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BALTIJO VALSTYBES BUS 
LAISVOS

Ryšium su liūdnąja Baltijo valstybių dešimties 
metų okupacijos sukaktimi, p. Winston’as Chur- 
chill’is atsiuntė Baltijo Tarybai šį laišką:

„Esu gavęs iš trijų Baltijo valstybių pabėgė
lių tiek daug laiškų, kad nepajėgiu kiekvienam 
asmeniškai atsakyti.

„Dešimties metų Rusijos okupacijos Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos sukaktis yra tragingas šių 
kraštų žmonėms momentas. Susirūpinimą man 
sukėlė žinia apie padidėjusius tuose kraštuose 
žmonių persekiojimus ir masines deportacijas, 
kurie sudaro komunistų technikos dalį.

„Latvija, Lietuva ir Estija D. Britanijoje te
bėra jų ministerių atstovaujamos. Tai yra dėl 
to, kad Britų vyriausybė nepripažino Sovietų 
okupacijos de jure. Jūs gerai atsimenate, kad 
D. Britanija 1918 ir 1919 metais nedelsė pri
pažinti šias tris valstybes nepriklausomomis 
ir suvereninėmis valstybėmis. Tarp karų buvu
siam laikotarpy Baltijo valstybės įrodė gilų ti
kėjimą demokratija, kokia šiame krašte supran
tama.

„Aš laukiu ateinant dienos, kurią šios puikios 
Baltijo valstybės vėl bus laisvos nuo svetimos 
okupacijos ir galės užimti savo vietą krikščio
niškų demokratinių valstybių tarpe.

Winston S. Churchill

PERSITVARKĖ VLIKAS
Birželio 30 dieną tremtyje persitvarkė VLIKo 

Vykdomoji Taryba. Pirmininku liko prel. kun. 
Mykolas Krupavičius, užsienių tarnybos vedėju 
— J. Brazaitis, informacijos tarnybos — p. Šid
lauskas, finansų tarnybos — prof. Kaminskas, 
lietuvybės išlaikymo tarnybos — J. Makauskis.

Dr. Jasaičiui išvykstant į JAV, Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus vedimas taip pat bus pertvar 
kytas.

VLIKo užsienių skyrių vedęs Vacį. Sidzikaus
kas, po šio VLIKo persitvarkymo, išvyko į 
Ameriką. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimas paliktas prel. M. Krupavičiaus 
žinioje. „Nepriklausoma Lietuva”

Ūkininkų partiją VLIKe, vietoj Amerikon 
išvykusio p. Sidzikausko, atstovaus p. J. Nor- 
kaitis. „Dirva”

KOMINFORMO VADU 
KONFERENCIJA

Pereitos savaitės gale Berlyno sovietinėj daly 
įvyko ryt. Vokietijos komunistų ir socialistų, 
vad. socialistinės vienybės partijos (S.E.D.) 
metinis kongresas. Jame dalyvavo kaip svečiai 
visų kraštų komunistų partijų gen. sekretoriai 
ir kitokie pareigūnai. Šituo kongresu pasi
naudojo susitikti Kominfbrmo vadai, kurie, 
kaip aiškėja, atskirai, slaptoje konferencijoje, 
svarstė susidariusią pasauly būklę ir aptarė 
komunistų laikysenos taktiką įvairių galimybių 
atvejais.

MIRĖ ŽYMUS KANADIETIS
Pereitą šeštadienį Kanadoje mirė Mackenzie 

King'as, vienas įžymiausių Kanados valstybės 
vyrų, 75 m. amžiaus. Jis buvo liberalų partijos 
vadas ir beveik 22 metus buvo Kanados min. 
pirmin., ilgiausia kaip bet kuris valstybės vyras 
panašiame poste Britų šeimos kraštų istorijoje.

Jo, kaip valstybės vyro, nuopelnus pažymėjo 
visi laisvojo pasaulio valstybės vyrai savo pa
reiškimuose, pareikštuose dėl Mackenzie King’o 
mirties.

SABOTAŽO ATSITIKIMAI 
D. BRITANIJOJE

Per paskutiniuosius porą mėnesių Britų laivy
ne pastebėta 7 sabotažo atsitikimai. Ties Port- 
snouthu sprogimas, kaip aiškėja, yra rafinuoto 
ir gerai paruošto sabotažo veiksmas. Kas tuos 
sabotažus organizuoja, tardymas tebevedamas, 
nors ne sunku suprasti, kad tokie dalykai tik 
komunistams gali būti naudingi.

Ryšium su šiais įvykiais, susirūpinta saugumu. 
Peržiūrima uostų apsauga, kuri, pasirodo, nėra 
pakankamai gera.

♦ Prieš Sovietų varžymus žvejybos Ba lijo 
jūroje, Švedijos ir Danijos pasiuntiniai Mask
voje įtekė naujus protestus.

* I Abisiniją atvyko 17! įvairių tautybių 
DP iš Vokietijos. Tai yra įvairūs specialistai.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
EUROPOS GYNYBOS KONFERENCIJOS

Pereitą ketvirtadienį Paryžiuje buvo susirinkę 
penkių Briuselio paktą pasirašiusių vakarų 
valstybių: D. Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luksemburgo krašto apsaugos 
ministerial ir kariuomenės štabų viršininkai kon
ferencijom Ji truko dvi dienas ir svarstė gynybos 
klausimus. Po konferencijos išleistas pranešimas 
pabrėžia gynybos priemonių gamybos padi
dinimo ir karinių pajėgų pagausinimo reikalą, 
kaip sąlygą prieš agresiją. Iš to daroma išvada, 
kad kai kurios dirbtuvės, dabar gaminančios 
civiliam gyvenimui dalykus, bus panaudotos 
karinių reikmenių gamybai.

* * *
Šį antradienį Londone susirinko Atlanto 

paktą pasirašiusių valstybių atstovų taryba, 
kuri svarsto šių kraštų visumos gynybos pianus 
turėdama prieš akis Korėjoje kilusį karą ir 
panašios agresijos galimybes Europoje. Taryba 
turės nustatyti programą Europos apsiginklavi
mui pagreitinti, šių pastangų finansavimą ir 
gynybos organizaciją staigios agresijos atvejui. 
Kaip aiškėja, per šią konferenciją Amerika 
dėsianti pastangas, kad ir Europos valstybės, 
panašiai kaip ji, imtųsi dalinės savo žmonių ir 
pramonės mobilizacijos. Iš savo pusės Amerika 
patikrina rasti būdus nuostoliams kompensuoti, 
kurie būtų pervedus dabar eksporto dalykus 
gaminančią pramonę į karinių priemonių ga
mybą.

AMERIKA PASIRUOŠIMO ŽENKLE
Praėjusioji savaitė Amerikoje pažymėtina kaip 

prez. Truman’o kongresui pateikto plano taikos 
išlaikymo reikalu realizavimui laikotarpiu. Kon
gresas pradėjo svarstyti atatinkamus įstatymus, 
leidžiančius pasiūlytas priemones įgyvendinti, 
o Krašto Apsaugos Ministerija paleido veikti 
mobilizacinę mašiną. Artimiausiu laiku numa
toma pašaukti kariuomenėn apie 200.000 vyrų. 
Dedamos pastangos greitesniu laiku Amerikos 
ginkluotąsias pajėgas padidinti iki 2 milijonų 
kareivių, vietoj dabar esamo nepilno pusantro 
milijono.

Ryšium su tuo peržiūrimi Amerikos karinės 
pagalbos užsienio valstybėms teikimo planai. 
Vakarų Europa Amerikoje laikoma esminga 
pasaulio vieta, dėl to Atlanto valstybėms karinė 
pagalba būsianti padidinta. Numatoma, kad 
ateinančiais metais Amerikos išlaidos kariniams 
reikalams išaugs iki 40 milijardų, vietoj 13 su 
puse ir nepaprastų išlaidų 10 milijardų. Dėl 
to ir mokesčiai atatinkamai turės padidėti.

Trečiadienį prez. Truman’as kreipėsi į Kon
gresą prašydamas pagreitinti jam nepaprastų 
įgaliojimų suteikimą, kurių jis prieš mėnesį 
prašė. Tokie įgaliojimai reikalingi ne tik agre
sijai Korėjoje pasipriešinti, bet ir kitur, kur ji 
gali pasireikšti.

Korėjos kare pereitą savaitę lauktas posūkis, 
vadinasi, kada prasidės korėjiečių atgal varymas, 
dar nepasireiškė. Jie, nežiūrint JTO aviacijos 
didelės veiklos ir pagausėjusių Amerikos ka
rinių pajėgų, ir toliau į pietus žygiavo beveik 
tokiu pat tempu, kaip ir prieš tai. Dėl vietos 
kainuotume, liūčių, padidėjusios partizaninės 
veiklos užfrontėje ir ilgo fronto, Amerikcs 
pėstininkų trys divizijos ir pietų Korėjos kariuo
menės daliniai nepajėgė fronto stabilizuoti. 
Atkakliai gindamiesi, turėjo trauktis vis į naujas 
pozicijas.

Trečiadienį frontas Korėjoje buvo pasiekęs 
šias vietoves (žiūr. žemėlapį „B.L.” 27 num. 
5 pusi.): Mokpo, Kwangju, Chonju, Sangju ir 
į rytus link jūros.

Spaudos korespondentų pranešimai iš Ko
rėjos buvo pesimistiniai ir vaizdavo kritišką 
būklę, tuo tarpu JTO vyriausiojo vado štabo 
pareigūnas su korespondentų nuomone nesutiko. 
Jis pareiškė, kad šiuo laiku Korėjoje būklė 
nėra blogesnė, kaip karo pradžioje, nes į Ko
rėją atgabenama daugiau karinės medžiagos ir 
jau trys Amerikos pėstininkų divizijos į kovas 
įsijungė. Laikui bėgant, į Korėją daugiau atvyks 
pajėgų. Tik apie rudens vidurį gali būti su
trauktos reikalingos pajėgos ir sukauptos me
džiagos priešpuoliui pradėti. Tuomet ir liūčių 
laikotarpis baigsis.

Tuo tarpu naujų kariuomenės jėgų siuntimo 
klausimas į Korėją labai lėtai sprendžiamas, 
nes į JTO generalinio sekretoriaus prašymą, 
pasiųstą 52 valstybėms — JTO nariams, iki 
šiol tik keletas atsiliepė. Siamas pažadėjo pa
siųsti 4.000 karių dalinį, Turkija — 4.500, Austra
lia ir N. Zelandija sutiko savo kariuomenės 
dalintus pasiųsti, bet kokio dydžio jie bus, tuo 
tarpu nepaaiškėjo. Pagaliau ir D. Britanija 
nusprendė savo kariuomenės dalinius pasiųsti į 
Korėją, JTO kariuomenės vyriausiojo vado žiniai.

Karo eiga Korėjoje parodė, kad šiaurės ko
rėjiečių ginkluotosios pajėgos, tiek žmonių 
skaičiaus atžvilgiu, tiek apsiginklavimu ir tu
rimų priemonių kiekiu praneša jų pajėgumą. 
Vadinasi, jie iš šalies remiami ir kaip matyti, 
toji parama yra labai didelė. Iki šiol šiaurės 
korėjiečiai neteko apie 18.000 žmonių sužeistais 
ir nukautais, apie 80 lėktuvų ir kelis kartus tiek 
tankų, kiek jų turėjo. Tuo tarpu tie nuostoliai 
nesumažino jų pajėgumo. Jie visu frontu te- 
bespaudžia JTO kariuomenę ir masėmis puola ją. 
Jų jėgos fronte, spėjama sudaro apie 100.000 
vyrų.

SAUGUMO TARYBOS POSĖDIS
Šį antradienį Naujorke buvo susirinkusi JTO 

Saugumo Taryba. Ji susipažino su JTO kariuo
menės vyriausio vado Korėjoje gen. Mac 
Arthur’o pranešimu. Generolas, pavaizdavęs 
Korėjos karo eigą, pažymėjo, kad JTO ginkluo- 
sios pajėgos pietinėje Korėjos daly laiko saugią 
bazę ir nurodė, kad šiaurės korėjiečių žmonių ir 
naudojamos medžiagos ištekliai viršija jų na
tūralias galimybes ir rodo neabejotiną paramą 
iš šalies.

DINGO GEN. DEAN’AS
Pereitą penktadienį Amerikos gen. Dean’as, 

24 pėst. divizijos vadas, Taejono miesto rajone 
su savo daliniais šiaurės korėjiečių buvo ap
suptas. Perėmęs tiesioginį vadovavimą bazookų 
daliniui, generolas narsiai kovojo. Miesto JTO 
daliniai neapgynė. Pasitraukusių tarpe gen. 
Dean’o nebuvo. Jo likimas nežinomas. Vie
nomis žiniomis jis kovos lauke žuvęs, kitomis — 
kad dar slapstosi kalnuose.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GINKLAI 
KORĖJOS KARE

..Stars and Stripes”, 1950.6.12 rašo:

..Kažkur Korėjoje. Liepos 11 (INS) — 3 
traukiniai pilni pagrobtos šiaurės korėjiečių 
karo medžiagos vakar išjudėjo pietų link nuo 
fronto, kad būtų patikrinta JAV ginklininkų 
ir karo medžiagos ekspertų.

„Karo medžiaga daugiausia rusų gamybos. 
Tarp kitko — vienas sunkvežimis, vienas šar
vuotis, keletas 75 mm artilerijos patrankų su 
Lietuvos kariuomenės ženklais, prieštankiniai 
pobūklai, minosvaidžiai ir jų šoviniai. SSSR 
užgrobė Lietuvą 1939 m.”

POPIERIS BRANGSTA
Popieris brangsta ir brangdamas veikia pe

riodinės spaudos kainas. Brangsta jis dėl to.
(Tęsinys 6 puslapy)

į Bazūka, amerikiečių prieštankinis ginklas, var
tojamas Korėjos kare. Šis ginklas jau buvo 
naudojamas pereitam kare prieš vokiečius, 
kurie jį dėl didelės pramušamosios jėgos vadino 
tankų baubu. Tačiau bazūka nedaro tokio 
efekto šiaurės korėjiečių naudojamiems rusų 
tankams. Keistos formos vamzdis apsaugoja 
šaulius nuo liepsnos.

KORĖJOS KARAS

Gen. M. S. Eddy’s, neseniai paskirtas Amerikos 
karinių pajėgų vadu Europoje.

I BELGIJĄ GRIŽO KARALIUS
Pereitą ketvirtadienį Belgijos parlamentas ir 

senatas jungtiniame posėdy nutarė panaikinti 
karaliui Leopoldui draudimą grįžti į sostą. So
cialistai ir kitos partijos, besipriešinančios ka
raliaus grįžimui, posėdy nedalyvavo. Socia
listai pareiškė, kad Leopoldo, kaip karaliaus 
nepripažins ir dės visas pastangas jam nuversti. 
Protestui pareikšti prieš karaliaus grįžimą, jie 
suruošė eisenas, mitingus ir patvarkė iškelti 
vėliavas su gedulo žemklu. Tose vietose, kur 
daugiau gyvena prancūziškai kalbančių belgų, 
tokia tvarka vėliavos ir buvo iškeltos.

Sekmadienį karalius kartu su abiem sūnais- — 
į Belgiją grįžo, po 6 metų tremties. Per radiją 
pasakytoje tautai kalboje pasakė tiesiąs rankas 
visiems, kurie ryžtasi ištikimai tautai tarnauti, 
kaip jis, kvietė pamiršti ginčus, kilusius dėl jo 
grįžimo.

Nežiūrint socialistų kurstomo pasipriešinimo 
karaliui, krašte neramumų nebuvo, tik vienoj, 
kitoj darbovietėj, kur daugiau yra socialistų, 
sprogo bombelės.

Tačiau pasipriešinimo veiklą jie tęsia. Antra
dienį jie paskelbė prancūziškai kalbančiose Bel
gijos dalyse 48 valandų darbininkų streiką 
protesto ženklam Valoniškai kalbančiose krašto 
dalyse jie to nedaro, nes valonai palaiko karalių.

Dabartinė vyriausybė atsistatydino.
Socialistų paskelbtas streikas prancūziškai kal

bančioje Belgijos dalyje pasireiškė visa eile sa
botažo veiksmų. Per vieną dieną į geležinkelius 
numesta keliasdešimt bombų, keliose vietose 
nutraukta elektros laidai ir pridaryta kitokios 
žalos. Susidariusią būklę panaudojo komu
nistai, kurie sabotažo veiksmus savaip plečia.

