠOKIŲ VAKARAS

liepos 1 d. (šeštadienį) 18 vai. St. Mary’s Parish 
Church Hall, East Parade. Maloniai kviečia
me visus lietuvius atsilankyti.

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

teisingiau, — Ministerių Tarybos sprendimams 
užbėgo už akių. Pav. liepos 3 d. 12.30 vai. 
Maskva pranešė, kad Lietuvos Liaudies Vyriausy
bė „ištaisė ir priėmė” Seimo Rinkimų [statymą; 
tuo tarpu Seimo Rinkimo [statymo projektas 
dar tebebuvo P. Pakarklio kišenėje, ir jis buvo 
pradėtas svarstyti liepos 4 d.

Nuo liepos 3 d. Kauno Radiofonas patenka 
visiškon Komunistų Partijos kontrolėn. Į Ra
diofoną paskiriami 2 nauji redaktoriai, politi
nės linijos vairininkai, Tadas Černiauskas ir 
J. B-tis. Vienas jų, J. B-tis, atlikdamas karinę 
prievolę 2 pėst. pulke, per Kariuomenės Vadą 
skubiai išreikalaujamas atleisti iš kariuomenės ir 
paskiriamas vyr. redaktoriumi.

Komunistų Partijos šaukiami mitingai įsisiū
buoja visame krašte.

Kauno radijas pasamdo Pupų Dėdę, kuris 
nešvankiomis „dainuškomis” pradeda apdainuoti 
paleisto Seimo narius ir buvusius ministerius. 
Pupų Dėdės „kupletai” prasideda ir baigiasi 
lova, paloviu ir naktiniu puodu... Žinomos 
asmenybės nurengiamos ligi visiško. nuogumo 
ir biauriausiais prasimanymais.

Liepos 3 d. prasideda pirmasis komunistų 
puolimas prieš Lietuvos kariuomenę. Spauda 
žiauriausiais žodžiais puola „reakcinius kari
ninkus”, reikalauja išvalyti kariuomenę nuo 
nepageidaujamo elemento, kariai kviečiami ko
voti už „liaudies teises”,, stoti į kompartijos eiles, 
raginami ginti liaudies laisvę.

„Tiesa” pasipuošia tokiomis antraštėmis: „Ša
lin reakcinius vadus! Tegyvuoja Sovietų Lietu
va”. Lietuvos Komunistų Partija išleidžia atsi
šaukimą į karius, kuriame rašoma:

„...Marijampolėje, Kėdainiuose ir kitur reak
ciniai karininkai kursto prie pogromų. Kaune 
(aviacijoj) ir kitur šitie ponai jums uždraudė 
skaityti komunistinius laikraščius, o mūsų lape
lių platintojams grasina kulipkomis.

„Ar gali būti tokie juodi darbai toleruojami 

atbundančioj Lietuvoj ? Liaudis į tai atsako 
griežtu — ne! Liaudis reikalauja išvalyti iš 
Lietuvos kariuomenės tokius ponus. Kariuome
nė turi būti ginkluota jėga, ginanti liaudies laisvę, 
bet jokiu būdu ne ginklas liaudies priešų ran
kose.

„...Kartu perspėjam visus tuos, kurie mė
gina kaišioti kuolus į liaudies laisvės ratus, kad 
jie liaudies masių bus negailestingai sutriuškinti.

„Šalin liaudies priešus iš kariuomenės”.
Liaudies „laisvės ratai” rieda nesulaikomai: 

ratuose sėdi kapituliavusi L. Vyriausybė, ku
riuos traukia — Komunistų Partija, botagu 
plaka patyrę Maskvos vežikai.

Liepos 4 d. Ministcrio Pirmininko pavaduo
tojas ir Užsienių Reikalų ministeris prof. V. 
Krėvė-Mickevičius įteikia atsistatydinimo raštą.

Tą pačią dieną Darbo Ministeris M. Junča- 
Kučinskas ir Darbo Rūmų pirmininkas M. 
Šumauskas išleidžia viešą atsišaukimą:

„Fabrikai ir dirbtuvės, įstaigos bei transporto, 
amato dirbtuvės — visi turi dirbti pilnu tempu 
ir kuo tobuliausiai. Mes neturime leisti nė 
mažiausios netvarkos fabrikuose bei įmonėse, 
savavališko nuo darbo pasišalinimo ar gamybos 
sumažinimo, žodžiu — negalime leisti nė ma
žiausios krašto ūkio dezorganizacijos, jei neno
rime atsidurti prie sudužusio lovio. Tuo tarpu 
kur-ne-kur įvyksta darbo disciplinos nesilai
kymas, neorganizuotas ir savavališkas darbo 
samdos sąlygų keitimas, savavališkas meistrų 
nuo darbo šalinimas, asmeniškų sąskaitų suve
dimas ir 1.1. Tokie veiksmai yra neleistini, nes 
jie eina ne liaudies labui, o tarnauja liaudies 
priešams, kurie nori suardyti ekonominį krašto 
gyvenimą”.

Liepos 5 d. atsistatydina Finansų ministeris 
E. Galvanauskas ir slapta sprunka Vokietijon.

Liepos 5 d. 21 vai. Kauno radijas paskelbia 
pirmutinę žinią — Liaudies Seimo rinkimai 
įvyksta liepos 14 d.” (Bus daugiau)

AUDRONĖS DALIA
----- ~ 3 —=■— JONAS GAILIUS ------ ,
— Jūs neužsigaukite, — lyg atspėjęs mano 

mintis, tęsė Ruškys: — esame vyrai ir suaugę, 
vadinasi. Galime broliškai pasikalbėti. O juk 
mylėti norite ir net mylite!

Pajutau jo akis, įsisiurbusias į mane. „Ko 
jis po velnių nori?!” — pamąsčiau. Bet jo 
žvilgsnio neatlaikiau.

— O jūs nemylite, p. Rušky? — prisipilda
mas alaus paklausiau.

— Ne, nemyliu! Nieko nemyliu, jei norite 
žinoti! Nemoku, mylėti. Bet esu mylimas! 
Taip, vadinasi. Taip! ■—- užbaigė ir kiekvienas 
jo sakinys buvo kaip šūvis.

— Nesuprantu: juk jūs gerai pažįstate moteris. 
Žinote jų silpnybes.

Ruškio akys sužvilgo fosforo liepsnelėmis. 
Išlenkė dar vieną stiklelį, truputį apsipylė švar
ką, ir, nenušluostęs jo, paklausė:

— O kas jums tai sakė?
— Niekas! Aš pats taip sprendžiu!
— Gal ir neklystate, p. Vincai! Pažįstu jų 

silpnybes. Bet jos mano aikštingumo, deja, 
nesupranta. Matai, jei nori žinoti, namuose 
gyvenau kaip lepūnėlis. Pas gerą mamytę, va
dinasi. Viską padarydavo tarnaitė, graži, jauna 
mergiotė. Buvau penkiolikametis gimnazistas. 
Mane ji, rodos, mylėjo: vis gražiai kalbino, vis 
pataikavo. Kartą susigavusi prisispaudė prie 
krūtinės. Gyniausi. Norėjo būtinai pabučiuoti. 
Pradžioje stūmiau ją nuo savęs, paskum draskiau 
rūbus, rankas. Ji nepaleido ir gašliu bučiniu 
degino lūpas. Ir žinai ką? Kai pamačiau jos 
kruvinas rankas, man patiko. Man patiko, 
kai jos pečiai virpėjo nuo suleistų nagų. Aš 
ją draskiau, vadinasi, o ji... bučiavo...

Jis pataisė ranka nudribusius plaukus, ir vėl 
pamačiau jo aštrias akis. Tačiau romas savo 
padarė: jis buvo stipriai įsigėręs.

— Bet kam aš visa tai pasakoju? — lyg iš 
sapno pabudęs, apsidairė. — A, vadinasi, mo
terys, meilė... Tavęs jos nemylės, p. Vincai! 
Gal mylės, bet labai trumpai, kol geresnį susiras, 
karaliūną. Tu gal niekad nepastebi smulkmenų, 
ypačiai ant tų, kurias norėtum mylėti, bet ne
gali. Na, bet mes to neliesime. Vadinasi, meilė... 
Cha-cha-cha!...

Nespėjau orientuotis jo žodžių pynėje. Man 
darėsi šleikštu.

O sekretorius juokėsi. Laukinišku balsu 
kvatojosi. Tiesa, jis buvo įsigėręs, bet dabar 
suabejojau: ne, ne tik romu...

Tuo metu prie mūsų stalelio priėjo nepažį
stamas vyras ir kažin ką pakuždėjo Ruškiui. 
Šis surimtėjo, susitvardė, ir jo akys vėl pasidarė 
kaip stiklinės.

Nė nepatebėjau, kaip jo rankose atsidūrė 
vokas, kurį tuojau perplėšė. Išėmęs rausvą 
lapelį, skaitė. Jo veidas buvo kaip mumijos. 
Nė vienas raumenėlis nejudėjo. Tik rausvos 
dėmės dar padidėjo, išsiplėtė.

Perskaitęs pakėlė į mane akis ir nusikvatojo. 
Buvo labai patenkintas.

— Moterys yra kaip vaikai. Tik suaugę ir 
stiprūs gali jas vadžioti, nes jos pačios to nori. 
Bet tai nesvarbu: toks jau gamtos dėsnis; va
dinasi, — kova už būvį.

