L

1
•

............. -.......-

——

PASKIRAS NUMERIS 10 PENU

Lithuanian

Weekly

Lietuviu savaitraštis
Nr. 33 (158)

ŠAUKIAMA NEPAPRASTA
BRITU PARLAMENTO SESIJA
D. Britanijos vyriausybė pereitą savaitę nutarė
rugsėjo 16 d. sušaukti parlamentą. Spaudos
žiniomis, dabar atostogose esąs parlamentas
susirinkęs turės svarstyti gynybos padidinimo
klausimus. Spėjama, kad be kita ko, bus pa
siūlyta pailginti karinės tarnybos laiką vieton
18 mėnesių iki 2 metų. Šitoks karinės tarny
bos pailginimas padidintų kariuomenę apie
50.000 vyrų.
-Tačiau opozicijos vadai: k dh servato’rių p.
W. Churchill’is ir liberalų — p. Davies prašo
min. pirm. p. Attlee anksčiau parlamentą su
šaukti. Dėl ankstesnio parlamento sušaukimo
opozicijos vadai dar turės tartis su premjeru.
Tačiau abejojama, ar galima bus anksčiau par
lamentą sušaukti, nes vargu ar atatinkami mi
nisterial suskubs numatytus planus greičiau
paruošti.

VAK. VOKIETIJA SOVIETAMS
DUOS PLEINO
Pereitą savaitę didelė staigmena buvo žinia,
kad vak. sąjungininkai Vokietijoje atšaukė
prieš 6 mėn. paskelbtą draudimą iš Vak. Vo
kietijos plieną į Ryt. Vokietiją išvežti. Draudi
mas formaliai buvo įvestas dėl to, kad Ryt.
Vokietija nemokėjo Vakarinei už pateiktus
gaminius, bet iš tikrųjų jis lietė sovietų ginkla
vimąsi. Kaip žinoma, Ryt. Vokietijoje visa
eilė įmonių atlieka įvairius Sovietų karinius
užsakymus, kuriems reikalinga daug plieno iš
Vak. Vokietijos.
Prieš atšaukiant šį draudimą, į Duesseldorfą
buvo atvykusi speciali’ . Sovietų misija, kuri,
aplenkdama Ryt. Vokietijos valdžią, tarėsi su
Vak. Vokietija dėl plieno pateikimo, siekiančio
25 milij. dolerių sumą. Už plieną Šovini
žadėjo įvairias žaliavas ir maisto produktus.
Matyti, kad derybos pavyko. Tačiau nesu
prantama, kaip tokiu būdu galima Sovietams
teikti dalykus, kurie ginklų pavidalu gali būti
atgręžti prieš tiekėjus.

BALTIJO DIPLOMATU
ŽYGIS
Lietuvos ministeris Vašingtone [p Žadeikis,
latvių charge d’affaires p. Feldmans ir estų gen.
konsulas p. Kaivas — liepos 27 d. lankėsi val
stybės departamente. Juos priėmė Achesono
pavaduotojas p. Perkins. Baltijo diplomatai
įteikė raštą, kuriame padėkojo už ligšiolinę
JAV vyriausybės politiką nepripažįstant Baltijos
valstybių įjungimo į SS-gą. Pareikštas taip
pat pasitenkinimas dėl JAV iniciatyvos pasiprie
šinti agresijai Korėjoje. Apsilankyta departa
mente ryšium su sukaktimi, kada JAV pripažino
Baltijo valstybės.

PASIRODĖ SKRAIDANČIOS
LĖKŠTĖS
Pereitą šeštadienį ties Luganu, Šveicarijoje,
daugelis žmonių matė tamsia nakties padange
greit skrendančių šviesių apvalių daiktų, kurie
paprastai „skraidančiomis lėkštėmis” vadinami.
Lėkštės lėkė apie 2 kilom, aukšty, paskui palik
damos ilgus šviesius liežuvius.
Skraidančias
lėkštes matęs profesorius pareiškė, kad apie
sapną ar žvaigždes negali būti nė kalbos. Tą
pačią dieną keletas tokių „lėkščių” matyta
vėlai vakare ties Portlandu, Amerikoje. Jas
matė šimtai žmonių.

D. BRITANIJOS SOSTO ĮPĖDINĖ
SUSILAUKĖ DUKTERS
D. Britanijos sosto įpėdinė princesė Elžbieta,
Edinburgho kunigaikštienė pagimdė dukterį.
Šią žinią britai visur sutiko maloniai. Tai antras
sosto įpėdinės vaikas. Pirmasis yra princas
Charles, arti dviejų metų amžiaus.

ATOMINIŲ DOKUMENTŲ VAGYSTĖ
Pereitą savaitę iš amerikiečio moksl. Green
leaf’o pakeliui iš Londono į šiaurę, buvo pavog
tas lagaminas su slaptais dokumentais, liečian
čiais Britų atominių tyrinėjimų įstaigą. Policija
netrukus pavogtą lagaminą rado Folkestone ir
pareiškė, kad vagystė neturi ryšio su komunistų
vedamu D. Britaniicu šnininėiimu.

Londonas, 1950 m. rugpjūčio 18 d.

SAVAITĖS
EUROPOS KARIUOMENĖS
SUKŪRIMO REIKALAS

iv metai

ĮVYKIAI
SAUGUMO TARYBA DAR VIS
NEGALI PRADĖTI DARBO

Europos Patariamosios Tarybos posėdžiai dar
Jau pusė mėnesio, kai JTO Saugumo Tarybai
nesibaigė. Dalyvauja, kaip žinoma, 15 valsty pirmininkauja Rusijos atstovas J. Malik’as.
bių atstovai. Tarybos darbais gyvai domisi Per tą laiką pasakyta daug kalbų, bet konkre
ir Sovietų pavergtų Europos tautų vakaruose taus darbo net nepradėta.
Nesutarta net dėl
esą žmonės. Jų atstovai dalyvauja kaip ste tokio dalyko, kaip darbų tvarka.
Pirminin
bėtojai ir seka posėdžių eigą. Lietuvos delega kaująs sako agitacines kalbas, kurias paskiau
ciją sudaro: p. Bačkis, J. Brazaitis, Dr. Karvelis, panaudoja Sovietų propagandos mašina prieš
kun. J. Krivickas ir B. Paramskas.
laisvąjį pasaulį kiršinimo tikslams.
Be to, jiTarybos darbų tvarka labai plati ir liečia kelia procedūros arba posėdžių vedimo tvarkos
visą eilę aktualių klausimų. Iš jų pažymėtini: klausimus ir vilkina laiką, neleisdamas Tary
1) Europos sunkiosios pramonės sujungimo bai prieiti prie opiausių klausimų sprendimo,
planas ir 2) Europos kariuomenės įkūrimo rei kuriuos JTO organizacijai iškėlė komunistų
kalas.
sukeltasis Korėjoje karas.
Europos sunkiosios pramonės sujungimo rei
Tokia pirmininkaujančiojo laikysena piktinas:
kalu kalbėjo Prancūzų užs. reik. min. Schuman’as ne tik Tarybos nariai, bet ir visi kiti, kuriuos
kuris yra šito plano sumanytojas. Jis nurodė, apie Tarybos veiklą pasiekia informacija.
kad 6 valstybių konferencija sutiko visais, pa
Tarybos dauguma susirūpinusi šitokia pir
grindiniais klausimais dėl Europos anglies ir mininkaujančiojo laikysena ir mėgino ją pakeisti
Buv. Bulgarijos karalienė Giovana, šiuo laiku
plieno pramonės sujungimo. Organas, kuris išsiaiškinimu slaptam posėdy, bet nepasisekė. gyvenanti Egypte nesenai kreipėsi į IRO
sujungtajai Europos pramonei vadovaus, bus Buvo iškilęs klausimas į pirmininkaujančiojo prašydama
paramos.
Ji,
iš
šešių sosto
pirmasis, virš valstybių esąs. Jis nurodė, kad propagandines kalbas atsakyti panašiomis, iš netekusių karalių, sunkiausia verčiasi. Jos vy
suverenumo dalies atsisakymas yra būtina są keliant aikštėn Sovietų politiką, komunistinį ras, Bulgarijos karalius Borisas, po pasimatymo,
lyga tautų neapykantai ir galvosenos siaurumui imperializmą ir marksistinės filosofijos tikslus, su Hitleriu, keistomis aplinkybėmis mirė. Kili
įveikti, kurie savo padariniais Europai yra sau- bet tuo tarpu to atsisakyta. Vėl bandoma mo ji yra italė, trečioji buv. Italijos karaliaus
žudiški.
ieškoti išeities, kuri leistų prieiti Tarybai prie Emanuelio duktė, turėtų teisę gauti didžiulių
Britai, kaip žinoma, aktingai neprisidėjo tiesioginio jos darbo. Tuo tikslu pasinaudota tėvo turtų dalį, bet Italijos vyriausybė juos
Schuman’o planą paremti ir pasilaikė teisę tai Tarybos nario, Indijos atstovo, Rau’o pasiū konfiskavo ir įpėdiniams nieko nedavė. Gio
vėliau padaryti, kai daugiau jis išryškės. Stras- lymu — sudaryti iš 6 nenuolatinių Tarybos vana turi du vaikus. IRO, atsakydyma į pra
burge, per debatus paaiškėjo ir dėl ko.
Kon narių pakomisę, kuri parengtų atatinkamus šymą, pasiūlė užpildyti dipukišką anketą, kurių
servatorių atstovas pareiškė, kad Britai niekad siūlymus taikiu būdu Korėjos konfliktą išspręsti. apsvarsčius galėtų nuspręsti, kokią pagalba
nesutiktų, kad koks viršvalstybinis organas Tačiau pakomisė darydama siūlymus, turėtų buv. karalienei galės suteikti.
nutartų uždaryti jų anglių kasyklas ar plieno remtis Saugumo Tarybos birželio 25 d. nutarimu,
liejyklas, o darbietis jį parėmė.
kuris įpareigoja šiaurės korėjiečius sustabdyti
Europos kariuomenės įkūrimo reikalą iškėlė karo veiksmus ir pasitraukti už 38 lygiagretės.
žinomasis Britų politikas W. Churchill’is. Jis
Tačiau klausimas, ar pirmininkaująs su tuo
pateikė Tarybai tokį siūlymą: „Taryba, būdama sutiks, nes vienoje savo kalbų jis išsireiškė, kad
D. Britanijos atstovas JTO Socialinei ir Ūkio
taikos ir jos palaikymo šalininkė, ryžtasi pa attjęs į Tarybą dėl to, kad atliktų savo pareigą
Tarybai, dabar posėdžiaujančiai Ženevoje, pa
laikyti Saugumo Tarybos ir JTO žygį mylinčias kaip pirmininkas. Sovietai negalį Taryboj da
teikė daugiau dokumentų apie Sov. Rusijos ir
tautas nuo agresijos apsaugoti ir kviečia tuojau lyvauti kaip eilinis narys dėl Tarybos daugumos
jos satelininių kraštų vergų stovyklas. Papil
įkurti Europos kariuomenę, kuri priklausytų „nelegalaus nutarimo” laikyti nacionalistinės
dydamas seniau tuo reikalu įteiktus dokumentus,
atatinkamai sujungtos Europos demokratinei Kinijos atstovą nariu.
D. Britanijos atstovas pažymėjo, kad Ri sijos
kontrolei ir pilnai bendradarbiautų su JAV ir
Atrodo, kad pasibaigus Sovietų atstovo pir vergų stovyklose yra mažiausia 10 milijonų
Kanada”. Šį siūlymą p. Churchill’is parėmė mininkavimo laikui ir toliau Sovietai sabotuos
žmonių. Pateikdamas dokumentus, jis paminėjo
motyvuota kalba, nurodydamas Vakarų Europai JTO nedalyvaudami jos darbuose.
Sovietų baudžiamojo statuto atatinkamus straip
gresiantį rusiškojo komunizmo pavojų.
Pažy
snius ir kitokius potvarkius, pagal kuriuos
mėjęs, kad Sovietų karinės pajėgos Europoje
KORĖJOS KARAS SUNKUS
Rusijos ir jos satelitinių kraštų policija į tas
yra šešis ar septynis kartus didesnės, nurodė,
Korėjoje sunkios kovos. Šiauriečiai didelėmis stovyklas gali ištremti bet kurį krašto gyvento
dėl ko po karo vakarų demokratiniai kraštai
jėgomis ir atkakliai, nepaisydami nuostolių, ją savo nuožiūra. Jis pabrėžė, kad Sovietų
nusiginklavo ir paleido savo kariuomenę, tuo
puola JTO kariuomenę, susidedančią sausumoje, Rusija anksčiau iškeltų faktų apie priverstino
tarpu Kremliaus diktatoriai tebelaiko milžinišką
vis dar iš amerikiečių ir pietų Korėjos dalinių. darbo stovyklų buvimą net nemėgino neigti.
kariuomenę ir dar labiau ją ginkluoja.
Jo nurodytas stovyklose laikomų 10 milijonų
Nežiūrint labai stiprios JTO aviacijos veiklos,
Prieš porą metų buvo pasirašyta Vakarų
kuri bombarduoja šiaurės korėjiečių kariuomenę žmonių skaičius yra mažesnis už tikrąjį. Sov.
Sąjungos paktas, įkurta daugybė komitetų, ku
fronte, jos siunčiamus papildymus ir kitus tik Rusija ir kiti jos satelitai galėtų jį patikslinti
riuose ir įvairiose pareigūnų konferencijose
slus, bet kai maža sausumos kariuomenės, viešai paskelbdami stovyklose laikomųjų skai
kalbama be pertraukos, o tuo tarpu išskyrus
frontas sunkiai atlaikomas. Dėl to per savaitę čių, panašiai, kaip laisvieji kraštai skelbia kri
Amerikiečių bazės įkūrimą D. Britanijoj, nepa
JTO kariuomenės ginamas plotas priešais svar minalinių nusikaltėlių statistiką.
daryta veiksmingesnės apsaugos mūsų tautoms
biausią tiekimo uostą — Pusaną, rytiniame
Šio klausimo svarstymą Taryba atidėjo se
nuo komunistinių armijų grėsmės apsaugoti.
Korėjos pakrašty, dar sumažėjo. Šį trečiadienį kančiam susirinkimui.
Kiek galima greičiau turi būti įkurtas tikras
fronto linija buvo (žiūr. žemėlapį „B.L.” 27
vakarų Europos apsaugos frontas, — pabrėžė
num. 5 pusi.) į kairę nuo Masano, ėjo pro Chonju,
p. Churchill’is. D. Britanija ir Amerika turi
žemiau Sangju ir suko žemyn lenktu lanku į
Lenkijos transatlantinis laivas „Batory”, pa
pasiųsti į žemyną dideles karines pajėgas. Pran
pajūrį.
garsėjęs komunistų gabenimu, pereitą savaitę
cūzija turi atkurti savo garbingąją kariuomenę.
Didžiausias šiauriečių spaudimas buvo nu savo garsą praturtino pora istorijų, kurios pra
Sveikinami mūsų pusėj ginklo draugai — Italai,
kreiptas į Taegu miestą.
Priešais šią vietovę, dės aiškėti tik tuomet, kai laivas atplauks į
Graikai, Turkai, Belgai ir Skandinavijos kraštai,
per upę persikėlę šiauriečiai sudarė gerai tan Southamptoną.
— pabrėžė kalbėtojas.
kais ir artilierija ginkluotą 12.000 vyrų dydžio
Minėto laivo kapitonas pranešė, kad tuo
Šis Churchill’io pasiūlymas susilaukė dauge
prietiltį. Šioje vietoje trečiadienį ir ėjo di metu, kai laivas tęsdamas kelionę į Europą,
lio valstybių atstovų pritarimo, bet dėl jo ata
džiausios kovos.
Nepaprastai gerai gynėsi buvo nuo Naujorko nuplaukęs apie 100 klm.,
tinkamos rezoliucijos dar nepriimta.
amerikiečiai, galingos aviacijos padedami.
turėjo į laivą paimti vieną keleivį su jo hidroNežiūrint
stiprios
JTO
aviacijos
veikios,
kuri
planu.
Tas keleivis iš pradžių pasivadino San
W. CHURCHILL’is, žymusis Britų valstybės
nuolatos
bombarduoja
kelius,
vis
tik
šiaurie