KAIP SAUGOTIS A-BOMBOS
Liepos 24 d. Britų parlamente vidaus reik, 

vicemin. De Freitas pranešė apie civilinę apsaugą 
D. Britanijoje, civilinės apsaugos organizaciją 
ir jos dydį. Organizacija sudaryta laisvanorišku 
pagrindu ir liepos gale turėjo apie 48.000 narių. 
Ta proga jis painformavo, kad vyriausybė iš
leido brošiūrą kaip saugotis atominės bombos 
pavojų. Brošiūra paremta surinktais duome
nimis Japonijoje, kur buvo tokia bomba numesta.

Pagrindinė atominės bombos galia yra pa
degamoji. Sprogimo liepsnos paliesti asmenys 
apdegs, tačiau slėptuvėse esą to pavojaus gali 
išvengti. Radioaktyvių dulkių įkvėpimas arba 
nurijimas labai pavojingas dalykas, bet nuo to 
apsaugo dujokaukė. Kur yra radioaktyvios 
medžiagos, lengva nustatyti tam tikru prietaisu. 
Sprogimo metu sklinda gamos spinduliai, ku
rie pavojingi tik keletą sekundžių po sprogimo 
ir veikia apie mylios radiusu. Minutei praėjus, 
jie jau neveikia. Jų veikimą sumažina storos 
sienos. Vadinasi, didžiausias a — bombos pa
vojus — gaisrų sukėlimas ir namų sugriovimas. 
Gera slėptuvė žmones gali apsaugoti.

IŠVYKO MR. MENZIES
Australijos min. pirm. Menzies, išbuvęs Lon

done apie savaitę, išvyko į JAV. Londone bū
damas aptarė su D. Britanijos vyriausybe abiem 
kraštams aktualius klausimus.

* Italė M. Lioi’e, 32 metų amžiaus, susi
laukė antro ketvertuko iš eilės. Abeji ketvertu
kai sveiki ir auga. Pirmieji yra 2 metų amžiaus.
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“ BRITANIJOS LIETUVIS“ 1950 m. liepos 28 d-

ŠALTU KARU GADYNĖ PASIBAIGĖ
Daug kas spėlioja ir stebisi karo įvykiais 

Korėjoje.
Stebisi komunistų ikišioliniais dideliais pa

sisekimais, nes 2/3 užkariaujamos Korėjos jau 
atsidūrė jų rankose. Dėl ko? Atsakymas, atrodo, 
turėtų būti labai paprastas: komunistai nuo 
seniai ir labai kruopščiai buvo paruošę puolimo 
planus, o amerikiečiai ne tik kad nebuvo pasi
ruošę, bet jų žvalgybos tarnybos būta tiek blo
gos, kad komunistų puolimas jiems buvo vi
siška staigmena. O kaip ir kiekvienam staiga 
naktį pažadintam, taip ir kariuomenei, trunka 
laiko išlipti iš lovos, susigraibyti kelnes, švarką, 
užsimauti batus, o jeigu tenka dar imtis ir ginklo 
(nes žmogžudys slankioja gretimam kambary), 
tai reikia dar gerai pagalvoti, kur ginklas yra 
ir ar jis nesurūdijęs, nes jau senai buvo varto
tas; beto dar nežinia. — gal žmogžudys turi 
geresnį, nes jis nuolat ir nuo senai ruošėsi už
puolimui. Taigi, iki pažadintasis pasiruoš, 
plėšikas turės pakankamai laiko iškraustyti 
visą namą, o lemiamas susirėmimas, matomai, 
turės įvykti užpultojo miegamajam.

Panašiai atsitiko ir vyksta Korėjoje. Ameri
kiečiai pramiegojo komunistų pasiruošimus ir 
net patį puolimą. Puolimui prasidėjus jie pa
budo savo „miegamajam” — Japonijoj. Jų 
laimei,- Korėja yra gana didelė, atseit „kam
barių” daug ir amerikiečiams liko pakankamai 
laiko užimti bent vieną — paskutinįjį. Prie 
šio paskutiniojo durų komunistų įsilaužėliai 
jau visai arti. Ir štai čia įvyks tikras mūšis, 
tikras jėgų išmėginimas.

Kokia šio mūšio apimtis ir kokie jo šansai? 
Ar tai tik Korėjos karas, ar viso pasaulio?

Kiek šis klausimas svarbus, tiek ir atsakymas 
į jį sunkus. Atseit, galima tik spėlioti.

Churchill’is ne taip senai pasakė: jis nemano, 
kad 111 pasaulinis karas būtų čia pat mūsų 
akivaizdoje. Truman’as šį klausimą savo kal
boje nutylėjo, bet pasakė, kad karas Korėjoje 
bus ilgas.

Žinoma, sunku spėti, ką Truman’as manė, 
sakydamas „ilgas”. Kai kam, o būtent komu
nistams, jau dabar jis yra per ilgas. Prileiskime, 
kad Kremlius fiuvo viską gerai paruošęs, iš- 
kalkuliavęs ir numatęs, tai visgi vieno dalyko 
jis tikrai nenumatė — staigaus ir labai greito 
Amerikos reagavimo. Amerikos ginkluotas 
pasipriešinimas sutrukdė Kremliaus greito Ke
rėjo užkariavimo planą. Atseit, Kremliui ne
išvengiamai tenka peržiūrėti savo planą. Jo 
vykdymui, reikia manyti, teks kviestis Kinijos 
diktatorių Mao Tsetungą, nes jis valdo 400 mil.

LIETUVIAI EUROPOS SĄJŪDY
Europą vieniją junginiai turi dvejopą pobūdį. 

Vieni jų, kaip buvusioji Tautų Sąjunga ar dabar
tinės Jungtinės Tautos, yra grynai teoretinio 
pobūdžio. Į juos visos valstybės buvo trau
kiamos.

Kitos rūšies junginiai turi praktišką pobūdį, 
į juos įėjusi kiekvienas valstybė stengiasi neįsi- 
leist kitų. Šių sumišimų metu juos būtų galima 
palyginti į plaustą, ant kurio užlipęs žmogus 
yra linkęs nepriimti kito, norėdamas skendimo 
išvengti. Prancūzija turėjo daug vargo, ko| 
pateko į tarpą keturių didžiųjų. Bet ji pirmoji 
pasistengė atstumti iš tautų bendruomenės Ispa
niją, pakęsdama rytinę demokratiją. Padariusi 
sutartį su Rusiją, kuri jai turėjo duoti „garbę” 
ir „jėgą”, ji leido suprasti, kad kitos tautos 
turi prisiimti tam tikrą pasiaukojimą, išsižadėti 
iš dalies — kaip buvo manyta — laisvės nau
jajai pusiausvyrai išlaikyti.

Iš visų federacinių sąjungų praktiškiausias 
pasirodė Europos Sąjūdis. Jis sutraukė kelius 
kitus. Bet jau jo kūrimosi laikotarpy į jį pa
kliūti nebuvo lengva. Jį sudarė laisvosios va
karų valstybės, nesiskubinusios priimti esan
čiųjų už uždangos. Šios į sąjūdį galutinai įėjo 
tik 1950 m. pradžioj, sudarydamas Rytų Euro
pos sekciją, į kurią iš karto nebuvo įleisti bal- 
tiečiai. Reikėjo daug pastangų, kol tai pasisekė. 
Tik prieš kiek laiko buvo sukurta, kaip žinoma, 
Europos Sąjūdžio Tautinė Lietuvių Taryba. 
Dabar susikūrė tos Tarybos Strasburgo pada
linys, o liepos I 1 d. įsteigta Paryžiuje Prancūzi
jos lietuvių sekcija, kurią, nežiūrint jos plačios 
teritorinės apimties, sudaro trys žmonės: Dr. 
Bačkis, prof. Baltrušaitis ir min. Turauskas. 
Sąjūdžiui turint būstinę Prancūzijoje, ši sek
cija gauna svarbiausią vaidmenį.

Sąjūdžio tautos dabar sudaro tam tikrą hie
rarchiją, kurios aukščiausioj pakopoj stovi 
3 didieji, žemiau kitos valstybės, dar žemiau 
rytinės tautos, žemiausiai lietuviai ir kiti baltai, 
laukdami albanų. Jų santykiai tvarkosi mora
liniais dėsniais, kuriuos reikia skelbti bei palai
kyti ir praktiškais išskaičiavimais, kuriais reikia 
vadovautis. Visi kurios nors tautos skleidžiami 
lygybės ar teisybės principai tenusileidžia iki jos 
hierarchijos pakopos, bet ne iki žemiau stovin
čių tautų.

Rytų sekciją iki šiol sudarė bulgarai, rumunai, 
jugoslavai, vengrai, čekoslovakai ir lenkai. Jų 
š.m. gegužės mėnesy išleistame leidinyje nuro
domas planas rytų ir vakarų Europai sujungti, 

kiniečių. O vaizdžiai kalbant, išmušti 400 mil. 
kiniečių tikrai turėtų užtrukti ilgesnį laiką.

Bet ne čia esmė. Truman’o pasakyta kalba, 
paskelbti pirmieji mobilizacijos planai, pirmieji 
miliardinių sumų pareikalavimai, viso milži
niško ūkio pritaikymas karo tikslams — visa 
tai yra žymiai daugiau, negu kad būtų reika
linga, palyginti, mažam karui Korėjoj. Taigi 
Truman’as matomai numato tikrai ilgą (at
sargumo dėliai pasakysime — ilgesnį) karą. 
O jeigu taip, tai šis Korėjos karas turėtų ne
išvengiamai pasidaryti III pasauliniu karu.

Tiesa, Kremlius Korėjos kare iki šiol laikosi 
rezervuotai; kaip Pilotas, pasiruošęs kiekvienu 
metu nusiplauti rankas arba pagal rusų pa
tarlę pasakyti visiems — „ir aš ne aš, ir arklys 
ne mano, ir aš pats ne vežikas”. Bet ikišiolinė 
Korėjos karo raida turi daug didelės artėjan
čios audros ženklų. Audrai gi kartą kilus, jos 
niekas negali sustabdyti — ji turi praūžti.

Juo ilgiau šis karas užsitęs, juo mažiau jis 
bus Korėjos karas, juo daugiau jis taps karu 
tarp komunizmo ir demokratinės laisvės, atseit, 
tarp komunizmui ir demokratijai vadovaujan
čių valstybių.

Kremlius dar turi laiko „nusiplauti rankas”, 
bet paminėta raida jau pakeliui. Iš vienos ir 
kitos pusės karo pergalė Korėjoj statoma ant 
garbės kartos; vienoj ir kitoj pusėj karo mašina 
pradedama leisti pilnu greičiu; vienoj ir kitoj 
pusėj karas pradeda apimti ne tik politikus, 
ministerijas bei parlamentus, bet ir mases. Visas 
ūkinis gyvenimas, ypač Amerikoje ir vakarų 
Europoje, pradeda krypti ir veržtis į karą. Tuo 
būdu pamažu, bet neišvengiamai įsilinguoja 
tikrojo karo lemktynės.

Žinoma, dar yra jėgos, kurios veikia karo | 
lokalizavimo kryptimi. Visų pirma tai D. Bri- I 
tanija, Prancūzija, Italija, Švedija, kurios karui Į 
nėra pasiruošusios ir todėl pirmoj karo fazėj i 
joms gresia Kremliaus okupacija. Antra, Krem- I 
liūs, atrodo, nėra galutinai apsisprendęs. Jo 
pageidavimas, atrodo, būtų — ilgas karas (jeigu I 
negalimas greitas laimėjimas) apsiriboja Korėja, i 
kur lietųsi amerikiečių ir kinų kraujas, griau- Į 
nąs Amerikos ir Vakarų Europos ūkį ir moralę. 
Amerika gi, atrodo, nesibaugintų ir pasaulinio 
karo, jeigu tai būtų neišvengiama.

Kaip ten bebūtų, „šaltų karų” gadynė pasi
baigė net patiems jų išradėjams — amerikie
čiams. Taigi sušalti nebesušalsime, bet saugo
kimės, kad nesudegtumėm. Šis pavojus labai 
rimtas, todėl kiekvienas pasisaugokime. Kiek
vieną lietuvaitę ir kiekvieną lietuvį Tėvynė, 
šauks. St. Kuzminskas

bet plane nė žodžiu nepaminėti baltai, nė al
banai, nė ukrainiečiai. Kiek jie domisi mumis, 
stovinčiais ant žemesnės pakopos, galima spręsti 
iš jų spaudos. Rumunai leidžia Paryžiuje laik
raštį prancūzų kalba, skirtą vakarų tautoms 
apie pavergtąsias painformuoti. Jame lietuviams 
skiriami per metus tik keli sakiniai. Ne geriau 
mūsų atžvilgiu yra nusiteikę čekoslovakai, ne
kalbant jau apie artimesnius kaimynus.

Nėra jokios prasmės juos už tai kaltinti. 
Bet norint tikroviškai mūsų santykius su jais 
suprasti, reikia atsiminti minėtąjį plausto vaizdą: 
ant jo stovinčiajam nėra jokio išskaičiavimo
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DABAR MES VALGYSIM PYRAGĄ

Valstiečių ir darbininkų susiartinįrno mitingas 
(1940.7.11) buvo didysis priešrinkiminis krašto 
gyventojų šturmavimas. Vileišio aikštėje įvyko, 
anot vieno ūkininko žodžių, — šonkaulių ir 
pečių susiartinimas, bet ne klasių susijungimas, 
kurį norėjo pademonstruoti mitingo rengėjai. 
Nors ..prezidento" J. Paleckio kalboje ir pasi
girdo raginimas jungti valstiečių ir darbininkų 
širdis, rankas ir protą, bet Lietuvos ūkininko 
sveikas nujautimas išskaitė mitinginius šūkius, 
kalbėtojų mintis ir būsimus padarinius...

Susiartinimo mitingo kalbėtojai negraibstė 
žodžio kišenėje, — pylė viską, kas tik nutūpė ant 
liežuvio galo. Vyriausybės nariai ritosi tose 
pačiose turgavietės bačkininkų gretose, kurias 
sutikdavome kiekviename Lietuvos kampe. Nu
vogti „prezidento”, „ministerio” titulai, parei
gos, Respublikos įstatymai, priesaikos — nebe- 
saistė atsakomybe jų sakomas kalbas: šiandien 
viena, rytoj kita daina! Viskas eina „Lietuvos 
liaudies” norų vardu; atsakomybę neša Krem
liuje sėdinti „liaudis”, Sovietų Pasiuntinybė 
Kaune, Lietuvos Komunistų Partija.

Pasakytoje „prezidento" J. Paleckio kalboje 
išgirdome Lietuvos valstybinio gyvenimo išnie
kinimą ir naujas užuominas — Lietuvos Nepri
klausomybės meto istoriją surišti su raudonomis 
vėliavomis, liaudies krauju, kalėjimais, Komu
nistų Partija ir, svarbiausia, su Sovietų Sąjunga.

Bet leiskim kalbėti kitam bačkininkui, Žemės 
Ūkio ministeriui Matui Mickiui.

TREMTIES ARCHYVAS
Tremties gyvenimas, metai po metų vis ilgėja. 

Prabėgo vargų, nevilties, kilimų ir klupimų ku
pini 6 metai. Bet visą laiką aukojant jėgas ir 
lėšas mūsų buvo dirbtas kultūrinis-politinis 
darbas. Ir kai žvilgteri atgal į praėjusius me
tus, ne be pagrindo gali pasidžiaugti pasiektais 
laimėjimais, nuveiktais darbais, kurie tebesitęsia.

Laikas pamažu neša įvairius mūsų kultūrinio 
gyvenimo išaugintus žiedus, dažnais atvejais 
išaugusius „parapijiniuose” darželiuose ir neiš
kilusius platesnėn viešumon, bet reikšmingus 
bendram mūsų kultūriniam gėlynui.

Ar ne laikas būtų susirūpinti mūsų kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo darbų medžiagos tel
kimu ir apsaugojimu, kad ji galėtų pasitarnauti 
tremties istorijai. Istoriją rašysime, kad neliktų 
tautos istorijoje tuščias lapas, idant parodytume 
tėvynei, jog pasitraukę iš aktyvios kovos tė
viškėje, nesėdėjome pasyviai, kad ateinančios 
kartos galėtų mus teisti pagal mūsų darbus ir 
pasimokyti ateičiai.

