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APIE NAUJUS KARO 
ŽIDINIUS

Korėjoje sukeltas karas, politinių stebėtojų 
nuomone, yra tik nukreipimas dėmesio nuo 
svarbesnių Sovietų žygių. Kuriose vietose turės 
jie pasireikšti, yra įvairių nuomonių. Kai kurie 
stebėtojai mano, kad tokio žygio reikia laukti 
Balkanuose, kiti — kad Formozos puolimo, 
o treti — Indokinijos.

Labai neramias žinias dėl Balkanų paskleidė 
Turkijos radijas. Pasak jo, Vengrijos — Jugo
slavijos pasieny yra sutelkta 6 Sovietų divizijos, 
kurios maskuojamos, kaip Vengrijos kariuome
nė. Dvi tų divizijų esančios šarvuotos. Ryšium 
su šiuo telkimu, primintas Graikijos komunistų 
partijos atsišaukimas, kaltinąs „Amerikos im
perialistus”, kurie nusprendę, kad atėjęs laikas 
jų intervencijai į Balkanus.

Iš Turkijos ateinančios žinios rodo turkų 
susirūpinimą Persijos likimu, kurią Sovietai 
mėginsią užimti, norėdami panaudoti jos naftos 
šaltinius, taip reikalingos sovietams karui vesti.

Kai dėl Sovietų žygio formos, tai dėl to daug 
nediskutuojama, nes ji gali būti panaši Korė
jos karui, kuris kilo tokia forma, kad Rusija 
oficialiai liko neutrali, nes karą pradėjo šiau
rinės Korėjos dalis prieš pietinę. Panašios karo 
formos gali pasireikšti ir sekančiuose Sovietų 
žygiuose.

Hongkonge turimos žinios rodo kinų komunistų 
kariuomenės perteikimus. Iš pietų jos dalis 
keliama į Mandž ūriją, atrodytų, lyg šiaurinės 
Korėjos invazijai sustiprinti, kita dalis keliama 
į Indokinijos pasienį. Žodžiu, spėjimams duo
menų netrūksta.

BUV. VOKIETIJOS KOLONIJŲ 
KLAUSIMAS

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Pietų Afrikoje 
Vokietija turėjo kolonijų. Ano karo metu jas 
užėmė Pietų Afrikos sąjungos valstybių ka
riuomenė. Po karo, Tautų Sąjunga tas kolo
nijas pavedė Pietų Afrikai valdyti, kaip man
datines teritorijas. 1946 metais mandato laikas 
pasibaigė, bet Pietų Afrikos vyriausybė nesu
tiko jų valdymą perduoti Tautų Sąjungos įpė
dinei JTO. Pastaroji ginčą išspręsti perdavė 
Hagos Tarptautiniam Tribunolui.

Pietų Afrikos vyriausybė, nelaukdama teismo 
sprendimo, patvarkė tose srityse ateinautį mė
nesį parlamento rinkimus. Šis žygis bus to
lygus mandatinių kraštų į Pietų Afrikos val
stybių sąjungą įjungimą.

Kaip tik šiuo laiku ir Hagos Tribunolas pas
kelbė savo sprendimą dėl tų kraštų teisinės 
būklės. Sprendimas iš vienos pusės teigia, kad 
JTO Charta neįpareigoja Pietų Afrikos vyriau
sybę tuos kraštus atiduoti JTO valdyti, iš kitos 
pažymi, kad jie ir toliau yra tarptautiniu man
datu valdomi kraštai ir dėl to Pietų Afrikos 
sąjunga neturi teisės jų teisinę būklę keisti.

RUSIJOS NOTA
Sov. Rusija vėl pasiuntė D. Britanijai, Pran

cūzijai ir Amerikai notą Triesto reikalu, kal
tindama tuos kraštus, kad jie, laikydami Trieste 
savo kariuomenę, laužą taikos sutartį su Italija. 
Tai jau antra per šį pusmetį Rusijos nota to 
paties turinio vakarų valstybėms. Įdomų tai, 
kad Triesto srity savo kariuomenę laiko ir Ju
goslavija, bet apie ją Sovietai nė žodžiu nepra
sitarė.

Bendrai paėmus, ši Rusijos nota yra įteikta 
ne Triesto klausimo sprendimą pagreitinti tiks
lu, bet nukreipti dėmesį nuo Korėjos įvykių 
ir propagandiniais sumetimais vakarų valstybes 
dar kartą pakaltinti. Tuo tarpu kai didžiausia 
kaltininkė yra Rusija, kuri visaip sabotavo 
Triestui gubernatoriaus paskyrimą.

ŠLEZVIGO PARLAMENTO 
RINKIMAI

Pereitą sekmadienį Šlezvigo Holšteine, prie 
Danijos prieinančioje Vokietijos daly, buvo 
krašto rinkimai į krašto parlamentą. Rinkimų 
duomenys parodė didelį posūkį dešinėn. De
šiniųjų partijų blokas gavo 31 atstovą iš bendro 
69 parlamento atstovų skaičiaus; socialdemo
kratai, kurie paskutinius 3 metus kraštą valdė, 
gavo 18 ir 16 atstovų iš rytinių Vokietijos dalių 
atvykusių vokiečių ateivių nepolitinė partija.

Krašto valdžia turės būti koalicinė, kurioje 
didelį vaidmenį vaidins ateivių partija.

PRANCŪZU VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
(MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO)

H. Queiullc sudarytos radikalų-katalikų vy
riausybės, su kraštutinių dešiniųjų priemaiša, 
galas buvo greitesnis, negu numatė atsargiausi 
spėliotojai: ji tapo nuversta liepos 3 d., prisi
statant parlamentui. Krizė prasidėjo iš naujo.

Naujai vyriausybei suburti nesuradus žmogaus, 
prezidentas griebėsi parlamentiniam gyvenime 
neįprastų formų. Jis pavedė Mollet’ui, socia
listų partijos, jau kuris laikas nedalyvavusios 
vyriausybėje, sekretoriui, užmegsti lyg ir asme
ninio pobūdžio pasikalbėjimus su įvairiomis 
partijomis, ieškant būdų susitarti.

Po kelias dienas užsitęsusių kalbų prieita 
apčiuopiamų davinių. Daugumai partijų priim
ta pakęstina programa, kuri numato užtikrinti 
darbininkams 16.000 frankų, kaip žemiausią, 
mėnesinį atlyginimą, paskirti 200 milijardų 
frankų ekonominei ekspansijai, pakeisti rinkimų 
įstatymą ir konstituciją, peržiūrėti valdininkų 
atlyginimą. Nežiūrint būklės keblumo gana 
greit susitarta: visos partijos jaučia savo atsa
kingumą vidinių ir išorinių pavojų akivaizdoje.

Įvykdžius šį susitarimą, Mollet’as pasitraukė, 
bet jo vadovavimas pasitarimams lyg ir įparei
gojo socialistus dalyvauti naujoje vyriausybėje. 
Tuojau, pereito penktadienio vakare, vyriausybę 
sudaryti pavesta R. Pleven’ui, buv. krašto ap
saugos min., U.D.S.R. vadui (vidurio grupė). 
Daugumas partijų nereiškia jam pritarimo, bet 
jis tikisi patraukti ne tik MRP (katalikai), bet 
ir socialistus, radikalus, bei dalį kraštutinių 
dešiniųjų.

Šie įvykiai sudrumstė ir taip neramų Pran
cūzijos gyvenimą. Spaudoje stebimasi komunistų 
tylumu. Jie liovėsi kėlę streikus ir triukšmus, 
ramdydami savo drausme, kad tvarka tegali 
ateiti iš jų pusės.

KORĖJOS KARAS
Pereitą savaitę visuomenės susidomėjimo centre 

buvo ne vien Korėjos karas, bet ir kas kitur 
ryšium su juo dedasi. Didesnį dėmesį pasta
ruoju atveju buvo atkreipusi Amer ka. Ten 
pereitą penktadienį susirinkusi Saugumo Ta
ryba nutarė, kad pagal jos ankstyvesnį nuta
rimą, pietinei Korėjai pagalbą teikiančios val
stybės veikia JTO vardu, dėl to naudoja šios 
organizacijos emblemas. Taryba kreipėsi į 
prez. Truman’ą, prašydama jį paskirti Korėjai 
pagelbėti pasiuntusių valstybių kariuomenės vy
riausią vadą. Prez. Truman’as JTO kariuome
nės vyr. vadu paskyrė gen. McArthur’ą ir įsakė 
jam naudoti JTO vėliavą. Dėl to nuo to laiko 
pietinę Korėją nuo užpuolimo pradėjo ginti 
JTO ginkluotosios pajėgos.

Korėjai pagalbą suteikti pasižadėjusių valsty
bių skaičius padidėjo jau iki 49 iš 59, JTO su
darančių. Pagalbos nepažadėjo tik Rusija ir 
jos satelitai, o kai kurie Arabų kraštai dar ne
atsakė į JTO prašymą teikti pagalbą.

Rusijos laikysena, pietinei Korėjai pagalbos 
suteikimo atžvilgiu, neigiama. Ji protestavo 
ir dėl Saugumo Tarybos nutarimo naudoti 
JTO emblemas Korėjos kare ir prieš vyriausiojo

Lietuvaite ir rūtos — du neatskiriami dalykai. Paveikslėly: D. Britanijoj gyvenančios lietuvaitės, 
besiguodžiančios prie pačių augintų rūtų, kurios joms nuolat primena gražiąją Tėviškę, pilnus 
palangėse žiedų darželius ir juose prarymotas gražias jaunystės valandas. L. Švalkaus nuotrauka

Krizė dar labiau pakenkė kraštui tarptautiniu 
atžvilgiu. Amerikiečiai su pašaipa pastebi, kad 
Prancūzija, pasišovusi savo Schuman'o planu 
tvarkyti Europą, nesugeba pati susitvarkyti. 
Gal būt ši priežastis padidina ir Benelukso vals
tybių šaltumą to plano konferencijoj, kuri vis 
tęsiasi Paryžiuje. Lig šiol tesusitarta ūkinių 
informacijų ir keliais kitais klausimais. Lieka 
dar pagrindinis dalykas: vyriausybių vaidmuo 
būsimame plane.

Neramumai nustūmė į šalį Indokinijos valsty
bių konferenciją, kuri tebevyksta Pau pilyje 
uždaromis durimis. Pagal jos paskutinį praneši
mą, visoms trims Indokinijos valstybėms suteikta 
nepriklausomybė muitų ir pašto srityje.

* * *
Paryžiuje vyksta šiuo metu taip pat D.E.C.E. 

konferencija, kuria susidomėjimą irgi įvykiai 
nustelbė. Pereitą penktadienį ji patvirtino Eu
ropos Mokėjimų Unijos projektą ir, amerikie
čiams spaudžiant, padarė kitų svarbių nutarimų. 
Prekybos suvaržymai, buvę anksčiau panaikinti 
50%, dabar šis procentas pakeltas iki 60, o iki 
metų galo pasieks 75. Taigi Europoje trys 
ketvirtadaliai įvairių prekių galės būti įvežama 
ir išvežama laisvai. Iki šių metų galo taip pat 
turės būti panaikinti visi suvaržymai, taikomi 
atskiriems kraštams (diskriminacijos).

* * *
Visi šie įvykiai nesumažina jaudinimosi dėl 

Korėjos. Po geros nuotaikos, trukusios kurį 
laiką, nerimas visuomenėje didėja, biržoje aukso 
kaina kyla. Nežiūrint atostoginių nusiteikimų, 
spų ^doje klausiama, ar Korėtos karas nebus 
kito, didesnio karo įžanga? B. Kūgys

JTO kariuomenės vado paskyrimą ir prieš Ko
rėjos pusiasalio blokadą.

Rytų bloko valstybių spaudoje ir per jų ra
diją nuolatos varoma didelė propaganda, sie
kianti paremti šiaurės Korėją ir kaltinančią 
visus kraštus, kurie pietinei Korėjai teikia pa- 
pagalbą. 

* * *

Ryšium su Korėjos karu ir iš to kylančia 
būtimi, Amerikoje imamasi atatinkamų žygių. 
Be kita ko, savanoriais pašaukta karinę prie
volę atlikti naujokai tarp 19 ir 25 metų am
žiaus. Savanoriais stojančiųjų gana daug. Tuo 
tarpu imami tik jaunesniojo amžiaus vyrai. 
Šiuo tarpu jų pakaksią apie 20.000, bet visiems 
Korėjoje uždaviniams atlikti reiksią apie 120.000. 
Dabar veikiąs įstatymas suteikia prez. Tru- 
man'ui teisę minėto amžiaus vyrų reikalingą 
skaičių kariuomenėn pašaukti.

Pirmoj eilėj Amerikos kariuomenei reikia 
lakūnų, radaro ir kitų technikinės kariuomenės 
specialistų. Kadangi šių sričių specialistų reikia
mo skaičiaus savanoriais neatsiliepė, dėl to 
aviacijos tarnybai pašaukta 700 karininkų ir 
4.000 kareivių. (Tęsinys 6 puslapy)

Gen. W. F. Dean’as, Amerikos karinių pajėgų 
Korėjos fronte vadas.

BELGU KARALIŠKASIS 
KLAUSIMAS

Belgijoje kilęs ermyderis dėl pastangų sugrą
žinti karalių Leopoldą į sostą nesibaigia ir dar 
nežinia kaip ilgai užtruks, nebent jį pats kara
lius greičiau užbaigts.

Pereitą savaitę buvo susirinkę abeji rūmai 
svarstyti įstatymo projekto, kuris panaikina 
karaliui į Belgiją draudimą grįžti. Nors val
dančioji katalikų partija ir turi daugumą, bet 
prie pateikto įstatymo svarstymo neprieita. 
Socialistai ir kitų partijų atstovai, kurie prie
šinasi karaliaus grįžimui, posėdy sukėlė tokį 
«rmy«fcrį> Kad posėdĮ teko atidėti.

Vėliau socialistai suruošė 48 valandų darbi
ninkų streiką protesto ženklan prieš karaliaus 
grįžimą ir Briusely viešas demonstracijas su 
gausingomis eisenomis. Jie pareiškė, kad ir 
toliau visais įmanomais būdais priešinsis kara
liaus grįžimui.

AMERIKA DIDINA AVIACIJĄ 
BRITANIJOJE

Amerika savo aviaciją D. Britanijoje nutarė 
dar padidinti. Netrukus į D. Britaniją bus 
atsiųsta dvi virštvirtovių lėktuvų grupės, 
tipo B.50, apie 200 lėktuvų ir, grupė sprausmi- 
niais varikliais 75 naikintuvų, tipo F.84. D. 
Britanija Amerikos aviacijai duos dar du aero
dromus.

Šitas Amerikos žygis, nežiūrint jos įsiparei
gojimų tol. Rytuose, britų yra labai reikšmi- 
namas. Jis, rodo, kad Amerika yra pasiryžusi 
taiką ginti Europoje, kaip ir kitoje pasaulio 
vietoje, dėl to nusistatė čia laikyti reikalingas 
pajėgas savo pasižadėjimams tesėti.

RUSAI SULAIKĖ PAŠTĄ

Rusai Marienburge sulaikė iš vakarų einančio 
pašto 22 vagonus. 16 paleido, o kitus tebe
laiko. Pašto pareigūnas pareiškė, kad rusai 
savo ranka palietė 318 pašto siuntinių, kurių 
dalį sugadino.

Berlyno vakarinių zonų pareigūnai mano, 
kad jei rusai tuojau pašto vagonų nepaleis, 
tai bus aišku, kad jie susisiekimą tarp vakarų 
ir Berlyno vėl pradėjo trukdyti.

TURKIJA SUSIRŪPINO
Turkiją apleidinėja rytų bloko valstybių di

plomatai. Rusijos pasiuntinys jau kuris laikas 
kaip išvyko ir nelaukiama, kad greit sugrįš. 
Neseniai išvyko ir Vengrijos atstovas. Mažina ir 
kiti, rytų bloko kraštai, savo atstovybių Turki
joje personalą.

Turint galvoje panašius reiškinius su Rusijos 
pareigūnais Japonijoje prieš iškylant Korėjoje 
karui, kada jie staiga iš ten dingo, tokie rytų 
diplomatų išvykimai Turkijoje kelia tam tikro 
susirūpinimo.