Sebastianu,
n eksikiečiu, bet vėliau pateikęs
vyras, pasiūlė įkurti visos Europos kariuomenę.
čiams pakankamai ateina pastiprinimų, tiek amerikiečio W. J. Newton’o dokumentus. At
žmonių, tiek ir ginklų. Kariuomenė ateina iš gal jis negalėjęs grįžti, nes pristigęs benzino.
Mandžurijos, o ginklai iš „plačiosios tėvy Pirmą sustojimą Europoje „Batory” turės Southnės”. Klausimas kaip atsilieps į ginklų tiekimą amptone.
į šiaurės rytus vedančio geležinkelio tunelio
Kol laivas buvo kelionėje, Amerikos spauda
susprogdinimas. Kad iš ten ginklai eina, vis apie jo keleivį iškėlė įvairių smulkmenų. Pa
daugiau faktų atsiranda. Pereitą savaitę ame sirodė, pastarasis „Batory” keleivis, esąs lakū
rikiečiams pateko vienas šiaurės korėjiečių nau nas ir „Batory” išplaukimo dieną nusisamdę
dotas minosvaidis, kuris turėjo Rusijos ginklų hidroplaną Naujorko priemiesty trumpai kelio
fabriko įrašą ir 1950 metų datą. Tuo tarpu nei, bet hidroplane buvo benzino pusketvirto
p. Malik’as Saugumo Taryboje aiškino, kad šimto kilom, kelionei.
šiaurės Korėjoje galėjo būti tik tokie rusų gin
Vėliau paaiškėjo, kad „Batory” yra ir kitas
klai, kuriuos jie ten, pasitraukdami, korėjie „zuikiu” keliaująs keleivis, tūlas H.E. Camp
čiams pardavė, vadinasi, prieš dvejus metus. bell’is, taip pat amerikietis.
Pereitą savaitę Korėjos fronte žuvo du anglų
Amerikos konsului Londone duotas patvar
laikraščių: „Times’o” ir „Daily Telegraph’o” kymas ištirti šiuos asmenis.
korespondentai, o „Observer’io” koresponden
M. KRUPAVIČIUS ATOSTOGOSE
tas kiek anksčiau pateko šiaurės korėjiečiams
į nelaisve.
VLIKo ir VT pirmininkas M. Krupavičius
JTO valstybių žadėta sausumos kariuomenė į rugp. 10 d. išvyko ilgesnių atostogų sveikatai
Korėją dar neatvyko.
pataisyti; VLIKe ir VT eilės tvarka jį pavaduoja
(Tęsinys 6 puslapy)
J. Brazaitis.

DAUGIAU DOKUMENTU APIE
VERGU STOVYKLAS

LEGENDARINIS LAIVAS

“BRITANIJOS LIETUVIS”
2

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Jau kuris laikas, kai pradėta kurti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, bet darbo vaisiai iki
šiol toli gražu nepateisino dėtų vilčių. Mažai
rasime lietuvių, kurie būtų priešingi pasaulinės
lietuvių bendruomenės idėjai, bet, jei kuriamoji
' P.L.B. nerado visuotino pritarimo pasauly pas
klidusių lietuvių tarpe, tai nepritarimo priežas
čių reikia ieškoti kitur. Lietuvių spauda ki
tuose kraštuose apie šį reikalą daug ir įvairiai
rašė. Mes tuo tarpu susilaikėme savo nuomo
nę reikšti viešai, nes, negalėdami pilnai pritarti
naujojo organo organizacinei formai, nenorėjo
me savo abejingu pasisakymu trugdyti organiza
ciniam darbui, nors ir jautėme, kad P.L.B.
tokia forma, kokia organizuojama, neprigys.
Mūsų nujautimas, deja, pasitvirtino. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė susiorganizavo tik Vo
kietijoj, kur dėl emigracijos lietuviškoji kolonija
neteko daug turėtos reikšmės bei svarbos, ir
iš dalies Kanadoj ir Australijoj. Amerikos lie
tuviai atsisakė į tokią bendruomenę eiti, o be
jų PLB bus mažavertė organizacija. Nemanau,
kad Amerikos lietuviai norėtų izoliuotis nuo
kilų kraštų lietuvių. Tenka manyti, kad ir jie
pritaria viso pasaulio lietuvių bendravimo idėjai
bet, matyti, ne tokia fo.„ia, kokia norima PLB
suorganizuoti.
Dėl to j.tu laikas būtų persvarstyti PLB orga
nizaciją ir suteikti jai kitokį pavidalą, jei dabar
tinis nepriimtinas. Šį klausimą turime svars
tyti objektyviai,
be priekaištų vieni kitiems,
be pravardžiavimosi. Jei kas pakritikuoja da
bartinę PLB organizacijos formą, tai dar nereiš
kia, kad jis yra vlikininkas ar antivlikininkas,
partijos vergas ar kad visai nenori pasaulio
lietuvių bendruomenės. Panašių insinuacijų te
ko tūluose lietuv ių laikraščiuose pastebėti. No
rime, kad PLB pasisektų, ir dėlto būtų neišmin
tinga užsispyrus laikytis tos formos, kuri prak
tiškai pasirodė neįgyvendinama. Tokia laiky
sena gali suduoti mirtiną smūgį gerai ir būtinai
reikalingai idėjai.
Kokios yra PLB nepasisekimo priežastys.
PLB įstatai įpareigoja kiekviename krašte, kur
yra lietuvių, suorganizuoti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę, padalintą į apylinkes ir apygar
das, su krašto valdyba priešakyje. Bendruomenei automatiškai priklausytų visi lietuviai, ar
jie nori, ar nenori. 40% pajamų turėtų būti
atiduodama PLB centrui. Tas organas veiktų
pagal PLB įstatus ir PLB centro instrukcijas.
Profesinės, partinės ir kitokios specifinės organi
zacijos paliktų veikusios kaip ir anksčiau, ta
čiau bendro pobūdžio organizacijos, kaip DBLS
turėtų likviduotis.
Tai yra revoliuciniai reikalavimai, kurie siekia
sugriauti tai, kas ilgų metų būvyje sukurta,
prisitaikant prie krašto specifinių sąlygų. Be
to, proteguojama partinės ir kitokios organiza
cijos, nes jos paliekamos ir toliau veikti, o nu
baudžiamos tokios organizacijos, kaip D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga, kuri, apjungusi įvai
rių pažiūrų asmenis ir atsipalaidavusi nuo par
tinių rietenų, šiais mūsų tautai sunkiais laikais,
vieningai dirba lietuvių tautos ir valstybės labui.
Ar būtinai reikia statyti tokius reikalavimus
siekiant sukurti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę? Man atrodo, kad ne. Esu nuomonės,
kad būtų daugiau pasiekta paliekant paskirų
kraštų lietuviams laisvę tvarkytis taip, kaip yra
geriausia jų sąlygose. Nėra jokio reikalo visus
apvilkti vienoda uniforma ir įvesti pusiau karinę
drausmę, kuries visvien nebus galima pasiekti,
neturint baudžiamųjų ir prievartos priemonių.
Tremtyje reikia naudotis įtikinimo ir laisvo
įsipareigojimo būdais.
VLIKo pirmininkas prel. M. Krupavičius,
kurio žinioje yra PLB organizavimas, nesenai
vienoje kalboje, pareiškęs, esą PLB, savo orga
nizacine forma, primenanti britų dominijas.
Žemai lenkiu galvą šiam garbingam ir energin
gam mūsų tautos veikėjui, bet šiuo reikalu tu
riu pareikšti skirtingą nuomonę, nes britų do
minijos yra visiškai nepriklausomi kraštai, tvar
kosi kiekvienas atskirai, pagal savo skirtingas
konstitucijas, nemoka centrui jokių mokesčių,
vadinasi skirtingais vardais ir net neturi vieno
centrinio organo. Vienintelis bendras saitas
yra karalius, tradicijos ir demokratinis Commonwealtho simbolis. To pakanka, kad, rei
kalui esant, dominijos stotų viena už visas ir
visos už vieną. Jos sudaro galingą tautų grupę.
Praktika parodė, kad tokia forma yra stipriausia
ir kad bet kokie suvaržymai, suuniformavimai
yra ne tik nereikalingi, bet net kenksmingi.
Jei PLB būtų grindžiama panašia santvarka,
esu tikras, turėtų pasisekimą. Turinys yra
svarbesnis už formą, ir būtų nusidėjimas dėl
formos žudyti pačią idėją. Mano manymu,
pasaulinę lietuvių bendruomenę reikia steigti
evoliuciniu, bet ne revoliuciniu keliu, imant
pagrindan tai, ką jau turime, bet ne griaunant
pastatytų pamatų ir nepaliekant pastogės, kur
būtu galima nuo audros pasislėpti.
Minėjau, kad Amerikos lietuviai atsisakė
dėtis į PLB. Jie turi geras ir pakankamą skaičių
organizacijų ir stiprų, visus jungiantį organą —
t„ Amerikos Lietuvių Tarybą. Dėlto būtų nerei
kalingas laiko ir energijos gaišinimas steigti
naują organizaciją. Man atrodo, kad jie iš
mintingai galvoja. Pasaulio lietuvių bendruo
menė yra galima ir be naujų organizacijų stei

gimo. . Ne kitaip yra ir pas mus. Likviduoti
Sąjungą tikslu įsteigti naują organizaciją, ku
rios pasisekimas toli gražu nėra tikras, būtų
per daug neatsargus žygis. DBLS nėra atsitik
tinai atsiradusi, bet gyvenimo pagimdyta or
ganizacija, atliekanti svarbius uždavinius. Ji
stovi ant tvirtų pamatų, turi kelių metų veikimo
patyrimą ir sugeba savo eilėse apjungti įvairių
pažiūrų, skirtingų tikybų bei skirtingo išsilavi
nimo žmones. Savo veikimą ji nuolat plečia,
rūpinasi kaip savo nariais taip ir bendrąja lie
tuvių tautos byla ir yra užmezgusi gerus santy
kius su kitomis lietuviškomis ir nelietuviškomis
organizacijomis. S-gos atstovai dalyvauja dau
gelyje angliškų bei tarptautinių sąjūdžių darbuo
se,
gindami ir garsindami Lietuvos vardą.
Šio krašto valdinės ir kitos įstaigos Sąjungą
pažįsta ir su ja skaitosi. Iš to jau paaiškėja,
kad vien vardo pakeitimas iš DBLS į PLB tu
rėtų neigiamų pasėkų, nekalbant apie tai, kaip
ir ką naujoji organizacija iš viso sugebėtų pa
daryti.
PLB įstatų reikalavimas laikyti visus lietuvius
jos nariais niekuomet nebus įgyvendintas, nes
tremtyje neturime baudžiamosios ir priverčia
mosios jėgos. O įrašyti nariais tuos lietuvius,
kurie savo laisvu noru nenori priklausyti bendruo
menei, būtų tik nereikalingas apsisunkinimas.
Būtų iliuzija, kad daugiau lietuvių įstos nariais
į PLB kaip į DBLS. Juk šiandien niekas nekri
tikuoja DBLS įstatų ar jos santvarkos, o nepri
klausymą Sąjungai teisina kitokiais argumen
tais, kaip bloga valdyba, asmenišku nesugyvenimu ir p. Tie argumentai neišnyks ir PLB įkūrus.
Netikiu, kad senoji mūsų išeivija į naują orga
nizaciją ateitų. Senoji išeivija turi savo drau
gijas ir jomis yra petenkinta. Naujų dalykų
nenori ir jais nepasitiki.
Ir paskiausiai, lėšų paskirstymas mums vi
siškai nepriimtinas.
Atiduodant 40% pajamų
PLB centrui, tektų proporcingai sumažinti D.
Britanijoje veikimą. Tai būtų nusidėjimas ne
tik prieš mus pačius, bet ir prieš tautą. Brita
nija, būdama Imperijos centras ir arti Europos,
yra ypatingai svarbus kraštas Lietuvos vadavimo
byloje. Dėl to čia veiklą reikia ne mažinti,
bet didinti. Tik lėšų stoka mums trukdė iki
šiol tą veiklą dar labiau išplėsti.
Nenuostabu, kad DBLS Centro Valdyba
negalėjo išpildyti VLIKo patvarkymo likviduoti
Sąjungą ir įsteigti PLB. Centro Valdyba nėra
likvidacinė komisija ir Sąjungos likimą gali
nuspręsti tik atstovų suvažiavimas. Iki suva
žiavimo C. V., pasitarusi su Taryba, nutarė
pareikšti pritarimą pasaulinės lietuvių bendruo
menės organizavimo idėjai ir prisidėti prie
pasaulio lietuvių seimo sušaukimo darbų. Čia,
gal, reiktų priminti, kad Sąjungos suvažiavimas
pirmasis iškėlė pasaulio lietuvių bendruomenės
reikalą ir dėl to nėra abejonės, kad dauguma
Britanijos lietuvių tam pritaria. Klausimas tik
dėl formos.
Manau, kad nereikėtų iš karto šokti per aukš
tai, nes galima nukristi ir skaudžiai užsigauti.
Visuose kraštuose, kur yra lietuvių, ten veikia
ir jų organizacijos. Jų veikimo nereiktų ardyti,
bet paprašyti iš organizacijų sudaryti centrinius
organus, kur jų dar nėra, ir tokie organai at
stovautų Pasaulio Lietuvių Bendruomenę tuose
kraštuose. Juo greičiau sušaukti pasaulio lie
tuvių seimą, kuriame atstovai balsuotų pagal
atstovaujamų asmenų skaičių. Seimas suras

NAUJA LIETUVOS BŪKLE TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE
Tarptautinėj Lietuvos, kaip visų Baltijo ir
visų pavergtųjų kraštų būklę galima matyti
jos kitimo tris skirtingus laikotarpius.
Pirmieji pokariniai metai sudarė taikos ban
dymų ir jos iliuzijų laikotarpį. Tie bandymai
iš pradžių buvo nuoširdūs, ypatingai Prancū
zijoje ir Jungtinėse Valstybėse. Didėjant nesu
tarimams ir veto panaudojimams Saugumo
Taryboje, taikos viltys nyko, bet jos kurį laiką
buvo stiprinamos dirbtiniu būdu. Politiniuose
tų valstybių sluoksniuose buvo pastebimas noras
guostis įtaigos būdu, jaučiant nerimą dėl neįgy
vendinamos taikos, ir nenoras prisipažinti ap
sirikus savo viltyse. Nenuostabu, kad tuo
metu baltiečiai ir kitos tautos, siekiančios lais
vės, rado visur mažą pritarimą: jos buvo laiko
mos nuotaikos gadintojos. Paryžiaus taikos
konferencijos metu lietuvių diplomatams, no
rintiems išreikšti tautos valią, buvo patariama,
pačios tautos labo dėliai, laukti geresnio laiko.
Jau antraisiais pokariniais metais prasideda
naujas tarptautinių santykių laikotarpis, pasireiškiąs ginčais. Nesutarimams tarp Rytų ir
Vakarų didėjant, augo ir susidomėjimas pa
vergtaisiais. 1949 m. buvo daugumo valstybių
pasirašyta genocido konvencija. Antroje tų me
tų pusėje UNO vadovybei įteiktieji visų paverg
tųjų tautų ir ypatingieji lietuvių memorandu
mai genocido klausimu nesusilaukė jokių pa
sėkų, bet vistik neliko be atgarsio. Patiektieji
duomens buvo panaudoti socialinės UNO ko
misijos posėdžių ginčuose.
Lietuvos ir kitų
Baltijo tautų klausimas laikomas nuošaliai, bet
jis tampa naudingas politinių kivirčų argumen
tacijai.
Korėjos įvykiais, kuriuose reikia matyti tre
čiojo pasaulinio karo apraiškas, galbūt, netie
siogines, prasideda trečiasis, visiškai naujas
tarptautinės Lietuvos būklės kitimo laikotar
pis. Korėjos karas, prasidėjęs pakilusia, hero
jiška nuotaika, pasirodė esąs rimtas reiškinys.
Kiekvienu metu laukiant naujų karo židinių
pasireiškimo Azijoje ir net Europoje, pavergtieji
tampa, savo veikloje, nebe nuotaikos gadintojai,
bet, vienoje ir kitoje pusėje, priemone karinei
ir politinei veiklai pateisinti: jie tampa taip
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pat busimieji sąjungininkai. Tas būklės paki
timas išaiškina dabartinį susidomėjimą lietu
viais ir kitais pavergtaisiais, pasireiškusį Va
karų spaudoje ir jų politiniuose sluoksniuose.
Su tais pačiais įvykiais siejasi du nauji, Lie
tuvą . liečia memorandumai. Vienas jų, pasi
rašytas daugumo pavergtųjų tautų atstovų,
buvo įteiktas liepos 25 d., Centrinės ir Rytų
Europos Federalinio Klubo . vardu,. UNO se
kretoriui ir Jungtinėms Valstybėms. Jame iš
reiškiama padėka Trumanui už energingą ame
rikiečių pasipriešinimą komunistų antpuoliui
Korėjoje, tikintis, kad išvadavus šį kraštą, bus
imtasi vaduoti ir kitus pavergtuosius kraštus.
Liepos 27 d. visi trys Baltijo kraštų ministrai
Jungtinėse Valstybėse įteikė tos valstybės se
kretoriui Europos reikalams memorandumą,
kuriame išreikšta padėka amerikiečių tautai už
Baltijo kraštų užėmimo nepripažinimą ir pa
ramą, suteiktą per dešimtį metų. Ta pačia
proga prašyta Jungtinių Valstybių, nesulaukiant
jokių UNO žygių, imtis iniciatyvos genocidui
Baltijo kraštuose sustabdyti. Taip pat priminta
Amerikai, pasiryžusiai ginti Korėją, kad Baltijo
kraštai buvo, prieš dešimtį metų, to paties ko
munistinio antpuolio auka, ir dabar yra lygiai
verti paramos.