Bibliografijos srityje toks darbas visą laiką 
be pertraukos dirbamas; diplomatinės veiklos 
liks dokumentai, bet kitos kultūrinės bei meno 
sritys apleistos. Taip, daug žinių galime pasi
semti iš spaudos, bet jų neužteks: buvo ir bus 
dešimtys, šimtai koncertų, parodų, paskaitų, 
vaidinimų, kurie neišvysta spaudos puslapių, 
ar būna paminėti tik trumpa žinute. Kultūros 
istorikui to nepakaks. Be tų faktų tremties 
kultūrinė istorija bus nepilna.

Siūlyčiau pagalvoti, pasvarstyti tokios me
džiagos rinkimo ir telkimo klausimus. Gal , 
praverstų organizuoti toks dalykas, kaip centri
nis lietuvių archyvas. V. Steponavičius

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.

Pietų Amerikos Lietuvių 
gyvenimą pažinsite skaitydami 

„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSĄ” 
Eina trečias dešimtmetis:
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina. 
Metams 3 doleriai.

remtis į dar besiblaškančius vandenyje. Ban
dymas susilaukti iš kitų uždanginių tautų užuo
jautos ir ypač pagalbos yra iliuzija ir nereika
lingas jėgų eikvojimas. Jos pačios, dar tebe- 
būdamos blogoj padėty, žino, kad pagalba ateis 
ne tiek iš savitarpinės paramos, kiek iš didžiųjų 
valstybių. Taigi joms yra patogiau ir naudin
giau atkreipti didžiųjų dėmesį į save, negu į mus.

Bet lietuvių įėjimas į Europos Sąjūdį turės 
kitokią ir labai didelę reikšmę. Blogėjant di
džiųjų santykiams su rusais, didės ir rytų sek
cijos reikšmė tame Sąjūdy. Jau pats baltų daly
vavimas Sąjūdy gerins jų padėtį didžiųjų val
stybių atžvilgiu. Paspirtis ir užuojauta negali 
ateiti iš jų. Šioje srityje reikalinga veikla, o 
santykiuose su kitomis pavergtomis tautomis 
pakanka mandagumo ir gero sugyvenimo.

L. Kvietinskas

M. Mickis kalbą pradėjo nuo gilios baudžia
vinės senovės, kada ponai į „banką” statę gyvus 
lietuvius ir iš jų „dūšių” lošdavę kortomis. 
Biatiri tada buvusi dvarininkų eksploatacija, bet 
ne kitaip buvę carų priespaudos gadynėje.

Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpis, Mic- 
kio žodžiais, buvęs Chodakauskų dinastijos iški
limas, Jadzių ir Zosių siautėjimas. Valstiečiai 
turėję statyti mūrus, dvarų centrus, o patys 
gyventi lūšnose, būti pastumdėliais, vergais, be 
mokslo.

Užsiminęs suvalkiečių „sukilimą”, Mickis pa
reiškė: „Jie žuvo nelygioje kovoje, kad šiandien 
jūs galėtumėt džiaugtis, kad galėtumėt gyventi 
socialistinės Lietuvos piliečiais”.

Jei pirmame Komunistų Partijos sušauktame 
darbo žmonių mitinge (1940.6.24) buvo tik 
reikalaujama „socialistinės laisvės”, Mickis šian
dien patikslino, kad socialistinė Lietuva yra 
gimusi, kad „galėtumėt gyventi socialistinės 
Lietuvos piliečiais”.

Pagerbus žuvusiuosius „kovotojus” gedulingu 
maršu, Mickis pareiškė užuojautą artimiesiems, 
pasiuntė prakeikimą A. Smetonai ir davė pa
sižadėjimą Smetonos iškamšą pastatyti muzieju
je, šalia Muravjovo.

Kalbėdamas apie „išsivadavimą” iš buržuazi
nės priespaudos, Mickis sušuko:

„Tą laimėjimą mums suteikė, — padėjo mums 
laimėti visų tautų vadas drg. Stalinas!

„Draugai, mes renkamės L. Seimą. Mes 
balsuojame už tuos liaudies sūnus, kurie yra 
užgrūdyti kovotojai, kurie be jokių abejonių, be 
jokių kompromisų stoja į kovą su Lietuvos 
liaudies despotais.

„Susirinkęs L. Seimas tars žodį dėl mūsų 
krašto likimo. Jis nustatys gaires, kuriomis 
turės eiti Lietuvos liaudis.

MINKAI ŠAUKIAU PAGAIBOS
Spaudoj ir kalbose varteliojam skambius 

žodžius apie tautinį, krikščionišką ir kitokį 
solidarumą.

Vokietijoj, Austrijoj ir kitur DP stovyklose 
graudūs verksmai. Seneliams, ligoniams, kaip 
praneša spauda, vokiečių ligoninių seserys mėto 
duonos pluteles, kaip šuneliams.

Vokietijoj, Heilbronno ir kitose džiovininkų 
ligoninėse, mūsų tautiečių džiovininkų būklė 
pasigailėtina. Nuo nelaimingųjų traukiamasi, 
kaip nuo raupsuotų. Pažįstami, išemigravę 
į kitus kraštus, su džiovininkais palaipsniui 
nutraukia ryšius.

Lietuviai džiovininkai, kurių Vokietijoj šian
dien yra per 500, prašo vaistų, papildomo maisto 
ir kitų daiktų. Vien tik smulkioms išlaidoms 
vienam ligoniui į mėnesį reiktų, bent 5 vokiškų 
markių. IRO ligoniams į rankas nė fenigio ne- į 
duoda; jie neturi už ką nusipirkti pašto ženkle
lio, ar laikraščio.

D. Britanijoj gyveną lietuviai, vienokiu ar 
kitokiu būdu, turėtumėm susirūpinti nelaimin
gais mūsų broliais ir seserimis-džiovininkais 
Vokietijoj.

Būtų malonu išgirsti Gerb. „BL” skaitytojų 
nuomones, kaip ir kokiu būdu galėtumėm pa
dėti sergantiems mūsų tautiečiams.

Z. Silsdenaitis

AR JUMS YRA GALIMAS 
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas Juškaitis, 
108, St. George Street,

Toronto 5, Ontario, Canada.

Yra išrasta nedužtamas stiklas, kuris duodasi 
lenkiamas. Iš tokio stiklo padirbtas ir šis kon
trabosas. Nors įspūdžio atžvilgiu jis ir patrauk
lesnis, o išbaigimo — geresnis už medinį, bet 
garso atžvilgiu tai tik tetinka džadzo muzikai.

„Mes kuriame naują Lietuvą, tokią Lietuvą, 
kur nebus išnaudojimų ir nebus išnaudotojų. 
Bus tik tie, kurie dirbs, kurie liedami savo pra
kaitą savo duoną valgys.

„Žinokite, draugai, kad L. Vyriausybė jūsų 
niekad neapgaus. Jūs neklausykite įvairių pro
vokatorių, kurie skleidžia įvairius gandus, kad 
iš jūsų atims žemę, kad jus visus suvarys prie 
vieno katilo, kad iš jūsų žmonas ir vaikus, girdi, 
atims. Tai yra pasakos, kurias galima pasa
koti mažiems vaikams ir dideliems kvailiams. 
Niekas nesiryžta ir nemano iš jūsų žemę atimti! 
Mes pirmomis dienomis jums pasakėme, kad 
žemę, tą, kurią jūs amžiais esate persunkę savo 
prakaitu ir krauju, jūsų pasiliks amžiais. Mes 
neatimsime jūsų žemės, bet mes duosime jums 
žemės”.

Bebaigiant barstyti melo ir apgaulės žodžius, 
Darbo Rūmų pirmininkas M. Šumauskas susi
rūpino, ką turėtų orkestras griežti —■ Interna
cionalą ar Lietuvos Himną? Šalia Paleckio 
sėdėjusi M. Meškauskienė sprendimą išreiškė 
tokiais žodžiais:

„Jei Mickis žada duonos ir žemės duoti, nesi- 
gailėkim priedų — Panem et circenses! (sen. 
Romos minios šūkis „duonos ir reginių”! Aut.). 
Tegu groja Lietuvos Himną!”

M. Mickiui sušukus „Tegyvuoja Markso, 
Engelso, Lenino, Stalino genijus!”, orkestras 
ėmė groti Lietuvos himną; kitame aikštės krašte 
atsiliepė, kaip Paleckis juokais išsireiškė, — 
— Gargždų „pažarninkai” su Internacionalu.

Į tribūną įžengė Komunistų Partijos Centro 
Komiteto atstovas Petrauskas.

Drg. Petrauskas ilgai gyrė Komunistų Partijos 
kromelį. Partija buvusi ir pasilikusi vienintelė 
kovotoja, ji viena vadovavusi išsilaisvinimo 
kovoms. Ji stovėjusi pirmose kovotojų eilėse
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
MASKOLIS PUOLA LIETUVIUS

„Sovietskaja Litva” Nr. 73/1950 m. aprašo 
K. Fachrudinovo vargus, kuriuos jis patyręs 
Tauragėje, norėdamas nusipirkti keletą saldainių. 
Kai jis paprašęs šių prekių, pardavėjas atsakęs: 
„Duokite popieriaus, tai gausite saldainių, nes 
mes neturim į ką juos suvynioti”. Saldainių 
negavęs ne tik vienas Fachrudinov’as, bet ir 
kiti pirkėjai. Kai jis paprašęs skundų knygos, 
pardavėja užsispyrus tylėjusi. Tylėjusios ir 
kitos pardavėjos. Neradęs krautuvėje ir sąrašo 
kuriame būtų surašytos pardavėjų pavardės. 
Pagaliau viena tarnautoja, kuri svėrusi duoną, 
būdama be chalato, pasisakiusi esanti vedėja, 
tačiau ir ji nesakiusi savo pavardės. Rusas 
nuėjęs pasiskųsti į Tauragės apskrities tiekimo 
įstaigą. Ten pasakęs, kad norėjęs įrašyti į skun
dų knygą, jog krautuvėje No. 6 parduoda tik 
žalią duoną, jog nesą kvietinių gaminių, jog 
krautvėje nešvara, netvarka, purvas. Deja, ir 
ten nebuvęs išklausytas.

Atkaklus Fachrudinov’as „atitinkamose įs
taigose” išaiškinęs, kad krautuvės No. 6 vedėja 
esanti drg. Urbonaitytė, kuriai trūksta tiek 
partinio „pasiruošimo”, tiek gerų norų, man
dagiai elgtis.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
VAGILIAUJA

Birželio 11 d. „Tiesa” smulkiai aprašo Vil
niaus miesto Stalino rajono IV-ą partinę kon
ferenciją, kurioje vieną svarbiausių pranešimų 
padarė miesto Stalino rajono komiteto sekre
torius drg. Fedorin’as. Šio rajono teritorijoje 
esą sutelkta daugiau kaip 40% visų miesto 
pramonės įmonių, dalis ministerijų, mokslo 
įstaigų, teatrai. Stalino rajonas pirmaująs LTSR 
sostinėje, vykdant gamybos planą. Čia lenkty
niaują per 200 brigadų. Tačiau ir šio pavyzdin- 
giausio rajono darbe esą daug trūkumų — tai 
pripažino tiek Fedorin’as, tiek diskusijose daly
vavę delegatai. Delegatas Filimovas pateikė 
tokį faktą: „pereitais metais Eidukevičiaus 
vardo kombinate buvo socialistinės nuosavybės 
grobstymo atsitikimų”, kuriais susidomėję par
tijos pareigūnai (dažniausia rusai).

Ši mašina su daiktais elgiasi kaip neatsargus 
nešėjas. Paveikslėly matomas būgnas yra viena 
daugelio mašinų, kurias tyrimo laboratorijos 
naudoja įpakavimo medžiagų atsparumui nusta
tyti. Besisukdama mašina mėto dėžę (ar laga
miną) į šešių rūšių kliūtis. Žinant daikto svorį, 
kritimo greitį ir aukštį, lengva nustatyti paKeto 
ir jo turinio atsparumą įvairiose aplinkybėse.

Atėjūnam rusam, įpratusiem į vagystes bol
ševikinės Rusijos fabrikuose, iškilusios vagystės 
Vilniaus įmonėse jokio įspūdžio nepadarė, ir 
jie nesiėmė žygių jom užkirsti. Vagystės plin
tančios ir toliau.

RUSIFIKACIJOS ORGANAS
Jau kelinti metai Vilniuje, greta „Tiesos”, 

leidžiamas dienraštis vardu „Sovietskaja Litva”, 
rusų kalba, kaip Lietuvos Komunistų (bolše
vikų) partijos LTSR aukščiausios tarybos ir 
ministerių kabineto organas. Laikraštis įkur
dintas Komunarų gatvėje Nr. 3, kur turi savo 
didžiulę spaustuvę. Jį redaguoja A. I. Anuškin, 
drauge su kitais Lietuvos kolonistais — rusais. 
Iš jo skilčių, daug daugiau, kaip iš lietuvių kal
ba leidžiamų komunistų laikraščių, galima pa
žinti tikrąjį dabartinį Lietuvos, ypatingai Vil
niaus miesto vaizdą. Vilnius gerokai surusintas, 
ir „Sovietskaja Litva” neslepia šio fakto.

NEAPŠVIESTOS GATVĖS
„Sovietskaja Litva” užsipuola drg. Gure- 

vič’ių, Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 
valdininką, kuris visiškai nesirūpinąs gatvių 
apšvietimo reikalais. Taip Kernavės, Širvintų 
ir Rudnios gatvės visiškai neturinčios elektros 
šviesos. Tuo reikalu pareiškimas draugui Gu- 
revič’iui buvęs paduotas jau 1949 m. rugpiūčio 
mėnesį. Po keleto mėnesių vėl pakartotas. 
Drg. Gurevič’ius atsakęs, kad nėra laidų. Tik 
sausio mėn. Gurevič’ius pranešęs, kad laidai 
gauti ir po 10 dienų gatvėse būsianti šviesa. 
Deja, slenka jau mėnesiai, o vilniečiai vis turi 
vaikščioti tamsiose gatvėse.

BLOGAI IR SU „SAMOKR1TIKA”
„Konferencijoje buvo pažymėta, kad rajono 

komitetas nepakankamai vystė bolševikinę kri
tiką ir savikritiką, pavėluotai reagavo į komu
nistų signalus. Tam patvirtinti delegatai pa
teikė tokius pavuzdžius: rajono komitetas gerai 
žinojo apie šieno paruošų kontoros vadovų 
amorališkumą, apie tai, kad tos įstaigos pir
minės partinės organizacijos sekretoriui trūko 
partinio budrumo. Tačiau rajono komitetas 
laiku neatkreipė dėmesio į tai” („Tiesa”, Nr. 
137).

LIETUVOS ŽVEJŲ VADOVAI
Lietuvos žvejų profesinei sąjungai ir partinei 

organizacijai vadovauja šie asmenys: Zachria- 
jev, Legov, Malaško, Basinin, Burmistrova, 
Nikiforov. Kitas žuvų tresto darbuotojas N. 
Surov kritikuoja jų darbą, pažymėdamas, kad 
per dvejus metus tebuvęs sušauktas vos vienas 
partinis susirinkimas. (Sovietskaja Litva, Nr. 
73/1950).

PUOLA GYDYTOJUS
Dažnom progom „Tiesa” puola Lietuvos 

medicinos darbuotojus, kam jie, dirbdami ke
liose klinikose, dar verčiasi ir medicinos prak
tika. Bolševikam tai esą labai neaišku. Mum 
gi reikalas aiškus: kad ir daug dirbdami, esant 
aukštom kainom, gydytojai pragyventi iš gau
namos algos negali.

MIRĖ POETAS A. MIŠKINIS
„Draugas” praneša, jog žiniomis iš Lietuvos, 

miręs žinomas lietuvių poetas A. Miškinis. 
Smulkesnių žinių apie poeto mirtį kol kas nėra, 

bet pereitais metais komunistai jį buvo apšaukę 
„liaudies priešu”, todėl tenka manyti, jog jis 
vienu ar kitu būdu komunistų buvo likviduotas.