D. BRITANIJOS PASIUNTINIO MASKVOJE 
PASITARIMAI

D. Britanijos pasiuntinys Maskvoje jau tris 
pasikalbėjimus turėjo su Sovietų užsienio reik, 
vicemin. Gromyko. Pasikalbėjimų tema — 
Korėjoje kilęs karas ir Sov. Susijos prisidėjimo 

I būdai tam karui užbaigti.
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MŪSŲ NESANTAIKŲ PRIEŽASTYS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KELIAIS
Dabar lietuviams vienybė labai reikalinga. užlieja tiktai mums išėjus pro duris ar lipant „Britanijos Lietuvis” Nr. 24 (149) šiokia pat morandum on the Restoration of the Lithua-

Bet jos kaip tik ir pasigendama. Lietuvius laiptais žemyn. Visi nedrąsus žmonės turi,
skaldo ne tik politinės grupės, bet ir paprasti, 
asmeniniai kivirčai. Jei šiuo tragišku metu tų 
nesutikimų atsirado daugiau, kaip Lietuvoje, 
jų priežasčių reikia ieškoti pasikeitusiose gyve
nimo sąlygose. Bet daugumas to pikto daigų 
jau glūdėjo mumyse ir tik laukė progos pasi
reikšti.

1. LIETUVIŠKO BŪDO SAVYBĖS
Lietuviškas būdas yra pažįstamas savo nedrą

sumu. Mūsų entuziazmas greit pakyla, greit 
išnyksta, dideli užsimojimai lieka dažniausia 
neįvykdyti. Kai norime laikytis kurio nors prin
cipo, mes be atodairos užsispiriame, kaip visi 
silpni žmonės: mes žinome, kad užteks mažiausio 
nusileidimo visam mūsų pasiryžimui sugriauti. 
Stipraus būdo žmonės, nepasiduodami kitų 
įtakai, gali be jokio pavojaus būti nuolankūs 
jr nuolaidūs.

Atrodo, kad silpnumas ir nedrąsumas galėtų, 
palengvinti mūsų sugyvenimą: nedrąsus žmogus 
linkęs mažiau į peštynes, negu įžūlus. Iš tikrųjų 
viskas vyksta priešingai. Vokietis ar prancūzas, 
užėjus pykčiui rėkia, keikia, išsikolioja, išlieja 
tulžį ir paskui nusiramina. Žmogaus drąsumas, 
įžūlumas neleidžia susikaupti slaptai neapykan
tai, nė ilgam pykčiui.

Mes supykę dažnai nedrįstam išreikšti savo 
nepasitenkinimo. Didžioji pykčio banga mus

KLAIKIU KELIONIŲ
SUKURTUOSE

Išbėgome iš gimtųjų sodybų, nepasiėmę net 
gimtosios žemės saujos, kurią taip mylėjome. 
Ne dėl to jos nepasiėmėme, kad nespėjome, ar 
užsimiršome pasiimti, bet dėl to, kad tikėjomės 
greičiau sugrįžti, negu tremties likimas visa tai 
lėmė.

Patrankos dundėję ir mirtį nešą bombonešiai 
nutilo. Ir prieš visas politines iliuzijas ir svai
čiojimus, atsistojo kieta gyvenimo realybė — 
kova ir darbas. Ak, nenoromis norisi prisiminti 
tuos laikus, kaip mūsų „vyriausios galvos” 
sirgo angliška liga... ir buvo bepradedą svaičioti 
apie pergalės laurus, kuriuos Klaipėdos uoste 
dėdė Samas iškraus...

Kaip tik tuo laiku, pakrikusios vokiečių armi
jos nuo Stalingrado riedėio atgal. Mūsiškiai 
požemio politikai dar sparčiau varė propagandą 
ir klaidino tautiečius, kad viskas puikiausiai 
eina mūsų naudai, kad reikia priešintis vokie
čiams, nes tuo būdu priartėsim prie greitesnio 
krašto išlaisvinimo. Kiek ši „politika” buvo 
reali, šiandien visi matome. Kruvinasis bol
ševizmas antrą kartą išlaisvino Lietuvos žemę 
ne laisvę atnešdamas, bet mirtį. Pavergtoji 
lietuvių tautą kenčia. Jos tauriausi sūnūs ir 
dukros atiduoda pasaulio turtais nevertinamas 
aukas — savo gyvybes, kad užgesintų sava
naudiško egoizmo liepsnojančią ugnį, kad ga
ruojančiu krauju būtų nuplautos juodos dėmės 
nuo šventojo Lietuvos veido.

— Ką mes atlikome išėję, nors nedidelė sauje
lė, skelbti pasauliui bolševizmo klastos ir pa
darinių? Būčiau neobjektyvus, jei sakyčiau, kad 
nieko. Mes daug ką padarėme ir darome, bet 
palyginus su pasilikusiųjų tėvynėje kovomis 
tai tik jūroje lašas. Po šcšerių klajonės metų 
svetimose pakampėse, jau matomas pavargimas 
ir susmulkėjimas, kai tuo tarpu tėvynėje yra 
dar didesnis herojizmas. Būčiau visai neteisin
gas, jei nuneigčiau eilinio gyvenimo rūpesčius ir 
planus, kurių turim begales, bet ar ne perdaug 
mes prie jų sustojame? Jei šiandien reikia vieno 
kito peno paprašyti iš piliečio Lietuvos laisvini
mo reikalams, tai prašąs tuoj apšaukiamas 
išnaudotoju. Jei reikia koks nors kultūrinis ar 
meninis darbas atlikti, tai tuojau sutinkama 
opozicija, kuri apšaukia karjeristais.

— Argi mes ir iš tremties grįšime nieko nepa
simokę?! O taip daug jau turėjome progos 
išmokti. Šiandien nepaslaptis, kad didžiausią 
naštą neša tie patys, kurie sielojasi ir eiliniais 
tremtinio rūpesčiais ir išlaisvinimo reikalais. 
Jiems yra aktualios ir „Mišrių šeimų” temos 
ir kitos problemos.

Ne tiksliai darome tėvynės ilgesį matuodami 
geografiniais atstumais. Mes jį turime tokį, 
kokį išsinešėmė iš tėvų žemės, kokį jį įkvėpė 
lietuvė motina, o ne slavė, anglė ar kokia kita. 
Užtat ir reikalingas Anglijos lietuviams vedybų 
biuras, kuris kitų akimis žiūrint, atrodo, visai 
nereikšmingas. Sutarties nesudarėme, kada 
grįšime į laisvą Lietuvą, o laikas daro savo ir 
Anglijos lietuviai neatsilieka, o ieško kelių kaip 
išlaikyti žėruojančią lietuvybės ugnį, nors kai 
kas ir mėgina juos drumsti. Ir keista kuo jie 
nori pagelbėti žudomai lietuvių tautai prisikelti. 
Tuo pačiu ilgesiu ir tais pačiais rūpesčiais gyve
na ne tik Anglijos lietuviai, bet ir Australijos ir 
Amerikos ir bendrai kur tik yra šiokia tokia 
lietuviška bendruomenė. Ieškokime bendrų ke-

kaip sakoma, „laiptų dvasią”. Norėtas pasakyti 
atsikirtimo žodis ateina vėlai: mūsų nedrąsumas 
sutrukdo jam laiku pasireikšti.

Per vėlai pasirodęs pyktis yra juo patvaresnis. 
Dėl menkiausio įžeidimo, dėl smulkiausio žo
džio, mes galime nešioti pyktį ištisais mėnesiais. 
Mes pykstame ant mus įžeidusio žmogaus. 
Bet taip pat ir ant mūsų pačių už nesugebėjimą 
atsikirsti laiku. Nepasakyti žodžiai pučiasi, gau
sėja, vaizduotėje iškyla scena, kurioje pasireiškė 
mūsų nedrąsumas. Mes pykstam ant mus įžei
dusio žmogaus už jo nemalonų žodį, bet dar 
labiau mums duotą progą parodyti mumyse 
silpnybę. Mes sau tariam, kad ateinantį kartą 
nesileisim už nosies vedžioti ir iš anksto būsi
mam atvejui renkame žodžius.

Nauja proga pasitaiko, bet reikalingi žodžiai 
vėl ateina tik uždarius duris. Pasiryžimas kitą 
sykį nenusileisti dar labiau didėja.

Tas kitas kartas pagaliau pasitaiko. Mūsų 
pykčiui išsilieti progą duoda dažniausiai dar 
už mus nedrąsesnis, visiškai nekaltas žmogus. 
Tada mūsų pyktis būna neproporcingas prie
žasčiai. Jis išsilieja dėl menkiausio žodžio, be 
jokios blogos valios ištarto, kartais mūsų pačių 
per prievartą ištraukto. Mus pyktis slėgė ir tas 
žodis mums buvo reikalingas. Būdami nuošir
dūs sau, būtume dėkingi žmogui už tą žodį, 
kurio mes taip laukėm ir kurs mums leido pa
lengvinti širdį. Dažnas iš mūsų tą slaptą pa
dėką ir jaučia, stengiasi paskui būti malonus 
iškoliotam nekaltam žmogui.

Net pats pykčio išsiliejimas, neproporcingas 
priežasčiai, yra savotiškas. Nutvėrę reikiamą 
progą, ištraukę lauktą žodį, mes pyktį išliejame 
staiga, kad žmogus susigriebęs neatsiprašytų, 
palikdamas vargą ieškoti kitos pykčio priežas
ties. Iš anksto paruošti žodžiai skrenda ne
paprastu greičiu. Rėkiame garsiai, nenorėdami 
išgirsti mūsų priešo pasiaiškinimų ar atsiprašy
mų. Rėkiame dar labiau norėdami mumyse 
užtrenkti nedrąsumą: mes jaučiame, kad va
landėlei sustoję, nebedrįsime iš naujo pradėti 
kivirčo ir graži proga bus dingusi neišnaudota.

Juo įdomiau, kad silpnabūdžiai turi nepa
prastai aukštą intelektinį lygį, aukštesnį negu 
kitų tokio pat išsilavinimo žmonių. Silpnieji 
yra protingesni iš prigimties. Visame jų gy
venime, jų silpnumas jiems duoda mažiau progų 
pasiduoti blaškymuisi ir priverčia galvoti. Bet 
jų protingumas jiems nepadena išvengti juokin
gumo smulkiuose kivirčuose. Net nuostabu 
matyti, kaip tokie visų gerbiami žmonės rodo 
vaikišką priekabingumą, netenka viso savo 
orumo dėl žodžio, kuris jam niekuo nebūtų 
pakenkęs. Patys protingiausi žmonės galvoja 
kad priekabingumu privers kitus save gerbti ir tuo 
būdu išvengs apsijuokdinimo, bet kaip tik ši 
yda juos labiausia apjuokdina.

Ne veltui sakoma, kad minioje kiekvienas 
žmogus tampa vaikiškas. Juo labiau joje tampa 
vaikiškas protingas ir silpnas žmogus, nepratęs 
žmonėse maišytis.

2. TREMTINIO DVASIA
Lietuvių nesugyvenimas yra liūdnas reiškinys. 

Bet ne geriau dedasi ir kitų tautybių tremtiniuose. 
Lenkai, šiuo atžvilgiu, bus greičiausia net ir 
mus pralenkę. įvairių rūšių neapykanta tarp

antrašte paskelbė p. S. Kuzminsko straipsnį,
kuris privalo kai kurių patikslinimų.

L Kalbėdami apie M. Lietuvą, visada turime 
skirti Klaipėdos kraštą ir M. Lietuvą tarp Ne
muno ir Prėgliaus upių. Jei savo metu p. S.K. 
12 vai. naktį buvo priverstas su naciais pasi
rašyti Klaipėdos krašto pagrobimą pripažįstančią 
sutartį, tai jis taip pat žino, kad toji išprievar
tautoji sutartis šiandien yra panaikinta ir kad 
Klp. kraštas yra integralinė Lietuvos, ne Vo
kietijos, dalis. Tuo tarpu M. Lietuvos tarp 
Nemuno ir Prėgliaus yra visai kita tarptautinė 
padėtis.

2. M.L. Taryba yra organas „Mažosios Lie
tuvos (krašto tarp Nemuno ir Prėgliaus upių)”. 
(Žiūr. M. L. Tarybos 1947.1.16. raštą UNO 
gen. sekr., JAV ir DB užs. reik, min., taip pat 
„Mažosios Lietuvos lietuvių deklaraciją 1946. 
11.6.). Ką p. S.K.-ui 1948 m. aiškino p. S-kas 
dėl M. Lietuvos atstovo nebuvimo VLIKe — 
man nežinoma. Bet, 1946 m. I-ojoj konferen
cijoj sutarus, kad VLIKas vykdo Lietuvos seimo 
funkcijas, ir p. S-kui ir p. K-ui turi būt aišku, 
kad šias funkcijas vykdančiame organe negali 
dalyvauti atstovai sričių, kurios yra kitapus 
suvereninės Lietuvos sienų.

3. Ar tas Karaliaučiaus srities atstovo nebuvi
mas Lietuvos seimo funkcijas vykdančiame 
organe „visokiais būdais jau Vokietijos išnaudo
jamas” — duomenų nėra. Bet kad tokiais 
rašiniais, kaip p. S. K., kuriais ir tam tikra 
integralinės Lietuvos teritorijos dalis statoma 
tarptautinių varžybų plotmėje, neapdairiai insi- 
stuojama kai kam mest „žvilgsnius į žymiai 
tolesnę” erdvę, nei buvusi Lietuvos — Vokie
tijos Nemuno siena, — tai tas reikia labai ap
gailestauti.

4. P.S.K. teigia, kad „VLIKas Mažąją Lietu
vą ne tik kad neįjungė į bendradarbiavimą 
Lietuvos išlaisvinimo darbe, bet dargi atsisako 
padėti...” Užtenka pasiskaityti VLIKo „Me-

nia's Independence” ir bus aišku, įjungta ar

PRIEST Av-
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„TRAMDYTI BESIPRIEŠINANČIUS 
LIAUDIES VALIAI”

Užsiminus apie priešrinkiminius susirinkimus, 
mitingus, manifestacijas, tenka paminėti ir tas 
teroro priemones, naudotas „parengimų” didin
gumui bei gausingumui sutelkti.

Priemonės bolševikinės: įstaigų, įmonių, fa
brikų, dirbtuvių vadovybės, dažniausiai — įsi
steigę komitetai, išleidžia įsakymus — paliepi- 
pimus, kuriais dirbantieji įpareigojami dalyvauti 
ruošiamose vaikštynėse.

Kontrolė griežta, dažnai net akivaizdinis daly
vių patikrinimas. Suvarytieji nukarstomi šū
kiais, raudonomis vėliavomis, transparantais, 
sustatomi į gretas ir varomi bendron „džiaugsmo 
šventėn”.

Šlykščiai juokiamasi iš tų, kurie priklausė 
Tautininkų S-gai. Tokie išstatomi kolonų prie
ky, rankosna įbrukama raudonos vėliavos, 
bolševikiniai altorėliai — Lenino, Stalino, Molo
tovo portretai, ir ristele vejami garbinti „išlais
vintojų”.

Jei Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ruošiami prieš
rinkiminiai mitingai turi daugiau masinių vaikš
tynių, triukšmo bei dekoratyvinių vaizdų po
būdį, provincijoje tas viskas praeina blankiai, 
be entuziazmo ir fono.

lių ir vienų durų rakto į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvos žemę. Statykime, o ne griaukime, nes 
statyti ne visi pajėgia, o griauti — kiekvienas.

V. Dumbliauskas

Lietuviškoji visuomenė laikosi santūriai ir 
atokiai. Džiaugsmą reiškia žydai, jų įmonėlių 
„proletariatas”, iš kalėjimų paleistas destrukty
vus gaivalas, miestelių padaužos.

jų yra tokia didelė, kad net svarbieji tautos 
reikalai neįstengia jų suburti. Vienos iš di
džiausių nesantaikos priežasčių reikia ieškoti 
pačioje tremtinio dvasioje.