*

*

*

Naujai pasireiškiančios lietuvių ir kitų pa
vergtųjų tautų pastangos tarptautinėje politi
koje negalės staiga pakeisti dabartinės būklės,
bet, ypatingos pasaulinės nuotaikos dėka, jų
vaidmuo bus didesnis, negu ankstyvesnės veiklos.
Korėja, kiti grąsinami kraštai, Lietuva ir visos
pavergtosios valstybės siejasi ne tik mūsų gal
vojime, bet ir praktiškiausiose politikų išskai
čiavimuose.
Pirmasis naujosios prancūzų vy
riausybės užsienio reikalų ministro Schuman’o
pareiškimas tarptautiniais klausimais turėjo tiks
lą pabrėžti ryšį tarp Korėjos ir Indokinijos.
Pasaulinio karo akivaizdoje visi įvykiai lygiai
lengvai siejasi, kaip ir visi karo židiniai. Ko
rėja verčia taip pat galvoti apie Jugoslaviją,
o ši apie visą rytų Europą.
L. Kvietinskas

visiems priimtinas bendravimo formas, nustatys
ateities veikimo planą, išdirbs įstatus, nustatys
mokesčio dydį, išrinks centrinį organą ir kt.
Tuo būdu bus sukurta pasaulinė lietuvių ben
druomenė, kuri jungs ne tik išviršine uniforma,
kiek reikalų bendrumu: tos pačios kančios,
lietuviškas kraujas, tas pats tikslas siekti lie
tuvybės išlaikymo ir Lietuvos valstybės išvada
vimo. Tie dalykai, mano nuomone, yra daug
stipresni ryšiai, kaip pavadinimai, išviršine or
ganizacijos forma ir p.
D. Britanijoj bendras lietuvių organas galėtų
būti sudarytas iš DBLS Centro Valdybos, Lon
dono ir Škotijos lietuvių federacijų valdybų.
Neseniai Amerikoje išrastas prietaisas, kuris
Tuo būdu, kaip senoji taip ir naujoji išeivija
knygos ar laikraščio puslapį padidina penkis
būtų atstovaujama. Esu tikras, kad senoji išei
vija prie tokio bendro organo mielai prisidėtų. kartus, dėl to ir silpnai matą gali be vargo skaityti.
Tikiu, kad tokiu keliu einant, būtų greičiau
} ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA
pasiekti reikalingi vaisiai ir sukurta pasaulio
BLACKPOOLYJE
lietuvių, bet ne poros ar trijų kraštų PLB ben
Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
druomenė.
šilingo.
Būtina iš anksto užsisakyti.
Kaip ten bebūtų, manau, kad šios pastabos
Kreiptis adresu:
galėtų duoti medžiagos diskusijoms, beieškant
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road,
tolimesnės formos viso pasaulio lietuvių bendra
Blackpool, N.S.
darbiavimui.
M. Bajorinas

Neprityrę ir plepūs korespondentai žinias ir
nutikimus perduoda su visais niuansais.
Jų
pranešimai labiau panašūs į policijos protoko
lus, bet ne į radijo žinias. Gautos informacijos
ištaisomos, padailinamos, balsavusiųjų % dvi
L. SEIMO RINKIMŲ KOMEDIJA BAIGTA gubai padidinamas ir tuoj skelbiamos per radiją.
Kaune rinkimai vyksta „sklandžiau”. Tankus
Liepos 14 d. popiečio valandomis į Kauną
pradeda plaukti pirmieji pranešimai iš provin rinkiminių būstinių tinklas įgalina kontroliuoti
cijos. Spec, radijo korespondentų žinios aliar kiekvieną sąrašuose įtrauktą rinkiką. Apie 16
vai. Kauno miestui pritaikoma provincijoj iš
muojančios:
Provincija L. Seimo rinkimus boikotuoja, bandyta taktika: nebalsavusieji lankomi namuo
apylinkių rinkiminės būstinės tuščios, didelės se ir švelniai raginami pilietinių pareigų atlikti...
žmonių spūstys bažnyčiose.
Ligi 11 vai. prie
Vakarop, „budriosios Stalino akys” išvysto
urnų „priėjo” 7-18% rinkiminuose sąrašuose akiplėšišką veiklą: pirmojo įspėjimo nepaklausę,
įtrauktų rinkikų.
sulaukia antrojo „vizito” ir dabar grasinimu
Kai kur, (Put
Kretingos, Skuodo, Sedos ir Tirkšlių rajo ir keiksmu vejami prie urnų.
nuose paskleista prieš rinkimus nukreipto tu vinskio ir Duonelaičio gatv.), iš nebalsavusiųjų
rinio atsišaukimų. Ūkininkai nedrįsta iš namų atimama asmens dokumentai, o savininkai
„prašomi” atvykti į rinkimines būstines...
kojos iškelti...
Zarasų ir Utenos apskrityse aktyvus pasi
17 vai. Vyr. L. Seimo rinkimų komisijos pir
priešinimas, į rinkimines būstines važiavusios mininko V. Niunkos patvarkymu, Radiofonui
vietos ruselių gurguolės išsklaidytos, — atpiaus- uždraudžiama skelbti provincijos koresponden
tyti arklių pakinktai, vežimai suversti į ravus... tų pranešinėjamas rinkimines žinias, ypač bal
Mariampolės apsk. ribose važinėja komjau savusių %.
Korespondentams paliekama teisė
nuolių ir policijos vairuojamos automašinos ir pranešinėti provincijos nuotaikas, rinkiminius
ragina piliečius vykti į rinkimines būstines.
vaizdus, džiaugsmą, liaudies svajones ir p. Ma
Alytaus apsk. komjaunuoliai, žydelkaitės vaik tematinius balsavimo apskaičiavimus, % % ir
što iš namo į namą ir iš gyventojų „surinktas” spėjimus Radiofonui ima tiekti pati Seimo rin
balsavimo korteles skubiai pristato į rinkimų kimų komisija. V. Niunkos „štabas” stebuk
būstines.
lingai (kelių valandų bėgy) pakelia balsavusiųjų
Kėdainiuose ir Panevėžyje iš lovų iškelti li %. Pav. Raseinių apsk. iki 14 vai., radijo ko
goniai, seneliai ir paliegėliai sodinami į mašinas respondento pranešimu, balsavo 19% rinkiminę
ir gabenami prie rinkiminių urnų.
teisę turinčių piliečių; gautomis iš V. Niunkos
Rokiškio apsk. ruseliai, arkliais jodinėdami po žiniomis, iki 18 vai.
Raseinių apskrityje jau
kaimus, jėga iš gyventojų išreikalauja rinkimi buvo „nubalsavę” 89%. Vyr. L. Seimo rinkimų
nes korteles, krauna į kepures ir patys pristato komisija procentą didina keturgubai, kad tik
į būstines.
pakėlus rinkikų nuotaikas.
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Skandalinga tikrovė, visiškas L. Seimo rinkimų
bankrotas, pasyvus ir aktyvus pasipriešinimas
juokingai mažas balsavimo % priverčia Vyr.
L. Seimo rinkimų komisiją griebtis naujos iš
monės.
19 vai. Kauno radijas skelbia „prezidento”
J. Paleckio aktą, kuriuo L. Seimo rinkimai
pratęsiami vienai dienai — ligi liepos 15 d.
21 vai. vakaro. Motyvai: krašte siautusios
audros ir lietus sugadinusios kelius, aptvindžiusios rinkimines vietoves, nevisi krašto piliečiai
galėję prieiti prie balsavimo urnų.
Liepos 15 d. praeina triukšmingai. Jei bal
savusiųjų % ir nepakyla, bet rinkiminės vaidy
bos, svaigulio daugiau, negu liepos 14 d. Rinki
minėse būstinėse rengiami šokiai, žaidimai,
pasilinksminimai. Komisijų nariai geria patys,
vaišina rinkikus, agitatorius ir muzikantus.
Į rinkiminį „ermyderį” įsijungia raudonarmie
čių ansambliai. Nuvargusius komjaunuolius, va
kar siautėjusius kaimuose ir miesteliuose, šian
dien pavaduoja raudonarmiečiai, apskričių ir
apygardų rinkiminių komisijų nariai.
Liepos 15 d. procentas balsuotojų auga iki
nesuvokiamų apskaičiavimų. Pav. liepos 14
dieną, (V. Niunkos pranešimu), Mažeikių apsk.
balsavo 84%, o jau liepos 15 d. balsavimo ur
nas „pasiekė” 82% naujų rinkikų; išeitų, kad
Mažeikių apsk. balsavo 166%.
Atžymėtinas faktas, kad be Lietuvos piliečių,
pirmą kartą L. Seimo rinkimuose dalyvavo
svetimšaliai. Pav. rinkiminėse apylinkėse siau
tėję varovai — raudonarmiečiai (liepos 14 ir
15 d.d. lietuvius varę prie balsavimo urnų),
Raudonosios armijos politiniai vadovai, — ak
tyviai prisidėję prie L. Seimo rinkiminės propa
gandos, visi jie buvo aprūpinti Vyr. L. Seimo
rinkimų komisijos pažymėjimais — balsuoti
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MINTYS APIE LAISVAJA LIETUVA