Mano intuicija rėkė kaip pragaras: Audro
nės laiškas. Iš sodžiaus. Su keliais rugiagėlių 
vainiklapiais. Iš tėviškės...

— Laiškas iš įstaigos ?—dėl visa ko paklausiau.
— [staigose ant rausvų lakštelių, pats gerai 

žinai, nerašo. Ir gėlių neklijuoja. Jei pasaky
čiau — laiškas iš draugo, — taipgi netikėtum. 
Trumpai sakant, tai pasiaiškinimas. Dabar 
jau ir aš žinau, kad iš miesto nebuvai išvažiavęs. 
Vadinasi, klydau. Juo geriau. Į sveikatą!

Pakėlė ir išgėrė.
Išlenkiau ir aš savo bokalą. Pradėjau dau

giau suprasti: taip, tą dieną manęs intuicija 
neklaidino.
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MES-ZMOGISKOSIOS CHEMIJOS ELEMENTAI LIETUVIAI SVETUR
ŽMOGIŠKOJI ASMENYBĖS CHEMIJA
Metams ar dviems praslinkus po to, kai buvau 

susidaręs koncepciją, jog visi mes esame žmogiš
kosios chemijos elementai, paklausiau prakti
kavusį, pradinėj tuo metu dar stadijoj buvusioj 
psichiatrijos srityje, gydytoją: „Daktare, kas 
yra asmenybė ?”

Buvau pritrenktas jo atsakymo: „Kiek aš 
tai galiu apibūdinti, asmenybė yra kažkas che
minio asmenyje”. Toks atsakymas buvo įdo
mus mano naujos teorijos patvirtinimas.

Mane paprastai kankindavo tai, kad vienus 
žmones mėgau, kitų nemėgau ir kad kai kurie 
žmonės nemėgo manęs. Tačiau po to, kai 
ėmiau studijuoti žmones, kaip žmogiškuosius 
elementus, pradėjau suprasti, jog mano tam tik
rų žmonių mėgimas ar nemėgimas buvo ne 
kas kita — tik asmeninės cheminės reakcijos ir, 
kaip tokios, jos buvo visai natūralios. Iš tik
rųjų, tai daro gyvenimą įdomesnį, nes jos yra 
mūsų reakcijos kitų asmenybių atžvilgiu ir 
padaro mūsų žmoniškuosius saitus įdomesnius 
ir jaudinančius.

Kodėl mes bandom rasti laimę, jungdamiesi 
su žmonėmis, kurių cheminės reakcijos yra 
mums nepalankios? Juk tai kvaila iš mūsų 
pusės leisti laiką su tokiais žmonėmis, kai yra 
daugybė kitokių, kurių atžvilgiu patirtam che
minės giminystės jausmą.

Daug žmonių eina per gyvenimą, neįsisąmo
nindami žmogiškosios chemijos. Jiems niekad 
neateina į galvą, kad jųjų draugų ar pažįstamų 
tarpe yra žmonių, su kuriais jie niekad netu
rėtų bendrauti intymios draugystės pagrindu, 
nes jie yra cheminės kombinacijos, kurios dėl 
ypatingų savo prigimčių negali būti sujungtos, 
kad pagamintų laimę.

Tačiau jie gali būti pagarbos verti asmenys, 
kurie lengvai ir džiaugsmingai bendrauja su 
skirtingais žmogiškosios chemijos charakteriais.

Tai yra taip aišku, jog bemaž nereikia tai nė 
minėti. Ir visgi, pagal mano stebėjimus atrodo, 
kad labai daug, kitais atžvilgiais inteligentingų, 
žmonių atkakliai bando bendrauti su neabejo
tinai jiems antipatiškomis asmenybėmis.

Jeigu mes negalim bendrauti — tiksliau būtų 
išsireikšti: gerai „susimaišyti” — su juo ar su ja, 
tai nėra joks priekaištas nei tiems asmenims, 
nei mums patiems. Tiesiog tai reiškia, kad 
mes vieni kitus chemiškai neatatinkam. Geriau
sia sugyvenimui su tokiais žmonėmis taktika 
yra — laikytis jų atokiai. Jei tai neįmanoma, 
tai mes, būdami praktiški žmogiškieji chemikai 
ir suprasdami, kokių savų reakcijų galime laukti, 
susidūrę su tais, mums ypatingais, asmenimis, 
galime atkimšti galingiausią mūsų laboratorijos 
lentynoj bonką su etikete — „Humoro jausmas” 
— ir giliai įkvėpti jo turinį.

Bet, galvodami apie visa tai, būtume neišmin
tingi, jeigu bendrautume išimtinai su tais asme
nimis, kurie kiekvienu atžvilgiu yra giminingos 
mums prigimties. Mes esame reikalingi tar
pais ,,susimaišymo”taipgi ir su tais žmonėmis, 
kurie mus erzina, net į pasiutimą veda. Tokie 
žmonės mus išjudina ir paskatina veikti. Įdo
maus ir mus patenkinančio gyvenimo klausimas 
glūdi ne savų reakcijų vengiant, bet jas kontro
liuojant.

(Tęsinys iš pereitojo numerio)

ŽMOGIŠKOJI SAVIMI PASITIKINČIO 
PREKIAVIMO CHEMIJA

Kiekvieną savo gyvenimo dieną visi mes 
esame prekiautojai. Nebūtinai turim parda
vinėti prekes ar savo patarnavimus, bet mes 
išpardavinėdami patys save, savo idėjas arba 
sprendimus. Ir, sąmoningai ar nesąmoningai, 
mes prekiaujame, kad gautume tai, ko norime — 
biznyje, visuomeniniame gyvenime, savo draugi
jiniuose santykiuose, taip jau net ir savo na
muose.

Mes dažnai sutinkame tokio tipo ar tempera
mento žmonės, kuriuos galima būtų pavadinti 
prekiautojais „iš prigimties”. Atrodo, kad tam 
tikras vyras ar moteris iš prigimties yra prisi
taikęs ar prisitaiką prie kitų žmonių.

Jie taip lengvai pritaiko savo cheminę sudėtį 
prie tų asmenų, kuriuos nori paveikti, kad jų 
palankios cheminės reakcijos greit ir automa
tiškai įvyktų. Maža laiko teeikvojama asme
niniam prisitaikymui. Atitinkamas sandėris gali 
būti pradėtas nedelsiant.

Geras pardavėjas yra idėjų prekiautojas. 
Jei iš pradžių nekalba apie savo prekes, bet 
paliečia savo perspektyvų klausimą. Sudaręs 
aiškų mentalinį vaizdą, jis pradeda bandyti 
sudarinėti palankią kito asmens mentalinę laiky
seną, kad galėtų „susprogdinti” idėją savų 
perspektyvų naudai.

Sumaniai veikdamas, kombinuodamas per
spektyvos reikalus su sprendimu ir, prie to viso 
pridurdamas savo asmenybės chemiją — nuo
širdumą, pasitikėjimą ir entuziazmą, asmuo 
pasiekia tai, kad pirkėjas staiga prasiveržia: 
„Aš tai noriu”.

Tai yra vyksmas, kuris vyksta prie prekybinio 
agento rašomojo stalo arba krautuvininko kon
toroj. Toks pat vyksmas vyksta bažnyčios 
suole, kai kunigas iš sakyklos laimi savo para
pijai vyrą ar moterį, kurie niekad prieš tai ne
troško išganymo. Arba kai biznio organiza
cijoj darbo jėgų samdos pareigūnas sako jaunuo
liui, besikreipiančiam darbo: „Jūs galit pradėti 
dirbti pas mus nuo ateinančio pirmadienio”. 
Arba kai motina sako: „Gerai ■— štai šilingas. 
Eik ir nusipirk ledų”.

Tačiau faktas, jog kai kurie žmonės iš pri
gimties apdovanoti sugebėjimu lengvai prisitai
kyti ir talentu sukelti pageidaujamus „išsiverži
mus” kitų žmonių galvosenoj, nereiškia, kad 
tais sugebėjimais mažesniu laipsniu apdovano
tieji, negali tų savybių išsiugdyti. Jie tai gali, 
sąmoningai ir didele nauda sau, padaryti.

Paslaptis glūdi išugdymu tam tikros drąsos, 
pasitikėjimo savimi, bendraujant su kitais žmo
nėmis, nesgi pasitikėjimas savimi yra visų sėk
mingų sandėrių pagrindas. Pasitikėjimas savimi 
atsiranda drauge su kitų žmonių ir savęs paži
nimu. (Bus daugiau)

Kas buvo išsirašęs laikraštį pusmečiui, prašo
mas tuojau išsirašymą pratęsti, nes šis numeris 
pirmojo pusmečio yra paskutinis.

GENOCIDO MINĖJIMAS ARGENTINOJE
Argentinos padangėje esančių lietuvių kolo

nijose birželio mėnesyje įvairiomis dienomis 
buvo minima lietuvių gedulo diena; tai yra 
dešimties metų sukaktis nuo tos dienos, kada 
Lietuvai buvo rusų atimta laisvė ir devynių 
metų nuo pirmosios žiaurios Lietuvių deporta
cijos į Sibiro mirties stovyklas.

Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentinoje birže
lio 18 d. surengė gedulo dienos minėjimą Buenos 
Airese. Ši diena buvo pradėta 8,30 vai. radio 
bangomis, kur Z. Juknevičius ispaniškai radio 
klausytojams apibudino šios dienos reikšmę.