Tremtinys yra ypatingai pažemintas žmogus. 
Jis yra netekęs visko, kas jį sieja su praeitimi. 
Juo labiau, kad jis yra nuskriaustas visai nekaltai. 
Kelis metus gyvenęs stovyklose, jis jautėsi turįs 
maža teisių ir maža laisvės. Tas pažeminimas 
tuo skaudesnis, kad tremtinys gyveno ar gyve-i 
na iš kitų malonės. Niekam nereikalingas 
žmogus, jis turi kitų priklausyti. Net jei po 
kurio laiko jo savigarba pakankamai nusmunka, 
kad jis pradėtų be tos svetimųjų malonės lyg 
ir neapsieiti, pažeminimą jis jaučia vistiek.

Net ir išėjus iš stovyklos būklė daug nepasi
keičia. Tremtinys tampa nepriklausomas, bet 
dažnai sutarčių saistomas. Dažnoje aplinkoje 
jis jaučiasi svetimas ir niekam nereikalingas, 
nekalbant jau apie gyvenimo netikrumą.

Nepatenkintas dabartimi, tremtinys, kaip daž
nas emigrantų, grįžta nuolat mintimis į praeitį, 
joje gyvena, ją palygina su dabartiniu skurdu. 
Tų laikų laisvė pasunkina tremtiniui taikomus 
suvaržymus, gera padėtis praeityje, daro šio 
momento vargą sunkiau pakeliamą.

(Bus daugiau)

neįjungta M. Lietuva „į bendradarbiavimą 
Lietuvos išlaisvinimo darbe”. Ar VLIKas 
M. Lietuvai „atsisako padėt”, ar neatsisako — 
gali parodyti tik tam tikrų įstaigų tam tikri 
dokumentai. Nerimta yra kaltint — atsisako 
padėt — nepasistengus atitinkamai pasiinfor- 
muoti, kaip faktiškai yra.

5. Lietuvybė yra visų lietuvių ta pati, ir lie
tuvių bendruomenė yra viena. Kas savo straips
niais ar atsišaukimais rūšiuoja lietuvybę ir 
lietuvius požymiais „Did” ir „Maž”, tas vykdo 
mūsų tautos skaldymą, tas griauja mūsų tau
tinių diasporų išsilaikymo pagrindus. Ką priei
tume, jei toj pačioj D. Britanijoj greta lietuvių 
bendruomenės išdygtų „mažlietuvių” bendruo
menė? Greta BALFo — „mažlietuvių” Bal- 
fas? Greta lietuvių šalpos — „mažlietuvių” 
šalpa? Greta Tautos Fondo — „mažlietuvių” 
tautos fondas?

6. Atstovaudamas Lietuvai, VLIKas atsto
vauja ne tik p. S. K.-ui mieliems Telšiams ar 
Kaunui, bet lygiai Klaipėdai ir Šilutei. Labai 
teisingai p. S.K. teigia, kad LIETUVA YRA 
NEDALOMA. Bet nedalomos Lietuvos ne
dalomas laisvinimas. Ką prieitume, jei Šakiai 
organizuotų savo laisvinimą, Raseiniai — savo 
Klaipėda — vėl savo? Ką prieitume, jei Lietu
vos laisvinimo lėšas pradėtume parceliuoti pagal 
vienam ar kitam labiau artimą parapiją, p.S.K. 
žodžiais kalbant. Išskaityti Lietuvos laisvinimo 
organizaciją tuo ar kitu titulu, tuo ar kitu pre
tekstu jokiu atveju nėra klojimas kilimų Lietuvos 
laisvinimo keliams bet aiškus sukimas Lietuvos 
laisvinimo reikalų į klaikius šunkelius.

7. Yra, deja, ir lietuvių, kuriems iš viso ne
patinka, kad VLIKas yra. Yra taip pat lietuvių, 
kurie mieliau norėtų matyt VLIKą kaip eilinę 
visuomeninę organizaciją, be jokių konstitucinių 
funkcijų. Šie mielai pageidauja atskiesti VLIKą 
bet kuriais pašaliniais jo prigimčiai elementais. 
Jiems VLIKas nėra organiška lietuvių tautos 
atstovybė, o kažkas lyg primestas, kas jiems 
visai nerūpėtų, „jeigu nesiimtų Lietuvos išlais
vinimo reikalų” V. Vaitiekūnas

Gen. Chung Kwon’as pietinės Korėjos kariuo
menės vyriausias vadas.

Mitinginiai „kalbėtojai” menki, svetimtaučiai, 
nemoką lietuviškai. Strikteli tribūnon atsilapo
jęs žydelis, iškeikia Smetoną, buvusius minis
trus, kalėjimų viršininkus; pasiūlo priimti „darbo 
žmonių rinkiminę platformą”, Stalinui sušunka 
„ura” ir „didinga liaudies valios demonstracija” 
baigta.

Komunistų partija ir Radiofono vadovas į 
mitingų pertransliavimą pradeda žiūrėti šnairo
mis, reikšti nepasitenkinimą. Anot jų žodžių 
— „rimtas dalykas išvirsta cirku”.

Pašlijusio cirko reikalus bando gelbėti pati 
Komunistų partija, siųsdama savus kalbėtojus, 
bet visa bėda — retas jų moka lietuviškai. Ra
diofonui įsakoma, kad prieš prasidedant mitin
gams, būtų išstatomi garsintuvai, duodama plokš
telių muzika. Pranešėjai privalo skelbti anon
sus, — kviesti visuomenę mitingan. Tiesa, šį 
„naujiena” pritraukia būrius vaikų, kurie, prasi
dėjus mitingui, atlieka švilpėjų ansamblio vaid
menį.

Padėtį mėgina taisyti „Agitpropas”, siųsdamas 
deklamuotojus, da nininkus, muzikantus, vaidin
tojų trupes. Bet šių programa paruošta salės 
publikai, prie piano, bet ne po atviru dangum.

Bolševikinei išmonei reikštis —■ plačiausios 
galimybės. Pinigai žarstomi saujomis. „Agit
propas” padirbdina buvusių Lietuvos ministerių, 
visuomenės veikėjų, kunigų, karių, bankininkų 
kaukes, kuriomis rengia pasamdytus miestelių 
pusbernius, liepia vaikščioti gatvėmis, po namus.

Prieš mitingų pradžią, kaukės, lydimos orkes
tro, tikrai šalia savęs suspiesdavo nemažus
žiūrovų būrius, bet ligi mitinginės tribūnos mi
nių nepasisekdavo atvesti. Prie cirkinių išdai
gų ir rinkiminės propagandos ruošimo, nemažai 
pasitarnavo Lietuvoje įšalęs juodosios rasės

atstovas, negras Johnson’as. Jam, kaipo nusi
pelniusiam (kuriant Lietuvoje tarybinę santvar
ką), buvo suteikta Tarybų S-gos pilietybė.

Nors ir prabėgom, noriu užsiminti provincijos 
mitinguose pasireiškusius kalbėtojus ir trumpas 
humoro minutes.

Alytaus darbo liaudies mitingas įvyksta miesto 
aikštėje, visai arti bažnyčios. Tik užsibaigus 
sekmadienio pamaldoms, iš „Lietuvos Žinių” 
atstovybės balkono, drg. Tuinila, šit kaip pra
šneka :

„Draugai, mitingą laikysiu atidaryta. Visi 
jau žinome, kam čia renkamės. Renkamės, 
kad reikia rinktis, nes Smetonos raudonsiūliai 
nebeturi galios vaikyti, o kai nebevaiko, tad ir 
susirinkti galime. Ei, draugai, — kreipėsi į 
atokiai stovinčius piliečius, — ko ten trinate 
švarkus prie šventoriaus, eikit čia, į būrį.

„Draugai, į garbės vietą kviečiu mūsų vado
vybę: drg. Staliną, drg. Molotovą, drg. Voro- 
šilovą, drg. Timošenką...” Iš minios atsiliepia 
žemos gaidos balsas — „Jie dar bažnyčioje žva
kes gesina. Tuoj ateis, kalbėk toliau”.

Minia juoku springsta, vaikai ima švilpti, 
kalbėtojas šypsosi ir rausta.

Kitas linksmas epizodėlis iš Lazdijų „visuo
menės” mitingo.

Sporto aikštėje per šimtas galvų. Šalimais 
jaunimas spardo sviedinį, tolėliau — ganosi 
miestelėnų galvijų banda. į susirinkusįus pra- 
bilsta pat Švietimo ministeris A. Venclova.

Kalba iš lėto, aiškina rinkiminę platformą, 
pasakoja L. Vyriausybės laimėjimus, gėdingą 
Respublikos Prezidento pabėgimą, atsiskaitymą
su buržuazija, visišką liaudies gerovės suklestė
jimą.

Pradėjus girti Raud. Armiją, raudonarmiečius, 
pergales Suomijoje ir Japonijoje, ant suolo
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GANDAS GALI UŽMUŠTI
SIELOS MIKROBŲ MEDŽIOTOJAI

Neseniai vienas amerikiečių cigarečių fabrikas 
patyrė, kad Bostono rajone jo gaminių pardavi
mas staiga sumažėjo. Tyrinėjimai parodė, kad 
apylinkėje buvo paleistas gandas, būk tam 
cigarečių fabrike susektas raupsais sergąs darbi
ninkas. Aišku, tai buvo prasimanymas. Firma, 
apsirūpinusi sveikatos įstaigos raštais, oficialiai 
paneigė gandą per visas Amerikos radijo stotis. 
Padariniai buvo netikėti. Po to liežuvautojai 
pradėjo platinti šią „žinią” kiaurai per visą

EUROPOS MOKĖJIMU UNIJA
MarschalTio plane dalyvaujančių valstybių 

atstovų konferencija Paryžiuje susitarė Europos 
Mokėjimų Unijos klausimu. Ta Unija, kaip 
ir Schuman’o planas, turi įdomų pobūdį: ji 
yra viršvalstybinė. Kiekviena valstybė yra sko
lintoja ar kaltininkė ne kitai valstybei, bet Unijai. 
Projektas bus perduotas Europos Ekonominio 
Bendradarbiavimo Organizacijai (O.E.C.E.) pa
tvirtinti.

Ši Unija turi du tikslu. Pirmas yra įvairių 
Europos pinigų perkeitimas. Viena kuri tų 
valstybių, būdama skolintojos būklėje kitos 
valstybės, taigi ir Unijos, atžvilgiu, gali naudoti 
savo kreditą balansui su trečiąja valstybe iš
lyginti. Visą sunkumą sudarė susitarimas su 
Anglija, kuri buvo užblokavusi savo skolas ir 
griežtai atskyrusi sterlingo zoną nuo likusio 
pasaulio.

Antras Unijos tikslas yra neleisti jokiai valsty
bei atsidurti nuolatinėje skolininkės ar skolin
tojos padėty. Kiekviena valstybė turės savo 
neigiamą prekybos balansą ir išlyginti didesne 
dalimi (60%) iš Unijos gautais kreditais ir kita 
dalimi (40%) auksu ar doleriais; lengvatos bus 
padarytos tik ypatingais atvejais. Teigiamą 
balansą turinti valstybė, turės duoti kitiems 
Unijos nariams kreditų, siekiančių 60% ba
lanso pertekliaus ir reikalauti likusios dalies 
auksu. Nesant laisvo pinigų perkeitimo, Unijos 
reikšmė galės būti didelė. B. Kūgys

Ameriką. Sveikatos įstaigos raštai nebuvo mi
nimi arba laikomi „apgaulė”.

Kol šis gandas sklido, minėtas fabrikas nete
ko milijonų dolerių dėl šios, pašnabždomis 
einančios, žinios.

Dabar trijų didžiausių Amerikos universitetų: 
Harvardo, Yalės ir Princetono, ir visos eilės 
kitų aukštųjų mokyklų sociologai ir psichologai 
užimti iš pinno žvilgsnio „tuščiu” darbu: jie 
renka ir tiria plepalus ir melus. Kai pastarąją 
vasarą aplankiau Michigano universiteto „Sur
vey Research Center” Ann Arbore, jo vadovas, 
prof. Likert'as pareiškė: „Mes socialpsichologai 
esame sielos mikrobų medžiotojai. Manau, kad 
mūsų skaičius JAV tolydžio didėja. Paskutinieji 
du dešimtmečiai, per kuriuos kilo masių dvasinės 
epidemijos nuo ekstazinio vadų garbinimo iki 
yisokių rūšių panikos, aiškiai parodė, kad psi
chinės prigimties motyvai veikia ne tik mūsų 
privatinį, bet ir viešąjį gyvenimą taip smarkiai, 
kaip niekuomet anksčiau. Plepalai ir gandai 
yra pavojingos bakterijos. Jei seksime gandą 
jo sklidimo keliais per daugybę smegenų, burnų 
ir ausų, jei jį, pagaliau, atskirsime ir operuosime, 
tikiu, šiek tiek prisidėsime prie darbo pasaulio 
dvasinei sveikatai pagerinti”.

GLORIJOS T. ATVEJIS

Dažnas žino, kaip paskalų istorijos laimingą 
santuoką sugriauna, biznį sunaikina, žmonėms 
nusiminimą ir net mirtį atneša. Čia yra vienas 
tokių atsitikimų, kurį Howardo universiteto 
dr. D.W. Allport'o „Gandų klinika” tiksliai 
ištyrė.

Gliorija T., graži nedidelio Ohio valstybės 
miesto mergaitė, vieną rytą rasta nusinuodijusi 
lovoje. Jos dienorašty buvo užrašas: „Aš nesu 
tokia, kaip jūs sakote. Verčiau mirsiu”. Prieš 
šį tragišką įvykį kelias savaites mieste sklido 
kalbos apie Gliorijos „padūkusį savaitgalį”, 
praleistą kaimyninio universiteto mieste. Glio
rija ten praleido naktį ir tik apie aštuntą valandą 
ryto grįžo namo. Kažkoks vyras, taip pasako
jama, atgabenęs ją savo automobiliu. Ir kada 
ji iš jo išlipusi, buvusi taip girta, kad negalėjusi
net gerai eiti ir tas, svetimasis vyriškis, turėjęs 
jai pagalbėti. Kur ji praleido visą naktį? „Aiš
kų”, studento kambary.

Kai gandų tyrinėtojai, Gliorijos namų gydy
tojo vadovaujami, visus faktus ištyrė, štai kas 
paaiškėjo. Specialus autobusas vidurnaktį ap
leido universiteto miestą, veždamas šokiams 
kviestas mergaites namo. Gliorija ir dar ketu
rios mergaitės turėjo pasilikti, nes autobusas 
buvo perpildytas. Jos pernakvojo mergaičių 
bendrabuty, prieš tai telefonu pranešusios tė
vams apie nesėkmę. Sekantį rytą vienas mer
gaičių tėvas pargabeno jas, vieną po kitos, namo. 
Nelaimei, Gliorija buvo paskutinioji, išlipusi 
iš jo automobilio. Laikraščių išnešiotojas, kurį 
vėliau „gandų sekliams” pavyko surasti, matė, 
kai Gliorija anksti rytą iš automobilio išlipo. 
Buvo apsirengusi vakarine suknele ir jos plaukai 
atrodė kiek sutaršyti. Jis pajudino gandų griūtį. 
Tyrinėtojai juo tiki, kad jis niekuomet netvirtino, 
būk Gliorija buvo girta ir kad vyro, tariamai 
jai pagelbėjusio iš automobilio išlipti, niekad 
neminėjęs. Tai pridėjo vėlesni ilgaliežuviai. Iš 
viso gandų tyrinėtojai susekė ne mažiau, kaip 
39 „Gliorijos” istorijos variantus. Bet toks 

variantų gausumas galima buvo susekti tik 
gandų susidarymo pradžioje.