o vieton carinės susikūrė naujoji plutokratija,
kuri žymiai plėšresnė ir žiauresnė už ankstesnę.
Revoliucinės santvarkos ilgą laiką dangstosi
(Tęsinys)
žant jokių saitų. Krašte rasime suirutę senuose
neva moderniškomis formomis, nors turiniu,
Tos mažumų nuotaikos ir kaimynų užgaidos nuosavybių santykiuose.
kartais, jos yra reakcionieriškesnės.
Pereinamasis tarpsnis nepaprastai svarbus.
darė milžinišką jėgų patikrinimą. Bet tas egza
IR KAS GI MANO ARTIMAS
Revoliucinių negerovių galima išvengti tik
minas palaidojo didelius polėkius atkurti isto Nežiūrint eilės neigiamybių, tauta išgyvens tautai ir šviesuomenei susigyvenus. Tas sugy
Vienas žmogus ėjo iš Jeruzalės į Jeriką. Jis
rinę Lietuvą. Istorinės Lietuvos žemėlapiai pa nemažą dvasinį pakilimą, kuris sudarys pagrindą venimas turi būti ne vien formalinis, bet turi pateko tarp galvažudžių. Tie apipiešė jį ir, sutenka į archyvų stalčius. Prisikelia tautinė- stambioms reformoms. Tos reformos daug kur apimti platų turinį: demokratinę pilnutinę socia žeidę jį, nuėjo* sau, palikdami jį pusgyvį. Atsitiko,
etnografiškai apkarpyta Lietuva, kurioje mažu tuoj reiks daryti. Jos turi remtis socialiniu linę santvarką.
kad tuo pačiu keliu ėjo vienas KUNIGAS ir,
mos turi rėžiantį balsą, bet palyginti mažą svorį. teisingumu, dorovingumu ir kultūrine pilnatimi.
Pilnutinė demokratija apima ne vien formalinę matydamas jį, PRAĖJO. Taip pat ir LEVITAS:
Pačioje pradžioje turi būti sutelktas dėmesys laisvę, lygybę, bet toms sąvokoms suteikia turi MATĖ ir PRAĖJO. Vienas gi keleivis SAMA
II. ŽVILGSNIS ATEITIN
į asmenybių atranką. Demokratijos santvarkoj nį. Maža pilietinių laisvių, nes siektina pilnu RIETIS ėjo pro jį ir, jį pamatęs, BUVO GAILES
1. PEREINAMASIS LAIKOTARPIS
yra galimybė asmenybėms pasireikšti.
Žinome tinio kūrybinio gyvenimo. Tat reiškia — kiek TINGUMO SUJUDINTAS.
ir demokratijoje taip pat apstybę priemonių, vienas tautietis turi būti aprūpintas priemonė
♦ ♦ ♦
Nepriklausomoji Lietuva teisiniu požiūriu da
kuriomis gali būti užgniaužtos asmenybės. Per mis siekti tikslo.
Formalinė demokratija, lei
Nors MEILĖS ĮSAKYMAS yra Naujojo
bar yra suspenduota. Ji nelyg pasakos užmig
dėtas partinis įsivyravimas ir asmens štampa džianti laisvai badauti ar būti be pastogės — Testamento pagrindas ir kertinis akmuo, nors
dytoji gražuolė, kuriai prikelti laukiami did
vimas turi būti pažabotas. Partijos, kaip prie negali būti tikra savo rytojum. Pilnutinė demo pirmųjų amžių krikščionys buvo lengvai iš
vyriai. O jais turėsime būti mes — dabartinė
monės tikslui siekti, dažnai painiojamos su pa kratija turi ne vien išspręsti ūkines, socialines, kitų išskiriami meile ir gerumu, XX-jo amžiaus
lietuvių tautos karta.
Šiandien neretai nuogąstaujama dėl Lietuvos čiu tikslu. Toms negerovėms išvengti ir įvairiems kultūrines problemas, bet patikrinti laisvę kurti KRIKŠČIONYS pasižymi meilės stoka. Ar ne
spekulatyviems polėkiams pašalinti reikalingas ir apsaugoti kuriančius nuo griaunamosios nuostabu, kad Viešpats, piešdamas Paskutinio
suverenumo ateityje. Aš norėčiau drauge su
įstatymas, reguliuojąs partijų veiklą.
laisvės.
Teismo Dieną, aiškiai rodo, kad teisiamieji
Emery Reves paklausti: „Ko vertas Lietuvos
Lygybės problema dar sudėtingesnė. Jos są bus teisiami pagal artimo meilės normas. Bu
Pereinamojo meto vyriausybė bus reikalinga
„apsisprendimas”, kai „apsisprendusi” Lenkija
užima Vilnių. Kas gi buvo tas Lenkijos „apsi platesnių įgaliojimų, iki krašte taps atstatyta voką aprėžti yra žymiai sunkiau, nes gerai ži vau alkanas, nuogas, ligonis, kalinys. Ar pa
Ką vienam iš mano mažiausių
sprendimas”, kai ją sunaikino „apsisprendusi tvarka ir krašto gyventojai įsijungs į darbą. nome, kad jau gimimu žmonės nelygūs. For dėjote man?
Toji vyriausybė negali pavėluoti nebūtinų prie malinė lygybė mažai ką sako. Sovietuose pra brolių padarėte, MAN PADARĖTE. O Vieš
Vokietija”.
Lietuvos greitas atsikūrimas, vidinis pajėgu monių. Todėl jos veikla reikalinga kritikos ir dėta kurti formalinė lygybė, tačiau prieita prie paties mažiausių brolių pilnas pasaulis.
♦ * *
mas, sugebėjimas prisitaikyk naujajai tikrovei ir priežiūros. Atstatymas pastovios kūrybinės nuo masių pavergimo ir tariamos negausios šviesuo
įsijungimas tarpvalstybiniuose santykiuose pa taikos ir saugumo — bus vienas jos rimčiausių menės vyravimo. Esminė lygybė remiasi ne
Kartais labai nuostabu, kad tie žmonės,
gelbės radikaliai išpręs'i klausimus, kurie šian uždavinių. Bet tai nereiškia, kad jai būtų kai kurių, bet visuotiniu gerbūviu ir galiomis kurie pasižymi nuolatiniu bažnyčios lankymu
suteikta teisė daryti teroristinius aktus, jei jie pasiekti gabesniems aukščiausio laipsnio pakopas ir išorinių religijos formų pildymu, stokoja
dieną daugelį gąsdina.
kūryboje. Toji kūryba tarnauja ne vien kūrė
nebūtini.
Suverenumo apkarpymas turės būti daromas
meilės. Mes kartais, pasišokstame kaltinti reli
jui,
bet visai tautai. Kūrybingumas, tam tikrose
ne vien mažesnėms valstybėms. Didesniųjų vals
Primityvus kerštas, sąskaitų suvedimas bus
giją, pasisakome prieš nuolatinę jos praktiką
tybių storis bus juntamas, bet mažesniųjų ini ypač aitrus. Dorovės palūžimas ir atlaidumo sąlygose, priklauso ne vien tautos nusiteikimo, bet greit susiprantame, kad ne religija kalta,
ciatyva taip pat turės žodį. Jokia tarptautinė sumažėjimas reikalaus greitų veiksmų, kurie, bet asmens sugebėjimų. Sugebantieji, gabieji bet žmonės, kurie garbina Viešpatį LŪPOMIS,
galia negalės išmokyti tinginių būti darbščiais kartais, gali nuvesti į klaidingas išvadas. Po savo srityje turi būti atrenkami ir auklėjami o jų širdis toli nuo Dievo, toli nuo žmonių.
ir taupiais. Nekultūringų ji nepadarys kultū litinis teisingumas atsikūrusioje Prancūzijoje, dirbti savo tautai.
Išorinis religijos praktikavimas, be turinio,
Socialiniame gyvenime mes visur pastebime
ringais. Kiekviena valstybė užims tą vietą, kuri išgyveno tik vieną okupaciją, nuėjo kreivu
minties ir vidinės ištikimybės, keršija. Aklas
kurią nusipelnys savo darbu ir kūrybine galia. keliu. Mums tat ypač įsidėmėtina. Karų ir būtinumą tam tikro skaičiaus vadovaujančių. netoli ves aklą: ABU KRIS Į DUOBĘ.
Ne tiek formalūs konstituciniai, o suardytos okupacijų metu padaryti nusikaltimai turės būti Įmonėse yra vyresni darbininkai, vadovybė.
* * •
tikrovės klausimai sudarys daug rūpesčio. Karai paskubomis suskaidyti į keletą grupių. Tas Valstybė, savivaldybės turi visą aparatūrą vado
Aš
labai
linkęs
manyti,
kad ir tremtinių di
o ir Nepriklausoma Lietuva neatsikurs be jėgos teisingumo dabojimas turėtų patekti į specialių vaujančių, kurie esmėje, kaip ir eilinis darbi džiausia nelaimė yra ne pinigų, spaudos, orga
panaudojimo, okupacijos, persekiojimai, trem teismų rankas. Jų pagrindinis uždavinys ne ninkas, turi kitiems patarnauti ir būti naudingi nizacijų trūkumas, ne pati tremtis, bet meilės
tis, nuovargis paliks pėdsakus psichologinėse civilinių santykių narpliojimas, o baudimas už tautos visuotinėje kūryboje. Joks verslas, ku trūkumas. Jei Dievas yra meilė, tai mes toliau
nuotaikose. Daugeliui dienos tikrovė taps pro lietuvių tautos ir valstybės išdavimą. Čia taip ris neprisideda tautos gerbūviui didinti, pilnuti siai nuo Jo ir nuo viso to, kas gera, gražu,
grama: suvesti sąskaitas, kuo greičiausia pra pat galime atsidurti ant slidaus tako, ypač jei nėje demokratijoje negali egzistuoti.
Tikrovėje laisvė ir lygybė nėra absoliučios kilnu, kai meilės trūkstame. O kad meilės di
turtėti ar atgauti buvusią nuosavybę, nesivar nebus aiškiai aprėžta to teismo kompetencija.
sąvokos.
Kiekvienu atveju jos turi būti deri džiulė stoka mūsų tarpe, nereikia ilgai dairytis.
Pasirinkus grynai teisminę procedūrą ir nušalinus
* * *
administracijos intervenciją, užsitęs teisingumo namos su kitų laisvėmis ir lygybės pradu. Tas
derinimas
galimas
pripažįstant
tam
tikrą
auto

Nesitcisinkime,
nes
taip padarė Kainas. Ne
organų veikla ir galop teks sušvelninti.
Bet
ritetą.
Netekus
autoriteto,
masės
ieško
prana

išsikalbinėkime
laiko
neturėjimu, nes taip pa
šis būdas yra tikslesnis už giljotinos siaubą.
šų.
darė
ir
kunigas
ir
levitas.
Nesiteisinkime, kad
Svarų žodį tars amnestija. Joje glūdi kai kurie
Šviesuomenė būtina: įmonėms, profesinėms tai ne mūsų reikalas. Mums nepadės nei kuni
pavojai, tačiau mažesni už teroro siaubą.
organizacijoms, viešosios teisės biurokratijai ir gystė nei moterystė, jei mūsų širdyje vietoj mei
politikai vadovauti. Šviesuomenė privalo turė lės gyvens neapykanta ir savanaudiškumas.
2. TAUTA IR ŠVIESUOMENĖ
ti šias savybes, nežiūrint kurį veiklos barą pasi
♦ * ♦
Nepriklausomoji Lietuva buvo atkurta sutar rinktų: išsimokslinimą, patyrimą, tinkamas būdo
MEILĖ UŽDENGIA DIDŽIULĘ NUODĖ
tinai šviesuomenės ir pačios tautos. Pirmoji savybes, vadovaujamiems autoritetą, pareigas
MIŲ DAUGYBĘ. Meilė buvo ir pasiliks mūsų
skleidė mintis, bet joms įgyvendinti turėjo tal tautai siauresne ir platesne prasme.
laisves ir prisikėlimo viltis ir paguoda.
kininkauti lietuvių tauta. Tokia sutartinė bū
Šviesuomenė savaime neišauga. Jai reikia
T. Bruno Markaitis, S. J.
tina ne vien kovoti už laisvę, bet kiekviename atrinkti pačius gabiausius, sistematiškai išmoks
pilnutinės kultūros žingsnyje. Praeityje bajo linti, sudaryti sąlygas įgyti patirtį ir dirbančius
PAMALDOS
rijos atskilimas buvo didelis smūgis lietuvių apdrausti nuo įvairių išorinių įtakų, kad komtautai. Nepriklausomoje Lietuvoje nevisuomet petetingo vieton neįsodinus, tam tikrais sume
Bradforde rugpiūčio 20 d., 12,30 vai. St. Ann’s
šviesuomenė įsijautė tautoje. Toks atitrūkimas timais, visai nepajėgų. Tat veda į protekcio bažn.
veda į suirutes. O suiručių, tarčiau operetinių nizmą, kuris yra valstybinės santvarkos grybe
Halifaxe — rugpiūčio 27 d. 11,30 vai. St.
revoliucijų, mes netrukome. Patirtis moko, kad liu. Ne išorinė globa, politinės konjunktūros, Columba bažn.
kilniausia revoliucija yra blogesnė už lėtą evo o žmogaus vidinė vertė turi nulemti atrenkant
liuciją. Šie žodžiai turėtų būti suprantami, nes ir keliant į aukštesnę vietą.
Gauta iš Amerikos keliolika egz. G. A. Buer
revoliucijos griuvėsius turi kažkas atstatyti.
Lietuvių tauta, turėdama apsčiai gabių švie
Kad nereiktų lankstytis renkant golfo svie Psichologinis lūžis, įvykęs revoliucijoje, tik suolių, lengvai galės išspręsti jų bendravimą su ger knygos „Barono Miunchhauzeno nuoty
dinius, yra išrastas tam tikras prietaisas. Svie pamažu išlyginamas. Gi visos revoliucijos bai tauta. Lietuvių tautoje tarp šviesuomenės ir
kiai” — krūva sultingų nuotykių. Kaina 8
dinys įspraudžiamas į vamzdelį, kuriuo paskiau giasi išeinamuoju tašku. Prancūzų revoliucija tautos yra glaudus saitas, nors praeityje ir buvo
šilingai. Užsisakyti: K. Barauskas, 12, Mayfield
kyla į kreipšį.
Patogu senesniems ir storiems nuvedė nuo karaliaus į imperatoriaus sostą. kiek pažeistas.
Gediminas Galva
Rd., Eccles, Manchester.
žaidėjams.
Rusų revoliucija atgaivino caristines tradicijas,
(Bus daugiau)
toje L. Seimo rinkimų apygardoje, kurioje vyk
dė komisijos skirtas „pareigas”.
Kauno Radiofonan priskirtas Maskvos radijo
korespondentas drg. Efroimsonas, Maskvos ir
Leningrado spaudos atstovai A. N. Tajev ir
V. M. Paniuškin buvo aprūpinti Kauno Radio
fono tarnybiniais pažymėjimais Nr. Nr. 1034,
1044, 1045 ir „rinkikų pareigas” atliko balsuoda
mi Universiteto Rūmuose įsikūrusioje būstinėje.
Liepos 15 d. vakare rinkiminės būstinės už
daromos. Dvi dienas vaidinta L. Seimo rinkimų
komedija baigta.
Liepos 16 d. Vyriausioji L. Seimo rinkimų
komisija skelbia „rinkimų” rezultatus. Išrinkti
visi 79 „liaudies sūnūs ir dukros”.
Drg. V.
Niunkos pranešimu, visose rinkimų apygardose
balsavime dalyvavo 1.386.569 rinkikai, kas
sudaro 95,51% visų tų, kurie turėjo teisę daly
vauti rinkimuose.
Negaliojančių ir paduotų
prieš Lietuvos Darbo S-gos kandidatus buvo
11.220 balsų, kas sudaro 0,81 % dalyvavusių
rinkimuose.
Per radiją paskelbta žinia palydima Interna
cionalo muzika.
Liaudies Seimas išrinktas!
Liaudis porai dienų paliekama ramybėj. Spau
da ir radijas L. Seimo garbei gieda ilgiausius
himnus. Vyriausybė ir Komunistų Partija užim
ta Lietuvos sovietizacijos planų ruošimu.
Į Lietuvą pradeda plaukti raudonarmiečių
šeimos. Didesniuose miestuose sekvestruojama
namai ir atskiri butai.
Prie L. Vyriausybės ir Komunistų Partijos
atsiranda iš Sovietų S-gos atsiųsti įvairūs „spe
cialistai” ir „patarėjai”.
Liepos 16 d. raudonarmiečiai sekvestruoja
Mariampolės Marijonų Kongregacijos namus.
Lituanistine medžiaga gausi biblioteka apva
giama, išdarkoma ir sunaikinama.

Prekybos įmonės, krautuvės, sandėliai, ko
operatyvai, pramonės, viešojo maitinimo ir
kt. įmonės gauna įsakymą — dienos pajamas
įnešti į Lietuvos Banką. Mokėjimai galima da
ryti tik Lietuvos Bankui prižiūrint.
Liepos 16 d. Vidaus Reikalų ministeris M.
Gedvilą savo ranka rašo „prezidentui” J. Pa
leckiui tokio turinio raštą:
„Ponui Respublikos Prezidentui,
Valstybės saugumo sumetimais laikau, kad
buvusį Lietuvos Respublikos ministerį pirmi
ninką »A. Merkį ir užsienių reikalų ministerį
Urbšį, kartu su jų šeimomis, reikia išsiųsti iš
Lietuvos teritorijos, kaipo pavojingus Lietuvos
valstybei, ir Sovietų Sąjungoj apgyvendinti.
Prašau Tamstos, Pone Prezidente, sutikimo.
M. Gedvilą, Vidaus Reikalų Ministeris
Kaunas, 1940. VII. 16 d.”
Rašto gale, M. Gedvilą savo ranka prirašo
ir sprendimo tekstą: „Tvirtinu ir sutinku. Res
publikos Prezidentas. Kaunas, 1940.VII. 16 d.”
„Prezidentui” ilgai neteko galvoti: paliktoje
parašui padėti vietoje Paleckis susuka savo
pavardę ir sprendimas atliktas.
Liepos 17 d. L. Kariuomenės vadas F. Baltušis-Žemaitis pasirašo įsakymą, kuriuo įvedama
karininkų, puskarininkių ir civilinių tarnautojų
politinis atestavimas.
Kariuomenėje pradeda
veikti šnipinėjimo organizacija.
Liepos 18 d. „Prezidento” J. Paleckio aktu —
Liaudies Seimas šaukiamas pirmojo posėdžio
liepos 21 d.
Liepos 19 d. Kauno ir Vilniaus Radiofonai
gauna naujas bolševikinės propagandos ir agi
tacijos „plokšteles”, Iš Maskvos prisiunčiama
per 200 įvairaus turinio paskaitų, kurios skubiai

verčiamos lietuvių kalbon ir skaitomos per ra
diją. Programoje atsiranda ilgiausi aiškinimai:
„Kas yra sovietų valdžia”, „Didžiosios Sovie
tų S-gos piliečių teisės”, „Valstybinė motinos
ir vaiko apsauga Sovietų S-goje”, „Ko galime
pasimokyti iš SSSR”, „Sovietų S-gos piliečių
teisė į darbą ir poilsį”, „Sovietų S-gos tautų
draugystė”, „Kodėl jaunimas myli Staliną”
ir 1.1, ir 1.1.
Skaitytos paskaitos dedamos spaudoje ir
J. Šimkaus vedamoje Spaudos Apžvalgos va
landėlėj kartojamos radijo klausytojams.
Radijo klausytojai ima kursti nuo neapsakomo
Sovietų S-gos klestėjimo, žydėjimo, „gerbūvio”
kilimo, džiaugsmo, didybės, meilės kiekvienam
liaudies sūnui...
Liepos 20 d. skelbiamas Lietuvos kultūros
paminklų apsaugos įstatymas.
Raudonarmie
čiai ardo Lietuvos piliakalnius, grobsto dvarų
inventorių, naikina istorinius dokumentus, bi
bliotekas, degina kryžius ir rūpintojėlius.
Skelbiamas Lietuvos Skautų S-gos likvida
vimo įstatymas.
S-gos turtą nusavina Kom
jaunimo S-ga ir Pionieriai.
Įsteigiama ūkinio planavimo taryba.
Per Lietuvą slenka nauja mitingų ir susirin
kimų banga. Iš įmonių, fabrikų pradeda plaukti
rezoliucijos, kalbėtojų pareiškimai — jungtis
į Tarybų Sąjungą, įgyvendinti Stalino konstitu
ciją!
Radijo kalbėtojai savo kalbas užbaigia šū
kiais: „Reikalaujame įvesti tarybinę santvarką”,
„Dėkimės prie galingosios socializmo sąjungos”,
„Tegyvuoja socialistinė Lietuva”, „Suriškime
savo likimą su Sovietų S-ga”, „L. Seimas pri
valo išgirsti liaudies troškimus”, „Pusiaukely
nesustokim!”
(Bus daugiau)