10,30 vai. atlaikytos pamaldos už tremtyje 
mirusius ir kenčiančius lietuvius, lietuvių para
pijos bažnyčioje. 17 vai. Lietuvių salėje Avela- 
nedoje įvyko minėjimo aktas, kuriame dalyvavo 
gausus skaičius lietuvių. Įžangos žodį tarė 
L.I.C. Arg. pirmininkas Ig. Padvalskis. Gražias 
kalbas pasakė agr. A. Šantaras ir K. Čibiras. 
Iš svečių tarpo kalbėjo argentiniečiai: L.D. 
Galtier ir Fr.L. Bcltram, kurie pareiškė daug 
užuojautos lietuviams.

Meninę dalį išpildė šv. Cecilijos choras, V. 
Rymavičiaus vadovaujamas ir pianistas An
drius Kuprevičius. Kaip visas lietuvių tautos 
šventes, taip ir šią plačiai paminėjo Argentinos 
spauda ir įsidėjo lietuvių deklaraciją, kurioje 
reikalaujama Lietuvai laisvė ir nepriklausomybė.

Leonas Kančauskas
Buenos Aires, 50.6.21.

GENOCIDO MINĖJIMAS BELGIJOJE
Birželio 18 d. Belgijos lietuviai minėjo Geno

cido dieną. Ta proga į Liežą suvažiavo apie 
300 tautiečių.

Minėjimas pradėtas 12 vai. pamaldomis, 
kurias laikė, ilgai kentėjęs Sibiro kalėjimuose, 
latvių vyskupas J.E. B. Sloskans. Pamokslą 
— pasakė kun. Jonas Dėdinas, Linveno univer
siteto studentas.

14 vai. prasidėjo minėjimas salėje. Buvo 
įneštos Lietuvos ir Belgijos vėliavos, Liežo apyl. 
pirm. Pranas Sekmokas papasakojo Lietuvos 
kančių kelią, paskui prancūziškai pakalbėjo 
kun. Dr. Gaida, J.E. vyskupas Sloskans, pran
cūziškai, lietuviškai ir latviškai, senatorius Jo
seph Haugnet'as prancūziškai, U.S.A, pulk, 
ir IRO direktorius Austrijai Squadrill’is, buvęs 
Belgijos konsulas Lietuvoje Hunebelle, prof. 
Menmier, Liežo vyskupo atstovas ir kiti. Be 
to, sveikino italų, ukrainiečių ir vokiečių atsto
vai, o raštu Lietuvos atstovas Prancūzijai Dr. 
Bačkis ir k.

Pamaldos — minėjimas salėje baigti Lietuvos 
Himnu.

Minėjimo aprašymus ir kalbėtojų santraukas 
įsidėjo 1950.6.19 d. išėję beveik visi Belgijos 
dienraščiai.

Minėjimą rengiant daugiausia pasidarbavo 
kun. Dr. Pranas Gaida ir p. Pranas Sekmokas.

Stepas Paulauskas

LIETUVIAI INTELEKTUALAI TREMTYJE
Pagal anksčiau Europoje atliktą tremtinių 

registraciją, lietuvių tremtinių tarpe yra labai 

didelis procentas inteligentinių profesijų asme
nų: medicinos gydytojų 256, dantų gydytojų 111, 
advokatų ir teisėjų 345, inžinierių ir architektų 
184, universiteto profesorių 126, vaistininkų — 
66, gailestingųjų seserų ir akušerių 243, labai 
didelis skaičius mokytojų, buv. valstybės tar
nautojų, karių, policijos pareigūnų, taip pat 
ūkininkų ir darbininkų. Šis nepaprastai aukš
tas inteligentinių profesijų asmenų skaičius 
lietuvių tremtinių tarpe paaiškinamas tuo, kad 
karo ir okupantų vykdytas teroras buvo pirmoje 
eilėje nukreiptas prieš šviesuomenę ir iš tos 
grupės gyventojų daugiausiai pareikalavo aukų.

Ta proga įdomu pastebėti, kad tik vieno 
medicinos gydytojo išmokslinimas valstybei kaš
tavo 25.000 — 30.000 litų. Panašių išlaidų 
pareikalavo ir kiekvieno kito akademinės pro
fesijos asmens paruošimas.

Jonas Pyragius, žinomas lietuvis sklandytojas, 
pakviestas Pietų Australijos Sklandymo Klubo 
Adelaidėje sklandymo instruktorium. Ade
laidės laikraštis „The Adversiter” iškėlė J. Py- 
ragiaus orinio sporto kvalifikacijas.

A. Bajoras, Lietuvoj baigęs Vilniaus uni
versitete miškų fakultetą, savo specialybę gili
nęs Vokietijoj, dabar dirba kaipo miškų inži
nierius Ontario Žemės ir Miškų Departa nente.

Antanas Mažiulis, žinomas tautotyrininkas, 
paruošęs tremtyje didžiulį veikalą apie senojo 
lietuvių tikėjimo liekanas dabartinėje krikščio
niškoje religijoje, šiuo metu jis VLIK-e atsto
vauja Vienybės sąjūdį.

Prof. Vaclovas Biržiška rūpestingai renka 
medžiagą savo naujam veikalui: „Tarp miru
sių žmonių ir gyvųjų knygų”. Yra paruošęs 
studiją „Senųjų lietuviškųjų knygų istorija”, 
kuri išeis atskira knyga.

Dr. J. Stasiūnas, ilgametis Karo Ligoninės 
gydytojas, pirmosios Lietuvoje kraujo trans- 
fuzijos stoties organizatorius, iš tremties at
vykęs Amerikon, gavo darbo savo specialybės 
srityje vienoje Čikagos ligoninėje.

Kazys Škėma, žinomas šachmatininkas, Vo
kietijoje leidęs žurnalą „Mūsų šachmatai”, 
apsigyveno Bostone. Jau dalyvavo kelidše šach
matų rungtynėse. Jų tarpe ir Montrealy įvyku
siose. Šiose rungtynėse pirmą vietą ir Mont- 
realio meisterio vardą laimėjo Ignas Žalys. Iš 
viso rungtynėse dalyvavo 16 įžymių šachmati
ninkų, jų tarpe 4 lietuviai.

Apsukresnieji Kanados lietuviai Sudburyje pra
deda statytis namus. Sudbury yra didžiausias 
šiaurės Ontario prov. miestas, nemažas susi
siekimo mazgas, kur dėl to auga ir vystosi pra
monė.

Australijos Lietuvių Draugijos Woomeros sky
riaus nariai nutarė pasiimti savo globon ku
rioje nors Vokietijos sanatorijoje esančius džio
va sergančius lietuvius. 16 narių tuojau pat 
pažadėjo paaukoti ligonių naudai po vieną 
siuntinį.

Lietuvių reformatų kunigas Kurnatauskas, gy
venąs tremtyje, parašė lietuviams reformatams 
tikybos vadovėlį.

Gen. St. Pundzevičius, atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Great Neck’e, netoli Naujorko.

Ružkys staiga žvilgterėjo į laikrodį. Jo veidu 
praslinko tamsus šešėlis. Staigiu judesiu atsi
stojo ir ištiesė ranką:

— Dėkui už pažintį ir staliuką! Man jau 
laikas. Ir taip užsiplepėjau.

Ir nė nesvyruodamas išėjo.
Aš išgėriau likusį alų ir išėjau į sodą. Vaikš

čiojau takais, sėdinėjau ant suolelių ir visą lai
ką įtemptai mąsčiau.

Po trijų savaičių Audronė grįžo į miestelį.
Nors kelis kartus ėjau ją aplankyti, niekaip 

negalėjau surasti namuose. Man net nepatogu 
buvo jos šeimininkės, kuri labai įtartinu žvilgsniu 
permetė mane ir nekantriai pakaušė:

— Jums vis dar nenusibodo’?
•— Kas? — pastačiau akis.
— Ilgą jiešmą drožti... Na, bet ligi kito 

karto! — ir nudzengė į sandėliuką.
Nenorėjau laukti to kito karto, ir daugiau 

nesilankiau. Tačiau užuomina apie ilgą jiešmą 
man davė naujos medžiagos susimąstyti. Šeimi
ninkė, man atrodė, kažin ką žinojo. Kažin ką 
paslaptingo ir intriguojančio.

Ėjau vieną vakarą į alinę ir netikėtai susitikau 
Audronę. Buvo žymiai pasitaisiusi, nudegusi 
nuo saulės, bet ir nerami.

Kai sveikino mane, jos ranka truputį virpėjo. 
Net skruostai nežymiai paraudo.

— Kodėl nieko nesakai, Vincai? — paklau
sė, kai negalėjau rasti kokio nors tinkamesnio 
žodžio.

— Ką turėjau, šeimininkei pasakiau! — at
kirtau.

— Tai tu buvai pas mane? O aš taip lau
kiau...

— Turbūt, kokio pažįstamo kambaryje.
Audronė nukaito, o jos akys sužaibavo. Bet 

greitai ji susivaldė ir atsiliepė:
— Kodėl tu toks piktas, Vincai? Kodėl 

visą laiką įtarinėji?
— Kodėl?! — sušukau ir mane apėmė ne

suvaldomas pyktis. — Kodėl?! — klausi. O ar 

bent kada mudu pasikalbava kaip žmonės? Ar 
atsisėdava kambaryje kaip suaugę? Niekad! 
Tu vis užimta, tu vis kažin kur buvoji, vis pa
vargus, vis poilsio, vienatvės nori! Kai pradedu 
kartais galvoti, — visai susipainioju ir, man 
atrodo, kad tu ne tik nemyli manęs, bet ir ne
gerbi. Juk jei nors truputį gerbtumei, neleistum 
kelias dienas kaip šuniui apie savo kamabarį 
lakstyti...