Priešingai paplitusiai nuomonei, kad „gandas” 
iš mažo nereikšmingo įvykio išauga į ištisą ro
maną, paaiškėjo, jog gandas savo kelionėje 
greičiau trumpėja, kaip ilgėja. Kai istorija 
keliauja iš lūpų į lūpas, tai dažniausia tik pirmieji 
gandonešiai ją pagražina, bet vėlesniųjų dau
gumas ją vis labiau ir labiau suspaudžia. Glio
rijos T. atsitikime buvo tik tiek sakoma: „Ji 
yra girtuoklė”, arba „Ji valkiojasi su vyrais”, 
Amerikiečių mokslininkai tūkstančiais atvejų 
įrodė gando lyginimosi vyksmą. Tiesa, gandų 
susidarymo pradžioje vyksta kita raida. Taip 
vadinamas „paaštrinimas”. Pasakotojai išsi
renka iš įvykio, vieną arba du tam tikrus bruo
žus ir juos išpučia. Gliorijos T. atvėjuj gandas 
iš kelių netvarkingų plaukų, kelių netvirtų žings
nių padarė „didelį nusigėrimą”, o iš vakarinės 
suknelės dėvėjimo ryte — „netvarkingą gyveni
mą”. Pagaliau čia veikia dar ir trečia jėga, 
kurią prof. Allport'as ir jo bendradarbis L. 
Postmann’as pavadino pritaikymu. Trečioji jė
ga pasakotojui iš pradžių svetimą aplinką pri
lygina jo paties spėjimams. Kodėl, jis klausia 
save, jos visą naktį namie nebuvo? Dėl ko aš 
namie nebūčiau? Pasakotojai gandui prijungia 
asmenines priežastis. Jei pasakotojas yra gir
tuoklis, jis ypatingai kalbės apie namo grįžu
sioje „girtumą”, jei jis yra suvedžiotojas, tai 
greičiau nukreips spėjimus šia linkme. Pavydas, 
baimė, kaltės jausmas nudažo gandų istoriją. 
Iš tūkstančio Harvarde ištirtų gandų istorijų, 
beveik visų turiny pasirodė noras, baimė arba 
priešingumas.

KAIP PLINTA MELAGINGOS ŽINIOS
Kodėl plepama? Kodėl gandai platinami? 

Norėdamas atsakyti į šiuos klausimus, Prince
tono universiteto prof. Cantrill’is pats paleido 
du gandu į pasaulį. Vienas jų tvirtino, kad 
Vindsoro hercogas ir hercogienė dalyvaus arti
miausiam universiteto baliuje. Šį gandą profe
sorius papasakojo 6 studentams, sąlyga, kad 
jie žinią laikys paslapty. Po savaitės ją jau 
kartojo 9000 studentų. Ji rado kelią į Prince- 
toną, kur „miesto tėvai”, susijaudinę klausė: 
dėl ko jų į šį balių nepakvietė. Mažiau kaip 
per 24 valandas ji nuskrido į Naujorką. Tai 
parodė laikraščių ir žinių agentūrų pasiteiravimai. 
Priešingai, prof. Cantril'io tuo pačių laiku 
paleistas gandas apie prezidento Trumano ke
lionę aplink pasaulį, greit dingo. Šis ir visa 
eilė kitų bandymų įtikino gandų specialistus, 
kad gandas tik tada vaikščioja, jei jis daugeliui 
žmonių svarbus.

OFICIALIAI GANDUS PANEIGTI 
PAVOJINGA

Gandai — šešėlių augalai, jie gali bujoti tik 
prieblandoj. Jeigu yra žinomi visi neabejotini 
duomenys, tada gandas negali tarpti, nes neturi 
dirvos. Vyriausio štabo karininkai karo metu, 
savaime suprantama, buvo „atsparesni gandams” 
kaip eilinis pilietis arba kareivis, kurie dažnai 
negalėjo būti painformuoti apie tikrąją būklę. 
Gandas plačiai paplinta, jei yra dideliam žmo
nių skaičiui reikšmingas ir dviprasmiškas. Karo 
metu gandai turi geriausias sąlygas plėstis, nes 
žinios apie to meto įvykius yra beveik kiekvie
nam didžiausios svarbos, o cenzūra sudaro 
neaiškią, netikrą ir dviprasmiška žinioms aplin
ką, kurioje gandai gali bujoti. Tačiau kaip 
„Gandų klinikų" tyrimo darbai parodė, nepa
kanka gandą oficialiai paneigti. Dažniausia

Aleksandrijos faraonas, aukščiausias švyturys, 
vienas septynių pasaulio stebuklų, pastatytas 
apie 280 metų prieš Kristaus Gimimą. Švy
turio aukštis — 135 metrai. (Palyginimo dė- 
liai: Kauno radio stoties stiebai buvo 250 m.). 
Šiais laikais tokie aukšti švyturiai jūros laivams 
orientuotis nestatomi, nes vistiek jų šviesa iš 
labai toli nematoma dė to, kad žemi debesys 
ją dengia. Antra vertus, laivininkystė tiek toli 
yra pažengusi, kad susiorientuoti laivams jū
roje padeda instrumentai ir jūrlapiai.

paneigimas tik padeda gandui dar labiau pa
sklisti. Nepavyksta gando sustabdyti vien faktų 
paminėjimu, ypač jei panaudoti duomenys gando 
nedengia ištisai arba jei paskiri asmenys nepa
jėgia atitaisymo suprasti. Pav. dėl nesupratimo 
arba dėl nepakankamo žinojimo apie atomo 
skaldymą kilo ištisa atomo mitologija. Kaip 
amerikiečių mokslininkai patyrė, daugumas žmo
nių atominį rutuliojimąsi aiškina pagal iš anksto 
pačių sudarytas pažiūras dėl pasaulio ateities. 
Žmonės su iš anksto susidariusiomis nuomonė
mis ir pasaulėžiūros „stalčiais”, į kuriuos viskas 
dailiai, aplipdžius etiketėmis, sukrauta, ypač 
prieinami gandams, kuriuos jie gali pritaikyti 
savo reikalams.

KĄ DARYTI GANDŲ AUKOMS?
Visai pašalinti gandus, anot amerikiečių moks

lininkų, negalima. Bet kaip socialpsichologai 
mano, galima gandų veikimą sumažinti, išug
džius visuomenės kritikinį pajėgumą, o iš antros 
pusės, gandų istorijų aukas, prie kurių mes 
anksčiau ar vėliau nors kartą priklausėm, įti
kinti ramiau, protingiau ir garbingiau laikytis 
gandų atžvilgiu. Pav. Dr. Cantril’is gandų 
aukoms pateikia tris nurodymus; pirmas: ne
bandyk gandų sulaikyti tiesioginiu paneigimu, 
atitaisymu arba teismo byla. Tiesiai puldamas 
šmeižtus, tik sutelksi didesnio žmonių skaičiaus 
dėmesį. Antras: laikykis taip, kaip iki štol. 
Nesiduodamas suklaidinti, parodysi, kad nesi 
toks asmuo, kokį iš tavęs gandas norėtų pada
ryti. Trečias: gandas turi būti netiesioginiai 
paveiktas. Vyras, tariamai norįs išsiskirti su 
žmona, geriausiai nutildys piktus liežuvius, pa
tikimai parodydamas viešumai, kiek tie gandai 
neprasmingi. Tik teigiami pavyzdžiai gali gan
dus sunaikinti.

Gandas ne tik paskirus asmenis gali užmušti, 
bet sąlygoms esant, dėl gando kyla net ir karai. 
Tai yra vienas spėjimų, kurį patyrė amerikiečių 
socialpsichologai. J. S.

pasilypėjęs vaikinas, pirštu rodydamas į bandą, 
atsišaukia: — „Žiūrėkit, vyrai, žiūrėkit ką bulius 
su karvėmis išdarinėja... tai narsus raudonar
mietis, — karvės nepaveja... dar paslys ant 
lietuviškos Suomijos traidalo, tai bus vargelio...”

„Uždaryk sriubinę”, — šalia Venclovos stovįs 
pilietis įsikiša.

„Tu uždaryk savo š...” — atšauna vaikinas.
Aikštė juokais skardena, o buliukas, lyg 

tyčia, iš akių nepaleidžia karvutės ir ligi pat 
tribūnos atsiveja.

Švietimo ministeris nervinasi, nebesusigaudo 
tęsti nutrauktą kalbą ir mintį. „Liaudis” pasi
pila aikštėn, pradeda sviediniu žaisti.

Tokiose ir panašiose nuotaikose praeina 
priešrinkiminiai mitingai Alytuje, Kėdainiuose, 
Šakiuose, Vilkaviškyje, Šiauliuose, Ukmergėje, 
Mažeikiuose.

Kai provincija gyvena juoku atmieštas valan
das, kai reiškiasi aktyvus bei pasyvus priešini
masis, kas tuo metu vyksta V. Radiofono studi
jose?

Programa skiriama vien priešrinkiminei agita
cijai. Skaitomi išpūsti ir melagingi mitingų, 
susirinkimų aprašymai; skelbiama apie liaudžiai 
ruošiamus nemokamus koncertus, raudonarmie
čių ansamblių pasirodymus, „Agitpropo" išvy
kas. Žodinė programa prasideda ir baigiasi 
šūkiais: „Lietuvos Darbo Sąjungos išstatytieji 
kandidatai garantuoja piliečių asmens ir turto 
neliečiamybę”, — „Šalin kapitalistų pakalikai! 
Mes reikalaujame smetonininkus sukišti į kalė
jimus, o turtą konfiskuoti”, — „Nė vieno balso 
liaudies priešams”.

„Didingas Sovietų Sąjungos pavyzdys vienin
telis visame pasaulyje, lyg milžiniškas prožekto
rius apšviečia mūsų kelią. Sovietų Sąjunga yra 

ir keliavedys, kuris nurodo ir mums kuriuo 
keliu neklystamai ir artimiausiai Lietuvos darbo 
žmonės pasieks šviesos rūmus, kada visi, kas 
norės galės semti sau ir savo liaudžiai galingojo 
mokslo”.

Programoje atsiranda pastovi literatūros va
landėlė „Tikrieji liaudies sūnūs”. Lietuvių 
rašytojai: Janonis, Višinskis, Žemaitė, Lazdynų 
Pelėda, Biliūnas, V. Krėvė-Mickevičius paver
čiami kuone partiniais bolševikais.

Dažniau ir dažniau linksniuojama: „Kas ne
balsuoja — balsuoja už liaudies priešus”, — 
„Liepos 14 d. visi prie rinkiminių urnų!”, — 
„Budri Stalino akis mato viską”.

Pro mikrofoną, su agitacinėmis kalbomis 
(žydiškai, hebrajiškai, rusiškai, gudiškai) pražy
giuoja agitatorių grandis: Alperavičius, Šocketas, 
Kolodnas, Mileris, Minkovas, Papovas.

Karingai reiškiasi L. Seimo kandidatai. Jų 
kalbos trumpos: nepasiduoti liaudies priešų 
provokacijoms, vieningai dalyvauti L. Seimo 
rinkimuose, tramdyti besipriešinančius liaudies 
valiai, jokio pasigailėjimo Smetonos pakalikams.

Rinkiminės kampanijos maišaty įvyksta šie 
pažymėtini faktai:

NKVD mokyklos auklėtinis, daug kartų 
Lietuvos teismų baustas už priešvalstybinę veik
lą, „Prezidento” J. Paleckio malonės aktu 
išleistas iš kalėjimo, stambaus Suvalkijos ūki
ninko sūnus Ant. Sniečkus, liepos 7 d. paskiria
mas Valst. Saugumo Departamento direktorium.

Tą pačią dieną Sniečkus pasirašo „Priešvalsty
binių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudi
ninkų, krikšč.-demokratų, jaunalietuvių, trockis- 
tų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vado
vaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų dar
bų ir operatyvinės likvidacijos” planą.

Plane sakoma: „Operaciją pravesti vienu laiku 
visoj Lietuvoj, naktį iš liepos 11 į 12 d. 1940 m. 
Iki liepos 10 paruošti žinias apie visus žmones, 
kuriuos reikia izoliuoti. Visų areštuotinų as
menų „žiniose” nurodyti pavardę, vardą, tėvo 
vardą, gimimo metus ir vietą, tautybę, išsimoksli
nimą, socialinę kilmę, materialę padėtį (turtą), 
paskutinę darbo vietą ir užimamą tarnybą, 
kuriai partijai priklausė ir kokį partijos darbą 
dirbo, trumpas kompromituojančios medžiagos 
turinys ir „žinių” gale turi būti nurodytas nuo
latinės gyvenamosios vietos patikrintas adresas:

Toliau plane aptariama žinių surinkimo bei 
operatyvinės likvidacijos darbininkų sąstatas, 
kuriam vadovauja „vyresnieji”: Krastinas, Dem- 
bo, Finkelšteinas, Komodaitė, Macevičius, To- 
desas.

Plano užbaigoje sakoma: ,,II-ro skyriaus vir
šininkas Gailevičius privalo sutvarkyti, kad 
laiku būtų nustatyti ir patikrinti areštuotinh 
asmenų adresai. Tam reikalui nuo VII. 8 reikia 
išskirti atitinkamą skaičių žvalgų, kuriuos reikia 
stropiai instruktuoti apie išlaikymą griežčiausio 
atsargumo darant adresų nustatymą ir patikri
nimą”.

Tokia yra tikrovė paskelbus L. Seimo rinki
mus: planas paruoštas, vykdymo data nustatyta, 
smogikai paskirti.

Radijas ir spauda klausytojus liūliuoja nauja 
„lopšine”: — „Lietuvos Darbo Sąjungos išsta
tytieji kandidatai garantuoja piliečių asmens 
ir turto neliečiamybę”.

Liepos 8 d. spauda ir radijas paskelbia žinią, 
kad liepos 11 d. 18 vai. Kaune, Vileišio aikštėje, 
šaukiamas Lietuvos valstiečių ir darbininkų 
susiartinimo mitingas.

(Bus daugiau)

AUDRONĖS DALIA
=^= 5 ............ JONAS GAILIUS

Mergaitė vienu tarpu truputį atsiduso, bet ir 
toliau gulėjo sustingusi ir atšalusi.

— Ar dar neatėjo Ruškys? — staiga išgirdau 
jos balsą.

— Ne, Audrone, neatėjo... — atsakiau.
— Neleiskite, kad jis čia ateitų... jokiu būdu 

neleiskite...
— Gerai, Audrone, neleisiu! O ar jums jau 

geriau ?
— Truputį... Padėkit man apsiversti... ant 

šono...
— Gerai, Audrone, mielai padėsiu!
Paėmiau ją į glėbį. Mergaitė skausmingai 

sudejavo, o aš, pajutęs ją taip arti prie savo 
krūtinės, nukaitau ir sunerimau.

Tačiau neilgai. Netrukus mane apėmė siau
bingas nustebimas: ant nugaros, baltos blusku- 
tės fone, raudonavo keli kraujo brėžiai, pri
meną raidę X.

— Audrone, kas tau? Tavo nugara kruvina!
— sušukau apstulbęs.

Ji pramerkė juodas blakstienas, keistu žvilgs
niu žvilgterėjo į mane ir pasakė:

— Vincai, būtų buvę geriau, jei nebūtum to 
matęs. Norėjau, kad tai liktų mano vienos 
paslaptimi.

— Bet kas tau yra, Audrone? — neatlyžau.
— Kur tu buvai? Kas tave sužeidė?

— Gerai, pasakysiu. Bet prižadėk man nie
kam apie tai nepasakoti!

— Jei tu nori, susitarsime dėl to. Bet tu. 
nevilkink, — viską pasakyk!
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MES-ŽMOGIŠKOSIOS CHEMIJOS ELEMENTAI LIETUVIAI SVETUR
Pavydumas ir nuosavybės jausmas yra du 

mirtingiausi vedybinio gyvenimo nuodai. Sa
vaime jie neturi tiek cheminės galios, kol mes 
jiems nesuteikiam. Todėl turime save pratinti 
taikyti toleranciją ir įžvalgumą visuose vedybi
nio gyvenimo santykiuose, nes jie yra cheminės 
prigimties, įgimtų žmogiškųjų reakcijų padari
niai, bet ne, kaip perdažnai esame linkę laikyti, 
grynas užsispyrimas.

Blogiausia tai, kad perdaug žmonių maišo 
chemines reakcijas su morale. Jie nemoraliu 
vadina tai, kas tėra normali cheminė reakcija. 
Būnant gerai cheminiai užsigrimavusiam, leng
va žmogui pasakyti: „Aš būčiau turėjęs pakan
kamai sveiko proto nepadaryti tai, ką jis pada
rė”. Iš tikrųjų gi mes niekad nežinom, ką pa
darytume, būdami kito vietoje. Mes niekad 
nesame pajėgūs teisti.