DAR VIENAS RUSŲ VANDALIZMAS 
LIETUVOJE

Iš Lietuvos atėjusios žinios sako, kad bol
ševikai iš Kauno į Rusijos gilumą išvežė Da
riaus ir Girėno karstus. Tai didelis dvasinis 
smūgis kenčiančiai tautai. „Vienybe”

NEMOKO „POLITGOTOVKOS”
Kaip praneša „Sovietskaja Litva”, Grežpelkių 

apylinkė, Piktupėnų valsčiuje, Pagėgių apskri
tyje, visų esanti užmiršta. Nei jaunimo nei 
šiaip jau gyventojų niekas nemokąs „politgo- 
tovkos”. Kalta dėl to esanti lietuvė Stasė Ra
manauskienė.

ŽINIOS TRUMPOS
* Vilniaus universitete dirba mokslinį darbą 

šie profesoriai: Zigmas Žemaitis, Slavėnas, 
Brazdžiūnas, Horodničius, Petras Katilius, Ju
cys, Matulis, Kaikaris, Daukša, Ivanauskas, 
Dalinkevičius, Kaveckas, Sleževičius, Minke
vičius, Snarskis, prorektorius Stepas Jankauskas, 
Girdzijauskas, Kairiūkštis, Šopauskas, Lauce
vičius, Gulbinas, Karisla, Indrašius, Marcinke
vičius, Pakanaitis, Runkevičius, Dzidas, Bu
drys, rektorius Jonas Bučas, Petras Šalčius, 
Dagys, Ragevičius, Šalkauskas, Konstantas Ja
blonskis, Bulavas, Žėruolis, Balčikonis, Žiugžda, 
Putinas-Mykolaitis, Vabalas-Gudaitis, Ignas Jo
nynas, Korsakas Radžvilas ir kt.

* Konservatorijoje dėsto šie profesoriai: Sta
lininės premijos laureatas prof. Balys Dvarionas, 
Antanas Račiūnas, LTSR liaudies artistas Kip
ras Petrauskas, Kačanauskas, Vainiūnas, An
tanas Sodeika, Galkauskas, Karnavičius (sūnus), 
Smilgaitė-Dvarionienė, Stalininės premijos laure
atas Jonas Švedas, Konradas Kaveckas, Bie
liūnas, Martinonis, Gaudrimas ir kt.

* Vilniaus valstybiniame dailės institute dėsto 
šie profesoriai: Vytautas Jurkūnas, Antanas 
Gudaitis, Petras Aleksandravičius, Vytautas Pa
laima, Napoleonas ir Algirdas Petruliai, Mečys 
Bulaka, Jonas Kuzminskas, Liuda Vaincikytė, 
Prof. Galaunė ir kt.

* Kauno Universiteto profesūros eilėse yra 
šie dėstytojai: akademikai — Purenąs, Lašas, 
Mažylis; nariai korespondentai — Vasiliauskas, 
Indriūnas; profesoriai — Juodelė, Mošinskis, 
Kupčinskas (jis ir universiteto rektorius), Bar
šauskas, Šiaulys, Janickis; architektai — Stul
ginskis, Ščesnulevičius, Verbickas, Belinskas, 
Lukošaitis, docentai — Matulevičius, Januške
vičius, Jaržemskis, Kaulakis, Kaunas, Vidman
tas, Sližys, ir daugelis kitų.

* Kauno Žemės Ūkio Akademijoje profeso
riauja: A-jos rektorius Matas Mickis, akademi
kas Jonas Krikščiūnas, narys korespondentas 
Ruokis, Prof. Kondratas, docentai — Šklėrius, 
Bulavas, Navardaitis, Mastauskis, Petraitis, Juo
zapavičius, Čepinskas ir kt.

* LTSR Veterinarijos Akademijai vado
vauja docentas Čygas.

* Kauno Valstybiniame Taikomosios ir 
Dekoratyvinės dailės Institute dėsto: Stalininės 
premijos laureatas Juozas Mikėnas, Žmuidzi
navičius, Ušinskas, Strolis, Rimtas-Kalpokas, 
Tarabilda, Pundžius ir kt.

* Valstybiniame Kūno Kultūros Institute pe
dagogų tarpe pažymėtini: Žilevičius, Kišonas, 
Klimas, Dzindziliauskas, Vietrinas, Anilionis 
(TB: 1950.III.20).

GALVAŽUDŽIŲ LINDYNĖ
Prisiartinęs ir matydamas miestą — auksi

nius bokštus ir marmuro išdidžias sienas — 
Viešpats verkė ir sakė: Kad tu, bent šitą dieną 
pažintumei, kas tau neša ramybę. Deja, tai 
paslėpta tavo akims. Nes ateis tau dienų, kad 
neprieteliai apves tave pylimu, apguls tave, 
suspaus tave iš visų pusių, parblokš žemėn tave 
ir tavo vaikus, ir nepaliks tavyje akmens ant 
akmens, NES TU NEPAŽINAI SAVO AP
LANKYMO METO.

Tragediją seka tragedija. Pranašystė gim
do pranašystę. Dangus juodas, kaip aklos 
akys, ir nėra švyturių. Ne tiesa, yra švyturių, 
bet jie užgesę, kaip išdegę vulkanai. Mes lau
kiame, kaip nusigandusi avių banda. Laukiame 
rytojaus, kuris niekada neaušta. Keikiame 
dangų, grūmojame žemei. Tamsi naktis kabo 
virš mūsų galvų ir širdžių. Kelio kaip nesimato, 
taip nesimato. Nejaugi ir mūsų gyvenimo rūmai 
grius iš pamatų, ir neliks akmens ant akmens.

NES TU NEPAŽINAI SAVO APLANKYMO 
METO. Ar gi ir mes, kaip Kristaus laikų Jeru
zalės žydai ? Ar ir mes užgesinome ugnį, kuri 
švietė, šildė, drąskno, ramino? Ar ir mes ranka 
numojome į aujsinę progą, kuri niekada, nie
kada nebegrįš. Ar ir mes?

Gyvenimas — didžiulė, milžiniška mokykla.
Joje pilna darbščių ir tinginių. Vieni greiti, 
kiti lėtoki. Vieni lėti pagirt, kiti smagūs pa
smerkt. Gyvenimas — mokykla. Ar mes — 
paskutinių šešerių metų bėgyje — išmokome 
ko nors naujo ir vertingo, kas būtų didžiulis 
įnašas naujos ateities statyboje. Ar mes esame 
pataisę, bent vieną klaidą, kuri buvo ir yra 
bendro ir našaus darbo nuolatinis stabdys. 
Ar mes, bent, vieną kartą esame pasmerkę 
save, o pateisinę kitus. Iš tolimų tolių atplaukia 
liūdni aidai: ne-—ne—ne.

* * *
įėjęs į šventyklą, Viešpats pradėjo varyti 

laukan parduodančius joje ir perkančius. Jis 
jiems sakė: Parašyta: Mano namai — maldos 
namai, o jūs padarėte iš jų galvažudžių lindynę.

* * *
Dabar pats laikas, Broliai ir Sesės, susirū

pinti grąsinančių žodžių rimtumu ir baisiomis 
pasėkomis. Per ilgai mūsų širdys yra buvusios 
galvažudžių lindynėmis. Per ilgai mes esame 
prekiavę vogtomis brangenybėmis Dievo Na
muose. Į mus nuolat atsikreipę Viešpaties mal
daujančios akys: Kad tu, bent šitą dieną, pa
žintumei, kas tau neša ramybę. Tremtis yra 
ir liks tremtis. Tai ne vasarvietė. Bet ir ne ka
lėjimas. Ar mes, bent, kartą esame padėkoję 
Dievui už tremties metus, už šitą nepamainomą 
mokyklą didžios ateities sąskaiton. Ar, bent, 
kartą esame paprašę pagalbos ir malonės šituos 
tremties metus paversti į derlingą ir našią dir
vą, kurioje augtų ateities derlius ir sėkla. Ar 
mes ir liksime amžinai besipešančių vaikų bū
rys? Melskimės, Broliai ir Sesės, kad ant mūsų 
nekristų mirtinai sužeistos Tėvynės kraujas ir 
ateities pasmerkimas. T. Bruno Markaitis S.J.

ir iš kovos lauko nepabėgusi; ji viena, per 20 
kovos metų liaudį vedusi į laimingą rytojų...

įdomesnė Petrausko kalbos vieta, kuria jis 
viešai atidengė slėptą Lietuvos Darbo Sąjungos 
tikrąjį vardą ir S-gos „vadovus”. Tai buvo 
neatsargus Petrausko išsiplepėjimas, bolševikine 
kalba šnekant, — „susilpnėjęs partinis budru
mas”, dėl kurio kalbos autorius turėjo nemalo
nių kalvarijų ir degradacijų.

Petrausko kalbos sakiniai buvo tokie:
„Šiandien, draugai, ruošiamės istoriniams L. 

Seimo rinkimams. Apie Lietuvos Komunistų 
Partiją yra susispietę visi darbo masių sluoksniai, 
visos darbo masių organizacijos: darbininkų 
profesinės sąjungos, fabrikų ir įmonių komitetai, 
valstiečiai, darbo inteligentai, rašytojai, meninin
kai, sporto organizacijos, Lietuvos darbo mote
rys, Laisvamanių sąjunga, butų nuomininkai, 
komunistinio jaunimo sąjunga — susijungė naujo 
Seimo rinkimams, — sudarė Darbo Liaudies 
Sąjungą.

„Lietuvos Darbo Liaudies S-ga, vedama Ko
munistų Partijos, ateis į Seimą užgydyti žaizdas, 
kurias padarė buržuazijos viešpatavimas; veda
ma Lietuvos Komunistų Partijos, įvykdys savo 
pasižadėjimus! Lietuvos Darbo S-gos kandidatai 
ateina į Seimą išreikšti masių norą, darbo masių 
valią.

„Tos laisvės, kuriomis šiandien naudojasi 
darbo masės, yra gautos dėka Sovietų Sąjungos, 
jos Raudonosios armijos, kuri atėjo čia, išvyda
ma buržuazinius reakcionierius".

Partijos vardu Petrauskas pažadėjo, kad ko
munistai atėję į Seimą įgyvendins žodžio, spau
dos, susirinkimų ir asmens laisves; paneigė gan
dus apie žemės atėmimą; pažadėjo įvesti socialinį 
draudimą ir pensijas, „pagerinti” švietimą, 
išdalinti žemes, panaikinti spekuliaciją ir 1.1.

Pagerbęs — pasveikinęs visus Sovietų S-gos 
„šventuosius”, Petrauskas nusišluostė prakaitą 
ir atsisėdo šalia „prezidento” J. Paleckio. Or
kestras užplėšė Internacionalą.

Valstiečių ir darbininkų susiartinimo jomarkas 
užbaigiamas Kuršėnų valsč., Gerogės kaimo 
valstiečio Domo Sidaro kalba. Tai buvo links
miausioj! „susiartinimo” programos dalis.

Anksčiau valstiečio D. Sidaro vardas toliau 
Gerogės km. ribų nesiekė: ramiai žmogelis arė 
žemę, šienavo, kūlė, skaitė laikraščius, kol 
panoro atvykti į „susiartinimą”. Nuo čia ir 
prasidėjo D. Sidaro karjera ir galas. Apie jį 
rašė laikraščiai, dėjo fotografijas, kalbėjo radijas. 
Drg. Domas važinėjo po Sovietų S-gą, grįžęs 
pasakojo įspūdžius, valstiečių vardu sveikino 
L. Seimą, siautėjo Kuršėnų valsčiuje, kol parti
zanai pačiupo ir prisegė prie sienos.

Prie mikrofono valstietis Sidaras prišliaužė su 
paleistais naginių apivarais, balta terbele ant 
pečių persimetęs. Kalbėjo iš lėto, žemaičių 
tarme, kaimo žmonių humoru. Štai jo kalba:

„Kaimiečiai, ar esate kada matę, kai Lietuva 
yra susitvėrusi ir senai ana gyvena, kad galėtų 
kaimietis su naginėmis atsistoti toje vietoje, 
kurioje prieš kelias minutes stovėjo Valstybės 
Prezidentas. To nebuvo seniau! Aš sakysiu, 
draugai, kad būdavo tokia padėtis, jei valstietis 
manydavo praeiti tratuaru pro Prezidento rū
mus, tai sargas jau sakydavo, kad, girdi, — 
neik čia, nes iš tavo naginių vanduo bėga ir 
subiaurosi tratuarą. (plojimai).

„Taigi atėjo adyna, kad mes galime naginę 
padėti ant tos vietos, kur stovėjo Prezidentas.

„Aš, būdamas kaimietis iš tolimos Žemaitijos, 
nemoku išreikšt tos padėkos susidariusiai vyriau
sybei už tą malonę, didelę malonę, kuri mužikui 
gali nutikti. Aš pasakiau „mužikas” ne dėl to, 

kad dabar mes esame mužikai, bet dėl to, kad 
Smetona mus vadino „ūkininkais”, bet iš ti
krųjų į mus žiūrėjo kaip į mužiką.

„Jie prie valstybės vairo atėjo taip, gerbiamieji, 
kaip paprastas lašinvagis kad įeidavo į mūsų 
kamarą. Skirtumas buvo tas, kad lašinvagį, 
jei mes jį sugaudavome, nubausdavome su poli
cijos ar savo pagalba, (plojimai). Bet šitokių 
lašinvagių mes negalėjome nubausti, nes jie 
buvo stipresni už mus: jie pirmiausiai mus 
baudė, o ne mes juos, (plojimai).

„Gerb. draugai, kad nesakytumėte, kad aš 
jiems užmečiau neteisybę, aš paaiškinsiu jų 
darbus, kuriuos girdėjau kaime ir apie kuriuos 
man pranešdavo svirpliai” (plojimai).

Čia D. Sidaras papylė šlykščiausių prasima
nymų statinę, kurių ir po 10 metų pertraukos 
nedrąsu viešai pakartoti. Susiartinimo šventė 
virto juokų valandėle.

Drg. Domas kalbą užbaigė tikrai linksma 
scena:

„Draugai, jūs juokiatės, kaip aš vargau per 
20 kapitalistų valdymo metus. Žinoma, jūs 
netikit! Pažiūrėkit, kokią mes, valstiečiai, val
gėme duoną, — ir Sidaras mikliai iš terbos 
ištraukė bakanėlį duonos, prismaigstytą drožlių, 
degtukų nuolaužų, spalių. Rodydamas miniai 
duoną, Sidaras kalbėjo:

„20 metų mes valgėme sėlenų duoną ir verga- 
vom kapitalistams. Dabar mes valgysim py
ragą!”

Minia springo juoku, aikšte nubangavo audrin
gi aplodismentai, orkestras ėmė griežti Interna
cionalą. Domo Sidaro ranką spaudė Paleckis, 
Meškauskienė, Mickis ir kt.

Sovietų S-gos, drg. Stalino, raudonarmiečių 
„pagarbinimui” buvo išleistas kitas klounas, 

valstietis Strazdas Klemas iš Platelių valsč.’ 
Rubinikėlių kaimo, bet minia užstaugė — 
„gana pliaukšti! Duokit Sidaro duonos užval
gyti!” — ir tuoj pasigirdo daina „Eisim, brole
liai, namo, namo...”

Vyriausybės ir Partijos atstovai pakilo iš vietų, 
orkestras užgrojo maršą, susiartinimo šventė 
baigta. (Bus daugiau)

Pastaba: Dėl „B.L.” spausdinamo reportažo 
„Prieš 10 metų”, esu gavęs keletą paklausimų. 
Esu prašomas viešai patikinti ar reportaže įs
praustos kalbų bei dokumentų citatos yra au
tentiškos ?

Visus noriu patikinti, kad dokumentai, jų 
ilgesnės ar trumpesnės citatos, kalbų tekstai yra 
visiškai autentiški, neiškraipyti ir pilnai atitinka 
turimiems originalams.

Vieną noriu atžymėti faktą, kad pirmojo 
bolševikmečio (1940/41 m.) periodikoje išspaus
dintos bolševikinių vadeivų kalbos yra „išlaižy
tos” bolševikinių cenzorių — partijos rabinų ir 
mano turimiems originalams neatitinka. Ateity, 
kuriems prireiktų iliustracinių citatų, prašysiu 
naudotis reportaže išspausdintais tekstais.