i NAUJAS PLENTAS į
i............... PEARL S. BUCK

..............J

III
— Visiems bus geriau, kai padarys tą plentą
ir nugriaus tavo krautuvę, tu, plėšike! — ji
drėbtelėjo, įsitikinusi, kad jis neduos jai dau
giau vandens.
— Niekas nieko negalės paimti iš manęs, —
sušuko jai Lu Čenas, o kai ji piktai nusijuokė,
pridėjo: — Štai ką aš manau apie tavo plentą!
•— Piktai spiovė jis į aslą.
Po valandėlės atsidarė durys, ir vidun įėjo
sūnus.
— Kas ką sako apie naująjį plentą? — tin
giu balsu paklausė sūnus, pridėjęs ranką prie
arbatinio, kad įsitikintų, ar vanduo jame dar
neatvėso.
— Na jau, — atsakę Lu Čenas, — tu vis
dėlto grįžti pavalgyti?! Kur buvai visą dieną?
— Jie sako tiesą apie naują plentą, — atsakė
sūnus, gerdamas atvėsusią arbatą pro arbatinio
kaklelį. — Tikra tiesa. Plentas eis per mūsų
krautuvę. Paims dešimt metrų iš mūsų sklypo
liks tik pusė miegamųjų kambarių užpakalyje...
Lu Čenas krūptelėjo, netikėdamas sūnaus
žodžiais. Bematant jis supyko, akyse pritemo.
Pakėlė ranką ir ištrenkė iš sūnaus rankų arbati
nį, kurs nukrito žemėn ir sudužo.
— Tu stovi čia, — storu balsu pratarė Lu
Čenas, — stovi ir ramiai geri arbatą!...
Pamatęs nustebusį sūnaus veidą, Lu Čenas
pradėjo verkti ir skubiai nuėjo į miegantį,
įlipo į lovą ir užsitraukė užuolaidas
Rytą pabudęs, vis dar pyko ant sūnaus. Kai
jaunasis vyras pusryčiavo ir valgė ryžius, Lu
Čenas, suraukęs antakius, piktai murmtelėjo:

“ BRITANIJOS4 LIETUVIS ”

HYDE PARKO IŽYMENYBĖS

1950 m. rugpjūčio 18 d.

Londonas turi daug parkų, bet Hyde parkas
iš visų išsiskiria ir ne vien tik dydžiu. Sekmadie
niais, ypač kai gražus oras, parke pagausėja
žmonių. Sunku rasti vietelę be jų. Vieni žo
lėje išsitiesę guli, kiti po 2 penus išnuomotose
kėdėse dedi. Paaugliai vaikai žaidžia, jaunimo
porelės burkuoja, balandžiai bučiuojasi — vi
siška laisvė. Didžiulis riestas tvenkinys taip pat
pilnas gyvybės: plaukioja antys, žąsys, gulbės,
šunes, valtys.
Eini parko takais (galima ir žole) ir stebiesi,
iš kur tiek žmonių.
Tūkstančiai važiuoja pa
jūrin savaitgalio proga, tūkstančiai užmiestin,
bet iš 9 milijonų Londono gyventojų lieka dar
pakankamai „namie” ir pripildo netoli šimto
viešųjų, parkų.
Hyde parkas nesiskirtų nuo kitų parkų, jei
ne vienas jo kampas ... kalbėtojų kampas. Tai
įdomi vieta, kur kiekvienas gali kalbėti ką tik
nori, nors ir didžiausias nesąmones. Jei kas
jam trukdytų, policija neleistų.
Keik nors ir
policiją. Šalia stovįs jos pareigūnas šypsosis
ir sulaikys tą, kuris bandys kalbėtojo platformą
nuversti. Tik karalių ir jo šeimą liesti nevalia.
Pažymėtina, kad šitam kampe politinę karjerą
pradėjo ne vienas Britanijos valstybininkas.
Lietuvių būrelis einam pasižvalgyti, pasi
klausyti kokio gero kalbėtojo šiame kampe.
— Su komunistais šį vakarą nesiginčysim;
išnervina. — Taip tariamės visada, kol nueinam.
Praeinam pro kalbėtojus.
Dalis jų — seni
pažįstami, jau eilę kartų girdėti.
Štai net keturios airių platformos. Visi kal
bėtojai energingi, rėkia kiek pajėgia, mosikuoja
rankom.
— Ar nepakankamą duoklę anglai iš Airijos
gavo, ar negana kraujo ir ašarų airių tauta
išliejo būdama Anglijos vergijoje.
— Lauk iš šiaurės Airijos!
Minia įvairiai reaguoja. Kai kas ploja, švil
pia, rėkia, replikuoja.
Čia vėl didelis būrys. Tai gal pats rimčiau
sias parko kalbėtojas. Jis kalba įvairiais aktu
aliais klausimais. Jo temos: politika, ekono
mika, socialiniai reikalai, istorija, filosofija,
rečiau religija. Mes jį mėgstam.
— Klausiate bus ar nebus trečias pasaulinis
karas, — kalba jis. — Tas karas jau yra. Ge
riau sakant, prasidėjo 1914 metų karo trečiasis
rundas. Kol kas jis tebėra Korėjoje. Šią va
sarą ar kitą jis persimes į Europą, kada, būtent,
sunku numatyti. Be abejonės tai yra pasaulinis
karas, Korėjoj jis vyksta ne dėl Korėjos. Tai
yra didesnių interesų susikirtimas.
— Kiek laiko šis karas truks ir kokie bus jo
padariniai, — kažkas klausia iš minios.
— Karas gali tęstis apie dešimt metų. Jį,
be abejonės, laimės Amerika, nes jos pusėje jėga,
ištekliai ir teisybė. Visai teisingai Amerika
ėmėsi vadovaujamo vaidmens, nes tai yra jos
pareiga, kaip stipriausio partnerio vakarų bloke.
Tačiau po šio karo Amerika bus neturtingas
kraštas.
— Kodėl amerikiečiai pralaimi Korėjoj?
— Manote, kad Amerika negalėtų sutriuškinti
korėjiečių per porą savaičių? Čia yra kitos
priežastys. Pirmiausia, jie turi sukonsoliduoti
savo tautą. Ir tai jiems sekasi. Taikingas
amerikietis šiandien yra įsiutęs, patriotiškai ir
karingai nusiteikęs. Net Henry Walles, kairiojo
bloko vadas, pasisakė už dabartinę Amerikos
politiką. Amerika tapo vieninga, pasiryžusi

aukotis. Parlamentas be ginčų duoda Truman’ui pinigus ir įgaliojimus. Iš kitos pusės,
Amerika turi tikslą suvienyti pasaulį lemiamoms
kautynėms. Tai yra didelis ir svarbus uždavi
nys, nes daugelis kraštų norėtų kuo ilgiau į karą
neįsivelti, taupyti savo jėgas ir net pasipelnyti
kariaujančiųjų sąskaiton.
Šiandien Britanija,
Australija, Zelandija, Kanada jau kariauja. Ar
tie kraštai kariautų, jei Amerika būtų padariusi
tvarką Korėjoje vienu rankos mostelėjimu?
Pagaliau neužmirškit, kad Amerikos pajėgos
gali būti kiekvienu momentu reikalingos gal
Formozoj, gal Berlyne ar kitur kur. Nesąmonė,
kad amerikietis blogas karys.
Prisiminkite
Amerikos nepriklausomybės karus.
— Kaip laikysis pasaulio žydija?
— Labai reikšmingas faktorius.
Greičiausia
suskils. Mažesnė jos dalis palaikys komunizmą.
— Kas bus šiam karui pasibaigus ir kuo
remiate savo samprotavimus ?
— Po šio karo seks ilga taika, o po jos vėl
karas, apokalipsės išpranašautas geltonosios ra
sės žygis. Šitie dalykai turi būti aiškūs tam,
kas žino istoriją ir moka gretinti ir aiškinti jos
įvykius. Man nebuvo staigmena Korėjos ka
ras. Tai buvo tik nuoseklus įvykių raidos
pasireiškimas. Aš tą pranašavau prieš du mė
nesius.
— Ar Tamsta tiki į Dievą ir, jei taip, kodėl
Dievas tai leidžia ?
— Tik beprotis į Dievą netiki. Tačiau reli
gija — kitas dalykas. Ateis laikas, kai šv.
Povilo ir šv. Tomo Akviniečio raštai iš univer
sitetų bibliotekų išeis į gyvenimą ir tada kardi
nolai gėdysis praeities...
Einam toliau. Didelė išmintis vargina išsiblaškusias sekmadienio nuotaikas.
Ilgabarzdis, apyjaunis vyras sakosi sukūręs
naują religiją.
— Kaip jūs galite valgyti mėsą? Argi galima
ryti kitos būtybės kūną?
Įsivaizduokit, kad
valgote savo mylimą šuniuką ir tada praeis
apetitas. Ar daug jūs skiriatės nuo žmogė
drų?...
Kitas kalba apie slaptą masonų organizaciją,
apie jų susižinojimo ženklus, laipsnius ir apeigas.
Esą, darbo ministeris Isaaks'as esąs pirmo
laipsnio masonas. Netikit? Ląžinkitės — deda
£5 prieš 5 šil.
Praeinam pro kažkokį keistą artistą, pro poetų
kampelį.
Salvation Army gieda savo giesmes.
Atokiau kalba apie dešimt įvairiausių reli
ginių sektų kalbėtojai.
Padaužų mergšių ir
kumpanosių būreliai jiems trukdo pajuokdami.
Didelis valų būrys dainuoja.
Nesuprantam
kalbos, bet melodijos tokios gražios ir taip
panėši lietuviškom, kad ir nejuntam kaip pus
valandis praeina.
Vaikėzų, jūrininkų ir merginų būrys kraipy
dami kojas traukia šlagerius.
Pačiam gale —
katalikų platforma.
Vienuolis dominykonas
aiškina anglikonų bažnyčios atskilimą nuo
katalikų, kaip katalikų kunigai pro parką einan
čia gatve buvo vedami žudyti.
Tūlas šposininkas žodžio akrobatika juokina
minią. Atsiranda gudruolių ir publikoj, kurie
bando „gudriais” klausimais kalbėtoją sutrik
dyti.
— Kas yra „niekas”?
— Tas, kas yra tavo galvoj.
— Manai, kad tik pats vienas esi protingas?

— O, ne. Manau, kad mes abu kartu galė
tume pasaulį valdyti, sąlyga, jei pats neišsižiotum...
Visi juokiasi. Daug ir nereikia, kai ateini
juoktis.
Greta kalba juodaodis iš Pietų Afrikos. Jis
kolioja anglus, jų vyriausybę ir pasakoja apie
vergiją Afrikoj. Mojuoja nesveikomis ranko
mis, šaukia jau prikimusiu balsu. Jo akys iš
pykčio raudonos, tartum krauju pasruvusios.
Jaunas ilgaplaukis vyras sakosi esąs grynojo
socializmo atstovas. Jis kritikuoja Darbo par
tiją ir komunistus. Greičiausia anarchistas.
Policininkai poromis vaikščioja minioje. Labai
retai jiems tenka įsikišti. Čia veikia nerašytos
taisyklės: ilgų metų tradicija, visi laikosi tam
tikrų ribų. Žinoma, kartais pasitaiko; gal ir
dažniau pasitaikytų tvarkos pažeidimų, jei „cops”
čia nevaikščiotų.
Einam pro komunistus.
Šiandien daug jų
kalbėtojų.
Vienas aiškina apie Rusijos rojų.
— Ten visi lygūs. Darbininkai liksmi ir
patenkinti. Operos solistai ir baletas juos links
mina fabrikuose ir kaimuose.
— O, brother, kiek reikia dirbti, šitai žioplių
gaujai išlaikyti, — kažkas replikuoja is publikos.
— Kas gi sėdi koncentracijos stovyklose?
— Jokių stovyklų Rusijoj nėra.
— Iš kur žinai, ar buvai Rusijoj ?
— Nebuvau.
Aš nei Amerikoj nebuvau, o
žinau apie Amerikos kapitalizmą.
Kitas aiškina apie Korėjos karą.
— Nėra abejonės, kad pietiečiai užpuolė
šiauriečius...
— Ar šluotomis?
Prie mūsų prieina dvi lietuvaitės, labai pasi
piktinusios ir įsikarščiavusios. Jos nori ginčy
tis, tik duokit progą. Netoliose daugelis smul
kesniu grupių diskutuoja komunizmą liečian
čiais klausimais. Čia kiekvienas gali greit
įsivelti.
Vienos grupės vidyry du anglai karštai gin
čijasi apie lygybę Rusijoj. Kadangi nei vienas
Rusijos nėra matęs, neiškenčiu nepasisiūlęs
liudytoju. Čia ir prasideda.
Papasakoju apie atskiras krautuves policijos,
kariuomenės ir partijos pareigūnams ir atskiras
maisto korteles.
— Negali būt.
— Pasiklausk bet kurio savo pasiuntinybės
tarnautojo, nes ir jie tose krautuvėse perka.
— Kodėl taip yra?
— Kadangi šiaip krautuvėse trūksta prekių.
— Bet vistiek Rusija padarė didelį progresą.
— Kiekvienas kraštas padarė. Jeigu ten vis
kas tvarkoj, tai kodėl jie laiko uždarę savo sie
nas, kodėl niekas negali išvykti, kodėl tamsta
negali ten nuvažiuoti ir laisvai pasidairyti. Ką
jie slepia užsidarę?
— Tai ką gi jie slepia?
— Skurdą, žudynes, trėmimus, priespaudą.
Jie apgauna visus, kurie negali palyginti jų pro
pagandos su praktiškuoju gyvenimu.
— Jeigu visi dirba ir sunkiai dirba, tai turi
gerai gyventi, nes kapitalistų nėra.
— Tai kodėl gi neatveria duris ir nepakviečia
kitų pasimokyti?
Blogai gyvena todėl, kad
nėra tvarkos, kad toje sistemoje niekas noriai
nedirba, kad pinigai eina milžiniškos karo ma
šinos ir policijos be to visam pasauly penktosios
kolonos išlaikymui.
Kai paaiškėjo, kad esu lietuvis, tema nu
krypsta į Pabaltijo kraštų okupaciją, žudynes,
trėmimus.