— Tu labai nervingas, Vincai! Tavęs nega
lima nė pažinti, — pertraukė mane Audronė 
ir apsidairė.

— Palauk, Audrone, netrukdyk! Leisk nors 
kartą bent gatvėje išsirėkti! Nors man labai 
sunku taipasakyti, bet klausyk: aš žinau, kad 
vedi dvejopą žaidimą, kad ne mane vieną turi...

— Dvejopą žaidimą? — nusijuokė Audronė, 
bet tas juokas buvo labai nevykusi vaidyba, 
nes skruostai droviai paraudo, o akys metėsi į šalį.

Pagal adresą tai šičia. 
Viskas atitinka,
Jei linksmai praleisti laiką 
Tamsta būsi linkęs.

— Taip, dvejopą, Audrone! Nors tu viena — 
bent mes taip mąstome — vasarojai sodžiuje, 
bet turėjai vienam tipeliui aiškintis, nes aš atsi
tiktinai niekur nesirodžiau. Ir aiškinaisi labai 
įmantriai: rausvame lakštelyje, rugiagėlėmis iš
puoštomis raidėmis...

— Vincai! — sukliko Audronė.
Bet aš jau nerojau ką nors pasakyti: prie 

pat mudviejų stovėjo sekretorius Ruškys ir, 
tartum, nieko nedėtas, kišo savo sudžiūvusią 
ranką.

— Jūsų ranka kaip replės. Spaudžiate ir 
akimis veriate! — nė nepasijutau, kaip išsitariau.

Ruškys ^piktai žvilgterėjo į mane, bet jo veidas 
buvo nuostabiai ramus: kaip mumijos.

— Palikime kiekvienam jo stilių! — pasakė 
ir, man pasirodė, net piktai.

Audronė buvo visai sumišusi. Ji stengėsi 
nežiūrėti į mane ir rausėsi savo rankinukyje.

ADOMĖNAS LONDONE

Taip, čia meilė, čia ir vynas, 
Viskas čia kaip rojuj — 
Žavios šypsosi merginos 
Ir džaz bandas groja.

Kalbama, kad užsieniečiams 
Nuolaidas čia daro: 
Už taurelę ir už bučkį 
Tik po vieną svarą.

— Visai netikėtai susitikome, ir p. Rimonis pa
kalbino mane... — aiškinosi.

Mane būtų lyg kažin kas kuolu per galvą 
tvojęs. Tuojau supratau, kad vėl aiškinasi.

— Taip, panele Audrone, netikėtai. Jūsų 
tiesa. O kad pakalbinau, — labai atsiprašau, 
tik ne jūsų, o p. Ruškio, — atkirtau ir norėjau 
nueiti.

Tačiau Ruškys neprarado šalto kraujo. Jo 
akys triumfuojančiai žybtelėjo, ir staiga paėmė 
mane ir Audronę už rankų.

— Nevaidinkime tragedijos, ponai! Va, čia 
pat alinė; užeikime, vadinasi. Tuojau atvėsime.

Žvilgterėjau į Audronę. Ji nusišypsojo. Ta
čiau, mano Viešpatie, jos šypsena buvo kaip 
vaiko, kuris džiaugiasi, kad tėvas už nusikalti
mą diržo neima. Nors aš dar lūkuriavau, ji 
žengė mažutį žingsnelį į priekį.

(Bus daugiau)

Kaip ten miela, kaip ten linksma.
Kaip kutena šonus,
Jūs paklauskit susitikę
Šį laimingą poną.
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IŠ MUSU GYVENIMO
NEVALGĖ, KAD GALĖTŲ MAISTUI SKIR
TUS PINIGUS LAISVINIMO TIKSLAMS 

PASKIRTI
Lietuvių Genocido progą, birželio 14 d. Man- 

chesterio apygardoje buvo paskelbta vienos 
dienos badavimas. Prieš tai Apyg. Valdyba iš
leido atsišaukimus anglų ir lietuvių kalbomis, 
ta pačia proga kreipdamasi. į tautiečius tos 
dienos sutaupytus pinigus paaukoti Mažosios 
Lietuvos Išlaisvinimo Fondui.

Sekmadienį, birž. 11d. Manchesterio lietuvių 
klube atsišaukimas lietuviškai buvo pakarto
tinai perskaitytas per garsintuvus. Pasėkoje 
to visi noriai vieningai jungėsi šio momento 
paminėjimui.

Ketvirtadienio (6.15) „DAILY DISPATCH” 
priminęs 10 metų Pabaltijo kraštų okupaciją 
ir begales ištremtųjų į Sibirą paminėto ir lietu
vius, kurie nenutraukdami darbo, paskelbė 
24 vai. badavimą. Pagaliau matomai ir pla
čiosios anglų masės, kurios kaip mums žinoma 
domisi kažkuo kitu, šįkart, iš joms suprantamo 
taško, buvo nustebintos tokiu lietuvių pasi
ryžimu dirbant visą dieną badauti.

Tikrai verta pasidžiaugti tautiečių šio skau
daus momento supratimu ir vieningu ryžtingumu 
parodyti pasauliui, kaip myli savo tėvynę. BEL-as

STAMBI PARAMA LIETUVIŲ NAMAMS
P. Balys Brazdžionis, žemės ūkio darbininkas, 

dar už 50 svarų pirko Lietuvių namų akcijų. 
Tai jau nebepirmas atsitikimas, kada jis savo 
sutaupąs paskyrė šiam lietuviškos ku'tūros rei
kalui. Ta proga jis parašė laišką, kuriame 
sako:

Mes stebimės kitataučių pasiektais laimėji
mais, džiaugiamės iškilusiais savaisiais. Bet argi 
pakanka tik kalbėti ir vertinti? Žinokim, kad ir 
mus kiti vertins. Ar išnyksime nepalikę savo 
solidarumo pėdsakų, kaip išsiblaškė pirmojo 
karo bėgliai? Ne visi asmeniškai galime pasi
reikšti, tačiau solidarumą parodyti kiekvienas 
galime. Mūsų kooperatyvai (Maistas, Pieno
centras, Lietūkis) buvo laikomi pavyzdžiu Pa
baltijy. Argi neiškils kitas mūsų kooperatyvi- 
nis paminklas — Lietuvių Namai?

Suprantu, kad už esamus pinigus negalima 
pradėjo nupirkti tinkamus namus. Iš savo santaupų 
siunčiu 50 svarų ir prašau atsiųsti akcijų. Ne
kreipkime dėmesio į tą mūsų tautiečių dalį, 
kuri šį reikalą ignoruoja ir nenuleiskime rankų, 
-—■ baigia B. Brazdžionis.

CENTRINIO SKYRIAUS IŠKILA
DBLS centrinis skyrius pereitą sekmadienį 

suruošė iškilą į atokiau nuo Londono esantį 
Whipsnades zoologijos sadą.

Dviaukštis autobusas buvo pilnas Londono 
ir artimesnių vietų lietuvių, apie 60. Daugumas 
iškilautojų buvo pavieniai žmonės, bet buvo 
ir šeimų.

Daug kas miesto gyventojų važiavo norė
dami paįvairinti pilką kasdienybę naujos vietos 
aplankymu, bet buvo ir tokių, kurie tikėjosi 
pamatyti plačiai garsinamą didžiausią Britą-

PROG A
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 dydžiu 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 I sv........................................3/-
į 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 (MffifflAITC) ITL 
11, GREEK SREET, 
LONDON, W. 1.

Rašyti prašoma: angliškai, lenkiškai, 
lietuviškai.

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

nijos zoologijos sodą. Ploto atžvilgiu jis tikrai 
labai didelis, bet „gyventojų” gausumu dideliu 
negalima pavadinti. Tačiau ir gyvūnų visokių 
yra.

Sodas gerai sutvarkytas, turi vietinį susi
siekimą, užkandines ir kitus būtinus įrengi
mus. Gražiam ir šiltam orui esant, į jį atva
žiuoja labai daug žmonių, bet kamšaties nejau
čiama. Dėl to jis, kaip trumpo poilsio vieta, 
tikrai geras.

Iškilautojai, praleidę sode 7 valandas, grįžo 
pailsėję ir kupini gerų įspūdžių. Ra.

„RŪTA” SVEČIUOSE PAS CORBY’O 
LIETUVIUS

Nors Corbyje, palyginti, mažai yra lietuvių, 
tačiau jie išdrįso pasikviesti gausų Nottinghamo 
chorą „Rūta” ir tautinių šokių grupę pasisve
čiuoti.

Sunku nupasakoti kiek daug darbo ir vargo 
teko pakelti Corbio lietuviams, bet jie nebojo 
nieko, kad tik galėtų pasidžiaugti švelnia lie
tuviška daina ir pasigerėti grakščiu lietuvišku 
šokiu.

Neperdedant galima pasakyti, kad jie taip 
gražiu ir vaišingu priėmimu tikrai sukėlė vi
siems choristams ir šokėjams begalinį pasigerėji
mą. Nors tai buvo birželio 11 d., bet ši diena 
ilgai ir skaidriai švies svečių širdyse, bylodama 
apie taip malonius Corbio lietuvius.

Ypatingai svečiai dėkingi p. Vireikai, p. Keb- 
liui, p. Navickui ir p. Navickienei, taip jau ir 
visiems Corbio lietuviams. Choristai ir šokėjai.