Autorius

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

Telef.: PADdington 2855
puikiai mebliuotas, daug kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Paddington stoties ir S-gos įstaigos). 
Susikalbama prancūziškai, vokiškai, itališ

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

Sav. A. Tiškevičius
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MES-ŽMOGIŠKOSIOS CHEMIJOS ELEMENTAI LIETUVIAI
ŠEIMYNINIO GYVENIMO CHEMIJA

Norma S. Scholl’ė tokiems atvejams siūlo 
šiuos dalykus, kurių išbandymas gali atnešti 
naudos: „Jeigu šeimoje du vaikai per daug 
erzina vienas kitą ir įspėjimai mažai tepadeda, 
geriausia išeitis gali būti, kiek tai įmanoma, 
atskirti juos vienas nuo kito. Jei praktiškai 
galima, duoti jiems atskirus miegamuosius, 
nukreipti juos eiti skirtingais keliais, davinėti 
jiems tokius uždavinius, kurie neverstų jų trintis 
vienas greta kito. Tačiau būtina atitinkamai 
juos pagirti pagal jų nuopelnus ir elgtis su jais 
vienodu jausmingumo laipsniu.

Tegu tėvas kurią dieną paima vieną vaiką 
pasmaguriauti, o motina kitą skirtingose vietose. 
Kitą kartą — atvirkščiai. Vasaros atostogų 
metu vienas vaikas gali būti išsiųstas paviešėti 
pas gimines, kitas taip kitur. Tuomet kiekvie
nas jų turės progos ugdyti savo individualybę ir 
taikytis prie pasaulio už namų ribų, neturėda
mas varžovo brolio ar sesers asmenyje”.

» » *
Jokiu atveju neprivalome pasistatyti tikslą 

išrauti vyraujančius mūsų vaikų būdo bruožus. 
Jiems turi būti suteikti visi galimumai gyventi 
pagal jų prigimtį. Jie turi būti taipgi laisvi 
daryti klaidas. Per didelis jų saugojimas, prie
žiūra, per griežtas vadovavimas gali juos susilp
ninti. Medžiai, iš kurių kamienų kitados 
buvo daromi patikimi laivų stiebai, nebuvo 
augę saugiuose slėniuose, bet išaugo aukštumo
se, kovodami su vėtromis.

Jūsų, kaip tėvo ar motinos, didelis uždavinys 
yra sudaryti palankią aplinką, kurioje jūsų 
šeimos nariai palankiai veiktų vieni kitus ir 
gyventų naudingą gyvenimą.

Ieškokit priemonių nuovargio, rūpesčių, prie
kabumo, baimės, pavydumo ir kritikavimo 
nuodams pašalinti. Viso to vieton statykit 
supratimą, užuojautą, toleranciją, kantrybę, pa
sitikėjimą, viltį ir meilę.

Gal jūs neįstengsite pakeisti cheminius savo 
vaikų būdo bruožus, bet mažų mažiausia jūs 
galit parengti pagrindą jų vystymuisi, kuris 
suteiktų jiems visas progas išmokti sveikai rea
guoti į gyvenimo reiškinius. Ir tai bus didelis 
indėlis į jų parengimą laimingai, normaliai 
gyventi ir su žmonėmis sugyventi.

Iš to kyla vaikų parengimo jų būsimai pro
fesijai klausimas. Per dažnai tėvas, pavyz
džiui, teisininkas, nori, kad sūnus eitų jo pė
domis ir studijuotų teisę, arba motina nori, 
kad jos duktė sektų jos pėdomis. Kai kada, 
aišku, nevisuomet tai būna rimta klaida. Atsi
žvelgiant įgimtą vaiko polinkį labai svarbus 
klausimas parinkti atitinkamą mokyklą, pro
fesiją ar pramonės šaką, kur berniukas ar mer
gaitė individualiai geriausiai reaguotų santy
kiuose su žmonėmis, susidurdamas su proble
momis ir progomis.

UOŠVĖ
Jūs mylit savo motiną. Jūs mylit taipgi savo 

žmoną. Mylėdamas jas abi, esate įsitikinęs, 
kad jos myli vieną kitą. Galit būti teisus, bet 
galit ir klysti. Tai didele dalimi priklauso jų 
cheminių prigimčių. Iš to, kad jūs galit darniai 
sugyventi su kiekviena jų, negalima daryti iš
vados, jog jų santykiai turi išsiversti be susi
kirtimų ir didesnių nesusipratimų.

(Tęsinys iš pereitojo numerio)

PRIEŠNUODIS NEAPYKANTAI
Kartą buvau sau pasakęs: „Yra tam 

tikrų asmenų, kurie nuodija mano gyve
nimą, jei esu drauge su jais arba arti jų. 
Greičiausia aš taipgi nuodiju jų gyvenimą. 
Tad ateityje turiu jų vengti”.

Tačiau, dar stigdamas patyrusio žmo
giškojo chemiko išminties, vis tebeneken- 
čiu jų. Ir tik kai praregėjau ir pagaliau 
įsisąmoninau, jog jie tėra skirtingos che
minės sudėties žmogiškosios būtybės ir 
tiek pat, atsižvelgiant jų cheminę prigimtį, 
yra teisūs kiek ir aš, atsižvelgiant manąją, 
tada tik lioviausi save nuodijęs.

Šiandien niekam jų nejaučiu neapykan
tos. Tiesa, jie yra tam tikri žmonės, kurių 
aš sąmoningai vengiu. Bet tai darau ly
giai tiek jų pačių, kiek ir savo patogumui.

Ugnis ir parakas — kiekvienas skirtum 
—- naudingi dalykai, jei laikomi atokiau 
vienas nuo kito.

Kai linksmai nusiteikęs grįžtat į namus, jei 
jūsų motina gyvena kartu su jumis, jūs kartais 
vargiai galit besuprasti, kodėl ji elgiasi taip, 
lyg būtų šalčiausias šaldytuvo skyrius, arba, 
kodėl stačiai, jūsų žmona darosi priekabi. Ne
darykit klaidos, vieną jų smerkdamas.

Jei jos buvo malonios ir meilios prieš jums 
vedant, jos ir dabar tebėra tie patys asmenys. 
Tenka tik pripažinti vieną faktą, kad jos negali 
būti malonios ir meilios būdamos drauge. Jos 
yra nesuderinamos viena su kita.

Laikykit jas atokiai viena kitos, arba veikit 
jas savo maloniu elgesiu ir jos bus puikios motery s.

Jei tebelaikysit jas po vienu stogu, jūs su
kelsit jose blogiausius dalykus, o gal būt ir 
savyje, nes jos bus „sumaišytos” per prievartą.

Jos yra cheminiai elementai, kurie jungiasi ir 
laikosi puikiai, kol nėra jūsų spaudžiami. Prie
šingu atveju jos reaguoja naikinamai.

Nedarykit išvados, kad čia daugiausia yra 
pavydo ir nuosavybės jausmo jūsų motinos 
pusėje, jeigu ji darosi priekabi. Jeigu ji ir ne
būtų jūsų motina, galimas dalykas, kad ji elg
tųsi tokiu pat būdu merginos atžvilgiu, kurią 
jūs vedėt.

Čia nepasakyta nieko prieš bet kurią jų. Sta
čiai tai jų individualės žmogiškosios chemijos 
klausimas.

Tas pats yra, jei esate žmona ir problemą 
sudaro jūsų vyro motina.

Pasitaiko, kad uošviai puikiai sugyvena su 
sutuoktinių pora. Kai kada tai būna dėl to, 
jog jie yra cheminiai giminiški abiem. Bet daž
niausia taip būna todėl, kad sūnus ar duktė 
yra geras „katalizatorius” savo asmenybės 
chemijos dėka darąs tinkamas chemines kom
binacijas dviem protingiems elementams su
derinti.

Aplinkybės gali versti dvi priešingų būdų 
moteris gyventi drauge.

Jos niekad nepuoselės meilės viena kitai. 
Tačiau jei jos įsisąmonins, kad abi yra iš esmės 
geros, tik skirtingų žmogiškosios chemijos cha
rakterių asmenybės, jos galės išvengti neapy
kantos nuodų, kurie sunaikina visą namų gy
venimą. (Pabaiga)

MAŽĖJA BELGIJOJ LIETUVIŲ SKAIČIUS
Išvykstant iš Belgijos vis daugiau lietuvių, 

labai mažėja ir kunigai. Jau yra išvykę tėvai 
jėzuitai. Pupinis, Mikalauskas ir pranciškonas 
Kornelijus. Netrukus žada išvykti Kanadon 
kun. Dr. Gaida ir tėvas pranc. Ambrozius, 
o tėvas jez. Rabikauskas, grįžta Vokietijon. 
Dar liks 3 kunigai: tėv. jez. Aranauskas Hai
naut provincijai, kuris yra lietuvių bendruome
nės sekretorius — reikalų vedėjas, kun. Julius 
Danauskas Briusely, kuris yra BALFo įgalio
tinis Belgijai ir kun. Jonas Dėdinas, Linveno 
universiteto studentas, kuris yra Belgijos lietuvių 
dvisavaitinio rotatorinio žurnaliuko redaktorius. 
Nuo pirmo iki 66 „Gimtosios šalies” numerio, 
laikraštį redagavo kun. Dr. Pranas Gaida.

KORĖJOS KARO ATGARSIAI BELGIJOJE
Prasidėjus karui Korėjoje, Belgijoje buvo 

visai išnykę kai kurie produktai: muilas, druska, 
cukrus, riebalai, degtukai ir k. Po mėnesio, 
kad ir brangesnėmis kainomis, jų vėl atsiranda, 
bet užsieniečiui jų sunku gauti, nes pardavinė
jami iš po bufeto tik belgams.

IŠ BELGIJOS SUNKU EMIGRUOTI
Praslinkus trims metams požeminio darbo 

Belgijos anglių kasyklose, tautiečiai, daugumoje 
praradę čia labai daug sveikatos ir visiškai 
nusivylę IRO ir belgų valdžios pažadais, vis 
daugiau pasirenka zuikių kelius ir išvyksta 
Vokietijos link. Legaliai iš Belgijos išemigruoti 
į užjūrius, kad ir turint apsimokėti už kelionę 
arba sugrįžti Vokietijon, yra nepaprastai sunku. 
Grįžę Vokietijon vyrai veik visi stoja į" lietuvių 
darbo kuopas, amerikiečių karinės valdžios 
žinioje, ir tikisi garbingai, pirmųjų karių eilėse, 
grįžti tėvų žemėn. S. P.

KULTŪROS FONDO CENTRAS
Fondo skyriaus pastangos surasti centrą 

grižo į jį, kaip boomerangas: Rašytojų Draugija, 
kuri yra Kultūros Fondo gimdytoja, pasiūlė 
Clevelando skyriaus valdybai prisiimti Jungti
nių Amerikos Valstybių LKF Apygardos Val
dybos pareigas, rūpintis suorganizuoti daugiau 
skyrių ir vėliau sušaukti skyrių atstovų suva
žiavimą, kuriame jau normalia tvarka būtų 
sudaryta LKF vadovybė Jungtinėse Valstybėse.

Clevelando skyriaus valdyba, apsvarsčiusi tą 
pasiūlymą, nutarė tas pareigas prisiimti.

DR. J. ŠLIUPO PAMINKLAS
Čikagoje, lietuvių tautinėse kapinėse iškil

mingai atidengtas prie Dr. J. Šliupo kapo pa
minklas. Paminkle iškalti tokie užrašai:

„Dr. Jonas Šliupas, lietuvių tautos žadintojas 
ir kovotojas už jos laisvę. Gimė 1861.III. 10. 
Rakandžiuose, mirė 1944.XI.6. Berlyne”. Kitoj 
pusėj — „Dr. Jonas Šliupas, aušrininkas, kal
bėtojas, rašytojas, švietėjas ir laisvos minties 
skelbėjas”.

VOICE OF AMERICA PERSIŲS 
ČIURLIONIEČIŲ DAINAS Į LIETUVĄ

Lietuvių dainas, muziką ir tautinius šokius 
jau nuo 1940 metų savųjų ir svetimtaučių tarpe 
garsinąs M. K. Čiurlionio vardo meno ansamb
lis šį rudenį, spalio mėn. 1 d. su savo koncertu 
pasirodo didžiausiajame pasaulio mieste. — New 
Yorke. Jis koncertuos Carnegie Hall patalpose,

SVETUR
kur jis pristatomas amerikiečių visuomenei tokiu 
pat mastu, kaip visi garsūs pasaulio menininkai.

„Voice of America”, kurio radijo programos 
skiriamos už geležinės uždangos esančioms 
tautoms, apsiėmė čiurlioniečių koncertą iš Car
negie Hali radijo bangomis pertransliuoti į 
Lietuvą.

LIETUVIŠKOS TAUPYMO 
IR SKOLINIMO BENDROVĖS 

ČIKAGOJE
Pirmosios lietuviškos taupymo ir skolinimo 

bendrovės Čikagoje įsteigtos dar pereito šimt
mečio pabaigoje. Seniausia iš dabar veikiančių 
bendrovių yra District Savings and Loan As
sociation, kuri įsteigta 1897 metais. Lietuviškos 
taupymo bendrovės užaugo ir sustiprėjo, kai po 
didžiosios depresijos buvo įvestas federalinės 
valdžios draudimas indėliams iki 5.000 dolerių 
sumai. Nuo to laiko taupomosios bendrovės 
tapo tinkamiausia ir saugiausia vieta taupme- 
nims pasidėti. Šiuo metu Čikagoje turime 10 
lietuviškų taupomųjų ir skolinamųjų bendrovių, 
kurių žinioje esama apie 45 milijonai dolerių 
turto. 

* * *
Buenos Aires, Argentinoje, šv. Cecilijos choras 

išleido dvi įdainuotas plokšteles: Sasnausko 
„Kur bėga Šešupė”, Pociaus „Palankėj, pa- 
lankėj”, M. Petrausko „Motuš, motuše” ir 
Vanagaičio „Kur Nemunėlis”. Choras ruošiasi 
ir kitiems įdainavimams.

Australijoje, Melbourne mieste, lietuvis Vala- 
sinavičius įkūrė namų statybos firmą. Turi 
daug užsakymų ir telkia didesnį kiekį darbi
ninkų.

Lietuviai tremtiniai Brooklyne palengva ver
žiasi į įvairias prekybas. Štai J. Kaunas su 
Vilučių atidarė vaisių krautuvę, J. Sodaitis 
įsidaisė spaustuvę ir liet, knygyną, Z. Andriulis 
ir A. Ūselis — baldų dirbtuvę, A. Andriuške
vičius — laikrodžių taisymo dirbtuvę, J. Kum- 
pikas — motorų taisymo dirbtuvę, J. Galminas 
— transporto kontorą.

Birželio pabaigoje Kanadon atvyko ir To
ronto mieste apsigyveno žurnalistas Z. Umbra- 
žūnas, ilgesnį laiką išgyvenęs Paryžiuje.

„Dirva” pradėjo spausdinti „Lietuvos Archy
vo” tęsinį. Naujausiame numeryje tilpęs Archy
vo redaktoriaus Jono Leono įžanginis žodis, 
kuriame jis nusako Archyvo atsiradimą ir jo 
sunkius kelius vokiečių okupacijos metu. Iš 
viso archyvo yra išėję keturi tomai. Amerikoje 
išeinančiame tome iš eilės bus skelbiama medžia
ga apie bolševikų ir nacių siautėjimą Lietuvoje 
ir apie lietuvių rezistencinę veiklą tremtyje.

J. A. Penčyla, žinomas šaržininkas, iš Ko
lumbijos draugams rašo: „Uždirbu daug, bet 
daug ir išleidžiu”.

Bojeras, spaudos fotografas ir šaržininkas, 
gyvena Adelaidėje ir dirba fabrike. Laisva
laikiu dirba savo foto studijoje, kuri turi pasi
sekimą.

Prie Melbourne, Australijoje, vienoje vietoje 
lietuviai jau yra nusipirkę per 60 žemės sklypų, 
kuriuose statydinasi namus.

Danijoje gyveną lietuviai, latviai ir estai 
per savo organizacijas kreipės i į JAV am
basadą Danijoje, prašydami, kad jie būtų priimti 
vykti savanoriais į Korėją kovoti prieš bolše
vizmą.

AUDRONĖS DALIA
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Ir žengė pro duris.
Žvilgterėjau pro langą. Buvo juoda naktis. 

Bet žvaigždėta.
— Kokia naktis, kokia juoda naktis! — atsi

dusau. — Kokios piktos jos akys!

Kitą dieną išsiuntė mane savaitei į kaimyninį 
miestelį, ir Audronės nespėjau aplankyti.