— Taip, tu valgai ir tavo sūnus valgo, bet
ar pagalvoji, iš kur gauname pinigus?!
Bet vis dėlto jis netikėjo, kad kas nors atimtų
iš jo krautuvę, tad ir vėl ėjo dirbti, kaip visada.
Aštuntą dieną po to, kai įspėjo karininkas,
prie Lu Čeno priėjo susirūpinusi žmona.
— Tikrai, čia tiesia plentą, — ji pratarė, —
pasižiūrėk į gatvę, pats pamatysi...
Ką mes
darysim ?
Ji ėmė tyliai verkti, nors jos veidas nė kiek
nepasikeitė.
Lu Čenas, žiūrėdamas į ją, pats pradėjo dre
bėti. Priėjo prie durų ir pažiūrėjo į gatvę. Gat
vė, visada buvusi siaura, kreiva ir tamsi nuo
iškabinėtų ties krautuvėmis šilkinių vėliavų ir
poliruoto medžio iškabų, kad nieko negalėda
vai matyti, net ir už kelių žingsnių, bet dabar
keista saulės šviesa švietė drėgnus grindinio
akmenis.
Visos krautuvių iškabos buvo paša
lintos; vyrai ardė namus. Gatvėje buvo dide
lės senų akmenų ir skeveldrų krūvos, eilių eilės
asilų stovėjo, laukdami naštos. Tas pats kari
ninkas, kurį Lu Čenas jau buvo matęs prie
savo durų, vaikštinėjo tarp darbininkų; ketu
rios piktos moterys sekiojo jo pėdomis, palai
dais plaukais, barėsi ir ginčijosi. Jos keikė ir
verkšleno, ir Lu Čenas girdėjo jas šaukiant:
— Nebeliko mums gyvenimo, nebeliko gy
venimo!...
Mūsų namai sugriauti!...
Lu Čenas nuėjo į krautuvę ir užsidarė duris.
Atsisėdo ant trumpo medinio suolelio, kojos
per kelius drebėjo, galvoje mintys mišo. Taip,
tiesia plentą!
Iš kambario įbėgo į krautuvę
kūdikis ir prisiglaudė prie Čeno kojos, bet se
nelis jo nematė ir nepaisė.
Berniukas, paste
bėjęs senelį žiūrint į šalį, palietė rankute katilą.
Bet Lu Čenas pirmą kartą savo gyvenime nesu

barė berniuko, Kažkokia neaiški mintis švystelėjo galvoje.
— Nusvilai pirštuką?
Niekis!
Greit turėsi
badauti!
Ties durimis pasigirdo trenksmas, Lu Čeno
širdis virptelėjo krūtinėje. Išsitiesė, nuėjo durų
atidaryti.
Čia buvo karininkas su nauja uni
forma, ir už jo pečių stovėjo trys kareiviai. Iš
to, kaip jis atrodė, niekas nė nebūtų manęs,
kad prieš valandėlę juos koliojo tos keturios
moterys — jie atrodė pasitikį savim, nebailūs.
Lu Čenas žiūrėjo į juos, staiga pagalvojęs, kad
jis jau suseno, kad geriausia būtų jam čia pat
vietoje mirti.
— Dar keturios dienos, — pratarė karininkas,
— ir tavo krautuvė turi būti nugriauta.
Nu-

Ir pradėjo jis spiegiančiu balsu šaukti į praei
griauk pats, pasiliks tau medžiaga. Jei ne,,
vius gatvėje:
mes nugriausime ir medžiagą konfiskuosime.
— O kur pinigai? — paklausė Lu Čenas.
— Ar jūs tai matote, ponai? Mane apvogė!
— Kokie pinigai? — šiurkščiai paklausė ka Apiplėšė!
Respublika mane apiplėšė!...
Kas
rininkas, liesdamas savo odinius batus lazdele, yra ta respublika? Ar ji duos man duonos, ar
kurią laikė rankoje.
duos mano žmonai ir vaikams duonos?...
— Mano kaina yra dešimt tūkstančių, — at
Ir pajuto, kaip kažkas timptelėjo jį už skverno.
sakė Lu Čenas stipresniu balsu, susikaupdamas. Vienas kareivis žiūrėjo į jį, o antras pašnabž
dom pasakė:
Karininkas garsiai nusijuokė.
— Pinigų nėra, — atsakė, ir kiekvienas jo
— Nepykink pono karininko, bus blogiau!
žodis buvo aiškus ir griežtas, kaip plienas. —-.Tai — Ir garsiai pridėjo: — Nesisielok, senuk!
bus tavo auka respublikai!
Vistiek tavo krautuvė turi būti nugriauta! Ateina
Lu Čenas klaikiai apsidairė. Tikrai, kur nors nauji laikai, nebereiks karšto vandens iš krautu
turėjo būti teisybė! Kas nors turėjo jam, varg vių! Turėsime vamzdžius, kuriais karštas van
šui, padėti!
duo tekės mums į indus!

— Jūs gi patys prisijungėt.

— Netiesa.
Pasakojam apie rinkimus, kaip buvo išstatyta
tik tiek atstovų, kiek reikėjo išrinkti, kas juos
išstatė, koki buvo rinkimai ir kad tų rinkimų
duomenys buvo paskelbti Londono 1940 m.
liepos 15 d. rytinėje spaudoje, kai tuo tarpu
balsavimas baigėsi tik tos dienos vakare.
— Kaip tai galėjo atsitikti?
— Rezultatai buvo iš anksto „paruošti”,
o balsų skaitymas ten nėra svarbu. Apsiriko
dėl dienos rezultatus pateikdami spaudai.
Girdžiu, mūsiškiai jau visi susikibę. Mer
gaitės pasakoja kaip rusės į teatrą ėjo su’nakti
niais marškiniais. Jonas kažkokį šveicarą švie
čia vokiškai. Minią apie mus didesnė, negu
prie kai kurių platformų. Kodėl ir kaip vyko
trėmimai, dėl ko rusai trukdo Amerikos ir An
glijos radijo transliacijas, o rusų niekas netrukdo,
kodėl užsienio diplomatai gali tik 30 kl. išva
žiuoti iš Maskvos, dėl ko rusai laiko okupavę
ir aklinai uždarę dešimt valstybių — tai klausi
mai, kuriais mes kimbamės. Dauguma mūsų
pusėje, komunistų agitatoriai neturi ką sakyti.
Namo grįžtam išraudę. ’
— Ar nevertėtų mums, pabaltiečiams, čia
suorganizuoti savo platformą.
— Be manęs.
Šiandien dar šiaip taip, bet
dažniausia kaip pamato kad juos rieti ožio
ragan, susirenka jų visas būrys, pradeda rėkti ir
koliotis, kad ir išsižioti negali. Pasiutusiai išerzi
na. Su ta publika reikia specialaus treningo,
akiplėšiškumo ir geros gerklės.
Parkas apytamsis, tačiau vis dar pilnas žmo
nių. Balandžiai ir vaikai senai miega, tik pore
lės klaidžioja. Daug ir vienišų šešėlių. Poli
cininkų ir policininkių taip pat nemaža. Par
kas turi savo nuovadą, keletą restoranų, daug
paminklų, bet kur gi čia viską apkalbėsi...
Maikis

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo:
Juoda duona, 4 sv. kepalas ...
1/10
Olandiškas sūris
..................... 1 sv. 2/3
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 3/7
Sūdyti lašiniai.............................. 1 sv. 3/Rūkyti lašiniai
..................... 1 sv. 3/6
Kiaulienos dešros
..................... 1 sv. 4/6
Kumpinė dešra.............................. 1 sv. 5/6
Raug. kopūstų dėžė
............ 2 sv. 2/Riešutinis sviestas, australiškas, dėžė 2/Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki
14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD.,
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.
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

GARANTUOTAS MEŠKERIOJIMAS

Senį jau pamokė
Nepasisekimai,
Bet žmogus, kaip sakom,
Juk su protu gimęs.

Tik savęs neimkim
Pavyzdžiu šį kartą.
Nors vergų likimas
Ir labai apkarto.

Gal kai kam toks darbas
Kvailas jau atrodo:
Ta pati žuvytė
I tą patį puodą...

Matot, čia gudrumas
Ir žuvies ir plikio:
Jai svarbu saugumas,
Jam — garbės dalykas,

1950 m- rugpiūčio 18 d.

LIETUVIAI
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
PAREIŠKIMAS

“BRITANUOS 5 LIETUVIS”

SVETUR

BALFas per 1949 metus yra pasiuntęs tremti
niams sušelpti sekančiai: maisto 36.660 svarų,
drabužių ir avalynės 96.987 svarus, CARE pa
ketų 209.
Gi per šių metų pirmąjį pusmetį:
maisto 3.036 svarus, drabužių ir avalynės 98.271
sv., CARE paketų 243. Viso gauta ir išdalin
ta tremtiniams reikmenų už 202.303.53 dol.
Muzikas Strolia, daugelio muzikinių kūrinių
autorius, gyvena ir dirba Wehnen lietuvių sto
vykloje Oldenburge.
Rašytojas Ignas Šeinius, daugelio veikalų
autorius lietuvių ir švedų kalbomis, šiuo metu
gyvena Švedijoje ir dirba vienoje įstaigoje. Ra
šytojas veda uždarą gyvenimą ir visuomeninia
me gyvenime nedalyvauja.
Pernai jam suėjo
lygiai 60 metų amžiaus.
Faustas Kirša, ilgesnį laiką buvęs be darbo,
neseniai gavo darbo vatos fabrike So. Bostone.
St. Santvaras jau antras mėnuo naktimis
dirba Cable lietpalčių fabrike So. Bostone.
Dalyvauja Liet. Rašytojų Draugijos darbuose
ir susirūpinęs rašytojų metraščio išleidimu.
Dr. Rukša, mokslininkas ir visuomenininkas,
buv. Baltijos Universiteto Pinneberge profeso
rius, vis dar gyvena Augsburge ir dirba IRO
įstaigoje.
Vaikų teatras Čikagoje.
Lietuvių Tremtinių
Bendruomenės švietimo sekcija Chicagoje susi
rūpino suorganizuoti vaikų teatrą. Tam reika
lui sudaryta speciali komisija, į kurią įeina T.
Blinstrubas, A. Dundulis, O. Zailskienė ir kj.
Meno vadovu pakviestas St. Pilka. Vaikų teatro
vadovybė stengiasi sudaryti bent dvi grupes
vaidintojų, kad galėtų ruoštis ateinančiam se
zonui. Pirmasis pastatymas numatomas rudenį.
Norima visų pirma vaidinti lietuvių autorių
kūrinius. Norima padaryti vaidinimus pigio
mis kainomis, kad jie būtų visiems vaikams
prieinami.
Prof. V. Bagdonas, šiuo metu turįs apie 84
metus amžiaus, stovyklų perkėlimo išdavoje
apgyvendintas artilerijos kareivinėse Schw. Gmu-

ende, kur surenkami asmenys, negalintieji išemi
gruoti.
Alg. Kačanauskas, muzikas ir visuomenės
veikėjas, buv. Sch. Gmuendo stovyklos komi
teto pirmininkas, šiuo metu pirmininkauja Lie
tuvių Tremtinių Heilbronno apylinkės valdy
boje.
L. Dovydėnas baigė rašyti knygą „Lietuvis po
Pensilvanijos kalnais”. Tai bus tikri gyvenimo
faktai, patiekti beletristine forma. Aprašomi
pirmųjų ateivių vargai, kovos dėl lietuviškumo
išlaikymo, angliakasių gyvenimas. Knyga bus
apie 300 puslapių.
Rašytojas Jurgis Savickis baigia rengti spaudai
novelių romaną „Žemė dega”.
Lietuvių džiovininkų šelpimu ypač susirūpino
Australijos lietuviai. Petruškevičienės pastan
gomis Woomeroje prie ALD skyriaus suorga
nizuota Ligonių Šelpimo Komitetas, o Canberroje padaryta rinkliava.
Vėl naujas lietuvių būrys Vokietijos amerikie
čių zonoje įstojo į amerikiečių darbo ir sargybų
kuopas. Anksčiau šiose kuopose dirbusių lie
tuvių dalis jau yra išemigravusi. I priimtųjų
skaičių pateko ir tų, kurie neturėjo DP teisių.
Lietuvos keleiviniai garlaiviai „Lithuanica”
ir „Balanda”, „Rimgaila”, „Ūdra” ir „Lapė”,
kurių dalis stovėjo Hamburgo uoste, dabar
pradėjo kursuoti Reino upe, uždirbami per
mėnesį 1.500 DM. Kadangi tų garlaivių ben
drovės savininkams dar nepavyko britams įro
dyti savo nuosavybės teises, nuomos suma
padedama depozitan, ligi reikalai paaiškės.
St. Kairys, kuris šiuo metu dirba Canada
Packers pramonės kontrolėje, kartu su dviem
Kanados mokslininkais parašė mokslinį darbą
iš organinės chemijos srities.
Kanados laikinį organizacinį komitetą, kuris
organizuoja lietuvių bendruomenę, dabar su
daro šie asmenys: pirmininkas J. Simanavičius,
ir vicepirmininkai — Dr. Kaškelis ir A. Pul
kauninkas.
VLIKo politinės komisijos pirmininku, vietoj
į Ameriką išvykusio V. Sidzikausko, išrinktas
Dr. P. Karvelis.
Operos solistė A. Dičiūtė-Trečiokienė persike
lia gyventi į Čikagą ir čia atidaro muzikos —
vaidybos studiją.
Urugvajaus lietuviai pradėjo aktyviai orga
nizuoti Urugvajaus Lietuvių Bendruomenę. Lai
kinį organizacinį komitetą sudaro: St. Griga
liūnas, ir V. Doleris (krikšč.-dem. grupės), P.
Vilkonis (soc.-dem. gr.), A. Gumbaragis (liaud.),
A. Brazys ir A. Kaušinis (taut.), A. Grišonas —
Lietuvos atstovybės Pietų Amerikoje sekreto
rius.
Rašytojas Juozas Krūminas parašė apysaką
„Naktis viršum širdies”, kurioje lengvu stiliu
mi nagrinėjama dviejų žmonių, vyro ir moters,
jausmų konfliktų niuansai, dvasiniai apsispren
dimai ir tragiškų įvykių pasekmės. Knygą
numato išleisti „Gabija”.
Prof. Domas Krivickas, prieš keletą mėnesių
dėl melagingo įskundimo buvęs išlaipintas iš
laivo pakeliui į JAV, dabar jau atvyko į Ame
riką ir apsistoja Brooklyne, N.Y.
Chicagoje įsteigta lietuvių agronomų draugija.
Steigiamajam susirinkime dalyvavo 25 agro
nomai. Valdybon išrinkti: A. Virbickas, A.
Gaška, A. Indreika, K. Jacevičius, V. Manelis,
J. Sklėrys ir V. Tallat-Kelpša.