MIRĖ ST. MEŠKAUSKAS
Birželio 24 d. Castle Donington Hostely 

staiga mirė S-gos narys Stasys Meškauskas, 
gimęs 1901 m. rugpiūčio 11 d. Pašušvio m., 
Kėdainių aps.

Jo giminės prašomi atsiliepti palikimo reikalu 
į Sąjungos centrą.

BAIGĖ ATOSTOGAS DBLS 
PIRMININKAS

DBLS Centro valdybos pirm. M. Bajorinas 
tris savaites atostogavo Lamanšo kanale esan
čiose Britų salose. Iš atostogų jis jau grįžo ir 
dirbti.

NAMU VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: už 50 sv. B. Braz

džionis; už 17 sv. A. Petrauskas; už 5 sv. Č. 
Širvidas; už 3 sv. V. Balickas, K. Matulaitis, 

-J. Dėdinas; už 1 sv. P. Garkevičienė, R. Ko
vėtas, S. Starolis, V. Marcinkutė, Č. Skeltytė, 
J. Sirutis, J. Benetis.

Namų Fondui aukojo: 2 sv. partizano A.T.B., 
žuvusio 1941.6.23, vardu.

KALBOS
DAUGIAU GALVOKIME

Ką reiškia randasi ?
Baisiai įsisenėjusi klaida ne vietoj vartoti 

veiksmažodį rastis, tiksliau to veiksmažodžio 
esamojo laiko formą randasi. Štai sakinys iš 
vieno laikraščio, kur randasi nevartotinas: „Či
lėje randasi žymios vario, salietros ir švino ka
syklos”. Kodėl čia ir panašiuose sakiniuose 
vartojamas randasi, tik tas gali suprasti, kas 
moka vokiškai ar rusiškai. Tos kalbos vartoja 
tos rūšies sakiniuose randasi (plg. sich befinden, 
nachoditsia). Bet paprastas mūsų žmogelis lie
tuvis, „mokslo” bei „kultūros” nesugadintas, 
tepasakytų: „Čilėje yra žymios v.s. ir š. kasyk
los”.

Antrd vertus, kas sako randasi vietoj yra, 
tas nuoseklus būdamas turėtų sakyti radosi 
vietoj buvo tos rūšies sakiniuose, pvz. Amerikoje 
seniau radosi daug daugiau miškų. Matom, 
kad čia radosi vietoj buvo visai netinka. Dėl 
to ir randasi nevartotinas vietoj yra.

Kodėl vesti, o ne apsivesti?
„Ateities” 2 nr. 19 p. rašoma: „Jonas Sobies

kis... gimė, buvo vainikuotas karalium, apsivedė 
ir mirė tą pačią dieną: birželio 17-tąją”. Ar 
pagalvojame, ką reiškia apsivesti? Ar palygi
name su kitais, tos rūšies žodžiais: apsisukti, 
apsivilkti, apsišluostyti. Jeigu kas sako apsivesti,

KLAUSIMAI,
KLAUSIMAI: KAIP YRA SU BUVUSIAIS 

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS NAMAIS? 
KAD JIE YRA PARDUOTI, TAI TAS MUMS 
ŽINOMA, BET KUR YRA PINIGAI, GAUTI 
UŽ NAMUS? AR JIE NEGALĖTŲ BŪT 
PANAUDOTI DABARTINIAMS D.B.L.S. NA
MAMS PIRKTI, KAIP PASKOLA, AR PA
NAŠIAI? — J. KLEVAS.

ATS.: Lietuvos Pasiuntinybė niekuomet ne
turėjo pilnai nuosavų namų (freehold). Ji turėjo 
tik ilgos nuomos namus (long term lease). Su
darant ilgametę nuomos sutartį, sumokama iš 
kalno didesnė suma, paliekant mokėti žymiai 
sumažintą metinę nuomą. Jeigu dėl kurių nors 
priežasčių taip išnuomotuose namuose neišgy
venama pilnas sutarties laikas, tai likusiąją 
(neišgyventąją) Nutarties dalį galima parduoti 
kam kitam už sutartą kainą.

Prieš karą Pasiuntinybė turėjo didelį perso
nalą ir didelius namus, nes santykiai, ypač ko
merciniai, tarp Lietuvos ir šios šalies buvo labai 
išsiplėtę. Sovietams užgrobus Lietuvą, Pasiun
tinybės santykiai su Lietuva nutrūko. Nutrūko 
taipgi ir lėšos Pasiuntinybės išlaikyt, kurios buvo 
gaunamos iš Lietuvos iždo. Teko ieškoti būdų, 
kaip Pasiuntinybę išlaikyti. Tuo tikslu visų 
pirmiausiai buvo paleista visas didelis Pasiunti
nybės personalas, pasiliekant tik Ministeriui ir 
Patarėjui, kurie ir ligi šiam laikui visus Pasiun
tinybės reikalus vieni atlieka. Tolimesniam iš
laidų sutaupymui teko atsisakyti didelio namo, 
kurio išlaikymas brangiai atsieidavo. Tuo tiks
lu parduoti buvo likusioji didelio namo nuoma 
ir įsigyta mažesni namai ilgametės nuomos 
teisėmis. Sumažinus tuo būdu ’ didelių namų 
išlaikymo išlaidas, atsisakius didesnio personalo, 
o likusiam personalui apkarpius algas „ligi 
kaulo”, kad tik pragyventi galėtų, Pasiuntinybė 
galėjo šiaip taip išsilaikyti ligi šiam laikui. Toli
mesniam jos išsilaikymui šiek tiek padeda įva- 
rios konsularinės pajamos (už pasus ir kitus 
dokumentus), bet jos ligi šiol yra permažos ir 
padengia tik dalį reikalingų išlaidų.

Šitokių priemonių dėka, Pasiuntinybė galėjo 
šiaip-taip išsilaikyti per šiuos paskutinius de
šimts metų. Bet turi būti aišku, kad tolimesnis 
jos išlaikymas juo toliau, juo darosi sunkesnis 
ir tuo atžvilgiu jos ateitis nėra užtikrinta. Tai 
sukelia daug rūpesčio tiek Ministeriui, tiek ir 
visiems, kurie supranta Lietuvos Pasiuntinybės 
išlaikymo svarbą. Šis rūpesnis galėtų žymiai 
sumažėti, o gal ir visai išnykti, jeigu visi šioje 
šalyje lietuviai atliktų savo, kaip Lietuvos pi
liečių, pareigas. Tarp tų pareigų yra viena, kuri 
svarbi tiek jiems patiems, tiek ir Pasiuntinybei 
— tai Lietuvos užsienio pasų išsiėmimas ir jų 
palaikymas tvarkoje. Jiems patiems būtų ta 
nauda, kad jie pasiliktų neabejotini Lietuvos

SKILTELĖ
apsivedė, tai nuoseklumas reikalauja, kad jis 
sakytų ir apsivedybos, apsivestuvčs. Bet jeigu 
sakome vedybos, vestuves, tai turime sakyti ir 
vede (mergaitė ištekėjo), bet ne apsivedė.

Panašus kam, ar panašus į ką ?
Vienas laikraštis rašo: „Tokių ir joms panašių 

korespondencijų spaudoje randame labai daug”. 
Kažkaip jau esame apsipratę, kad būdvardis 
panašus su naudininku nelabai jau rėžia ausį, 
kaip duotame sakiny. Bet ar tas naudininkas 
po būdvardžio panašus iš tikrųjų tinka? Gal
vokime patys, lyginkime su panašiais kitais 
pavyzdžiais. Pvz. kaip lietuviai paprastai sako: 
jis tau panašus ar į tave panašus; sūnus tėvui 
panašus ar į tėvą panašus? Tokius pavyzdžius 
prisiminę, man rodosi, visi sutiksime, kad reikia 
sakyti panašus į ką, bet ne panašus kam.

Kodėl atsitiktinai, o ne pripuolamai?
Laikrašty skaitome: „Toks Čilės sukomuni- 

stėjimas įvyko ne pripuolamai”. Ką tas Č. 
sukomunistėjimas turi bendra su kokiu puolimu 
ar pripuolimu, visai neaišku. Tokią prieveiks
mio pripuolamai vartoseną tik tas galės suprasti, 
kas moka lenkiškai (pig. przypadkowo). Jeigu 
rašytojas nori pasakyti, kad kas nors įvyko ne 
staiga, ne vienu atsitikimu, jis turi vartoti daug 
geriau čia tinkantį prieveiksnį ne atsitiktinai.

„Ateitis”

ATSAKYMAI
piliečiai, ir moralinės ir juridines teisės visais 
reikalais kreiptis į savo Pasiuntinybę, o Lietuvos 
Pasiuntinybės konsularinės pajamos nuo to 
padidėtų ir užtikrintų jos tolimesnį išlaikymą 
ligi to laiko, kol bus vėl atgauta Lietuvos laisvė. 
Toks užtikrinimas sumažintus jos rūpesčius ir 
leistų jai ramiau ir didesne sparta rūpintis Lie
tuvos laisvės atgavimu.

D.B. Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba ir 
„Britanijos Lietuvio” Redakcija puikiai žino 
apie šiuos visus dalykus ir todėl DBLS namams 
pirkti jokios piniginės paramos iš Pasiuntinybės 
neprašo. Ji žino, kad Pasiuntinybę, jeigu ga
lėtų, tai ir be prašymo pati mielai tai padarytų.