Tačiau Jurėną susitikau geležinkelio stotyje. 
Visai atsitiktinai.

Kai po savaitės grįžau į namus, ant stalo 
radau keletą laiškų. Vienas buvo Audronės 
ranka adresuotas.

„Gerb. Tamsta, — rašė ši fatališka mer
gaitė. — Be abejo, jau ir pats esate tikras, 
jog savo šventės dieną neviską tiksliai supra
tote. Aš gi buvau egzaltuota ir nenuosekli. 
Be to, gerokai nusilpusi.

„Atleiskite, kad pridariau tiek rūpesčių 
jums. Užtikrinu, kad daugiau taip nepa
sikartos.

„Sudiev! A. Vilkaitė”.

Oficialu ir šalta. Ir vėl neįtikėtina.
Tučtuojau nuskubėjau jos aplankyti. Man 

rūpėjo tiktai išsiaiškinti, patikrinti faktus. Dau
giau nieko.

Šeimininkė, pamačiusi mane, pridėjo prie lūpų 
pirštą ir įsitempė į savo kambarį. Buvo pri
slėgta ir jautri.

—-Tas šėtonas vėl Audronę apsėdo! — kuž
dėjo. — Ir visas žaizdas sugydė. Žinote, tas 
ant pečių, na ir aną — širdyje. Aš jums aiškiai 
pasakysiu: Ruškys yra tikras dvikupris voras, 
o Audronė — silpna muselė. Įsinarpliojo ir 
nepabėga. O tokia laiminga buvo aną vakarą...

— Ar Audronė dabar namie? — paklausiau.
— Namie, ponaiti, tik liepė nieko neprileisti. 

Išskyrus tą nevidoną.
— Bet aš vistiek einu!

— Eikit ir tepadeda jums Dievas! — sudėjo 
ant krūtinės rankas.

Pabarškinau.
■— Prašau, tetule! — išgirdau Audronės balsą.
Mane pamačiusi, kaip žarijos nudeginta, 

pašoko nuo sofos ir net klyktelėjo.
■—Nelauktas, netikėtas svetys! Taip? Bet 

nebijokite. Atėjau tik apie sveikatą pasitei
rauti.

— Ačiū, esu sveika! — sumišusi atsakė.
— O gal prisėsite?

— Ne, pastovėsiu. Juk dabar tokia mada. 
Be to, laiko maža. Aš noriu tiktai kai ko pa
siklausti. Žinoma, jei galima.

Pasveikinau jį, palinkėjau laimės ir paklausiau 
kas naujo.

— Ačiū, nieko ypatingo! — atsakė. — Vis
kas eina sena vaga. Manau, kaip ir jums. Tiesa, 
buvau pasidaręs kai kurių intrygų auka. Žinote, 
per stikliuką. Bet išsiaiškinome. Ir labai grei
tai. Aš pats nutariau tylėti, — juk gi atsiprašė, 
apgailestavo...

— Kas? Ponas Ruškys?
— Tas pats. Na, bet nebūkime bobutės 

pleputės. Žodžiu, — nieko ypatingo. Iki kito 
karto! — ir nudzengė į miestą.

Sėdėjau pustuščiame traukinio vagone ir 
jaučiausi, kaip pamišęs. Juk tikrai atsidūriau 
priešingumų laukuose: ką Audronė teigė, tą 
Ruškys neigė arba kitaip aiškino... Buvo tikra 
velniava, tikras Babelio bokštas.

Kartu mano viduje užgimė nusivylimas — ne 
nusivylimas, pyktis — ne pyktis; žodžiu, nea
pykanta Audronei.

Išsitraukiau laikraštį ir ėmiau skaityti. Bet 
argi tai galėjo padėti?! Ar galėjo išblaškyti?!

KAI NELABASIS NULEMIA

Žino ponas Adomėnas, 
Kad kiekvieną žmogų 
Gundo jo paties kipšukas 
Rinktis kelią blogą.

Bet gi kiekvienoj būtybėj
Glūdi juk ir gėris,
Kurs jam kužda, kad blogiausia 
Žmogui pasigėrus.

Eina ginčas, ir senukas
Vis dar nesiryžta,
Rasit ir blaiviam namučio 
Būtų gera grįžti...

Rėžė ta piktoji pusė 
Angelui į veidą.
Ir svyravimas ryžtumui 
Aiškiai nusileido.
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IS MUSU GYVENIMO ir platesnė visuomenė galėtų labiau susiorien
tuoti mūsų gyvenimo painiavose. A. J. K.

LIETUVIŠKOSIOS VISUOMENĖS TEISMAS COVENTRYJE

Coventrio Apygardos Valdyba, sutikdama 
daug nesklandumo lietuviškoje veikloje, ryžosi 
jį išnagrinėti viešai visuomenės teismo tvarka, 
pasodindamas kaltinmųjų suolan visus Anglijos 
tremtinius lietuvius. Teismą sudarė: N. Mockus 
(Leamingtonas) — pirmininkas. V. Giriūnienė 
(Birminghamas) ir A. Gurevičius (Coventrys) — 
nariai. Prokuratūrą ir gynybą sudarė: J. Matu
lionis (Coventrys) — kaltintojas, J. Senkus 
(Leicesteris) — adovokatas. Teismo ekspertas 
— Dr. Valteris (Birminghamas). Sekretorium 
pakviestas p. Zabulionis. Liudininkai: Čer
niauskaitė (Leicesteris), Matulaitis (Leamingto
nas), Mikuckienė ir Dumbliauskas (Coventrys).

Įžanginį žodį tarė pirm. N. Mockus, pabrėž
damas,*'kad šios bylos tikslas yra rimtai išnagri
nėti kaltinamajame akte pateiktą nusikalstamą 
medžiagą ir paskelbti kaltinamajam atatinkamą 
sprendimą.

Sekr. Zabulionis paskaitė kalt, aktą, iš kurio 
paaiškėjo šie nusikaltimai: 1) per mažai dir
bama krašto išlaisvinimui, 2) per mažai ruošia
masi ateičiai ir 3) blogai rekomenduojamasi 
svetimųjų tarpe.

Sekė liudininkų parodymai ir eksperto nuomo
nė. Iš liudininkų parodymų paaiškėjo, kad tik 
apie 50 % lietuvių priklauso DBL Sąjungai, 
apie 50% narių prenumeruoja lietuvišką spaudą. 
Kultūriniams reikalams kiekvieno asmens iš
laidų vidurkis siekia apie 5 svarai per metus, 
o asmeniškom pramogom (rūkalams, gėrimams 
ir pan.) apie 50-60 svarų. Labiau pasiturį lietu
viai dar daugiau nori praturtėti savo tautiečių 
s-ton; piktliežuvavimu išstumiami iš viešosios 
veiklos padorūs žmonės ir 1.1.

Daug aštrios kritikos išplaukė iš Dr. Valterio 
parodymo. Esą, pagal nusikalstamą medžiagą 
kaltinamieji turėtų būti perduoti medicinos 
priežiūrai, bet ne pastatyti prie žalio stalo, nes • 
juk normalaus proto žmonės negali nei lai
kraščių neskaityti, nei nagų nedažyti (ypač 
tautinius drabužius dėvėdami), nei negirtuokliau
ti, nerūkyti, neliežuvauti ir 1.1. Jie esą reika
lingi rimto gydymo, bet ne tampymo po teismus.

Įdomiausios, be abejonės, buvo prokuroro ir 
gynėjo kalbos. Ypač negailestingai, bet pagrįstai 
savo tezes dėstė prokuroras. Gaila, kad jo 
ilgą kalbą negalima suglausti į korespondencijos 
rėmus. O ji buvo ne tik kaltinimas, bet ir išryš
kinimas kai kurių emigranto sąvokų, bei nuro
dymas kelių, kuriais emigrantas turėtų eiti, 
jei jis nori atlikti tą misiją, kurią jama paveda 
pavergtoji tėvynė. Anot jo — ... čia ne Sibiras 
ir ne pavergtoji Lietuva, kur tautietis savo krašto 
išlaisvinimui be rizikos nieko negali daryti. 
Čia mes naudojamės didžiausiomis teisėmis ] 
ir nepalyginamai geresnėmis darbo sąlygomis. 
O tačiau, ar nors mažą dalelę sudedame tų 
aukų, kurias sudeda lietuvis partizanas. Reiks j 
gi kartą sugrįžti ir duoti apyskaitą laisvės kovo-

Pasiteisi- 
savo są-’

susigužė

tojams. Ir ką mes tada atsakysime? 
nimo nėra. Teismas prašomas pagal 
žinės orumą nusikaltėlį pasmerkti.

Po tokio smarkaus puolimo publika
ir savo akis nukreipė į gynėjo pusę, kuris atrodė, 
nedrąsiai kėlėsi iš kėdės, lyg nenorėdamas susi
tikti su tokiu aštriu priešu. Tačiau jo akys greitai 
sužibo ir iš karto a priori paneigė kaltinamajame 
akte iškeltus nusikaltimus ir pradėjo motyvuotai

— Kodėl ne?! Labai prašau. Jei tik įdomu! 
Bet jūs prisėskite!

— Ačiū. Juk jūs prieš savaitę laiko lūžote. 
Niekinote pati save. Buvote juodžiausioj des
peracijoj.

— Taip, tiesa tai! — patvirtino.
— Jūs pati atsisakėte savo praeities. Atsi

žadėjote, pasibjaurėjusi, jos. Sakėte, džiaugia
tės atgimstanti. Jūs, atrodė, nemeluodama lie- 
tėte žaizdas. Ir ne tik sielos... O dabar?

Aš mačiau jos veidą, per kurį perėjo visa 
gama galimų žmogaus jausmų. Ji pasirėmė į 
stalą, paskum atsisėdo kėdėn. Veidą paslėpė 
rankose. Pradėjo verkti.

— Viskas tiesa, p. Vincai! — po valandėlės 
tarė. — Viskas švenčiausia tiesa. Tada tik
tai neapskaičiavau laiko. O buvojau ir taip vėlu...

Staiga ji pakėlė veidą ir mėgino nusišypsoti.
— Matėte, aš ir šiandien norėjau suvaidinti 

tvirtą. Bet nepavyko, — tęsė. — Aš pada
riau daug klaidų, daug labai daug klaidų. Kaip 
muselė įsinarpliojau į kito gyvenimo tinklą, 
ir jau neišlįsiu. Niekad, turbūt, neišlįsiu. O 
kenčiu fiziniai ir dvasiniai. Gal daugiau dva
siniai.

Paskum ji nuleido akis ir, pirštais maigydama 
staltiesės kutus, atsiduso:

— Ačiū, kad aplankėte! Labai ačiū. Bet 
būkite geras, ilgai netrukite, nors man pačiai 
didelė laimė būti su jumis... Už savaitės mano 
vestuvės, nors ir šeimininkė dar to nežino.

Kai aš tylėjau, nes nieko negalėjau pasakyti, 
ji tęsė toliau:

— Jums vėl daug kas neaišku. Daug ir liks 
neaišku. Mes, moterys, tikrai kartais kaip 
vaikai: einame ten, kur sužadinti jausmai tem
pia, nors širdis visai ką kita sako. Bet šiandien 
jau vėlu, jau po viso. Jūs visa suprasite, kai

l griauti prokuroro kaltinimus. Esą iškelti nusi- 
i kaitimai nėra visuotino pobūdžio ir dėl to ne- 
, gali būti pakaltinta visa visuomenė. Jis ypa

tingą dėmesį kreipia į aplinkybes, kuriomis 
kaltinamasis į šį kraštą pateko ir sąlygas, kuriose 
jam tenka dirbti rezistencinį, kultūrinį ir propa
gandinį darbą. Stoka lėšų ir laiko, nemokėji
mas vietinės kalbos, sunkus fizinis darbas ir 
1.1, yra tie stabdžiai, kurie trukdo išvystyti tą 
veiklą, kurios iš kaltinamojo reikalaujama.

Apskritai susidarė įspūdis, kad gynėjo parei
gos šioje byloje yra labai sunkios, nes ir pats 
gynėjas, atrodė, 
šininko teigimus, negu juos griautų, 
daugeliu atvejų jis 
aplinkybių ir prašė teismą į jas atsižvelgti.

Prokuroras kaltinimą palaikė ir nurodydamas, 
kad neatlikimas pavestos misijos yra didžiausias 
nusikaltimas tautai, kuriam negali būti jokių 
švelninančių aplinkybių.

Skelbiama pertrauka. Teismas tariasi. Iš 
teisėjų veidų matyti, kad rūpestingai kažką 
svarsto, retkarčiais truputį pasiginčija ir vis 
Kažką rašo. Ir tik po gero pusvalandžio pa
skelbia tokį sprendimą:

1) Lietuvius, gyv. D. Britanijoj ir 
nepriklausančius Lietuvių Sąjungai

2) sąmoningai ardančius gerą 
sugevenimą šmeižtais — pripažinti 
kaip asocialinį elementą nubausti 
galvos ištrėmimu,

3) nesiprenumeruojančius lietuviškos spaudos 
dėl apsileidimo — pavesti skyrių valdybų globai 
sutvarkyti, o sąmoningai nesisprenumeruojan- 
čius — papeikti.

4) Girtuoklius ■— triukšmadarius, žeminan
čius lietuvių vardą tremtyje — griežtai pasmerkti 
ir įpareigoti lietuvišką visuomenę visur ir visada 
juos sudrausminti,

5) Dėl kaltinimo dalies, liečiančios lietuvio ■— 
tremtinio indiferentiškumą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu ir nesiruošimo ateičiai — išteisinti.

Sprendimas paskelbtas be apeliacinės teisės. 
Prokuroro kaktoje iššoka maža raukšlė. Matyt, 
teismo sprendimu ne labai patenkintas, 
jas gi, šypsodamasis, pareiškia: „Pačiu 
biausiu punktu laimėta”.

Ne mums kritikuoti teismo sprendimą, 
sėjai ilgai galvojo, ilgai 'tarėsi, kol, pagaliau, 
priėjo vienodos išvados. Vadinasi, jų nutari
mas yra apgalvotas ir teisingas. Viena, tačiau, 
buvo neaišku, kodėl sprendimas paskelbtas 
nemotyvuotas. Tada jis būtų dar labiau išryški
nęs nusikaltimo dydį.

Apskritai tenka pasidžiaugti puikia šio teismo 
organizacija ir kaltinamosios medžiagos pertei
kimu publikai tiek iš kaltintojų, tiek iš gynėjų 
pusės. Gaila, kad tik mažai buvo žmonių.

Būtų gerai, kad ir prokuroras ir gynėjas savo 
kalbas atspausdintų „B. Lietuvyje”. Tuomet

mieliau paremtų savo prie- 
Dėl to 

tik ieškojo švelninančių

sąmoningai 
ir 
tarpusavio 
kaltais ir 
ligi gyvos

Gynė-
svar-

Tei-

BATAI 
Linksma R. Spalio komedija 

Vaidins Londono Lietuvių Meno Sambūris, 
liepos 29 d. (šeštadienį), 

Londono Lietuvių Klube, 
Victoria Park Rd. 345, E.9.

Pradžia 7 vai. Po vaidinimo — šokiai.
Rengėjai

pasakysiu, kad aš... — ji nurijo tartum kokį 
gniužulą, — kad aš...

Mergaitė nebaigė sakinio ir pradėjo pasikūk
čiodama verkti.

Nieko nesakiau.
Audronė nunarino galvą į rankas. Tūnojo 

kaip įkūnyta nelaimė. Tik jos pečiai trūkčiojo 
ir visas vidus draskėsi.

Priėjau arčiau, paskum vėl grįžau į seną vietą 
ir apsidairęs tyliai išslinkau pro duris. Nė neat
sisveikinau.

Ir šeimininkei nieko nesakiau. Ji nieko ir 
neklausė: sėdėjo prie stalo ir verkė. Ji, turbūt, 
buvo girdėjusi Audronės žodžius.

Išėjau į gatvę ir giliai atsikvėpiau. Paskum 
pasukau į alinę.