Chloras sudaro 60 procentų paprastos drus
kos. Sarano, patentuotos medžiagos, vartoja
mos tokiems dalykams, kaip automobilių sėdy
nių apdangalai, cheminėj sudėtyje yra 72 procen
tai chloro. Benzolas, sumaišytas su chloru, 
išvaiko kandis. Arba vėl — chloras gali būti 
vartojamas kaip nuodingosios dujos kare ir 
gali būti pasibaisėtinų žmogiškosios būtybės 
sužalojimų priežastis. Žodžiu, chloras yra nepa
vojingas chemikalas, jei atitinkamai „sutuokia
mas” su chemikalais, kurie jį priverčia tarnauti 
naudingiems, taikingiems tikslams. Bet sumai
šytas su tam tikrais kitais chemikalais, jis pasidaro 
pragariškai pragaištingas. Žmonės tokiu pat 
būdu reaguoja.

„Vedybos”, chemijos laboratorijoj atliktos ir 
vedybos, įvykdytos katedroje, pasireiškia pagal 
tam tikrus pagrindinius dėsnius. Vieni kitus 
atitinką cheminiai elementai jungiami, vieni 
kitus neatitinką pasidaro nelaimių priežastimi. 
Kiekvienu atveju jie reaguoja pagal savo pri
gimtis.

Tačiau tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, 
nes kiekvienas mūsų yra ištisas žmogiškosios che
mijos charakterių rinkinys. Susidūrimas su įvai
riais žmonėmis, kurie savo ruožtu taipgi yra 
įvairių charakterių rinkiniai, veda mus prie 
įvairaus reagavimo — iškelia įvairias mūsų 
prigimties „puses”.

Bendras, mus vadovaująs, dėsnis yra tas, kad 
tikriausiai būname laimingi tada, kai jungiamės 
su žmonėmis, kurių atžvilgiu mūsų reakcija 
pasireiškia asmenine jausmų pilnatimi. Tai nėra 
lytinio ar fizinio patrauklumo klausimas, nėra 
taipgi būtina abiem partneriam domėtis tais 
pačiais dalykais ir turėti bendrus pomėgius. 
Tai yra dviejų žmonių sielų klausimas; sugebė
jimo tam tikra prasme sumaišyti abi sielas taip, 
kad susidarytų viena, klausimas.

Štai kas iš esmės yra vedybinio gyvenimo 
chemija.

TYLĖJIMO KLAIDA 
IR AŠARŲ MAGIJA

Dr. Widmer Doremus pasakoja apie žmogų, 
kuris staiga apako. Garsiųjų specialistų — at
likti nuodugnūs tyrimai neparodė jokio akių 
sužalojimo ir neatidengė apakimo priežasties.

Pagaliau apluošęs žmogus buvo nugabentas pas 
patyrusį psichiatrą — žmogiškosios chemijos 
specialistą.

Psichiatras paskatino tą žmogų pasipasakoti 
apie savo privatų gyvenimą. Klausinėjimas su-

(Tęsinys iš pereitojo numerio)

PATARIMAS TĖVAMS
Nesama „blogų” vaikų. Tėra tik blogai 

auklėjami vaikai. Jūsų vaikai yra padari
nys tos aplinkos, kurią jūs jiems sudarėt. 
Galingiausias tos aplinkos elementas yra 
jūsų pačių galvosena. Jūsų vaikai lygia 
dalimi yra jūsų dvasios kaip ir kūno pada
rinys, produktas. Jūsų būdas, asmenybė, 
viskas, ką jūs galvojat, kalbat ir darot, 
veikia juos teigiamai arba neigiamai. Jie 
negali būti pakaltinti dėl savo chemijos. 
Tai jūsų uždavinys įvesti į laimingą ir 
naudingą gyvenimą. Tirkit juos nuodug
niai ir nešališkai. Jūs nustebsit kaip žy
miai daugiau jiems galėsit pagelbėti ir 
juos formuoti — jeigu padėsit tikrai inte
ligentingų pastangų juos suprasti, ne tik 
kaip vaikus, bet kaip žmogiškuosius che
minius elementus, kurie reaguoja pagal 
savo prigimties dėsnius.

kosi apie įprastinius klausimus: „Kokie jūsų 
santykiai su žmona?”

„Aš nepakenčiu jos vaizdo”, — atšovė aklasis.
Po kelių minučių psichiatras baigė klausinė

jimą. Jis nuvyko pas aklojo žmoną ir atvirai 
jai papasakojo, ką jos vyras jam pasakė. Ji 
klausėsi pritrenkta. Ji žinojo, kad jų tarpe 
nebuvo tikros meilės, tačiau jai atrodė, jog jie 
neblogai sugyvena. Bent didesnių kivirčų tarp 
jų nebūdavo. Ji visiškai nežinojo apie vyro 
stiprią nepakantą. Ji visgi jį mylėjo ir sutiko 
visiškai iš jo gyvenimo pasitraukti.

Kitą dieną psichiatras papasakojo aklajam 
apie atliktą žygį: „Jūs niekad nepamatysite savo 
žmonos”, tarė jis. „Ji pasitraukė visam laikui”.

Neįtikėtinai trumpu laiku aklasis vėl prare
gėjo. Stačiai įvyko žmogiškosios chemijos ste
buklas, nors aklojo žmonai jis buvo tragiškas.

KALBOS SKILTELĖ
IŠKILA AR IŠKYLA

Veiksmažodiniai daiktavardžiai su šakniniais 
balsiais yarū

Išvestinių daiktavardžių, sudarytų iš veiksma
žodžių su trumpaisiais šakniniais balsiais i ir u, 
šaknyse yra mūsų rašoma paprastai ilgosios 
balsės y ir ū. Visų pirma su y ir ū dažniausiai 
rašomi išvestiniai priešdėliniai daiktavardžiai, 
pvz. kilti: iškyla, pokylis, kišti: iškyšulys, migti: 
įmygis, misti: sąmyšis, rišti: sąryšis, skristi: 
sąskrydis, tikti: nuotykis, santykis, tvinti: pot
vynis; justi „junda”: sąjūdis, justi „junta”: 
pojūtis, pojūčiai, sukti: posūkis, sąsūka ir kt. 
Su trumposiomis balsėmis i ir u rečiau terašome 
tokius priešdėlinius daiktavardžius: žinoti sąžine, 
brukti: nuobrukos ir kt.

Veiksmažodinių šaknų balsiai i ir u taip pat 
yra pailginami išvestiniuose daiktavardžiuose ir 
be priešdėlių, pvz.: gimti: gymis, kišti: kyšis, 
rišti: ryšys, spirti: spyrys, žinoti: žynys, dubti: 
duburys, sukti: sūkis, ir kt.

Todėl savo bendrinėje kalboje turime sakyti 
rašyti: rugiuose radome brydę (ne: bridę); mo
kykla surengė iškylą „ekskursiją” (ne: iškilą); 
kviečia į pobūvį (ne: pobūvį); kilo sambrūzdis 
(ne: sambrūzdis). „Draugas”

LATVIAI APIE AMERIKOS LIETUVIUS
Stockholme išeinąs latvių laikraštis „Latvju 

Zinias” birželio 1 d. numery įsidėjo Janio Po- 
riečio straipsnį apie Amerikos lietuvius.

Autorius pažymi, kad lietuvių Amerikoje 
esama apie milijonas, o naujai atvykusių apie 
18.000. Čikagoje gyvena 100.000 lietuvių, kurių 
skaičių papildė 8.000 naujai atvykusių. Lietu
viai leidžia apie 10 didelių laikraščių su gražia 
informacine medžiaga ir literatūra. Naujorke 
esą leidžiama „Vienybė”, kurią redaguoja „idzej- 
nieks J. Tyšlieva”, Bostone išeina „Keleivis”, 
Michelsono redaguojamas; Čikagoje išeina L. 
Šimučio redaguojamas „Draugas”, Bostone „S. 
Šudzedelio” redaguojamas „Darbininkas”. „Ai
dus” redaguoja A. Vaičiulaitis, „Dr. K. Pukšts 
ir kt.”

Esama daug lietuviškų radio programų. Či
kagoje ir Bostone veikia teatralai, pav. Bostone 
veikianti dramos studija turi 25 auklėtinius. 
Yra chorai; Metropolitain operoje dainuoja 
Stoškaitė ir Ona Kaskas, „Čikagoje tenoras 
Pjotrovskis”.

Lietuvių organizacinė veikla gyva. ALT yra 
centrinė politinė organizacija, „kurioje sutelpa 
keturios didelės politinės partijos: katalikai, 
socialdemokratai, liberalai ir tautininkai”. Stip
rūs esą socialdemokratai, kuriuos remia seni 
lietuviai — 1905 m. emigrantai. Komunistams 
nevyksta.

Tuo tarpu biuletenis leidžiamas du syk per 
mėnesį ir spausdinamas rotatorium.

„Baisaus Birželio” proga, išleistame numery 
yra Osvaldo Freivaldo straipsnis „Three Times 
Invaded Within 30 years”. Jame naudojamasi 
LAIC medžiaga, bet koncentruojamos žinios is 
Latvijos. Taipgi tilpo V. Kašubos (lietuvio 
dailininko) medžio drožinio „šv. Veronikos” 
nuotrauka. Be to, yra straipsnis apie vergų 
darbo stovyklas, komentuojami Maskvos ra
dijo melai, paskelbtas baltiečių moterų atsišau
kimas.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS DRAUGIJA

Birželio 25 d. įvykusiam visuotinam susirin
kime, pritarė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kūrimo idėjai. Tuose kraštuose, kur teisiniu 
atžvilgiu tokios organizacijos įkūrimas nebus 
galimas, susirinkimas pasiūlė įvesti PLB pasus 
panašius seniau buv. Vilniaus pasams ir juose 
klijuoti tam tikrus solidarumo mokesčio ženk
lelius.

* *. *
Dailininkai Amerikoje. Ignas Šlapelis rašo 

apie meną ir piešia peizažus; Vladas Vijeikis 
iliustruoja „Margutį” leidinius, Bielskis deko
ruoja „Atžalyno” pastatymus. Povilas Kauf- 
manas dirba pianų fabrike; P. Kiaulėnas pla
nuoja pastatus ir piešia; Viktoras Petravičius 
dirba plieno fabrike; Adomas Varnas piešia 
portretus; Paulius Augius dirba graviravimo 
įmonėje ir dalyvauja „The Marian” žurnalo 
iliustravime. Visi jie gyvena Čikagoje.

Rašytojas Medardas Bavarskas iš tremties 
atvyko į JAV ir apsigyveno Detroite.

Pulk. A. Špokevičius atvyko Amerikon ir 
įsikūrė Čikagoje.

Vokietijoje organizuojasi lietuviai studentai. 
Neseniai Miunchene įvyko penktasis Vokieti
joje gyvenančių lietuvių studentų suvažiavimas. 

Įsteigta lietuvių studentų sąjunga ir priimta 
keletas nutarimų. Centro valdybon išrinkta: 
V. Natkevičius, Z. Smilgevičius, J. Norkaitis, 
A. Razma ir D. Šova. Suvažiavimas įpareigojo 
valdybą rūpintis Vokietijoje pasilikusių studentų 
šalpa.

DiPi gavo naują vardą. „Tremties” prane
šimu, nuo liepos 1 d. vokiečių įstaigos perėmė 
iš IRO globos visus tuos DiPi, kurie negalės 
į kitus kraštus išvykti. Tie, kurie turi pradėję 
bylas dėl emigracijos, pasiliko IRO globoje. 
Vokiečiams perduotieji DiPi lieka stovyklose 
gyventi, bet vėliau stovyklos bus pergrupuotos. 
Toliau DiPi vadinsis užsieniečiais ir gaus vo
kiškus dokumentus, o tos įstaigos, kurios juos 
tvarko — Auslaender Aussenstelle, o sutrum
pintai AA.

Vietoj maisto, tremtiniai, pagal jų pageida
vimą, gaus maistpinigius. Viengungiai gaus 
po 40 RM mėnesiui, o šeimos galva 37, žmo
na — 25 ir vaikai po 20 RM. Už gyvenimą 
stovykloje teks mokėti.

Drabužių ir avalynės vokiečių žinion perė
jusieji tremtiniai negaus. Dėl to tas dalykas 
sudarys nemažų sunkumų.

Birželio gale likviduota didžiausia lietuvių 
tremtinių stovykla Schw. Gmuende, kurioje 
gyveno apie 900 lietuvių. 130 senelių perkelta 
į gretimą latvių stovyklą, 650 žmonių, kurie 
pasiruošę emigracijai, nukelta į Heilbrono sto
vyklą, o likutis — į Ludwigsburgo stovyklą.

Išsklaidžius šią lietuvių stovyklą, užsidarė ir 
ten veikusi gimnazija, kuriai paskutiniu metu 
vadovavo Dr. J. Grinius.

Švedijoje gyvena keli šimtai lietuvių. Lietu
vių draugijai priklauso 260 narių. Naująją 
Švedijos lietuvių draugijos valdybą sudaro: 
V. Staneika, K. Kraujalis, J. Pajaujis, J. Lin- 
gis, Iz. Mališka, J. Plačas ir G. Būga.

Montrealyje, Kanadoje, atidarytas lietuvių te
atras. Atidarymo proga vaidintas A. Škėmos 
veikalas „Živilė”.

Arch. Feliksas Vizbaras, penkis metus iš
gyvenęs Austrijoje, gavo leidimą persikelti į 
Vokietiją. Nepriklausomoje Lietuvoje jis yra 
pastatęs daug gražių namų.

Miškininkas A. Rukuiža, prieš metus atvykęs 
iš Vokietijos, dirba Čikagos priemiestyje — 
Vinetkoje, prižiūrėdamas didelį sodą ir me
delyną.

VI. Paškevičius, kuris pėsčias yra apkeliavęs 
beveik visas Pietų Amerikos valstybes, šiuo 
metu ruošia knygą apie tautų laisvintoją Si
moną Bolivarą.

Dr. J. Pajaujis, prieš keletą metų su šeima 
atvykęs iš Vokietijos ir įsikūręs Brooklyne, šio
mis dienomis nusipirko naujausią Fordo mo
delio automobilį.

NOTTINGHAMO LIETUVIŲ KLUBAS 
„ROMUVA”

kviečia visus lietuvius mieste, ir apylinkėje gy
venančius, liepos 22 d., 6.30 vai. p.p. į

DIDŽIULĮ VAKARĄ
klubo patalpose, Sycamore Rd. Meninę dalį 
išpildo DBLS Bradfordo skyr. meninis kolek
tyvas. Programoje: A. Lekečinsko „Lietuva 
keliasi” ir „Sekminių vainikas”. Po vaidinimo 
šokiai. Vieta pasiekiama iš miesto centro 31 
autobusu. Klubo valdyba

— Gerai, Vincai! Pasakysiu. Nors man ir 
labai sunku...

Padaviau jai vandens puodelį, pataisiau ant 
akių užkritusias plaukų sruogas, paglosčiau 
išblyškusius skruostus.

Audronė buvo susimąsčiusi, bet labai ner
vinga. Kiekvienas subildėjimas vertė ją krūp
telti, o akys žvilgčiojo į duris.

— Aš niekad nemaniau, kad vyras, kuris 
tariasi mylįs mergaitę, galėtų būti toks žiaurus, 
Vincai, — pradėjo.

— Tu kalbi apie Ruškį?! — šūktelėjau.
— Taip, apie Ruškį. Dabar tu visa supranti, 

mielasis!
— Dar ne viską, Audrone. Aš negaliu su

prasti vieno: ar judu susipykote?
— Jeigu taip kiausi, tikrai nevisa supranti. 

Mes nesusipykom, Vincai. Tik aš pervėlai 
supratau, kad jau tokia jo meilė.

— Bet jis tavęs nemylėjo! Jis tavęs niekad 
nemylėjo! — išrėkiau.

— Iš kur tai žinai?
— Jis man pats taip sakė. Sakė dar tada, 

kai sodžiuje atostogavai.
Tuo metu koridoriuje suskambo moters balsas 

ir, nė nepasibarškinusi, į kambarį įlėkė Audronės į 
šeimininkė.