KL: BUVO GAUTAS PASIUNTINYBES 
APLINKRAŠTIS, KURIAME RAŠOMA, KAD 
VISI UŽSIENYJE GYVENĄ LIETUVIAI TU
RI TURĖTI UŽSIENIO PASĄ, O TURĮ PASĄ 
TURI PRATĘSTI JĮ KAS DU METAI. KAS 
NETURĖS, AR TURĮ NEPRATĘS, SUĖJUS 
DVEJIEMS METAMS, TAI, EINANT LIE
TUVOS ĮSTATYMAIS ESĄ NUSTOJA LIE
TUVOS PILIETYBĖS. KAIP SU ŠIUO REI
KALU YRA? J. KLEVAS

ATS.: Jokių aplinkraščių, kiek mums žinoma, 
Lietuvos Pasiuntinybė ligi šiol nėra šiuo klausimu 
siuntinėjusi. Lietuvos Pasiuntinybė štai ką darė 
ir tebedaro:

Tiems žmonėms, kurie kreipiasi į ją ir prašo 
žinių ir informacijų apie tai, kaip ir kas reikia 
daryti, Lietuvos užsienio pasui gauti, Pasiunti
nybė pasiunčia anketos lapą (Pareiškimo formą) 
kuriame nurodyta, kokios žinios reikalingos 
užsienio pasui gauti. Be to, pridedama ir 
lapelis „Žinios apie užsienio pasus”, kuriame 
smulkiau nurodoma, kas ir kaip reikia daryti 
dėl užsienio paso gavimo. Pareiškimo formoje 
yra pakartotas 22-ras paragrafas iš Lietuvos 
Pilietybės [statymo, kuris skamba taip:

„Lietuvos pilietis gali būti pripažintas 
netekusiu Lietuvos pilietybės, jeigu jis bent 
dvejus metus gyvena užsienyje be užsienio 
paso, arba su nustojusiu galios užsienio 
pasu”.

Lapelyje „Žinios apie užsienio pasus” 
plačiau paaiškinama, ką šis įstatymas reiškia 
ir kodėl toks įstatymas yra išleistas. Tame 
lapelyje yra pažymėta, kad panaši tvarka 
yra visuose kraštuose; kad bet kurios šalies 
pilietis, gyvenąs ne savo krašte, turi turėti 
savo krašto užsienio pasą, kol jis gyvena 
užsieny.

Šitie paaiškinimai pateikti dėl to, kad Angli- 
jon atvykę lietuviai ne visi tai žino. Bet jie 
turėtų susirūpinti, jeigu nenori, kad dėl piliety
bės pakui kiltų kokių nors nesusipratimų ir 
nereikalingų sunkumų. Pasiuntinybė tam ir yra, 
kad ji paaiškintų žmonėms visus tuos dalykus, 
kurių jie gali ir nežinoti. Pasiuntinybė 
taip pat turi rūpintis ir ginti šios šalies 
įstaigose savo piliečių interesus, jeigu iškyla 
reikalas, bet ji ne visuomet gali kištis ir tinkamai 
reikalus ginti, jeigu žmogaus pilietybė neaiški. 
Yra daugelis ir kitų priežasčių, dėl kurių gy
venantiems užsieny svarbu turėti savo šalies 
pasas. Todėl musų žmonės turėtų jais apsi
rūpinti, ypač kad ir išlaidos nėra jau taip di
delės — du svarai per du metu, arba po svarą 
metams. Kas negali už pasą užsimokėti, tai 
gali jį gauti nemokamai, paaiškinęs priežastis, 
dėl kurių negali užsimokėti (liga, nedarbas 
ir 1.1.), pristatęs apie tai iš D.B. Lietuvių Sąjun
gos, ar kitos organizacijos, liudymą bei pasi
žadėdamas pirma proga sumokėti. Žodžiu, kas 
gali — tas užsimoka, kas negali — tas gauna ir 
nemokamai. Pavyzdžiui, lietuvius gyvenan
čius stovyklose Vokietijoj, Pasiuntinybė aprūpi
na pasais ir kitokiais dokumentais visai nemo
kamai, dar savo lėšų pridėdama už persiuntimą 
ir 1.1., nes aišku, kad konsuliarinių mokesčių, 
būdami tremtyje, jie negali užsimokėti. Tuo 
būdu išeina taip, kaip ir turi būti — „ranka 
ranką plauja, kad abi butų švarios”: Pasiunti
nybė padeda tiems, kurie yra pagalbos reikalin
gi, o tie, kurie gali užsimokėti konsularinį mo
kestį, turėtų tai padaryti. Tuo būdu ir savo 
pilietinę pareigą atliktų, ir pagelbėtų Pasiunti
nybei lengviau laikytis ir geriau savo pareigą 
atlikti.

Gimines ir artimuosius dėl netikėtos 
skyriaus nario 

Stasio MEŠKAUSKO 
mirties, nuoširdžiai užjaučia

DBLS Castle Donington skyr. valdyba 
ir nariai

Paieškomas Augustinas KURAS, gimęs 
1926 m. Dambravos kaime, Gelgaudiškio vai., 
Šakių apskr., atvykęs -Anglijon iš Luebecko ir 
gyvenęs Londone bei Leigh, Lancs.

Jis pats, ar kas apie jį žino, prašomi pranešti 
šiuo adresu:

Lithuanian Legation, 17, Essex Villas, 
London, W.8.

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS 
KARTAIS NEPASIBAIGĖ?
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„BRITANIJOS LIETUVIS** 1950 m. birželio 30 d.NAUJIENOS korėjos karas
{Tęsinys iš 1

Rusija Saugumo Tarybos 
niekas jos vardo ten neminėjo, 
slavija balsavo prieš Saugumo Tarybos 
tarimą.

Amerikos aviacija, tuoj po prezidento įsa
kymo, pradėjo Korėjai teikti pagalbą. Tačiau 
karo veiksmai buvo tiek toli pasistūmėję į kraš
to gilumą, kad Seulo pietiečiai neįstengė ap
ginti. Trečiadienį jį užėmė šiaurinės Korėjos 
komunistų kariuomenė.

Amerikos aviacija pradėjo bombarduoti įsi
brovėlių kariuomenės telkinius. Numušta ke
letas šiauriečių lėktuvų, paimta belaisvių ir 
ginklų. Tiek lėktuvai, tiek ir ginklai yra rusiš
kos kilmės.

D. Britanijos min. pirm. Attlee parlamente 
pareiškė, kad Britų karo laivyno vienetai, esą 
Japonijos vandenyne, perėjo Amerikos pajėgų 
vyr. vado toje srityje žinion Korėjos respublikai 
padėti. P. Churchill’is pasakė, kad opozicija 
parems vyriausybę būtiną pareiga jai atlikti.

Atėjus Amerikos karo pajėgoms pietų Korė
jai į pagalbą, pavojus jai praėjo. Todėl fronto 
veiksmai, bei kariniai pasistūmėjimai nesudaro 
esmės. Svarbu tai, ar Korėjos karas ncišsiplės 
ir nepavirs pasauliniu karu, i tai prez. Truman’as 
atsakė, kad bus daroma visa, kad Korėjoje 
kilęs karas neišsipiėstų ir būtų tik jai išlaisvinti 
karas.

Amerikos pastangas suteikti užpultajai Ke
rėjai pagalbą parėmė ne tik D. Britanija, bet 
N. Zelandija ir Australija, pavesdamos savo karo 
laivyno dalį vyriausiajo Amerikos karinių pajėgų 
Japonijoj vadui. Ir Kanada pareiškė, kad pare
ms Ameriką.

Amerikos pasiryžimą vykdant Saugumo 
rybos nutarimą suteikti užpultajai Korėjai 
galbą remia viso laisvojo pasaulio žmonės.

įstatymą. Gen. MacArthur’as išvyko į Korėją, asme- 
į Amerikos kariuomenę priimti Į niškai susipažinti su karo būkle vietoje.

Trečiadienį Rusija įteike JTO gen.
Ištarnavę notą, kurioje įrodinėja,

tikrai grėsė

Amerikos
Žudymosi

j Izraelį

puslapio)

posėdy nedalyvavo ir
Tik viena Jugc- 

nu-

SAVAITĖS ĮVYKIAI
SATELITAt^ASIRAŠINĖJA MASKVOS 

ŠABLONO SUTARTI
Sbvįetų sulipdytos ryt. Vokietijos komu

nistinės vyriausybės vicepremjeras W. Ulbricht’as, 
pereitą savaitę aplankė kaimyninius satelitinius 
kraštus: Čekoslovakiją ir Vengriją ir ten pasi
rašė vadinamas kultūrinio ir ūkinio bendra- 

sutartis. Pragoję būdamas jis pa- 
„ryt. Vokietijos respublika su Čeko- 
respublika neturi ginčytinų klausi- 
Sudetų krašto 2 milijonų vokiečių

SPAUDINIAI

persekio-

vicekon- 
priežastis

iš Vokie-

* Staiga mirė vadinamosios ryt. Vokietijos 
liaudies policijos viršininkas Kurt Fischer’is.

* Italijoj šiuo metu užregistruota arti dviejų 
milijonų bedarbių.

* Frankfurto stadione futbolininkas, spir
damas kamuolį, nuplėšė koja žolę kaip tik ties 
ta vieta, kur buvo įsiraususi tonos svorio avia
cijos bomba. Pasirodo, ji ten buvo nuo 1944 
metų.