Už savaitės įvyko Audronės jungtuvės.
Nors kvietė, jose nedalyvavau.
Mano prašymas buvo patenkintas: ministe

rija perkėlė mane į kitą miestą. (Pabaiga)

PAŽADAS
Juozas Almis Jūragis

Mano prastą vargo kelią
Puošia tavo džiaugsmo pievos, 
Ir sakai, kad tą takelį
Mums patsai paskyrė Dievas.
Ir kaip gėlės širdys žydi, 
Oras dreba paukščių chorais. 
Saulė myli mus ir lydi 
Ir kaip saulė mūsų norai.
Apkeliausim žemę visą 
Neturėdami nei grašio, 
Nes pats Dievas mums širdyse 
Turtą didelį įrašė.

NAUJA BRADFORDO 
APYGARDOS VALDYBA

Atsistatydinus Bradfordo Apygardos Valdy- 
• bos Pirmininkui p. V. Strimui, liepos 22 d. 

Bradforde įvyko gausus apygardos skyrių at- 
; stovų suvažiavimas, į kurį atstovus atsiuntė 
: beveik visi skyriai.

Suvažiavime kilo gana karštos diskusijos 
įvairiais mūsų organizaciniais ir kitais reikalais, 
suvažiavimui pavyzdingai pirmininkavo p. Dič- 
petris.

Senos valdybos veikimo platų ir išsamų pra
nešimą pateikė valdybos narys, nepailstamas 
lietuviškų mokyklų ir visuomeninio veikimo da
lyvis mokyt. J. Jokubka; piniginius reikalus 
nušvietė valdybos narys p. Vainauskas.

Suvažiavime pašaudyta iš patrankų į žvirblius, 
iš revolverių į muses, paverkta, paraudėta dėl 
„brolių domeikų” — dviejų skyrių viename 
mieste vargų ir kaimyninių ginčų, kurių neiš
vengia geriausi kaimynai. Kalbėjo geriausi iš 
geriausių tų ir kitų skyrių atstovai, kalbėjo pro
tingai, išmintingai. Vienam kitam gal netiko 
prie veido pasikarščiavimai, bet tas reikalo 
negadino, ūpo nenumušė. Visi turim trūkumų. 
„Kiekvienoj šeimoj yra dūmų”. Pagaliau ir 
saulėje yra dėmių. Mes privalom „derėtis” 
kaip žydai ir gyventi kaip broliai.

Išklausius atstovų kalbų ir nuomonių,susidaro 
įspūdis, kad Bradfordo Apygardos skyrių at
stovų suvažiavimas, vienbalsiai priėjo išvados: 
kad reikia baigti asmeninius ginčus, nesantai- 
kas, nes per rimtas laikas 
tokiom smulkmenom, kurias 
aukštybes galim patys pavirsti dar didesnėm 
smulkmenom. Suvažiavimas aiškiai pasisakė, 
kad šiandien maža gimti lietuvių, bet reikia juo 
būti, 
tarpe „sabotažninkų’ 
antikomunistu. Būti 
didžiausio ir žiauraus 
protingiausias kovos 
veda mus į namus, 
Lietuvą: Šita problema yra visų problemų
problema, kuri reikalauja viešų ir uždarų disku
sijų, reikalauja mūsų visų jėgų ir pasiaukojimo. 
Visos kitos problemos ir reikalai yra menk- 
niekai, dėl kurių neapsimoka jaudintis, kvar
šinti galvas ir aušinti bumas.

Visuomenės veikėjai, kurie aukojasi lietuviš
kam reikalui, neturėtų užsigauti, įsižeisti, kad 
mes, kartais nuklystam į smulkmenas, „apiplau- 
jam” juos „pamazgom”. Kalti esam mes, kurie 
nieko neveikdami, „malam” liežuvėliais, kaip 
malūnėliais; maišom viską su dumblais. Pasi
kalbėjus nuoširdžiai su savo vieninteliu turtu — 
lietuviška sąžine, neturim nuovokos apie pa- 
praščiausius žodžius; mandagumas, tolerancija, 
padėka:, yra tie dalykai, kurių yra užsitarnavę 
tie, kurie aukojasi visuomeniniams reikalams, 
aukojasi Lietuvai. Su skausmu širdyje ir ašaro
mis akyse tenka pasakyti, kad pristigom žmonių, 
pristigom visuomeninkų, nes jie nužmoginti, 
apšaukti kriminalistais, paniekinti. Tas geriau
sias, kieno liežuvis ilgiausias, kuris sugeba 
liežuvėliu „primaltį” ką jis žino apie savo arti
mą^ brolį, tautieti blogo ir kiek gali daugiau 
to blogio priplepėti. Visa kas gražu, akims ir 
malonu širdžiai, šiandien metama į šiukšlyną. 
Teisiam kitus, o nejaučiam, kad patys turėtu-

P. Baliui Brazdžioniui, 

 

liūdesio valandą dėl žmonos 
A.A. KONSTANCIJOS 

BRAZDŽIONIENĖS 
mirties, reiškia gilią užuojautą.

DBLS GLOS. Apygardos Valdyba

užsiiminėti 
keldami į

Maža nebūti komunistu, ieškoti savo 
’, reikia būti sąmoningu 
gimtojo krašto okupanto, 
priešo geru žinovu ir rasti 
priemones su juo, kurios 
į laisvą ir nepriklausomą

mėm būti teisiami. Apšaukiam kitus bepročiais, 
bet nejaučiam, kad gal nevienas esam reikalingi 
peržiūrėti savo „žvirblius” galvoj.

Mūsų visuomeninkai nereikalauja jokių atly
ginimų, padėkų ar pagyrų. Jie nenori skambėti, 
kaip tie tušti puodai. Lietuviai visuomeninkai 
D. Britanijoj, atsiklaupę prieš mus maldauja 
tik vieno vienintelio dalyko: „Neplaukite mus” 
pamazgom, neužmuškite ir taip silpnas mūsų 
jėgas ir išsekusią energiją, norą bent ką dirbti. 
Mesdarom viską, ką galim.

Suvažiavimas, nustatęs ateities Apygardos Val
dybos veikimo gaires, iškėlęs, apsvarstęs daug 
naujų, sąmoningų ir gyvybinių mūsų tautos 
reikalų, praėjo pakilia nuotaika, išrinkdamas 
naują Apygardos Valdybą iš žinomų vįsuo- 
meninkų.

Teisininkas p. Duoba — pirmininkas, mokyt. 
J. Jakubka — vicepirmininkas, Energingas, 
daug sveikos išminties turįs, išsimokslinęs vyras 
p. Bružinskas — sekretorius, ats. karininkas 
Jackūnas — iždininkas, puikus lietuvis p. Če
pulis — valdybos narys, kandidatai: dūšios 
lietuviai — p. Puidokas ir Rutkauskas.

Revizijos komisijon išrinkta- p. Čepas, Dič- 
petris, Vanagas.

E. Gedeikienė, P. Adamonienė —
Šie žmonės mums visiems gerai 

be aiškinimo.
Širdimi ir lūpomis linkim naujai 

Apygardos Valdybai sėkmės. Z.

kandidatės.
žinomi ir

Bradford©
Silsdenaitis

GRAŽUS POBŪVIS
Londono pirmasis skyrius liepos 22 d. 
klubo patalpose suruošė kultūringą 

Programą sudarė p. Mockaus paskaita

DBLS 
Lietuvių 
pobūvį, 
apie Dariaus ir Girėno žygį, Londono Lietuvių
Meno Sambūrio choro dainos ir pasišokimas,

P. Mockus savo paskaitoje ryškiai pavaizda-,. 
vo prieš 17 metų įvykdytą dviejų lietuvių pasi
ryžėlių Dariaus ir Girėno pasaulinio garso žygį 
perskristi Atlantą ir be nusileidimo pasiekti 
Lietuvą. Tiek šio žygio parengimas, tiek ir pats 
žygis buvo didvyriškas, nes skirtas Lietuvos 
labui. Jis minėtinas ne tik kaip istorinis įvykis 
plačiai tada pagarsinęs Lietuvos vardą pasauly, 
bet ir kaip pavyzdys, kuris įpareigoja ir skatina 
mus veikti daugiau mūsų tėvynės labui, kuri 
šiuo laiku mūsų pasiryžimo ir mūsų darbų ypač 
reikalinga. Dariaus ir Girėno žygio sunkumas 
rodo, kad ryžtas nugali didžiausias kliūtis. 
Semkimės įkvėpimo ir pavyzdžių savo veiklai 
iš praeities, — pabrėžė paskaitininkas, — ir 
dirbkime kenčiančios tėvynės išlaisvinimo rei
kalui.

Choras, p. Mamaičio diriguojamas, padainavo 
keletą lietuviškų dainų, kurios gausius dalyvius 
labai gerai nuteikė.

Petraukos metu buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui. Ra.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI SEKANČIAM PUSMEČIUI — 
ATLIK TAI DAR ŠIĄ SAVAITĘ.

LIETUVIAI IlinilA ORIGINALIUS BALDUS
Londono lietuvių bendrovė „The Progress 

Merchant!le Co. Ltd.” parodė drąsų užsimojimą 
įeiti į D. Britanijos rinką kaip baldų gamintoja. 
Tai ji daro ne kartojimu įprastinių baldų formų, 
bet skinasi sau sunkų kelią į perdaug perpil
dytą baldų rinką originalių formų baldais, bei 
didesniu jų supraktikinimu. Šios savybės ir 
vartotojo psichologijos nuotaikos atatikimo dėka, 
naujieji gaminiai iš esamosios jų masės gali 
iškilti.

Šiuo laiku bendrovė gamina daugiausia vaikų 
baldus. Jie pasižymi formų originalumu, nes 
joms panaudota vaikų labiausia mėgiamų gy
vuliukų motyvai: kiškis, voverė, arklys, katinas. 
Yra 5 pavyzdžių staliukai ir tiek pat pavyzdžių 
kėdelių.

Baldeliai sukonstruoti taip, kad staliukus ar 
kėdeles laiko kurie nors minėti gyvuliukai. 
Meninės formos ir dailus darbas baldelio ori
ginalumo vertę dar labiau padidina.

Šių savybių dėka baldeliai netruko susilaukti 
reikalingo dėmesio. Dėl šių savybių juos pla
čiai pažymėjo ir Britų specialioji spauda.

Be šių baldelių, didesnio dėmesio verta spin
telė, kuri sudaro knygų spintos ir bufeto jun
ginį ir arbatinis staliukas. Abu šie baldai yra 
originalūs ir dalūs. Jie numatyti ir 1951 metais 
įvykstančiam British Festivaliui.

Yra daugiau tokių baldų, pav. dvi lovos, 
kurios dieną gali būti viena po kita pastumtos, 
kad kambary daugiau vietos būtų; viengun
giškos sofos ir kita.

Baldus projektuoja ir jų gamybai vadovauja 
p. Vainauskas, jau Lietuvoje pasižymėjęs gražių 
baldų gamyba.

Bendrovei vadovauja p. P. Varkala. Iš jo 
pareiškimo aiškėja, kad bendrovės dirbiniai jau 
plačiai įėjo į Britų rinką ir šiuo laiku yra visose

žymiosiose Londono baldų krautuvėse, ben
drai paėmus, jau apie 50 krautuvių.

Bendrovė neseniai pradėjo veikti, dėl to at
sižvelgiant specifines baldų rinkos sąlygas, ji 
su savo gaminiais sugebėjo labai greit į Britų 
baldų rinką įeiti. Naujieji lietuvių baldai ne 
tik simpatingos išvaizdos, bet ir kainos atžvil
giu yra pigesni, žinoma, kiek toks pigumas tik 
gali būti pasiektas esamose sąlygose.

Baldų gamyba šiuo laiku ne maža. Nors 
darbininkų skaičiaus atžvilgiu dirbtuvė ir ne
didelė, nes dirba 6 žmonės, bet geros mechani
zacijos dėka, gali daug baldų ir baldelių paga
minti. Ka.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Juoda duona, 4 sv. kepalas........... 1/10
2/8Olandiškas sūris ........... 1 sv.

Suktas bekonas ........... 1 sv. 5/6
Sūdyti lašiniai ... ........... 1 sv. 3/-
Rūkyti lašiniai ........... 1 sv. 3/6
Kiaulienos dešros ........... 1 sv. 4/6
Prancūziška salami ........... 1 sv. 5/-
Raug. kopūstų dėžė ........... 2 sv. 2/-
Riešutinis sviestas australiškas,

dėžė ........... 2/-
Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki 

14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. LUDZIUS, 421, HACKNEY RD., 

LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei

kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.
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NAUJIENOS
* Amerikos vyriausybė laike šio pusmečio 

užsakė už 500 milijonų dolerių radaro apara
tūros.

* Šį rudenį D. Britanijoje duona bus dar 
baltesnė. Maitinimo ministeris pareiškė, kad 
duonai bus naudojami 80% miltai, vietoj dabar
tinių 85%.

* D. Britanijoj vaistai liejasi panašiai, kaip 
Niagaros krioklys, — pareiškė sveikatos min. 
Bevan’as. Pernai gydytojai išdavė 201 milijo
ną receptų. Ministeris kviečia gyventojus saikin
giau naudotis gydytojų patarnavimu.

* K. Herman’as, rytinės Vokietijos „liaudies 
policijos” mokymo viršininkas, pabėgo į vak. 
Berlyną.

* Į vak. Berlyno dalį atbėgo H. Schulz'as, 
buvęs ryt. Vokietijoj prokuroras. Atbėgo su 
kaltinimo aktais ir kita medžiaga. Jis pareiškė, 
kad ryt. Vokietijoj teisingumas pajungtas ko
munistų partijos tikslams.

* Rytinės Vokietijos premjeras Grotewoh’is 
šaukia visus vak. Vokietijos vokiečius visais 
būdais priešintis vakarų sąjungininkams.

* Korėjos karas vak. Vokietijoje sukėlė baimę 
dėl panašaus įvykio galimybės Vokietijoje, kur 
sąlygos tokiam karui kilti panašios į Korėjos 
būklę. Vokiečių spauda vis dažniau kelia vo
kiečių gynybos reikalą panašaus atsitikimo 
atveju. Net ir Amerikos aukšt. komisaras Vo
kietijoj p. McCloy'us savo kalboje pažymėjo, 
kad panašaus užpuolimo atveju, koks yra įvy
kęs Korėjoje, sunku būtų nepripažinti vokie
čiams teisę ginti savo kraštą.

* D. Britanijoje kiaušinių kaina pakelta 6 
penais tuzinui.

* Prancūzų spauda paskelbė, kad šiaurės 
korėjiečių vyr. vadu esąs Maskvos paskirtasis 
rusas maršalas Malinowskis, buvęs Stalingrado 
gynėjas, o vėliau — sovietų kariuomenės vadas 
Tolimuosiuose Rytuose.

* Ryšium su padidėjusiais pasauly neramu
mais, Turkija nutarė padidinti savo karines 
pajėgas.

* Vak. Berlyne teismas nubaudė 15 buv. 
SS-ininkų už nusikaltimus, padarytus sovietų 
įsteigtuose ryt. Vokietijoje kacetuose. Pasirodo, 
kad jie ten kankino žmones taip, kaip nacių 
laikais. Keli teisiamieji nubausti mirties bausme.

* Vengrijos gyventojai pradėjo sudarinėti 
maisto atsargas. Kas dėl to įvyko, aiškėja iš 
teismo bylų ir policijos suėmimų. Vienoje bylų 
prokuroras pasakė, kad „kaltinamieji vykdė 
„Amerikos Balso” instrukcijas, skleidė nerimą 
ir masiniai supirkinėjo maistą”.

* Cadilac’o automobilių dirbtuvės Detroite, 
pereitojo karo metu buvo didžiausios tankų, 
gamintojos, dabar tariasi su Amerikos karine 
vadovybe dėl masinės tankų gamybas.

* D. Britanijos vidaus reikalų ministeris pa
reiškė, kad Britų konsulatams duotas patvarky
mas taikyti didesnį palankumą prašymams tų 
užsieniečių, kurie gyvena Britanijoje ir nori 
atsikviesti gimines.

* Korėjoje kilęs karas amerikietes paskatino 
sudarinėti maisto atsargas. Dėl padidėjusio 
maisto produktų pareikalavimo, pradėjo kilti 
kainos. Ryšium su šiuo reiškiniu, Amerikos 
vyriausybė paaiškino, kad Amerikoje yra už
tektinai maisto ir jo netruks, nes šių metų der
lius yra rekordiniai didelis.

* Pagal visuomenės nuotaikoms tirti įstaigos 
duomenis, vak. Vokietijoje kas ketvirtas gyven
tojas norėtų kitur emigruoti.