Lu Čenas būtų jam ką nors atsakęs, bet tuo
momentu jį stumtelėjo atgal į krautuvę jo sūnus
sustojęs priešais jį, prie karininko. Jaunas vyras
tarė mandagiai:
— Pone, atleisk senam žmogui, jis nesupranta,
kad atėjo revoliucija ir kad atnešė mums naują
šviesą! Aš už jį atsakysiu. Nugriausime krau
tuvę, pone. Mums garbė pasiaukoti savo kraš
tui!
Karininko pyktis, atslūgo. Linktelėjo galvą ir
nuėjo.
Jaunuolis uždarė duris nuo smallsių praeivių,
susirinkusių ties krautuve gatvėje.
Po to atsi
stojo įrėmęs pečius į duris ir žiūrėjo į Lu Čeną.
Niekad nebuvo matęs jo tokio rimto ir ryžtin
go.
— Vadinasi, visi būsime nužudyti? — pa
klausė sūnus. — Ar visi turime žūti dėl tos
tavo krautuvės?
— Badausime, — atsakė Lu Čenas, atsisėsda
mas kitoje stalo pusėje, priešais žmoną. Ji
vis verkšleno, be garso, niekam nekliudydama,
tik tyliai šluostė nuo skruostų ašaras savo mėlyno
švarkelio skvernu.
— Aš radau sau darbo, — pasakė sūnus.
— Prižiūrėsiu darbininkus prie kelio statybos
darbų...
Lu Čenas žvilgtelėjo į sūnų, bet be jokios
vilties.
— Taip, net ir tu prieš mane, sūnau ? — pra
šnabždėjo.
Jaunasis vyras krestelėjo galvą, atmesdamas
aukštyn plaukus nuo kaktos.
— Tėve, nereikia kovoti prieš tai!
Vis tiek
ateis!
Pagalvok, naujas platus kelias eis per
visą miestą!
Automobiliai važinės tuo keliu!
Kartą, būdamas mokykloje, mačiau svetimšalių
didmiesčio gatvės vaizdą — didelės krautuvės,

automobiliai tik ir skuba šen ir ten!... Tiktai
mes važinėjame ratukais, rikšomis, asilais, grūsdamiesi vieni su kitais siaurose gatvėse... Žiū
rėk, tos mūsų gatvės buvo nutiestos prieš tūks
tantį metų.
Ar jau niekados mums nebūtų
lemta turėti naujas gatves, naujus kelius, naujus
plentus?
— Na, kiek čia naudos iš tų automobilių? —
murmėjo Lu Čenas.
Neseniai jis matė automobilius, kaip jie grū
dosi, kaip gąsdino žmones, bėgusius šalin iš
kelio į krautuves ir į užkampius. Jis nekentė
jų— Mūsų seneliai... — buvo bepradedąs sa
kyti.
Bet jaunasis vyras taukštelėjo pirštais.
— Tiek aš jų tepaisau! — sušuko. — Aš
gausiu po penkiasdešimt dolerių mėnesiui už
darbą prie kelio statybos!
— Penkiasdešimt dolerių per mėnesį? —
nustebo Čenas. Jis niekados nebuvo matęs
taip daug pinigų. Žiūrėjo akis išvertęs, ir jo
žmona liovėsi verkšlenusi.
— Iš kur tu gausi taip daug pinigų? — klau
sė stebėdamasis ir netikėdamas.
— Naujoji valdžia žadėjo tiek mokėti, — at
sakė sūnus raminančiu ir įtikinančiu balsu.
— Nusipirksiu sau naują juodo satino švarką,
— pastebėjo motina, ir jos veidas nušvito. Pas
kui, pagalvojusi apie satininį švarką, ji nusi
kvatojo šiurkščiu ir nelygiu juoku.
Bet Lu Čenas, susimąstęs apie savo reikalus,
suprato, kad jo krautuvei išlikti nebebuvo vil
ties, antra vertus, ji jau ir nebus reikalinga jų
gyvenimui. Per visą dieną sėdėjo jis, nekur
damas ugnies ir, pirmą kartą per šešiasdešimt
metų dideli katilai buvo šalti. (Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis. Ko
mitetas, ryšium su Amerikos žygiais suteikti
užpultai Korėjos respublikai pagalbą, išleido
viešą pareiškimą, kuriame, aptaręs Sov. Rusijos
agresingą politiką, pažymi:
„Amerikos vyriausybės pasiryžimas ginklu
pasipriešinti komunistiniams agresoriams ir ener
ginga Jungtinių Tautų akcija Korėjoje yra vie
nintelis efektingas būdas apsaugoti žmonijai
nuo pražūties.
Sveikindama šios šalies ir pasaulio organi
zacijos žygius prieš raudonąjį imperializmą,
Amerikos Lietuvių Taryba pažymi, kad šitie
žygiai stiprina viltis mažųjų tautų, kurios turėjo
nelaimę patekti į Sovietų Rusijos jungą, arba
kurioms tokia nelaimė gręsia. Lietuva, Latvija
ir Estija buvo pirmosios Sovietų imperializmo
aukos. Jų išlaisvinimo valandą gali žymiai
priartinti dabartinis prasilaužimas tarptautinėje
politikoje, Korėjos karo pasėkoje.
Amerikos Lietuvių Taryba kreipiasi į visus
sąmoningus lietuvius, šios šąlies piliečius ir
naujuosius ateivius, ragindama juos visais ga
limais būdais remti JAV pastangas kovoje su
komunizmo agresija”.
* * *
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vyklos lietuvių mokyklos
mokiniai su mokytoju p.

A. Kubilium.
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ŠELPKIM VOKIETIJOS LIETUVIUS
Rugpiūčio 9 d. pasiųsta Vokietijoj gyvenan
tiems lietuviams per 1000 kilogramų avalynės
ir drabužių, kuriuos tam tikslui suaukojo Bri
tanijos lietuviai. Pažymėtina, kad daugumas
daiktų yra labai geros kokybės.
Centro Valdyba visiems aukojusiems širdingai
dėkoja.
Tai jau nebe pirma siunta Vokietijos lietu
viams. Reikia pažymėti, kad Britanijos lietu
viai labai nuoširdžiai atsiliepia į kiekvieną para
ginimą sušelpti nelaimėn patekusius tautiečius.
Dar ne maža Vokietijoje lietuvių gyvena labai
sunkiose sąlygose . Ypač kai kurie Klaipėdos
krašto lietuviai, kurie nėra IRO šelpiami ir
neturi kitų galimybių pragyventi nei emigruoti.
Centro Valdyba prašė PLB Vokietijos Krašto
Valdybą nurodyti labiausia pašalpos reikalingas
lietuvių stovyklas, paskiras šeimas ir asmenys
Manoma, kad skyriai, šeimos ir paskiri asmenis,
sutiks tiesiai globoti tam tikrą skaičių žmonių.
Be abejonės, netarpiškas ryšys, ypač su Klai
pėdos krašto lietuviais, turėtų didelės moralinės
ir materialinės reikšmės.
Asmeniškai susirašinėjant, geriau išryškės vienų ir kitų rūpesčiai,
šelpiamieji pajus, kad jų reikalai ir nelaimės
yra ne tik „valdybų”, bet ir kiekvieno lietuvio
atjaučiami. Jaunimui tie santykiai padės ge
riau suprasti lietuviškus reikalus, neleis jiems
nutausti.
Centro Valdyba gavo labiausi paramos
reikalingų lietuvių stovyklų ir paskirų šeimų
(su 5-11 vaikų) sąrašą. Sąjungos skyriai, pas
kiri asmenys ir visi geros valios lietuviai kvie
čiami, pagal išgales, juos paremti. Prašome
rašyti Centro Valdybai, nurodyti kas ir kiek
asmenų galės šelpti. Tuoj bus duodami adre
sai ir kiti nurodymai.
Tikimės, kad ir šį kartą lietuviai bus jautrūs
vargstančiam broliui.
DBLS Centro V-ba

Tą dieną kaip tik pasitaikė puikus oras, tad
suvažiavo visi, kas tik jautė tautinę pareigą
pasimatyti, pasišnekučiuoti, bei pabendrauti su
savaisiais. Sudardėjome su visomis „svitomis”:
su vaikais ir uošvėmis, viso apie loo -— skaitant
didžiulius ir mažulius. Buvo svečių ir iš kaimy
ninių skyrių.
Pradėta trumpomis pamaldomis, kurias atlaikė
anglas kunigas, vienuolyno bažnytėlėje.
Kai skyr. pirmininkas su šokėjais sutempė
į sodą stalus ir suolus ir išdėliojo užkandžius,
buvome maloniai pakviesti užimti vietas prie
stalų. Kiek pasistiprinus vienuolių pagamintais
skaniais užkandžiais, čia pat prabilo mūsų
etatinis šnekėtojas p. J. Senkus.
Savo kalboje jis nušvietė paskutiniuosius
pasaulio įvykius, kviesdamas visus dar labiau
jungtis, dar tampriau bendrauti, nes jau šuoliais
artėja tai, ko mes labiausia laukiame...
Po oficialaus žodžio, pakvietė rugsėjo 9-tai
į Leicesterį, kur įvyks Tautos Dienos minėjimas.
Pasibaigus pranešimams, vietinė taut, šokių
grupelė gražiai pašoko 3 taut, šokius ir plastiką
„Leiskit į Tėvynę.” Šoklų grupei vadovauja
p. Kaminskienė ir Nagys. Turint galvoje nepa
togias šiam darbui sąlygas, nes šokėjai gyvena
pasklydę apylinkėj ir palyginti trumpą pasirengi
mo laiką, šį pirmąjį jų pasirodymą reikia laikyti
visiškai geru.
Pobūvio proga Tautos Fondui suaukota 7 s v
19 šil.
Dalvvi
VISIEMS COVENTRIO APYGARDOS
LIETUVIAMS

Šiemet Tautos Šventę, rugsėjo 8 d., švęsime
drauge visi Coventrio Apygardos lietuviai. Iš
kilmės bus Leicesteryje, rugsėjo 9 d., šeštadienį.
Apygardoje veikią skyriai skatinami savo
nariams ir kitiems apylinkėse gyvenantiems lie
tuviams tą dieną suruošti į Leicesterį specialias
ekskursijas.
Tikimasi, kad į šias iškilmes iš
JAUKUS POBŪVIS KETTERINGE
Londono atvyks ir mums svarbias kalbas pasa
DLBS Ltl. Addingtono skyriaus pastangomis,
kys Lietuvos Ministeris p. B.K. Balutis, DBLS
rugpiūčio 6 d. šv. Uršulės vienuolyno sode,
Centro Valdybos pirmininkas p. M. Bajorinas,
buvo suruoštas pobūvis.
DBLS kūrėjas p. B. Varkala ir kiti vadovaują
asmenys.
SKELBI MAS
Coventrio Apygardos skyriai prašomi Tautos
VAIDILA, Londono Lietuvių Meno Sam
Šventės reikalais palaikyti nuolatinį kontaktą
būrio grupė rugpiūčio 26 d. Londono lietu
su DBLS Leicesterio skyriaus pirmininku p. J.
vių klube, Victoria Park Rd. 345a, E.9 vai
Senkum (adr.: 19, Fosse Rd. Central, Leicester),
dina
iš kurio gaunami visi reikalingi pranešimai ir
KLASTĄ ir MEILĘ
instrukcijos. DBLS Coventrio Apygardos Valdyba
Pradžia 6 vai. Kitas vaidinimas bus
rugsėjo 2 d. ten pat. Bilietų į šį vaidinimą
dar galima gauti: J. Liudžiaus krautuvėje,
“ENGINEERING
pas grupės vadovą p. Mašalaitį ir DBL Są
OPPORTUNITIES
“
jungoje.
FREE 176-PAGE BOOK.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
LIGONIŲ ŠELPIMO REIKALU
P. Z. Silsdenaitis „B. L.” 30 nr. numetė ant
mūsų galvų „atominę bombą” — 500 džiovi
ninkų Vokietijoje šaukiasi pagalbos.
Mes, kurių daugelis kitų šelpimu ir aukomis
išnešėme savo nepalaužtą sveikatą, sakome
gražiausias kalbas, „šluostome dulkes,” svai
domės tuščiaviduriais žodžiais apie tėvynės ir
artimo meilę, o apie 500 nelaimingųjų Vokie
tijoje tikrai mažai rūpinamės.
Jei mūsų širdis nejaudina Lietuvių Namų
ir kiti gyvybiniai tautos reikalai, vargu ar sugrau
dins ligonių šauksmas.
Man atrodo, kad DBLS-gos Centras turėtų
imtis žygių tuojau susirišti su Vokietija, gauti
ligoninėse esančių lietuvių sąrašus ir juos paskelbti
„B. L.” kas ir kokios reikalingas pagalbos.
Mūsų tautos gyvybė šiandien perkama krauu.
Pas mus daug kur šaunios vestuvės, įkurvės,
krikštynos,
o
Sibire
kankinamiems
tautiečiams trūksta vandens. Mūsų nesenai palik
tuose barakuose, tautos dalis — ligoniai reika
lingi aukos — vaistų, maisto.
Ligonių šelpimo organizavimas yra lietuvybės
ir mūsų broliškumo egzaminas.
Kol bus nustatytas ir surastas pastovesnis
šelpimo būdas, reikia tuojau S-gos skyriuose
pravesti aukų vajų — lapais. Manyčiau, kad
tam tikslui reikėtų kiekvieną dirbantį lietuvį
apdėti mažu mėnesiniu mokesčiu. Aukos dė
žutėmis, kaip p. B. Kovaitis „B.L.” 31 nr. nu
rodė, bus ne aukos, bet ašaros.
Pagalbos lėšas turėtų nustatyti centras pagal
gautas tikslias žinias, kam ir kokia pagalba
reikalinga. Neužmirštant ir tų ligonių — džio
vininkų, kurie guli šio krašto ligoninėse.
K. Gorainiškis

This
interesting
guide
to
successful careers in engineer
ing describes the widest range
of Home-Study courses in all
branches
of
Mechanical.
Electrical, Civil, Aeronautical,
Automobile, Radio and Tele
vision Engineering, Building,
įkilki
i cciuiuiugy,
Plastics, Timber
Technology,
Forestry, Mining,
]
Draughtsmanship etc., and explains
the easiest and quickest way
to become technically qualified
in your spare time. The courses are conducted only in English, but Special Easy
English courses are available to those
who already have some knowledge of the
language.
WRITE FOR YOUR COPY TO-DAY
„Engineering opportunities” will be sent
to you FREE and without obligation if
you write to us at once mentioning the
subject or examination that interest you.
(Letters in Lithuanian cannot be answered).
BRITISH INSTITUTE OF
ENGINEERING TECHNOLOGY
33,
Shakespeare House,
17/19,
Stratford
Place,
London, W.l.
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Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANAD \
jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas
parūpina teisininkai ir kalbininkai, s'udijavę Amerikos ir Europos universitetuose.
Jonas Juškaitis,
108 St. George Street,
Toronto 5, Ontario, Canada.
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NAUJIENOS
* Keturi Amerikos senatoriai, respublikonai,
reikalauja sušaukti nepaprastą JTO susirinkimą
peržiūrėti JTO Chartai ir aprėžti veto teisės
naudojimą.
* Burmoje žuvo bekovodamas su vyriausybės
kariuomene karėnų tautelės vadas Sou Ba.
Pernai jis paskelbė nepriklausomą Karėnų val
stybę, suorganizavo karėnų kariuomenę ir visą
laik kovojo su Burmos kariuomene.
* Vak. Berlyne įvykęs geležinkeliečių susi
rinkimas pareiškė pageidavimą, kad iš Berlyno
einąs į Vakarus koridorius būtų valdomas visų
keturių Vokietiją okupuojančių sąjungininkų,
bet ne vienų rusų, tuomet nebūtų ir tokių dažnų
susisiekimo trukdymų.
* Turkai ruošia naują valstybės apsaugos
įstatymą, kuriame numatyta komunistams pilie
tybės atėmimas.
* Graikijos vicepremjeras Papandreus’as iš
vyko į JAV. Jis ten rūpinasi daugiau karinės
paramos Graikijai gauti.
* Italijos Darbo Federacija turinti apie 5
milij. narių, komunistų valdoma, paskelbė,
kad netrukus pradėsianti didžiausią kampaniją
dėl atlyginimo padidinime.
* Šiaurės korėjiečiai, naujai užimamose pie
tinės Korėjos srityse, vykdo „žemės reformą”,
kuri visai panaši tąi, kokia buvo daroma Lie
tuvoje rusams ją Okupavus. Tai pirmas žygis
į kolchozus.
* Atsistatydino Danijos socialistinė vyriau
sybė, gavusi
parlamento nepasitikėjimą dėl
pasiūlyto mokesčių padidinimo padidėjusiom
ginklavimo išlaidoms dengti.
* H. Wallace, buvęs JAV prekybos minist.,
vėliau komunistų remiamo sambūrio kandida
tas į JAV prezidentus, pasižymėjęs komunisti
nėmis nuotaikomis, pareiškė pasitraukiąs iš
naujosios partijos dėl to, kad ji esanti priešinga
Amerikos žygiui dėl Korėjos.
* Bavarijoje, netoli Augsburgo, nusileido vie
nas keleivinis Čekoslovakijos lėktuvas. Mano
ma, kad su šiuo lėktuvu panašiai atsitiko, kaip
prieš kurį laiką Bavarijoje nusileidusiais trimis
čekų lėktuvais, vadinasi, kad lakūnas keleivių
buvo priverstas toje vietoje nusileisti.
* Labai daug vokiečių kreipėsi Hamburge
į Amerikos konsulatą siūlydamiesi į Amerikos
kariuomenę kovoti Korėjoje, bet konsulatas
pasiūlymo nepriėmė.
* Didžiausiam Prancūzų keleiviniam laive
„lle dc France” susektas sabotažas. Dėl tos
priežasties laivas negalėjo išplaukti cilinėn savo
kelionėn į Naujorką.
* Vak. Vokietijoje uždaryta 3 mėn. laikui
penki komunistiniai dienraščiai dėl priešiškos
laikysenos vak. sąjungininkų atžvilgiu.
* Pereitą ketvirtadienį Londone mirė lenkų
egzilinės vyriausybės min. pirm. T. Tomaševskis.
* Bulgarijoje yra apie 250.000 turkų.
Dau
gumas jų ūkininkai arba kaimų amatininkai ir
politiniam gyvenime nedalyvauja. Tačiau ir
jie neišvengė komunistų persekiojimo. Turkija,
norėdama tautiečius išgelbėti nuo komunistų
persekiojimo, seniai veda derybas su Bulgarų
valdžia dėl jų perkėlimo į Turkiją. Paskutinė
mis žiniomis, dėl jų perkėlimo jau esą susitarta.
* Ryšium su ruošiama Vokietijos komunistų
pasipriešinimo veikla vak. Vokietijoj prieš val
džią ir vakarų sąjungininkus, įkurta „Budėjimo
komitetai”, kurie bendradarbiaus su policija.
* Plymouth© uoste esančiam Britų lėktuvnešy
„Illustrious" pastebėtas sabotažo veiksmas. Įvy
kis tiriamas.
* Pereitą šeštadienį Kanadoje prasidėjo sava
norių priėmimas į Kanados kariuomenę kovoti
Korėjoje. Pirmą dieną atsirado 6.500 norin
čiųjų, iš kurių pusė priimta.
* Prez. Truman'as per pasikalbėjimą su
žurnalistais, paneigė pasirodžiusias žinias, būk
gen. MacArthur'as į Formozą, pas generalisimą
Čangkaišeką nuvykęs be prezidento žinios ir
kad tarp prezidento ir generolo kilę nuomonių
skirtumai.
Prezidentas pažymėjo, kad gen.
MacArthur'o pasikalbėjimu su gen. Čangkaišeku esąs patenkintas.
* 120 Baltijo kraštų išeivių: lietuvių, latvių
ir estų, gyvenusių Švedijoje, atplaukė į Kanadą.
Jie į Švediją pabėgo tuo metu, kai jų kraštai
buvo rusų okupuojami.
Švedijoje gyvendami
dirbo ir taupė pinigus kelionei iš ten išvykti.
Visi norėtų Kanadoje apsigyventi. Dabar Ka
nados įstaigos svarsto ar galės leisti jiems ten
apsigyventi.
* Naujorko uosto darbininkai atsisakė iš
krauti britų laivu „Parthia" atgabentas iš So
vietų Rusijos prekes. Tai buvo krabų konser
vų krovinys, apie 90.000 svarų vertės. Nekrovimą darbininkai motyvuoja tuo, kad prekės
yra badu marinamų vergų pagamintos ir kad
Sov. Rusija toks kraštas, kuris visur kelia ne
ramumus ir neprisideda Korėjos karą sustabdyti.
* Jugoslavijos Titas spaudos atstovams pa
reiškė, kad jo valdomas kraštas nepriklauso
jokiam blokui, dėl to nedalyvaus Rusijos — Ame
rikos kare, jei kuri pusė Jugoslavijos neužpuls.
Kalbėdamas apie Kiniją, Titas pareiškė, kad
Kinija, kai tik pastebės, kad yra Rusijos eks
ploatuojama, tikrai pradės priešintis. Tačiau
Sovietai, matydami kaip Jugoslavija pasielgė,
su Kinija būsią atsargesni.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš 1 puslapio)