* Šveicarijoj bedarbių skaičius sumažėjo iki
5.800 arba vieno dirbančiųjų nuošimčio.

* D. Britanijos angliakasių sąjunga pasiūlė 
kasyklų valdybai padidinti mažiau atlygina
miems darbininkams atlyginimą 15 šilingų.

* Pereitą savaitę Prancūzų vyriausybė atleido 
iš pareigų kariuomenės štabo viršininką gen. 
Revers’ą ir gen. Mast’ą. Abu atleisti ryšium 
su byla, kilusia dėl slapto dokumento Indokini- 
jos reikalais patekimo Indokinijos komunistų 
vadui Hočimin’ui.

* 75.060 vokiečių iš ryt. Vokietijos atbėgo 
į vak. Berlyną per paskutiniuosius keturis mė
nesius, kaip politiniai emigrantai. 46.000 leista 
pasilikti, o kitiems patarta atgal grįžti, nes jie 
nepateikė įtcdyrr.ų, ki d 
jimo pavojus.

* Frankfurte nusižudė 
sulas City Eenderscn'as. 
neišaiškinta.

* 700 žydų, emigravusių
tijos DP stovyklų, nelegaliai grįžo atgal, norė
dami į kitus kraštus išemigruoti. Grįžo jie dėl 
to, kad žydų valstybėje jiems nepatiko gyve
nimo sąlygos.

* Jacksonvilles (Floridoj) futbolo stadione 
perkūnas trenkė į kamuolį spardančius futbo
lininkus. Visi buvo nutrenkti. 6 netrukus atsi- 
gaivelėjo. o 3 teko į ligoninę vežti.

* Amerikos parlamentas priėmė 
kuris leidžia
2.5C0 užsieniečių. Priimamieji turės būti gerai I Trečiadienį Rusija įteike JTO gen. sekrei. 
parinkti, tarp 18 ir 35 metų amžiaus. Ištarnavę notą, kurioje įrodinėja, kad Saugumo Tarybos 
5 metus, galės gauti Amerikos pilietybę. nutarimas esąs neteisėtas, nes tarybos pasėdyje

* Ryt. Vokietijoj įkurta ir „vandens liaudies nedalyvavęs jos 
policija”. Ji turės mažesnio tipo karinius laivus, 
kuriuos davė sovietai.
maskuotas karo laivynas, panašiai, 
policija, kuri yra kaip reguliari 
ginkluota, visų rūšių ginklais.

* Vašingtone įvyko Amerikos, 
D. Britanijos atstovų pasitarimas 
kaip sustiprinti atominių paslapčių saugojima. I

•Išvykus iš Vatikano nepaprastam prez. LIETUVIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
Trumano pasiuntiniui Taylor’ui, ten neliko jokio Birželio 17 d. prasidėjo DBl 
Amerikos atstovo. O reikalas jį turėti nemažas, suorganizuotos lietuvių 
Amerikos pasiuntinybės Vatikane įsteigimo klau- Pirmenybėse dalyvauja 
simas dabar Amerikos užsienio reik, ministe- „Lithuanica”, Coventrio
rijos yra svarstomas. „Vilnius”, Leamingtono

* Komunistinės Kinijos švietimo ministeris chesterio „Kovas .
pareiškė, kad kinų mokyklose mokslas bus Kiekviena k-da žaidžia su kiekviena 2-jas
vedamas pagal sovietinius vadovėlius ir kad rungtynes: namie ir išvykoje. Laimėjus rungty-
kandidatai į mokytojus bus siunčiami į Rusiją nes k-da, gauna 2 taškus, po lygiųjų, sužaidus 
pasirengti. pratęsimą ir vėl gavus lygiąsias, abi k-dos

* Berlyno sovietiniam radiofone įvyko di- P° tašk4- Daugiausiai taškų surinkusi
delis valymas. Jo pasėkoje dalis rusų žymių lalml Anglijos lietuvių kreipsimo meisterio 
pareigūnų jau dingo. ir Pareinamąją Sporto Sajos taurę, bei

, , ,, S-gos dovana.
* Britų povandeniniam aive „Tallyko , esan- ... . ,. . • ■ ■1 . - Birželio 17 d. Įvyko 2-jos pirmenybių rungty-č.am Devonporto uoste, susektas sabotažas. I.... Covenl,.yje susitiko „Apuokas>> su Leamin. 

Laivo mašinose pastebėtas smėlys. Ta. jau I >>Bricdžiu-. ir Manchesteryje - „Kovas” 
penktas toks atsekimas po paskutiniojo karo su Ha|jfaxo „Vilniumi”.
Bri'ų karo laivyno laivuose. Įvykis tiriamas. n♦ - • . • • i •J 1 J Pirmosios rungtynes pasibaigė ,,Apuoko lai-

* Kanados senato komisija emigracijos reika- mčjinlu 23:15 (17:7), o antrąsias, po 
lams pranešė, kad paskutiniaisiais metais emi- kovos laimėjo Manchesterio „Kovas”, 
gruojančiųjų į Kanadą sumažėjo. Tuo tarpu tatu 43:40 (18:21).
imigracija į Kanadą yra pageidaujama. Į Nemačiau pirmųjų rungtynių, todėl

* Atsistatydino Japonijos vyriausybė, 
vyriausybę sudarys atsistatydinusios min. pirm. 
Jošida.

* Atsistatydino ir Persijos vyriausybė, 
sudaryti šachas pavedė kariuomenės 
gen. Ali Razmana’i.

* Amerikos parlamentas priėmė 
užsienio (Ispanijos 
Amerikos avių augintojai, pa
šilo); ių specialistų stoka.
įvykiais Korėjoje, Australijos

Malajus sunkiųjų 
Britų kariuomenei pa-

atstovas. Toks 
kaip pareiškė autoritetingi asmens, 

Tai yra ne kas kita, kaip I grįstas, nes ta pati taryba 1949 m.
kaip liaudies kad tarybos nario nedalyvavimas posėdy 
kariuomenė reiškia jo veto nutarimui. Tokį aiškinimą 

met parėmė ir Rusijos atstovas.
Kanados ir 
apie būdus.

Ta- 
pa-

aiškinimas, 
yra nepa- 
išsiaiškino, 

ne- 
uo-

Sporto fįįjos 
krepšinio pirmenybės. 
5 k-dos: Bradfordo 
„Apuokas”, Halifaxo 
„Briedis” ir Man-

gauna 
k-da 

vardą 
DBL

kietos 
rezul-

darbiavimo 
reiškė, kad 
Slovakijos 
mų”, Iš
ištrėmimą Ulbricht’as laiko teisėtu veiksmu, nes 
jis esąs paremtas Jaltos ir Potsdamo susita
rimais.

Su Čekoslovakijos ir Vengrijos vyriausybėmis 
Ulbricht’as pasirašė tokio tipo sutartis, kaip 
prieš kurį laiką su satelitine Lenkijos vyriau
sybe, kuriai pripažino laikiną Oderio ir Neisės 
upėmis einančią liniją, kaip pastovią ir neginčy
tiną tarp Lenkijos ir Vokietijos sieną.

Šitas ryt. Vokietijos sovietinio satelito atsto
vo važinėjimas po kaimyninius satelitus ir pa- 
sirašinėjimas Maskvoje nustatytu šablonu su
tarčių vakaruose ir laikomas atsakymu vakarams 
į pastarųjų pastangas 
vak. Europos kraštų 
vadovybėm

Sujungus Lenkijos
ir ryt. Vokietijos pramone, Sovietai daug laimėtų, 
nes padaugėtų pramonės gaminių, kuriuos iš 
satelitų jie pusvelčiui arba visai už dyką paima; 
pav. iš Vokietijos, vadinamų reparacijų vardu. 
Šiek tiek turėtų naudos ir ryt. Vokietija, kurios 
pramonė dabar skursta dėl žaliavos stokos, 
ypač dėl nereguliaraus jos gavimo, kuris yra 
neišvengiama rusiškojo planavimo pasėka.

LIETUVA 1950 M. BRITANIKOJE
Šių metų Encyklopedia Britanica metiniame 

priede — Britanica Book of the Year, yra ne 
mažas bendro pobūdžio apie Lietuvą straipsnis. 
Jis pagrįstas, kaip medžiagos šaltiniais LAIC’o 
leidžiamu „Lithuanian Bulletin”, Stockholmo — 
„Newsletter from Behind the Iron Courtain” 
ir „Baltic Review” leidiniais.

Be to, šiame leidiny yra lietuvių istorijos ir 
švietimo skyreliai, gyventojų skaičiaus nagri
nėjimas, aprašomos Lietuvos gyventojų depor
tacijos, minimas Lietuvos Pasiuntinio memo
randumas, aiškinama žemės ūkio kolchozini- 
mas, Lietuvos bažnyčios likimas ir mokyklų 
būklė.

Pabrėžtina šiuose straipsniuose pažanga, pa
rodyta kratytis rusiškų simpatijų objektyvumo 
labui, ko negalima būtų ne kartelio pasakyti 
apie ankstyvesnius Britanicos mokslinius bei 
informacinius straipsnius.

Schuman’o planu sujungti 
sunkiąją pramonę vienon

su Čekoslovakijos

KONGRESAS KOVAI SU TIRONIJA
Šią savaitę Berlyne įvyko tarptautinis kul

tūros kongresas. Dalyvavo 16 kraštų įžymūs 
mokslininkai, rašytojai bei kultūrininkai. Kon
gresu pasaulio spauda labai domisi ir apie jo 
darbus plačiai rašo.