* D. Britanijoje šiuo laiku yra Amerikos 
aviacijos ir jūros laivyno karių. Aviacijos karių 
yra 10.000, kurie priklauso 3 bombonešių gru
pėms, turinčioms 180 lėktuvų ir 1.500 jūros 
laivyno žmonių.

* į vak. Vokietiją atbėgę iš ryt. Vokietijos 
liaudies policininkai pranešė, kad pirmieji šios 
policijos daliniai į šiaurės Korėją jau turėjo 
išvykti oro keliu į Maskvą.

* Vokiečių policija ties Helmstedtu sulaikė du 
vyrus ir dvi moteris, ėjusius iš vak. Vokietijos 
į rusų zoną. Pas juos rasta didelis kiekis urano. 
Sulaikytieji yra ukrainiečiai. Uranas, jei pasi
rodys tikras, yra daug milijonų markių vertės.

* Italija didina karines pajėgas. Nori padi
dinti jas 80.000 ligi leisto taikos sutartimi di
džiausio jų kiekio 250.000.

* P.T.H. Preston'as buvęs D. Britanijos pa
siuntinys Lietuvai, parašė knygą, kuri iš spau
dos išeis rudenį. Britų spauda, pateikdama 
šią žinią pažymi, kad p. Preston'as yra 64 m. 
amžiaus, 35 metus buvo diplomatinėje tarny
boje, labai gerai pažįsta komunizmą, nes ilgai 
Rusijoje gyveno ir komunistų buvo nuteistas 
mirti. Tikimasi, kad p. Preston’as savo knygoje 
daug įdomių dalykų pateiks.

* Vengrijoje kariuomenė pasiųsta į laukus 
derliaus nuėmimą prižiūrėti. Kartu su šia ži
nia Budapešto radijas pasiskundė, kad „buožės 
ir klerikalai puola liaudies duoną”. Prasti 
reikalai. Gali a'sitikti taip, kad derlius, sau
gumo sumetimais, atsidurs už Maskvos.

* IRO generalinis direktorius pareiškė, kad 
Vokietijoj gyveną DP reiškia baimę dėl gali
mo Rusijos puolimo. DP atstovai prašė perkelti 
tremtinius į vakarus. Siūlymas priimtas ir da
bar IRO ruošia planus pavojaus atveju DP 
iš Vokietijos išvežti į vakarus.

PRANCŪZIJA ATOSTOGŲ
(MŪSŲ KORESPONDENTO)

Besiartinąs atostogų laikotarpis, rugpiūčio 
mėnuo, kada paprastai Paryžius lyg ir apmirdavo, 
šiais metais nežada ramumo. Viduje tvarka 
atrodo pilnai atstatyta. Jau dvi geros savaitės 
kaip Pleven’o vyriausybė, parlamente priimta 
didele balsų dauguma, nežiūrint gaullistų ir 
komunistų pasipriešinimo, pradėjo savo darbą, 
turėdama aiškiai nustatytą veiklos kryptį: so
cialistinių klausimų išsprendimas, sustiprinant 
ginklavimą ir išlaikant finansinę pusiausvyrą.

Bet ši laikinė rimtis yra labai netikra. Naująją 
vyriausybę sudaro per daug priešiškos grupės, 
kad santaika tarp jų galėtų ilgai išsilaikyti. 
Abi kairiosios partijos, SFIO (socialistai) ir 
MRP (katalikai) turi maždaug tą pačią socialinę 
ir ekonominę programą, bet jas griežtai išskiria 
tikybiniai ir laisvųjų mokyklų klausimai. So
cialistai neturi vienybės nė savo viduje. Ne
palaikomi darbininkijos, jie remiasi įvairiais 
sluoksniais, kurių reikalai ne visada sutampa. 
Iš čia kyla staigūs tos partijos posūkiai. Ji 
net nepajėgia išlaikyti savo spaudos: „Le Po
pulate" susitraukė į vieną lapą. Katalikai per 
pereitus rinkimus neteko savo dešiniojo sparno 
gaullistų naudai. Dabar jie yra vieningi, gerai 
organizuoti, turi savo žinioje katalikų darbi
ninkų konfederaciją ir išlaiko didelę įtaką val
stybėje, bet jų atstovų skaičius tėra labai menkas.

Iš dešiniųjų grupių didžiausia yra radikalų 
partija, laikoma reakcionieriška, atsilikusia so
cialiniu atžvilgiu. Jie yra vienos nuomonės su 
socialistais mokyklų klausimu, bet skiriasi visais 
kitais. Tai smulkiosios miesčionijos partija, 
laikyta didelėj paniekoj po šio karo, bet dabai 
vis labiau ir labiau stiprėjanti. Jos augimas 
išreiškia visuomenės nepasitikėjimą diriguoja-

PIGŪS SKALBINIAI
Kelnaitės, trumpos, khaki spalvos, prak

tiškos, lengvos, vidutinio dydžio po 3/6, 
dvejos — 6/6, trejos — 9/-.

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

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

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

KONTINENTINIS MAISTASi I I f I ta ta
Rūkyti lašiniai, Irūs.................. 1 sv. 3/6

\ \ M n i ....... 1 ” 3/-
Sūdyti lašiniai, stori, ........... 2 ” 5/6
Kroku vine dešra l .1.................. 1 ” 5/6
Palendvicine dešra .................... 1 ” 6/6
Čekiškos dešreles“ (sosiskos), kiaulie

nos į mėsos, 4-didelės poros, dėžu
tėse po 1 3/4..jgy. dėžė ..................... 5/6

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

I l ! JL 1 1 IPastaba: užsakymus iki 40 šilingų vertės 
pamoka užsakytojas po 1 /6 už įpakavimą 
ir persiuntimą. Didesnių, kaip 40 šil. vertės 
siuntinių; persiuntimas — mūsų kaštu.

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

Rašyti prašoma: angliškai, lenkiškai, 
lietuviškai.

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

VISI MAISTO GAMINIAI ISKAAGSTA
GERIAUSIA PASIDARYTI ATSARGAS

Medžiokline dešra .................... 11 sv. 6/- Prancūziška dešra .................... 1 sv. 4/6
Krokuvine, plona dešra........... 1 SV. 5/6 Rūkyti lašiniai............................ 1 sv. 3/6
Sausa salami ............................ 11 sv. 5/- Lašiniai I rūš............................... 1 sv. 3/-
Lenkiška kiauliena 29 unc. dėžė . 7/6 Lašiniai H rūš............................... I sv. 2/-
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė . 4/- Itališka kiauliena 29 unc. dėžė 4/6
LAŠINIAI STATINĖMIS, 180 svarų statinė, parduodama visa, po 2/6 svaras su pristatymu.

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

Siuntiniai per 60 šil. vertės siunčiami firmos kaštu. Reikalaukite lietuvių kalba kainaraščių.
Raugintų kopūstų jau neturime ir iki rugsėjo mėnesio nebus.

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

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London St., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiųra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
Printed by: M. Caplin <k Co. Press Ltd. 15 Dunbeved Road North Thornton Heath Surrey. Tel. THO 2727

IR RARO NUOTAIKOJE
mąja santvarka, įmonių nusavinimu, davusiu 
blogus vaisius ir visomis griežtomis permaino
mis. Tarp tų priešiškų partijų įsiterpia kelios 
kitos, smulkesnės, neįstengiančios sušvelninti 
nesutarimų. Taigi dabartinė gera nuotaika 
negali ilgai tęstis.

Ateitis juo labiau neraminanti, kad ekonomi
nė ir socialinė būklė yra neaiški. Vyriausybė 
buvo sudaryta daugumui partijų susitarus dėl 
socialinės ir politinės programos: darbininkų, 
valdininkų ir pensininkų būklės pagerinimo, 
rinkimų ir konstitucijos pertvarkymo. Bet tos 
naujenybės sudaro ir taip sunkiai išlyginamame 
biudžete 100 milijardų spragą. Stiprinamas 
ginklavimas ją dar labiau padidins. Vyriausybė 
pradėjo darbą infliacija, naujų pinigų metimu 
į apyvartą, o tai reiškia kainų kilimą, gyvenimo 
pabrangimą, kurį seks dabar šiek tiek aprimę 
socialiniai kivirčai.

Šią būklę pasunkina dar vienas keistas reiš
kinys: per daug geri metai. Po daugelio neder
liaus ir vargų metų, ši lietinga vasara žada ypa
tingai gerą derlių. Pavasarį baimintasi dėl pieno 
antplūdžio, bet vyriausybei įsikišus, jo vertimas 
į griovius greitai sustojo. Bet cukraus nėra 
aiškiai kur dėti. Nerimą kelia daržovės ir ypač 
kviečiai. Pereitą savaitę parlamente buvo pa
siūlyta iš anksto įvesti premijas už kviečių at
sargų krovimą, kad būtų išvengta staigaus 
kainų kritimo. Šiuo metu bendras pragyvenimo 
lygis, jau keli mėnesiai, yra pastovus, palengva 
kylant pramonės gaminių ir krintant žemės 
produktų kainoms. Šis kainų kritimas pasako, 
kodėl šalia darbininkijos atsiranda antras savo 
padėtimi nepatenkintas sluoksnis: kaimiečiai.

* * *

Kviečių klausimas, reikia manyti, bus išspręs
tas individualiu būdu: bijantis karo, prancūzai, 
būdami nepaprastai praktiški, ima daryti rū
siuose miltų, cukraus ir kitų negendančių da
lykų atsargas. Jau kuris laikas visuomenėje, 
spaudoje, prekyboje, biržoje yra jaučiamas 
didelis nuotaikos nepastovumas.

Pereitos savaitės viduryje vyriausybė nutarė 
simboliškai dalyvauti kare, pasiųsdama į Ko
rėją vieną kreiserį. Schuman’as pareiškė, kad 
Prancūzija pilnai pritaria nutarimui, bet ji kovoja 
prieš komunizmą jau keturi metai, nes Korėjos 
karas ir Indokinijos karas yra tas pats reiškinys.

Šie įvykiai teikia didelę reikšmę pereitą sa
vaitę, ketvirtadienį, Fontainebleau prasidėjusiai 
Atlanto konferencijai. Kariniai pasitarimai 
eina slaptai, bet jų prasmė yra aiški.

Nežiūrint neramumų, dėmesys iš naujo yra 
kreipiamas į Schuman’o planą. Prancūzija 
nori kuo greičiausiai pasiekti visų šešių valsty
bių susitarimą, kad galėtų nuvykti jau su ap
čiuopiamais daviniais į rugpiūčio 4 d. Strasburge 
prasidedančius Europos Tarybos posėdžius ir 
atgriebti bent dalį to palankumo, kurio ji buvo 
nusipelniusi savo planu ir kurio neteko per 
tris savaites besiblaškydama krizėse. B. Kūgys

NAMU VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: už 2 sv. P. Luko

šius, F. Adamonis, K. Laurinaitis, J. Kelertas, 
už 1 sv. L. Švalkus, Ž. Šalkauskas, V. Bartulis, 
J. Petraitis, M. Demšytė.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Nottinghamo apygarda 2 sv. 3 šil., 

DBLS Penrith sk. 2 sv. 1 šil., DBLS Derby 
sk. 2. sv. 15 šil., DBLS Castle Donington sk. 
4 sv. 10 šil. (iš jų 1 sv. 8 šil. Mažosios Lietuvos 
Fondui), A. Rimdzevičius 6 sv. 3 šil. (iš jų 3 sv. 
3 šil. Mažosios Lietuvos Fondui), E. Ramonienė 
2 sv., M. Čaprackaitė 1 sv., O. Vitkauskaitė 
15 šil., .1. Petraitis i sv., S. Starolis 10 šil., J. 
Dudėlas 10 šil.

SPORTAS
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Krepšinio pirmenybės pamažu eina į galą 
ir, jei neįvyks kokių staigmenų, reikia manyti, 
jog „Kovas” išsikovos meisterio vardą. Įdo
mią staigmeną suteikė jauna (ne asmenišku, 
bet krepšinio amžium) Leamingtono „Briedžio” 
k-da, nugalėjusi Bradford© „Lithuanicą” ir 
parodžiusi labai gražų pasipriešinimą „Kovui” 
Manchesteryje. Matosi padaryta žymi pažanga 
nuo Halifaxo turnyro, laikų.

Rašydamas apie Halifaxo turnyrą, pami
nėjau, jog, mano nuomone, Coventrio „Apuokas” 
yra geresnė k-da kaip „Lithuanica”, nors pa
skutinioji laimėjo 3-čią vietą, o „Apuokas” 
tik 4-tą. Šiose pirmenybėse „Apuokas” patvir
tino šią nuomonę, nugalėdamas „Lithuanicą” 
žaidusią namuose.

Šiuo metu, po sužaistų 12 pirm, rungtynių, 
pirmenybių lentelė atrodo šitaip

R. Ž. L. P. T.
Manchesterio „Kovas” 8 5 5 - 10
Halifaxo „Vilnius” 8 4 3 1 6
Leamingtono „Briedis” 8 6 2 4 4
Coventrio „Apuokas” 8 6 2 4 4
Bradfordo „Lithuanica’ ’ 8 3 - 3 -

Paaiškinimai: R •— rungtynės privalomos
sužaisti; Ž — žaista; L — laimėta; P — pra
laimėta; T — taškai.

Su įdomumu reikės laukti antrųjų „Kovas” — 
„Vilnius” rungtynių Halifaxe. Jei jas laimėtų 
„Vilnius”, tai pirmenybių laimėtoją tektų iš
vesti pagal įmestų krepšių skaičių.

Tikimės, jog nežiūrint tų rungtynių svarbos, 
abi k-dos sukovos tikroje sportiškoje dvasioje 
ir neatkartos rungtynių įvykusių Mancheste
ryje. V. Steponavičius

SAVAITĖS ĮVYKIAI
{Tęsinys iš 1 puslapio) 

kad ta medžiaga, kuri vartojama popierio ga
mybai, reikalinga ir kitiems tikslams, susiju- 
siems su kariniais dalykais. Karo pavojui di
dėjant pasauly, bus daugiau dėmesio kreipiama 
toms priemonėms, kurios yra susiję su krašto 
gynyba, dėl to popierio gamyba turės sumažėti. 
Galimas dalykas, kad tokiai būklei esant, po
pierio naudojimas spaudai gali būti sumažintas 
ir racionuotas. Jau ir pereito sekmadienio 
Londono „Sunday Times” popierio taupumo 
sumetimais išėjo dviem puslapiais mažesnis.

Tuo tarpu neramumams pasauly gausėjant, 
periodinės spaudos pareikalavimas padidėja, nes 
dažtiaS nori patirti kas kur dedasi ir susiorien
tuoti kokia yra būklė ir kur įvykių raida krypsta.

Ryšium su tais galimumais iškyla praktiškas 
reikalas pasitikrinti ateičiai spaudą. Jau dabar 
reiktų užsiprenumeruoti reikalingus laikraščius, 
nes vėliau, kai popierio normavimas bus įvestas, 
bus vėlu tai padaryti. Kaip reikalai besiklostytų 
ateity, bet viena aišku, kad kas dabar laikraštį 
prenumeruoja, tas ir tuomet jį turės. Dėl to 
ne tik esamieji prenumeratoriai turėtų dabar 
savo prenumeratą sutvarkyti, bet ir patarti 
tiems, kurie iki šiol dar „neprisirengė” laik
raščio išsirašyti, kad ilgiau šito dalyko nebeati- 
dėliotų, nes dabar dar galima tai padaryti, bet 
ar galima „suskubti” po savaitės, sunku pasa
kyti.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 13 (1 t.) 

Šarada
Matai mane per visus metus
Sakysim tris šimtus šešiasdešimt penkis kartus
Pirmą raidę kai pakeisi
Mane į kambarį įleisi
Jei dar kartą ją pakeist norėsi
Valstybės sostinę turėsi
Kai pirmą raidę brauksi
Vežimo dalį gausi
Jei įspėti sugebėsi
Vieną tašką turėsi. J. Venskūnas

UŽDAVINYS Nr. 5

Matas per tris ėjimus.

PRANEŠIMAI
BLANKAI GIMINĖMS IŠ VOKIETIJOS 

ATSIKVIESTI
Jau yra gauti. DBLS centras prašiusiems jų 

jau pasiuntė. Kas dar norėtų šių blankų gauti, 
prašomi tuojau kreiptis į DBLS centrą.
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