— Dievulėliau mano! — sušuko ji, puldama 
prie mergaitės. — Dukrele, kas tau yra?

Audronė, kuri prieš tai nepaprastai išsigando, 
blankiai nusišypsojo, o aš tuo tarpu užrakinau 
duris. Tas mano mostas mergaitę žymiai su
ramino, tik moteris pažvelgė į mane klausiamo
mis akimis.

su ja padarė... — ir parodžiau jos kruviną blus- 
kutę ant pečių.

Aš nenoriu kartoti šios įpykusios moters 
žodžių. Tačiau, jei nors dalis jų būtų išsipildę, 
Ruškį būtų tikrai perkūnas nutrenkęs.

Audronė visą laiką tylėjo. Man rodos, ji 
drovėjosi ne tiek manęs, kiek šitos senos moters, 
kurią ji ne kartą net motinos vardu vadino.

Šeimininkė, vis dar degdama nesuvaldomu 
pykčiu, atsargiai nuėmė bluskutę ir šūktelėjo:

— Net baltiniai prie žaizdų prikepę! Juk tai 
žmogžudystė, juk tai dangaus keršto šaukiąs 
nusikaltimas! Tai tikras šėtonas, ne žmogus! 
Pasakyk, dukrele, už ką jis tau taip padarė?

Tačiau Audronė nieko neatsakė, tik, iš skaus

HIGIENA IR POLITIKA

mo virpėdama visu kūnu, pasikukčiodama 
verkė.

Anksčiau, kai mudu vienudu buvova, ji vis 
dar valdėsi. Mano pikti žodžiai ir šaltumas 
neleido jai bent iš širdies išsiverkti. Dabar gi 
visas skausmas, visa kančia ir nusivylimas plaukė 
jos ašaromis ir širdį lengvino.

Moteris tuo tarpu visai nunuogino Audronės 
jaunus pečius. Jie buvo apskriti, nuostabiai 
balti ir gražūs, tiktai du skersiniai brūkiai, raus
vu krauju nudažyti, tiesėsi nuo pečių iki šonų.

—Matai, dukrele, matai, ko susilaukei iš to 
nevidono! — nerimo moteris ir, tvarstydama 
žaizdas, žvilgterėjo į mane. •—- Dabar ir jums 
galiu pasakyti kai ką. Dabar, kada ir man jau 

daug kas paaiškėjo. Tas nevidonas Ruškys 
seniai man nepatiko, bet ką aš galėjau padaryti, 
kad jis nupirko šią vargo mergaitę. Juk ji 
neturtinga ir niekad neturėjo pakankamai pi
nigų. O mergaitei jų reikia: tai paima noras 
suknelę nusipirkti, tai batukus, tai skrybėlaitę. 
Gi ji pati, varge tu mano, kiek čia jų uždirba. 
Nesislėpė nuo manęs: Ruškys padovanojo, 
sako; Ruškys nupirko; Ruškys paskolino. Ir 
vis Ruškys, vis tas šėtonas... Nujautė mano 
širdis, nujautė .nelaimę. Juk ne kartą grįždavo 
vėlai ir labai nusiminusi. Bet ką aš galėjau 
daryti? Juk ne motina, negalėjau drausti... 
Tačiau dabar turi būti koks nors galas, ar ne 
tiesa? Už tai jį reikia geron cypėn uždaryti...

— Kad daugiau niekas neateitų, ponia! — 
pasakiau. — O kad jūs visa suprastumėte, 
pasakau: jūs buvote teisinga, — aš drožiau per
nelyg ilgą jiešmą, o tuo tarpu Ruškys va ką

Sveikas maistas ir švara! — 
Štai senuko šūkis.
Bet, kaip tyčia, ketursparnis 
Apie plikę suka.

Šitaip vasarą vabzdžiai 
Teršia mėsą, duoną; 
Dauginasi tad bacilos, 
Ypač gi raudonos.

Bet moderniame bute — 
Stalčiai, spintos, dėžės. 
O dėl to nėra ten vietos 
Džiovai arba vėžiui.

Matote, nemalonu 
Ir šlykštu iš viso.
Taip kaikur ir komunistų 
Juk dabar priviso.
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IS MUSU
GYVENIMO

VAIKŲ ŠVENTĖ
Liepos 2 d. Bradfordo apylinkės lietuviukai 

turėjo savo pirmą didelę šventę.
Sekmadienį St. Ann’s bažnyčioje per lietuvių 

pamaldas trys mergaitės ir trys berniukai priė
mė Pirmąją Komuniją. Visi buvo gražiai apsi
rengę, rankose laikė degančias žvakes, mergaičių 
galvas dengė balti velionėliai. Mišių metu 
giedojo VI. Čižiko diriguojamas choras. Ka
pelionas pasakė momentui pritaikintą pamokslą.

Po pietų St. Mary’s salėje Bradfordo Lietuvių 
pradžios mokyklos mokytojai su mokiniais 
surengė pirmą meninį pasirodymą. Žmonių 
prisirinko pilna salė. Pirmiausia kelis žodžius 
tarė kūn. J. Kuzmickis, po jo vaikus Lietuvių 
Sąjungos Bradfordo skyriaus valdybos vardu 
pasveikino pirm. A. Pivoriūnas.

Meninė programa buvo įvairi. Mkt. J. Ja- 
kubkos surežisuoti, vaikai suvaidino J. Kuz- 
mickio 4 paveikslų scenos vaizdelį MAŽASIS 
DIDVYRIS. Itin gražiai vaidino Zita Daržins- 
kaitė (Lietuvos dvasią ir motiną) ir J. Tače- 
lauskas (mažąjį didvyrį). Sceną visą laiką puo
šė puikios p. Jakubaičio pieštos dekoracijos.

Pertraukų metu sekė deklamacijos. Visiems 
patiko L. Šilimaitės, mažutės Kazlauskaitės ir 
J. Puleikio eilėraščiai.

Augesni mokiniai, p. O. Šergalytės vadovauja
mi, pašoko kelis puikius tautinius šokius.

Po programėlės p. J. Jakubka su mokytojais 
St. Juozapavičium ir Vyt. Tesecku gausiai susi
rinkusiems vaikams padalino BALFo atsiųstas 
dovanas. J. Kis

MANCHESTERIO LIETUVIU 
KLUBO NAUJIENOS

Manchesterio Lietuvių Klubas birželio 25 d. 
turėjo pusmetinį susirinkimą. Iš valdybos pra
nešimų paaiškėjo, kad žiemos mėnesiais klubo 
reikalai buvo pablogėję, o dabar vėl taisosi. 
Šis pablogėjimas buvo sulaikęs valdybą nuo 
tolimesnių pasiruošimų salės statybai.

Dėl salės statybos pasisakė nemaža narių, 
ir visų jų mintys buvo vienodos: salę reikia 
turėti, ir juo greičiau, juo geriau.

Kadangi Klubas yra šios srities lietuvių kul
tūrinis centras, kaip valdyba, taip ir nariai pa
sisako už tai, kad Klubo visas gyvenimas tu
rėtų pasukti daugiau į kultūrinius pasireiškimus, 
į apie Klubą besisukančią kultūrinę talką.

Susirinkimas pirmininko pareigose patvirtino 
Astrauską, pradėjusį šias pareigas eiti, dėl nes
veikatos pasitraukus S. Misiukevičiui. Taip 
pat valdyba papildyta 3 nariais: V. Šiaučiuliu, 
J. Štaru ir J. Kalviu. K. b.

FULL SUTTON’AS UŽDARYTAS
Daugeliui pažįstama Full Suttone pereinamoji 

stovykla birželio 30 d. uždaryta. Čia veikęs 
DBLS skyrius likvidavosi.

Šalia Fangfoss kaimelio, viename Full Sultono 
rajonų, dar gyvena keturios lietuviškos šeimos, 
bet ir jos rengiasi kitur keltis. Ne vienas Full 
Suttono pasiges, nes jis daugeliui buvo kaip 
prisiglaudimo vieta darbą keičiant, ar pabūti 
sveikatai sunegalavus.

Uždarius šią stovyklą, ne vienam tautiečiui 
bus sunkiau darbo pakeitimo reikalus sutvarkyti, 
ypač tiems, kurie nepakankamai pramoko ang
liškai. Trakiškis

— Dėl mano gero nieko nedarykite! — kiek 
apsiraminusi atsiliepė Audronė. — Tik dėl mano 
gero... Ir niekam nesakykite! Niekam o nie
kam. Gerai? Sutinkate?

Aš linktelėjau galvą. Moteris nustebo:
— Tai kaip čia dabar ?
— Nenoriu, kad visas miestas kalbėtų, -— 

pridėjo Audronė. — Man ir taip užtenka.
— Op. Vincas? — paklausė moteris. —Jis 

tau atleis?
— To nesu veęta ir to net nesitikiu, — atsakė 

Audronė.
Moteris reikšmingu žvilgsniu pažvelgė į mane. 

Jaučiau, kad reikia ką nors pasakyti, bet nežinojau 
ką. Manyje grūmėsi priešingiausi jausmai, ta
čiau kartu budo ir visa tai, ką maniau seniai 
palaidojęs.

— Audronė visą laiką apie jus kalbėjo, — 
nesulaukdama mano atsako, pasakė moteris.
— O kaip ji graužėsi per paskutinius mėnesius! 
Kiek kartų turėjau meluoti tam nevidonui, kad 
jos nėra namuose! Bet jis tai ne jūs jėga veržėsi, 
kol vieną kartą gavo su mazgote. O kiek kartų 
mačiau ją apsiverkusią, sau vietos neberandan
čią! Norėjau eiti pas jus ir viską papasakoti...

— Nereikia to minėti! Tegu viskas palieka!
— pertraukė ją Audronė.

Mes dar pasikeitėme keliais sakiniais, ir Au
dronė su šeimininke pradėjo rengtis namo. 
Buvo jau sutemę. Seniai kambaryje degė ži
burys ir langai buvo užuolaidomis užleisti.

Palydėjau jas į gatvę.
Už kelių žingsnių, po plačiu kaštanu, šmėkš

telėjo šešėlis. „Ruškys!”—kniestelėjo man širdyje.
— Vincai, palydėk iki pačių namų! — visa 

virpėdama pratarė Audronė.
— Gerai, Audrute! Būk rami! — atsakiau 

ir priglaudžiau ją prie savęs.

KNYGOS, SPAUDINIAI
ANGLŲ RAŠYTOJAS APIE LIETUVĄ numeris (šiuo metu jo pirmoji siunta pakeliui

14 knygų autorius, autorius-keliautojas John 
Gibbon’as, 1938 metais apkeliavęs Švediją, 
Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą, savo kelionės 
įspūdžius, aprašo 250 puslapių knygoje — „Kee
pers Of The Baltic Gates”.

Autorius vaizdžiai nupasakoja Lietuvos isto
riją, Lietuvos Imperijos laikus, kada Lietuvos 
valstybės plotas buvo nuo Baltijos iki Juodosios 
Jūros ir siekė Maskvos erdvę, kada Lietuva 
sudarė stiprų barjierą, saugantį Europą nuo 
rytų stepių tautų anplūdžio.

Knygoje yra sužymėta beveik visos mūsų 
tautos kovos, ginantis nuo užpuolikų, kurie 
kėsinosi į Lietuvos žemę ir lietuvių tautos laisvę. 
Rašoma, kad ne kartą Lietuvai teko parpulti, 
priešai ją skriaudė, bet Lietuva amžių bėgyje, 
daug kartų sulaužė vergovės pančius ir vėl gėrė
josi laisve.

Po pirmojo D. Karo, Lietuva buvo pirmoji 
Baltijos valstybių, kuri 1918 m. vasario 16 d. 
pasiskelbė nepriklausoma valstybe, su savo 
istorine sostine Vilniumi. Be lėšų, sunkiausio
mis sąlygomis, pradėjo pirmuosius nepriklauso
mybės žingsnius.

Rašytojas apibudina mūsų tautos didžiausią 
norą ir troškimą gyventi nepriklausomą gyvenimą 
ir tvarkytis nemirtingumu. Aprašoma, kaip 
lietuvis Nepriklausomybės Aktą anspauduoja 
savo krauju. Beginklė tauta, okupacijų ir ver
go vių išvarginta, 1919 metais sukyla ir kovoja 
su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, kurie 
tiesė grobonišką ranką į tik pražydusį Lietuvos 
laisvės žiedą.

Su didele simpatija Lietuvai aprašytas Vil
niaus apgaulingas pagrobimas iš ką tik besi
keliančios laisvam gyvenimui Lietuvos. Visa 
1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose pasirašyta, o jau 
spalio 9 d. Gen. Želigovvskio sulaužyta sutartis. 
Mūsų tautos skausmas ir kovos dėl Vilniaus, 
pagaliau 1938 m. kovo mėn, lenkų ultimatumas.

Plačiai aprašyta Klaipėda, jos istorija, Klai
pėdos priklausomybė Lietuvai, jos atvadavimas 
1923 m.

Autorius, lankydamasis Kauno bažnyčiose 
ir muzėjuose, Kauną vadina moderniu Europos 
miestu, mielai norėdamas dar daug kartų jį 
matyti. Gražiai mini visą mūsų nepriklausomą 
gyvenimą ir pasiektus ekonominius ir kultūri
nius laimėjimus. Pažymi, kad kraštas yra kata
likiškas ir giliai religingas. Karštai meldžiasi 
ir garbina Dievo Motiną Mariją.

Knygoje yra buvusio Ministerio Pirmininko 
Kun. Mirono, Kauno miesto, Saugumo D-to 
Rūmų, žygiuojančių Lietuvos Karo Mokyklos 
kariūnų, Rūpintojėlio, Nidos kopų ir kitos 
nuotraukos. Z. Silsdenaitis

Tremtis, lietuvių tremtinių savaitraštis vakarų 
Europoje, Nr. 1. Memmingenas, 1950 m. liepos 
4 d. Redaktorius ir leidėjas Simas Miglinas, 
4 didelio formato pusi., D. Britanijoje mėnesiui 
8 tarptautiniai pašto kuponai (4 šil.).

Tai yra sustojusiam Vokietijoje eiti „Lietu
viui” užvadas. Pirmas numeris gana turiningas 
ir daro malonų įspūdį. „Tremties” adresas tas 
pats, koks buvo „Lietuvio”.

„NEMUNAS” JAU EINA
Amerikoje, Scrantone, jau išleistas taujo lite

ratūros ir kultūros žurnalo „Nemuno” pirmasis

Manyje ėmė kažin kas keistis: man pasidarė 
graudu, kad taip neseniai buvau toks šiurkštus 
ir šaltas, kad už kiekvieną nuoširdų žodį jai 
drėbiau akmeniu, kad atleidimo žodžio jai 
nepasakiau.

— Audrone, — kreipiausi į ją švelniu balsu, 
— atleisk man!

— Už ką, Vincai?
— Už viską! Juk jauti: jausmas, kuris buvo 

pražydęs mano viduje, nenuvyto. Tiesa, sten
giausi jį numarinti, nes kas beliko man daryti? 
Tačiau šiandien... šiandien esu dėkingas Dievui, 
kad atsiuntė man tave.

Audronė prisiglaudė prie manęs. Jaučiau jos 
degančią ranką, mačiau žiburiuojančias akis.

— Taip, brangusis! Ir aš esu dėkinga Die
vui. Tai Jis mano žingsnius pas tave nukreipė- 
O aš... aš buvau kitur ėjusi! Tik gilus tikėjimas 
Dievu ir pasitikėjimas tavimi mane išgelbėjo...

— Ir aš dėkoju Dievui! — atsiliepė šeimi
ninkė, kurią buvome net pamiršę. — Dabar 
galėsiu padėkos Mišeles paprašyti...

Truputį pasėdėjau Audronės kambaryje, o 
mano viduje buvo nepaprastai lengva. Norėjau 
dainuoti, norėjau šokti, norėjau be pertraukos 
ją glamonėti.

Kai išėjau į gatvę, — pakėliau į dangų akis 
ir sukuždėjau:

— Kokia graži naktis, Viešpatie? Kokios 
gražios jos akys!... (Bus daugiau)

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.