Kongresą atidarė Berlyno vakarinės dalies 
burmistras E. Reuter’is. Savo kalba jis iš karto 
davė kongresui tikrą linkmę. Jis nurodė, kad 
susirinkome čionai, idant pasakytume pasauliui, 
kad dėl laisvės kovojame visur, kur tik yra prie
spauda. Kovojame su rėžimais, kuriems pavyko 
užvaldyti didelę žemės dalį, besitęsiančią nuo 
Labos upės iki Vladivostoko.

Žinomas rašytojas A. Koestler’is kvietė va
karų intelektualus mesti neutralumą dabarti
nėje kovoje su komunistine tironija. Negali 
būti neutralumo, — kalbėjo jis, — kuomet ko
vojama su cholera. Susirinkome čia ne tam, 
kad ieškotume abstrakčių sąvokų šūkiams, bet 
kad pasirašytume paktą kovai su tironija.

įžymus italų rašytojas Silonė savo 
pažymėjo, kad kova dėl taikos negali 
sietą nuo kovos dėl laisvės.

Kongresas truko keturias dienas,
visa eilė svarbių nutarimų. Šis kongresas ir 
yra vakarų atsakymas į kominformo organi
zuojamus vadinamuosius taikos kongresus, ruo
šiamus komunizmo grobuoniškiems tikslams 
paslėpti. Kongresas susirinko Berlyne ir labai 
erzina sovietus, dėl to jų spauda visokiausiais 
žodžiais neigia kongresą ir kolioja jo dalyvius.

kalboje
būti at-

Priimta

„LIETUVIS” SUSTOJO.
IŠEINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Birželio 23 d. išėjo paskutinis Vokietijoje 
ėjusio lietuviško laikraščio — „Lietuvio” nu
meris. Sustojo jis dėl to, kad jo redaktorius 
ir leidėjas p. V. Meškauskas sulaukė eilės emi
gruoti. Paskutiniu laiku emigravus jo padėjė
jui ir kitiems bendradarbiams, redakcijoje jis 
buvo likęs vienas. Jo darbas buvo sunkus, nes 
ir seniau, dėl bendradarbių išemigravimo tek
davo redaktoriams laikraštį ne suredaguoti, 
kaip paprastai sakoma, bet „padirbti” (vadinasi 
redaktoriams visą 
tiniuosius numerius 
redaktorius vienas

Atsisveikindamas
kauskas padėkojo jiems už paramą, kuri įga
lino laikraščio leidimą net pusę metų ilgiau 
nutęsti, kaip jie „Lietuvį” išleisdami galvojo.

Nors „Lietuvis” sustojo ėjęs, bet laimingu 
sutapimu Vokietijos lietuviai neliks be lietu
viško laikraščio. Vietoje „Lietuvio” pasirodys 
naujas laikraštis vardu „Tremtis”, kurią reda
guos ir leis p. S. Miglinas, senas Lietuvos žur
nalistas, kuris, kaip paskutinysis „Lietuvio” 
numeris pranešė, ne tik nesiruošia niekur emi
gruoti, bet ir netykoja geros progos numirti. 
(Apie „Tremtį” žiūr. „B. Lietuvio” š.m. 24 num.).

turinį parašyti), tai pasku- 
išleidžiant, tas darbas, kada 
liko, buvo dar sunkesnis, 
su skaitytojais p. V. Meš-

„LIETUVIŲ KALBOS VADOVO” REIKALAI
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba 

atsiuntė platų paaiškinimą dėl Lietuvių Kalbos 
Vadovo leidimo. Ji praneša, kad šios, dide
lės ir vertingos knygos spaudos darbas jau bai
giamas ir liepos mpn. pradžioje vadovas bus 
pradėtas prenumeratoriams siuntinėti. Prenu
meratoriams jis D. Britanijoje kainuos 30 ši
lingų, ne prenumeratoriams — 2 svarai. Pre
numeratos priėmimas uždaromas liepos 1 d.

D. Britanijoj gyveną asmens L. K. Vadovą 
gali užsisakyti per DBLSąjungos centrą, bet 
gaus jį tiesiai iš leidyklos.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 6 (3 t.)

Iš skiemenų: teis, teis, teis, vės, neš, ta na, na, 
si, vi, bai, kru, ry, lais, tą, a, a, a, ir, ir, čiau, 
die, bet, ji, at — sudėkite žinomo Lietuvos poeto 
posakį aktualų mum šiandien. Pažymėkite po
eto slapyvardę ir pavardę ir veikalo pavadinimą.

GALVOSŪKIS Nr. 7 (3 t.) 
paklausiau kaimyną: „Kiek tau metų,

SCHUMANO PLANAS BRITŲ PARLAMENTE
Schumano planui svarstyti konferencija per

traukė darbą, kad delegacijos galėtų pasitarti 
su savo vyriausybėmis. Posėdžiai prasidės 
ateinančią savaitę.

Dėl D. Britanijos pozicijos šios konferencijos 
atžvilgiu Britų parlamente buvo kilę debatai, 
kurie užtruko net dvi dienas, 
servatoriai ir liberalai siūlė D. 
įsijungti į konferenciją, bet ne 
riausybė yra nusistačiusi, prie 
Vyriausybė tokį pasiūlymą 1 
reikšmės klausimu ir pareiškė, kad balsavimas 
už jį reikš ir vyriausybei pasitikėjimą. Deba
tams pasibaigus, pasiūlymas buvo balsuojamas, 
bet 13 balsų dauguma tapo atmestas.

Kartą 
dėde?”

„Tarp „Bet kiekvie- 
turi tiek pat sūnų kiek ir brolių, 
ir anūkų suma yra lygi manoOpozicija: kon- 

Britanijai tuojau 
vėliau, kaip vy- 

: plano prisidėti, 
laikė principinės

anūkų turėjo mano kaimynas?Tai buvo daugiau rugby, kaip krep- 
ryngtynės ir tai puikiausiai pavaizduoja 

kad per rungtynes abi k-dos gavo 35 
(„Vilnius” — 18 ir „Kovas” 17). 

nė truputėlio klasinio 
vyravo 
Step.

nieko
Naują negaliu apie jas pasakyti, o apie antrąsias galiu 

pasakyti, jog būtų buvę geriau, kad nebūčiau 
jų matęs.

aują I šinio
štabo viršin. | faktas,

baudas! 1
Abi pusės neparodė 

krepšinio žaidimo. Per visą žaidimą 
tik kieti, jėga paremti prasiveržimai. V

įstatymą dėl 
ir Prancūzi-

50 ir 80” — atsakė jis.
nas mano sūnų 
o mano sūnų 
metų skaičiui”.

Kiek sūnų ir
GALVOSŪKIO Nr. 3 SPRENDIMAS 

Miltai.
Teisingai išsprendė ir po vieną tašką gauna:

J.M., Vladas Janušauskas, V. Stundys, K. Val
teris, Vikt. Zdanavičius.250 aviganių iš 

jos) įsileidimo, 
sirodo. skundėsi

* Ryšium su
vyriausybė nutarė pasiųsti j 
bombonešių divizijoną 
dėti kovoti su komunistiniais partizanais.

* Žydų neapykanta arba antisemitizmas Vokieti
joje labai didelis. Jis 
pagandos pi ieš žydus 
gandos sufanatizuoti 
r.’zmų pridirbo žydų
Bavarijoje. Net ir Aukštsis Amerikos komisa
ras Vokietijai McCloy'us turėjo kreiptis į do
ruosius vokiečius, kad jie su savo tautiečių to
kiom paraiškom kovotų.

esąs ilgametės nacių pro- 
padarinys. Tos propa- 

vokiečiai visokių barba- 
kapinėse Frankfurte ir

skyriaus narį 
ir p-lę BAČIN-

D BLS Brad fordo 
p. TESECKĄ Vytautą 
SKAITĘ Oną, skyriaus narį p. ARMOLA- 
VIČIŲ Aleksandrą ir p-lę LIETUVMN- 
KAITĘ Petrę, sukūrusius lietuviškus šeimos 
židinius, sveikiname ir linkime laimingo 
gyvenimo.

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba 
ir nariai

J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus -— BER 3281.
LAŠINIAI STATINĖMIS, 180 svarų statinė, parduodama 

kartu su prisiuntimu.
MEDŽIOKLINĖ DEŠRA 1 svaras
RŪKYTI LAŠINIAI 1 svaras

visa, po 2 šil. svaras,

SACHMATA I
ŠACHMATŲ UŽDAVINIO Nr.l SPRENDIMAS

Matas per tris ėjimus: 1. Rh 3 grąsina 2. V g 
4. Po 1. — , a 6 — a 5 seka gražus valdovės 
paaukojimo pavyzdys 2. V a 6 J-.

Niekas konkurso dalyvių šio uždavinio teisin- 
neišsprendė.

UŽDAVINYS Nr. 2 
MATAS PER DU ĖJIMU

gai

6/-
3/6

KITI GAMINIAI IŠVARDINTI KAINARAŠČIUOSE
Už įpakavimą ir siuntinių persiuntimą iki 60 šilingų vertės, reikia pridėti 1 šil. 6 penus. 

Siuntiniai per 60 šil. vertės siunčiami firmos kaštu.
Reikalaukite lietuvių kalba kainaraščių.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra, 
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas.
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai.
PAKEITIMAS 1 šilingas.

Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia —
2, London Mews, London St., London, W.2. 

Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne- 
ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani-

SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
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