BELGAI

TURĖS

REGENTĄ

IR

KARALIŲ

Pereitą penktadienį Belgijos parlamentas priė
mė įstatymą, kuris karališkuosius reikalus taip
sutvarko: dabartinio karaliaus Leopoldo vy
resnysis sūnus Baudoin'as, turįs 19 m. amžiaus,
ištisus metus bus regentu, o po to, kai susilauks
pilnametystės — karalium.
Besvarstant šį įstatymą iš publikos tarp at
stovų nukrito bombelė, kuri pradėjo garsiai
šnypšti ir storus dūmus skleisti. Atstovai labai
išsigando ir ne vienas išbėgo lauk, bet bombelė
nesprogo, tik pilnus rūmus dūmų prišnypštė.
Kitą dieną regentas iškilmingai prisiekė ir
pradėjo eiti karaliaus vietininko pareigas.
Ikišiolinė Duvieusart’o vyriausybė atsistaty
dino. Naująją sudaryti regentas siūlė katalikų,
kaip daugumą parlamente turinčios partijos
nariams, bet iš eilės dviems atsisakius, vyriausy
bę sudaryti sutiko tretysis — van Zeeland’as,
buvęs užs. reik. min.
Karališkieji reikalai Belgijoje keistai susiklos
tė. Leopoldas formaliai iki sūnaus pilname
tystės, bus karalius ir, kaip atrodo, gyvens Bel
gijoje, nes žmoną ir dukteris iš Šveicarijos jau
parsigabeno, tuo tarpu oficialiai karaliaus pa
reigas eis jo sūnus, kaip regentas. Be to, prieš
paskelbiant Baudoin'ą regentu, jo tėvas, dar
tuomet oficialiai Belgijos karalius, pakėlė jį
į generolus, nors kariuomenėje sūnus nė vienos
valandos netarnavo.
Baudoin’as iš Belgijos
išvyko dar vaikas ir iki šio mėn. pradžios gy
veno užsieny. Dėl to jis, kaip regentas, turės
valdyt kraštą, kurio nepažįsta.
Van Zeeland’as ministerių kabinetą sudarė
iš katalikų partijos narių, bet pirmin. pats nesu
tiko būti ir pasiūlė J. Pholien’ą. Van Zeeland’as
ir šiame kabinete pasilieka užs. reik, ministerių.

KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
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KALBOS SKILTELĖ
--------------- VEDA J. PARAUSVYS - -- ------------

PIRMENYBĖS EINA PRIE GALO

KADA VARTOTINAS „BEI”

Liko tik 3 pirmenybių rungtynės, dėl to jau
galima susidaryti šiokį tokį pirmenybių pabaigos
vaizdą.
Po Halifaxo „Vilniaus” pralaimėjimo prieš
Coventrio „Apuoką” (rugpiūčio 5 d. Leamingtone). Manchesterio „Kovui” tereikia laimėti
tik vienas rungtynės iš likusių dviejų užsitikrinti
meisterio vardą. Turint galvoje, kad vienos tų
rungtynių yra su Bradfordo „Lithuanica”, kuri
iš žaistų 6 rungtynių visas pralaimėjo, tenka
manyti, kad „Kovas” įstengs tai padaryti.
Coventrio „Apuokas” savo puikiu pasirodymu
prieš „Vilnių” užsitikrino 3-čią vietą, o Leamingtono „Briedis” ' savo nuoširdžiu kovingumu
pasiėmė 4-tą vietą.
Šiuo metu pirmenybių lentelė atrodo:

Pagal „G.K.” (1936.VIII, p. 127) senojoje
kalboje bei vartojamas vienarūšėms sakinio
dalims, dažniausiai daiktavardžiams, poriškai
jungti. Pav., tėvas bei motina turėjo du vaiku:
sūnų bei dukterį. Taigi bei — ir, tik jis, anot
„G.K.” jungiąs glaudžiau, poriškai. Iš tikrųjų,
bei vartojamas vienarūšėms sakinio dalims
jungti, bet kad senoji kalbinė žmonių nuovoka
būtų rėmusi bei vartoseną „poriškumui” pažy
mėti, tai tenka abejoti. J. Jablonskis savo kur
suose Kaune bei vartosenos atvejį aiškino šiuo
pavyzdžiu: Mergužėlė graži bei raudona. Anot
jo žmonėms žodis raudona reiškia graži, t.y.
tiedu žodžiai jiems yra sinonimai. Ir jis anam
galvojimo būdui paryškinti pridūrė šį kalbos
duomenį: „kas raudona, tai gražu, kas saldu,
tai gardu”.
Arba štai pridursime mes, kitas
žmonių kalbos pavyzdys: „Išgėrė stiklužėlį
(alutėlio) baltą bei raudoną”.
Koks čia „poriškumas”?
Išgėrė ne porą, bet vieną stiklą
raudono su putele alaus. Žodžiais „baltą bei
raudoną” tenorima pabrėžti alaus kokybę,
skanumą, bet ne poriškumą.
Kaip bebūtų, dabar lyg įsigali bendrinėje
kalboje linkmė bei vartoti tada, kai norima
sujungti dvi sakinio dalis ar du žodžiu, kuriems
teikiama ta pati prasmė. Pav., tviska bei blizga
bažnyčių bokštai: čiulba bei gieda paukščiai;
jis pasakė gražią bei turiningą kalbą. Čia,
paskutiniame pavyzdyje, žodžiais „gražią” bei
„turiningą” norima paryškinti pačios kalbos
vertę: abu žodžiai vienas kitą papildo ir sako,
kad kalba tikrai graži. Taigi bei reiktų vartoti
tais atvejais, kai dviem sakinio dalimi ar dviem
žodžiais norima išreikšti tas pats dalykas, ta
pati prasmė. Pav., aš noriu Jums padėkoti už
Tamstos paslaugą bei pasakyti, kad aš niekada
jos nepamiršiu. Kadangi šiame sakinyje padė
kos pareiškimas yra esminis dalykas, tad jung
tuko bei pagalba abi sakinio dalys sulydinamos
į vieną mintį.
Vadinas, tokiai paskirčiai vartojamas, bei
eina itin svarbias pareigas mūsų bendrinėje
kalboje; jis įgalina išreikšti mintį su tam tikro
mis stiliaus plonybėmis, elegancija ar jėga.
Aplamai tenka pasakyti, kad šis jungtukas,
būdamas labai ilgų metų kalbinės nuovokos
juodo darbo vaisius, yra puiki, kitose kalbose
nesutinkama, žodinė priemonė, kuri nuostabiu
paprastumu glaudina atskirų sakinio dalių ar
žodžių kūrybinį bendradarbiavimą.

Kl. Ar ne per daug eikvojate laikraščio
vietos „Skaitytojų laiškams?” Nauda iš jų
maža; dažno būva neaiškus turinys, kol susivaikai ką čia nori žmogus pasakyti, net suprakai
tuoji. Ar ne geriau būtų, kad Redakcija tais
klausimais pati parašytų?
Ats. „Skaitytojų laiškai” nedaug laikrašty
vietos „eikvoja.” Laiškų nauda neabejotina,
nes: 1) daugiau žmonių gali savo nuomonę
tuo ar kitu klausimu pareikšti; 2) daugiau
jų gali įsitraukti į kultūrinį ir visuomeninį darbą;
3) daugiau nuomonių-geriau išryškėja klausimas
ir palengvėja jo sprendimas. Bet kokia forma
skaitytojų nuomonių varžymas būtų netikslus,
nes mažintų galimybes laisvai nuomones reikšti
ir skiepytų blogą tendenciją, kad kažkas kitas
Galvosūkio Nr. 10 sprendimas
geriau sugalvos, arba kad tas kitas turi už visus
Sūnūs.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna:
galvoti. Ar ne geriau bus, jei kiekvienas rū
2 t. K. Valteris, po 1 t. Vladas Janušauskas,
pinsis savais ir visų reikalais?
Jonas Milašauskas, E. Hermanas, Vikt. Zda
navičius.
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SPORTO SĄJOS VISUOTINAS
SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo mėn. pradžioje (tiksli data bus pa
skelbta vėliau) Manchesterio Lietuvių Klubo
patalpose įvyks II-sis metinis Sporto Sąjos sky
rių atstovų suvažiavimas.
Norint iš suvažiavimo pasiekti didesnių vai
sių, Sporto Sąjos Vadovybė kviečia visus spor
tininkus, kuriems tik sąlygos leis, atvykti į su
važiavimą. Bendromis jėgomis bus galima daug
daugiau padaryti.
Brolau, lauk paskelbiant suvažiavimo datos,
ir nepatingėk, įsėdęs autobusan, atkeliauti Manchesterin.
D.B.L. Sporto Sąjos Vadovybę

I VAIRENYBĖS
AR GALLMA MATYTI VIENĄ
DEŠIMTMILIJONINĘ GRAMO
Nors tai atrodo neįtikima, bet vieną dešimtmilijoninę gramo galima matyti ir net lengvai.
Ir šiuo metu kiekvienas skaitytojas tai mato,
nes tai yra teksto taško svoris. Smalsus fizikas
pasistengė šį tašką pasverti jautriomis svarsty
klėmis. Popieriaus gabalėlis svėrė apie 0,000,000,
13 gramo daugiau, po to, kai ant jo buvo at
spausdintas taškas.
Tačiau vienas dešimtmilijoninės gramo mažy
tėlis svoris dar nėra mūsų matymo galios riba.
Atatinkamai apšviečiant, žmogaus akis gali ma
tyti dviejų šimtųjų milimetro daleles, tai yra
voratinklio siūlo storis arba vidutinės dulkės
skersmuo, jei tai yra atatinkamai apšviesta.
Bet pastaroji sveria tikrai apie vieną miliardinę
gramo, tai yra šimtą kartų mažiau kaip atspaus
dintas taškas.

VISKAS NUMATYTA

Rusijos-Švedijos pasieny švedų muitininkai
tikrina ruso bagažą. Pirmiausia jie iškelia vaistų
bonką.
— Tai nuo jūros ligos, — aiškina rusas.
Po to muitininkai ištraukia piliulių dėžutę.
— Tai nuo oro Jigos, — vėl aiškina keleivis.
Pagaliau jie ištraukė didelį Stalino paveikslą.
— Tai, — atsidusęs tarė rusas,—nuo tėvynės
ilgesio...

PRANEŠIMAI
SVARBU BESIRUOŠIANTIEMS l‘ ROMĄ

Matas per tris ėimus

DĖMESIO:

Importuotųjų lašinių kaina pabrango. Dėl to turėjoome pakelti
kaina: RŪKYTŲ LAŠINIŲ —iki 4/- svarą, RINKTINIŲ LAŠINIŲ — iki 3/6 svarą,
ir PAPRASTŲ LAŠINIŲ — iki 2/6 svarą.
SIŪLOME ATSARGAI:
Medžiokline dešra ..................... 1 sv. 6/Lašiniai I rūš................................ 1 sv. 3/Krokuvine, plona dešra............ 1 sv. 5/6
Lašiniai II rūš................................ 1 sv. 2/Lenkiška kiauliena 29 unc. dėžė ...
7/6
Itališka kiauliena 29 unc. dėžė ...
4/6
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė ...
4/KITI DALYKAI — 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.

J.

RICHARDS (BUTCHERS) ltd.

Buvo atsitikimų, kad Romon atvykę lietuviai
maldininkai kreipėsi į Lietuvos Pasiuntinybę
prie Šv. Sosto ir į Šv. Metų komitetą lietuviams
priimti prašydam: aprūpinti juos Romoje ir
suteikti pašalpą kelionei atgal. Tuo tarpu Pa
siuntinybė ir Komitetas jokių lėšų neturi, dėl
to nei vieno negali sušelpti. Todėl tie, kurie
ruošiasi Romon keliauti, patys turi pasirūpinti
pinigų, kurių pakaktų kelionei į abu galus ir
pragyvenimui Romoje. Atsiųstieji prašymai pi
niginei paramai gauti, nė vienas negalės būti
patenkintas.
Visiems maldininkams, kurie norėtų aplan
kyti Romą, prieš tai patartina laišku pasiteirauti
Lietuvos Pasiuntinybėje prie Šv. Sosto ar Lie
tuvių Šv. Metų Komitete apie kelionės reikalus
ir pragyvenimo galimybes Romoje. Pasiunti
nybės adresas: Legation dc Lithuanie, Via
Barnaba Oriani 87, Roma, Italy.

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 <4 Co. Press Ltd.

15 Dunheved Road North

Thornton Heath

Surrey.

TeL THO 2727

— Valty tau jau nebeliko vietos.