į D. Britaniją). Šį mėnesį išeina „Nemuno” 
dvigubas Nr. 2-3, skirtas velionui Dr. K. Gri
niui pagerbti. Redakcinio kolektyvo talkinin
kaujamas ir Kultūros Fondo finansiškai remia
mas, žurnalą redaguoja rašytojas L. Dovydėnas.

Iki šiol skaitytojai pasigedo populiaraus kul
tūros žurnalo, be to, tokio, kuriame sutilptų 
šiais srovėms netinkamais laikais visi lietuviai 
rašytojai ir kultūrininkai. Pasirinkęs „Nemuno” 
vardą, naujasis žurnalas pasiryžęs apjungti savo 
puslapiuose visas upes ir visus upelius, taigi 
visas lietuviškas kūrybines jėgas, vis tiek, ar 
vienas dalyvių būtų pasiryžęs vienai, o antras 
kitai partijai kada nors priklausyti (ar būtų 
priklausęs). Tai džiugus reiškinys. Bet ar nauja
sis žurnalas pajėgs išsilaikyti? Tai priklausys 
nuo skaitytojų," prenumeratorių paramos, nuo 
jų supratimo ir noro turėti tokį nesrovinį žurnalą.

Didž. Britanijoje „Nemuno” kaina, kaip ir 
Amerikoje — 4.80 dolerių metams. Žurnalo 
per metus išeis 12 numerių.

Laikinuoju atstovu Didž. Britanijai „Nemuno” 
redakcija yra paskyrusi K. Barauską (12, May- 
field Rd., Eccles, Manchester). Platintojai gali 
tartis ir tiesiog su leidėjais („Nemunas”, 2140 
Brick Avenue, Scranton, Pa., USA) ir tiesiog 
atsiskaitinėti, gaudami atatinkamą nuolaidą. K.Abr.

„Darbo Rankos” Nr. 3, Paryžius, 1950 m. 
gegužės mėnuo.. Rotatorium spausdintas, 24 
puslapių, Prancūzijos Lietuvių Darbo Sąjungos 
leidinys.

Šis numeris, tiek turinio dydžio, tiek ir jo 
įvairumo atžvilgiu skiriasi nuo ankstyvesnių. 
Pastarasi numeris skirtas Lietuvių Darbo Są
jungos metinėms paminėti ir Lietuvai Motinai 
pagerbti. Pažangos atžvilgiu šis numeris ski
riasi nuo pirmesniųjų.

Sąjungos metinės paminėtos atskiru straipsniu. 
Jame pasakyta, kad ji jau atšventė metines. 
Ji gimė pernai, balandžio 30 d. mažame rately. 
Gimė turėdama tikslą skelbti, kad lietuvių esa
ma Paryžiuje ir kad jų tarpe yra sugebančių 
dirbti. Kaip ji dirba ir ką per tą laikų nuveikė, 
yra paminėta svarbesnieji jos nuveikti darbai.

„Laisvoji Lietuva” Nr. 1. Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio ir tautiniai patriotinės visuomenės 
laikraštis, Toronto (Kanada) 1950 m. gegužės 
18 d., eina kas dvi savaitės, leidžia Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis. Redaktorius J. Nevardaus- 
kas. Nedidelio formato, 8 pusi, paskiro num. 
kaina 10 centų.

Iki šiol šis laikraštis Vokietijoje buvo rota
torium spausdinamas, bet šis — spaustuvės 
priemonėmis.

Latvių sporto klubas „Trimda” Bradforde, 
St. Mary’s Parish Hall, liepos 22 d. 16.30 vai. 
ruošia

KONCERTĄ — ŠOKIŲ VAKARĄ
Gros saloninis orkestras A. Korneliaus va

dovaujamas. Programoje: marga kelionė po 
Europos muzikos miestus. Po koncerto — 
šokiai. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

„Trimda”

SKAITYTOJU LAIŠKAI
AR JAU VISAI NESIRŪPINAMA NAMAIS

Nors aš nedaug esu prisidėjęs prie namų 
pirkimo, bet gaudau kiekvieną žinutę apie mūsų 
„Naujuosius Namus”. Žinoma ne man vienam, 
bet daugeliui lietuvių tas klausimas opus. Ir 
štai perskaitęs „B. Lietuvio” 19 num. žinutę, 
darosi liūdnoka. Brenda galvon mintis, gal ir 
niekad nebeįsigysime savo namų. O buvo 
pasakyta, jei neįsigysime iki 1949 m. gruodžio 
31 d., akcijos bus grąžintos.

Namų daug, bet vieni per brangūs, kiti neata- 
tiks visų reikalavimų, o tuo tarpu už tas „ar
klides” Sąjunga išmeta gana dideles sumas 
pinigų, neatsižvelgdama, kad tos „arklidės” 
neatlieka jokių reikalavimų. (Nors aš jų ir 
nesu matęs).

Pradėti vėl iš pradžios kelis kartus pratęstą 
namų vajų, abejotina ar tas besugraudins tų 
širdis, kurie dar nespėjo įsigyti akcijos! O ne 
vienas ir šiandien pasako: „duokite namus — 
mes perkame akcijas”.

Ir su skausmu reikia pripažinti tai, kdd ne 
vienas mūsų pradedame nebetikėti žodžiais, 
nes ne vienas yra apviltas pažadais. O žodžio 
neišlaikymas kenkia (geriau jau nekalbėti kaip 
ir kam kenkia).

Ankstyvesniuose „B. Lietuvio” numeriuose 
buvo žinutė apie aptiktus namus, pilnos nuo
savybės teisėmis, kurie būtų likę ir mūsų vaikų 
vaikams, bet autorius apgailestavo, kad mažas 
„biznis” būtų iš jų ir be to — perbrangūs. Bran
gūs Ponai, pirkite pilnos nuosavybės namus! 
Aš, nežiūrint mano materialinės būklės, dar 
nupirksiu akcijų už tokią pat sumą, už kokią 
esu pirkęs, nelaukdamas, kad man tos akcijos 
būtų grąžinamos ar duotų nuošimčius.

Tą patį pasakytų ne vienas lietuvių, kuris nori 
turėti savo „šventovę”, savo nuosavą „židinį”, 
nežiūrėdamas jokių biznių.

I KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
Kl. Paėmus kitus laikraščius, juose skelbimų 

tiek daug, kad net akyse mirga, tuo tarpu „B. 
Lietuvy” — tik vienas, kitas. Dėl ko gi jūs, • 
gerb. tą sritį apleidote? Juk skelbimai duoda 
gražių pajamų ir atsakomybės už jų turinį jokios 
nėra. V. Ž-as

Ats. Puikus patarimas, bet iš esmės primena 
vieną atsitikimą koncerto salėje, kada vienas 
klausytojų, atsikėlęs iš tolimo suolo, priėjo 
prie smuikininko ir sako: „Matau, kad nori 
gerai pagroti, net suprakaitavai besistengdamas. 
Paimk gaidas, bus lengviau groti”.

Skelbimai nėra toks daiktas, kaip vartotas 
popieris, kuris metamas į šiukšlių dėžę. Kaip 
tamsta pastebėjai, už juos mokami pinigai, 
pridursime, už meniškus sklebimus net labai 
dideli. Dėl to tie, kurie skelbiasi žiūri, kad 
už skelbimą sumokėti pinigai nežūtų, bet su 
nuošimčiais grįžtų. Kas skelbimus duoda, — 
puikiai žino, kur ir ką reikia skelbti, kad geriau 
apsimokėtų. Visų pirma, skelbėjas žiūri, kiek 
laikraštis turi skaitytojų ir kas per žmonės jį 
skaito. Toks laikraštis kaip mūsų arba ir kitų, 
mums panašių tautų laikraščiai, tiek tiražo 
didumu, tiek skaitytojų įpirkimo pajėgumu, gali 
labai reto skelbėjo sumetimus atatinkti. Pa v. 
joks automobilių pardavėjas nesusigundys to
kiame la:kraštyje pasiskelbti, nors jo skelbimas 
ir būtų toks puikus, kad dažną skaitytoją ža
vės. Panašiai yra ir su kitų firmų skelbimais. 
Dėl to pajamų galimybės už skelbimą mums 
labai mažos. Kas galima šioje srityje padaryti, 
daroma, dėl to ji nėra tiek apleista, kaip Tams
tai pasirodė palyginus du, visais atžvilgiais 
skirtingus laikraščius, galimas dalykas labai 
didelį vietos dienraštį su saujelės emigrantų 
savaitraščiu.

Klaidinga Tamstos nuomonė ir dėl atsako
mybės už skelbimų turinį. Tamstai atrodo, 
kad už skelbimų turinį niekas neatsako, tuo 
tarpu turime ne mažą pluoštą skelbimų, kurių 
negalime skelbti kaip tik dėl tokios priežasties. 
Pav. yra atsiųstas vienas tautiečių skelbimas 
tokio turinio: „Poną X (nurodyta vardas, pa
vardė ir gyvenamoji vieta) ir panelę Y (taip pat 
pavardė ir adresas) sulaukusius gražaus sūnelio, 
sveikina bičiuliai (parašyta keletas didžiųjų 
raidžių ir jokio siuntėjo adreso). Kas manai 
būtų atsakingas, jei toks skelbimas pasirodytų 
laikrašty? Ką Tamsta tokiu atveju darytum, 
ei panašiame skelbime savo pavardę rastum?

Arba kad ir toks skelbimas, kuriame prie 
paieškomųjų asmenų pavardės pridėta eilė datų 
ir vietovių. Ar tokio skelbimo turinys tamstai 
neatrodytų įtartinas?

Ta proga reikia paminėti įvairių tarpininkų 
skelbimus, kurie visus klausinius siūlosi greit 
sutvarkyti, ypatingai išvykimus į kitus kraštus. 
Juk ir aiškinti nereikia, kad tokie tarpininkai • 
nėra jokie stebukladariai ir tikrai nei geriau, 
nei greičiau jie išvykimo nesutvarkys kaip tos 
įstaigos, kurios tokius dalykus tvarko. O jei 
taip nėra, tai ar galima vardan mažų pajamų 
skelbti tokius skelbimus, kurie ne vieną galėtų 
sugundyti ir net nuostolių padaryti.

Mums, kaip emigrantų laikraščiui, pajamos iš 
skelbimų labai mažos.

Taip šiuo metu ne vienas esame pasidarę
biznieriai ir žiūrime, kad tik apsimokėtų. Tas 
ir blogiausia!

Mano nuomone, įsigykime nuosavus namus, 
kad ir tokią „arklidę”, kuri liktų ir mūsų vai
kams kaip mūsų ryžto ir gerų norų paminklas. 
O vėliau, kai turėsime šiokią tokią nuosavą 
pastogę, gal, praturtėsime; tuomet galėsime su
daryti kokią „biznierių” bendrovę, steigti nuo
savus klubus ir teatrus, su lietuviškais restoranais 
ir kitkuo.

Atrodo, kad ir tokios nuosavos „arklidės” 
apsimokėtų; atliktų svarbiausius mūsų šių dienų 
reikalavimus ir nereiktų veltui išmesti taip bran
gaus pinigo nuomai. Jeigu atsiras vienas kitas 
akcininkų ir pasakys, kad neapsimoka, ar ma
žas būtų pelnas, tai tepasako, brangusis, už 
tuos, kurie akcijų nepirko, o suaukojo nemažas 
sumas „Lietuvių Namams”. Ar jie aukojo 
kad kam nors būtų biznis iš tų sumų? Ar jie 
aukojo tik, kad lietuviai turėtų kokią nors, 
kad ir kuklią nuosavą pastogę? O aukojusių, 
atrodo, nemažai yra ir, jei namai būtų nupirkti, 
dar tikiu, daugiau atsirastų. Atrodo, kad į tą 
namų pirkimo reikalą kaip kas per šaltai žiūri 
ir vilkina laiką kenkdamas mūsų pasitikėjimui ir 
mūsų bendriems reikalams. Ir kiekvienas ramia 
sąžine atsako — duokite pinigų! Mums trūks
ta pinigų ir 1.1.!

O ar pinigas nepadaro pinigo? Nėra pinigų 
— nėra iniciatyvos. Nėra kas gerai išjudina 
tą reikalą.

Namų reikalu turėtų daugiau pasisakyti ir 
patys akcininkai, o namų pirkimo komisija ar 
paskirtieji asmenys daugiau informuoti žmones 
kaip, pagaliau, yra. Tą reikalą reikia paspar
tinti, kad 1950 metų pabaigos sulaukus nereiktų 
akcijas grąžinti.

A. Dilkus
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NAUJIENOS KORĖJOS KARAS SPORTAS
* Tarptautinis Raudonasis Kryžius jau pra

dėjo veikti pietinėje Korėjoje. Jo atstovai pri
žiūri belaisvių teisių traktavimą ir sužeistųjų 
globojimą. Raudonojo Kryžiaus centras daro 
žygius savo atstovus pasiųsti ir į šiaurinę Korėją.

* Rytinėje Vokietijoje pasklydo gandas, kad 
vadinamosios liaudies policijos dalys bus pa
siųstos į šiaurės Korėją padėti šiauriečiams 
kovoti. Ryšium su tais gandais liaudies poli
cininkų bėgimas į vak. Berlyną dar padidėjo.

* Švedų statistikai susirūpino moterų skai
čiaus mažėjimu, kuris itin pasireiškęs laiko
tarpy tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karo. 
Jei tokia būklė nepasikeis, tai 1965 m. Švedijoje 
bus tik 970 moterų 1000 vyrų.

* Prancūzai ruošiasi peržiūrėti maršalo 
Petain’o bylą, Jis, kaip karo metu buvusios 
prancūzų vyriausybės galva, yra apkaltintas 
bendradarbiavimu su vokiečiais ir 1945 m. 
nuteistas mirties bausme, kuri buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Bausmės atlikti jis 
uždarytas D. Yeu salos tvirtovėje. Šiuo laiku 
maršalas Petain’as yra 94 m. amžiaus ir ne
sveikas.

* Išsiveržė Krakatao ugniakalnis, esąs Šudros 
sąsiaury tarp Javos ir Sumatros. Išsiveržimas 
buvo stiprus, nes pelenus išmetė 700 metrų 
aukščio,bet ne toks, kaip 1863 m., kuomet 
išsiveržimo garsas buvo girdimas puspenkto 
tūkstančio kilometrų atstu, o išsiveržimo su
kelta oro banga septynis kartus aplėkė aplink 
žemę.

* Prezidentas Trumanas paprašė parlamentą 
paskirti papildomai 260 milijonų dolerių ato
minių bombų gamybai paspartinti ir vandeni
linės bombos tyrimo reikalams.

* Ryt. Vokietijoje buvo dideli raudonosios 
armijos manevrai, kuriuose dalyvavo ir vokiečių 
vad. liaudies policijos daliniai. Manevrų metu 
daugelis kelių judėjimui buvo uždaryta. Ma
nevruose dalyvavo dideli tankų ir aviacijos 
daliniai.

* Prancūzų keleivinis lėktuvas, pakeliui iš 
Marselio į Dakarą, užsidegė virš Kasablankos 
(Afrikoje). 20 žmonių žuvo.

* Gen. MacArthur’as leidė Japonijos vy
riausybei padidinti policijos skaičių iki 75.000 
vyrų.

* Pietų Afrikos geležinkeliai užsakė vokie
čių Krupo firmoje manevrinių garvežių už pu
santro milijono svarų.

* JAV geležinkelių Rock Island bendrovės 
geležinkeliuose kilo darbininkų streikas. Pre
zidentas Trumanas patvarkė perimti valstybei 
tuos geležinkelius, pažymėdamas, kad toks žy
gis reikalingas valstybės saugumo sumetimais ir 
neturi ryšio su Korėjos karu.

* Ką tik Čekoslovakijoje pasibaigė teismi
nis spektaklis. 30 kaltinamųjų šnipinėjimu 
anglosaksams, nuteista ilgom kalėjimo baus 
mėm. Daugumas kaltinamųjų žinomi visuo
menės veikėjai, patriotai.

* Danijos vyriausybė įsakė karininkams, kad 
jie atostogas praleistų ne toliau, kaip 12 vai. 
kelio nuo savo tarnybos vietos.

* Rumunijos valdžia pareikalavo atšaukti Bri
tų atstovybės sekretorių R. A. King’ą ir paskyrė 
48 vai. laiko jam išvykti.

* Naųjorko valstybės gubernatorius Dewey’s 
paskyrė buv. Amerikos kariuomenės Vokieti
joje vadą gen. Clay’ų komisijos pirmininku. 
Jo pirmin. komisija turės parengti valstybės, 
ypač Naųjorko miesto, civilių gyventojų nuo 
atominio užpuolimo apsaugos planus.

* D. Britanijoje rugpjūčio 10 d. bus panai
kintas muilo normavimas.

* D. Britanijos vidaus reikalų minist. Chuter 
Ede parlamente pareiškė, kad birželio 1 d. D. 
Britanijoje buvo 425.578 svetimšaliai. Pagal 
tautybes: 145.756 lenkų, 45.697 vokiečių, 38.903 
rusų, 6.190 čekų, 13.784 latvių, 6.954 lietuvių, 
5.682 estų, 9.474 jugoslavų, 5.031 vengrų, 15.163 
prancūzų ir 1.1.

* Paskutiniais statistikos duomenimis, Nau- 
jorke šiuo metu yra 7.841.610 gyventojų. Dėl 
to spėjimas, kad Naujorkas, gyventojų skai
čiaus atžvilgiu pralenkė Londoną, nepasitvir
tino. Londonas dar vis tebėra didžiausias pa
saulio miestas, nes turi 8.390.941 gyventojų.

* D. Britanijos plieno leijyklose per pirmąjį 
šių metų pusmetį išliedino 8.309.000 tonų plieno 
arba per 300.000 tonų daugiau, kaip bet kada 
per tokį pat laiką.

* Amerikoje brangsta maistas. Duonos ke
palas Naujorke, kainavęs 17 centų, pabrango 
1 centu, mėsa (steak) — 4 centais, iki 97 centų 
svaras.

* Amerikos senatas patvirtino gen. M. S. 
Eddy’o paskyrimą Amerikos karinių pajėgų 
Europoje vadu.

* D. Britanijos krašto apsaugos ministerija 
paprašė parlamentą papildomai paskirti 3.249.990 
svarų krašto gynybos reikalams. Prašomieji 
pinigai nieko bendra neturi su karu Korėjoje. 
Jie reikalingi ryšium su Vakarų sąjungos gynybos 
planais naujų aerodromų, trobesių ir susisiekimo 
sistemos statybai.

* D. Britanijos krašto apsaugos komitetas 
šią savaitę buvo susirinkęs posėdžio. Pirmi
ninkavo min. pirm. Attlee. Svarstyta klausimai, 
iškilę dėl karo Korėjoje.

(TfsZziyj ii 1 puslapio)
Kaip aiškėja, prez. Truman'o ūkiniai pata

rėjai dabar ruošia planus pramonės mobiliza
cijai ir gamybos kontrolei įvesti, atvejui, jei 
konffiktas išsiplėstų.

Kituose kraštuose buvo tik atsakingų parei
gūnų pasitarimai Korėjos įvykiams apsvarstyti, 
bet konkretesnių žygių ryšium su jais nepa
daryta.

* * *
Kas dedasi Korėjoje, sunku susivokti, nes 

maža žinių. O tos, kurios iš ten ateina yra blo
gos, nes rodo šiaurės korėjiečių žygiavimą to
liau į pietus. Nežiūrint ten veikiančios JTO 
valstybių aviacijos, jau į kovas įsijungusių Ame
rikos kariuomenės dalinių ir to fakto, kad visas 
Korėjos pusiasalis karo laivų blokuojamas, 
šiaurės korėjiečių kariuomenės žygis tebesitęsia. 
Bendrai paėmus, iki šiol jie kasdien pasistūmė- 
davo pirmyn apie 10 mylių.

Daugiau, kaip trečdalis pietinės Korėjos jau 
atsidūrė šiauriečių rankose. Komunistai puo
limui iš anksto pasiruošė ir sutelkė dideles jė
gas. Dėl to užpultiesiems, kaip silpnesniems ir 
nepasiruošusiems karui, sunku gintis.

Pietų Korėjos kariuomenė ir Amerikos da
liniai, atkakliai kovodami, visą laiką traukiasi 
į pietus. Šį ketvirtadienį jie pasitraukė jau už 
Kūmo upės, netoli Taejono miesto, kur ruošia 
gynybos liniją. Kūmo upė yra paskutinė gam
tinė kliūtis šiauriečių tankams pereiti. Ar 
šioje linijoje pasiseks frontą stabilizuoti, netru
kus paaiškės.

Kovos sąlygos Korėjoje sunkios. Labai jas 
sunkina liūtys ir kitos gamtinės kliūtys, o beto 
ir nesuprasta šiauriečių kariavimo taktika, kuri 
yra būdinga bolševikiškai, nepaisančiai nei 
teisės, nei moralės dėsnių.

Be reguliarios kariuomenės veiksmų, šiau
riečiai naudoja partizaninius kariavimo būdus. 
Buvo atsitikimų, kad šiaurės korėjiečiai, civiliai 
apsirengę, nakties metu perėjo frontą, kartais 
kaip pabėgėliai, net amerikiečių prašo pavėžėti. 
Vėliau išsitraukia iš savo plačių kelnių šautuvus, 
sudaro grupes ir puola jau fronto užpakaly.

Su belaisviais šiaurės korėjiečiai elgiasi bol
ševikiškai žiauriai. Vienas tokio žiaurumo ra
dinys priminė panašius bolševikų veiksmus 
Lietuvoje, Katyne ir kitur ir pasibiaurėjimu 
supurtė vakarų žmones. Amerikiečių dalinys, 
priešpuoliu atgavęs savo pozicijas, rado ten 
nužudytus 4 Amerikos kareivius. Visų rankos 
buvo užpakaly surištos ir jie nužudyti šūviu 
į pakaušį. Aiškus politruiškas darbas. Šitie 
kareiviai pateko šiauriečiams į nelaisvę, kur ir 
buvo žiauriai nužudyti.

Korėjoje susidariusi būtis rodo, kad pietie
čiams teikiama pagalba yra per maža. Dėl to 
dalykams išaiškinti į Tokio, pas vyr. JTO ka
riuomenės vadą gen. McArthur’ą, išvyko Ame-
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p. JOKUBONĮ Zenoną 
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sukūrusius lietuvišką šeimos židinį 
sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo.
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iš Londono prieplaukos (Tower pier — 
pasiekiama Circle Line požem. traukiniu, 
važiuojant ligi Tower Hill stoties) į South- 
endą prie jūros.

Laivas išplaukia rugpiūčio 7 d. (Bank 
Holiday) punktualiai 8.30 vai. ryto, grįžta 
9 vai. vakare. Kelionė — 8 šil., vaikams 
ligi 14 m. — 4 šil. Laive parduodami 
gėrimai ir uždandžiai. Norį dalyvauti 
ekskursijoje, registruojasi ir pamoka už 
kelionę, ne vėliau kaip liepos 29 d.: Cent
riniame skyriuje, 2, London Mews, London 
St., London, W.2. 
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DBLS Londono I skyrius kviečia visas ir 
visus į

DARIAUS — GIRĖNO MINĖJIMĄ 
liepos 22 d. 7 vai. Lietuvių klube, 345 Victoria 
Park Rd.

Programoj: paskaita, choras, šokiai.

DBLS Bradfordo skyriaus visuotinas narių su
sirinkimas šaukiamas liepos 16 d. tuoj po pa
maldų, 13 vai. 30 min., St. Anns School, Edward 
St. Visiems nariams dalyvavimas būtinas.

Skyriaus valdyba

Jau galima gauti „Eglutes” 5 nr. Kaina 2/- 
Tapgi turiu kelis egz. JAV išleisto didelio Met
raščio; kaina 10/- Rašyti: Rev. J. Kuzmickis, 
21, Ann Place, Bradford.

DBLS skyriai, neatsiskaitę už lietuvišką sie
ninį mėn. kalendorių, prašomi atsiskaityti.

J. Liepa, NS Bridgend Hostel, Stonehouse, 
Glos.

Liauba Jonas, kilęs iš Viekšnių vai., dabar 
gyvenąs 208 Conant Street, Oshawa, Ont., 
Canada, ieško giminių bei pažįstamų Anglijoj.

rikos kariuomenės štabo virš. gen. Collins’as 
ir aviacijos štabo virš. gen. Vandenberg’as. 
Jie turės su vyr. JTO kariuomenės vadu aptarti 
kokia pietinei Korėjai reikalinga pagalba ir 
kiek jos reikia.

Liepos 13 d., kai fronto linija buvo nusistū- 
musi ligi Kūmo upės, kiek į šiaurę nuo Taejono, 
komunistai buvo sutelkę 75.000 kariuomenės 
su 80 įvairaus tipo rusiškų tankų. Pietiečių 
jėgos ten tikrai buvo mažesnės, nežiūrint, nors 
Amerikos tankai jau įsijungė į mūšį. Šis šiau
riečių pasistūmėjimas graso Pusano miestui, pro 
kurį eina JTO kariuomenės aprūpinimo tie
kimas.

Sausumos kariuomenės trūksta pietinei Ko
rėjai ginti, dėl to, anot Amerikos senatoriaus 
Tydings’o, keletas JTO valstybių pažadėjo pėsti
ninkų dalinius į Korėją pasiųsti.

Amerika pasiuntė daugiau savo kariuomenės 
ir karinės medžiagos į Korėją. Šiuo laiku ji 
yra dar pakeliui.

Pastaba: „Daily Telegraph” išleido didelį
Korėjos žemėlapį, kurį galima gauti pas laikraš
čių pardavėjus. Ryšium su Korėjos karu, jį 
pravartu įsigyti.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 10 (1 t.)

Rask žodį, reiškiantį šeimos narius, kurį 
galėtum skaityti iš abiejų galų vienodai.

K. Valteris
GALVOSŪKIS Nr. 11 (1 t.)

  —..vienas Trijų Karalių 
..............................— miestas Europoje
..............  — moters vardas 
 . . — dokumentus tvirtina 
................................— pabėgėlius globoja
.......................... — kovoja su ugnimi 
...................................  — Šakių apskr. miestelis. 
Pirmąsias ir trečiąsias raides skaitydami iš 

viršaus žemyn gausim dviejų Lietuvos valsty
bininkų, mirusių tremtyje, pavardes. Vikt.Vyt.

GALVOSŪKIO Nr 6 SPRENDIMAS
Tačiau ateis, ateis diena, 
Ateis baisi ir kruvina, 
Bet ji atneš ir laisvės rytą.

Maironis „Mūsų Vargai”
Teisingai išsprendė ir po tris taškus gauna: 

K. Valteris, Vikt. Zdanavičius.
GALVOSŪKIO Nr. 7 SPRENDIMAS

Kaimynas buvo 64 m. amžiaus, turėjo 8 sū
nus ir 56 anūkus. Teisingai išsprendė ir po 
tris taškus gauna: J. Milašauskas, K. Valteris, 
E. Hermanas ir V. Stundys.

ŠACHMATAI
Uždavinys Nr. 4

Matas per du ėjimu

Šachmatų uždavinį Nr. 2 teisingai išsprendė: 
L. Vaitkevičius, Aug. Mylė, St. Ramanauskas.

TIK TUOMET REGULIARIAI GAUSI 
„BRITANIJOS LIETUVĮ”, JEI LAIKU 
PANAUJINSI JO PRENUMERATĄ.

LIETUVIAI NUGALĖTOJAI
Londono lietuvių stalo teniso komanda, kuri 

pereitą žiemą varžėsi Rytų Londono stalo teniso 
pirmenybėse, gavo sveikinimą iš East London 
Table Tennis League Executive Committee, 
kaipo nugalėtoja Division IV South ir perkelta 
į Division III. Nesant pereinamosios dovanos, 
keturi „Lithuanian A” komandos žaidėjai apdo
vanoti medaliais. Žaidėjai ir trumpa statistika: 
Bušmanas, komandos kapitonas, žaidė 17 susi
tikimų, iš 45 partijų laimėjo 29, pralaimėjo 16; 
Razminas, 17 susitikimų iš 45 part, laimėjo 29, 
pralaimėjo 16; Lingaitis, 8 susitik, iš 24 part, 
laimėjo 21, pralaimėjo 3; Petkus, 6 susitikimai, 
iš 18 partijų laimėjo 17, pralaimėjo 1; Valinskas, 
4 susitikimai, iš 12 partijų laimėjo 11, pralaimėjo
1 partiją. (v.r.)

TARPTAUTINIS TENISO TURNYRAS
Wimbledone, Londone, įvyko tarptautinis te

niso turnyras. Dalyvavo įžymiausi pasaulio 
tenisininkai. Turnyras patraukė dideles žiūrovų 
minias.

Finalinėse vyrų rungtynėse amerikietis Patty’s 
nugalėjo australą F. Sedgman’ą santykiu: 6:1, 
8:10, 6:2; 6:3.

Moterų finalines rungtynes laimėjo amerikietė 
L. Brough, trečią kartą iš eilės, laimėdama 
čempionės vardą žaisdama su amerikiete W. 
Du Pont’e santykiu: 6:1, 3:6, 6:1.

Vyrų dvejeto rungtynes laimėjo australai: 
J. Bromwich’as ir A. Quist’as, nugalėdami 
australus: G. Brown’ą ir O. Sidwell’į: 7:5, 3:6, 
6:3, 3:6, 6:2.

Moterų dvejeto rungtynes laimėjo amerikietės 
L. Brough ir W. Du Ponte, žaisdamos su ameri 
kielėmis: S. Fry’e ir D. Hart’e, santykiu: 6:4, 
5:7, 6:1.

Mišraus dvejeto rungtynes laimėjo amerikietė 
L. Brough su pietų afrikiečiu Sturgess’u, žais
dami su australu G. Brown’u ir amerikiete 
P. Todd’e. R. Ga.

PRANEŠIMAI
„LIETUVIŲ KALBOS VADOVO” 

PRENUMERATORIAMS
„Lietuvių Kalbos Vadovo” leidėjas, Vokieti

jos Lietuvių Tremtinių Bendruomenės centro 
komitetas, prašo visus šios knygos prenumera
torius primokėti knygos kainos skirtumą tiems 
„L. K. Vadovo” atstovams, pas kuriuos jį yra 
užsiprenumeravę. Pav. D. Britanijos lietuviai 
tuos reikalus atlieka DBL Sąj. centre. Tie 
prenumeratoriai, kurie pradžioje įmokėjo 15 
šil., turi dar 15 šil. įmokėti. (Žiūr. „B. Liet.” 
21 num. 5 pusi, pranešimą).

Pilnai apmokėję už „L. K. Vadovą” jį gaus 
tiesiai iš leidėjo.

LIETUVOS ISTORIJOS 
PREN UMER ATORIAMS

„Patrijos” leidykla, Vokietijoje, praneša, kad 
D. Britanijoje gyvenantiems Lietuvos Istorijos 
prenumeratoriams knyga jau prieš savaitę pra
dėta siuntinėti. Leidykla tikisi, kad per atei
nančias dvi savaites Istorija bus visiems prenu
meratoriams pasiųsta.

DĖL GIMINIŲ IŠ VOKIETIJOS 
ATSIKVIETIMO

Daugelis teiraujasi blankų giminėms iš Vo
kietijos atsikviesti. Pasiteiravę dėl jų atatinka
mose įstaigose patyrėme, kad tie blankai dar 
vis neatspausdinti. Kai tik bus atspausdinti, 
pasistengsime gauti ir prašiusiems pasiųsime.

DBLS centro valdyba

Išlaisvintos Lietuvos Ūkis, knyga, kuri svarsto 
kaip geriausia pasiruošti atkurti ir toliau vys
tyti išlaisvintos Lietuvos ūkį. K.Ū.A. Tar
nybos Planavimo Komisijos leidinys, 214 pusi., 
kaina 9 šil. 6 penai. Užsakymus siųsti: Lithuanian 
Association (Inžinierių Draugija), 2, London 
Mews, London St, London, W.2.
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