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RUGSĖJO AŠTUNTOJI MUS ĮPAREIGOJA DAR LABIAU JUNGTIS
10 RADIJO STOČIŲ TIESAI 

SKLEISTI
KORĖJOS KARAS

Pastaromis dienomis Korėjoje išsiplėtė labai 
dideli mūšiai. Palyginti, nedideliame šiaurinio 
fronto bare, komunistai į puolimą metė 60.000 
žmonių masę. Ypatingai stiprus spaudimas buvo 
pajūrio srity, aukščiau Pusano ir į vakarus nuo 
Taegu miesto. Šiuo spaudimu komunistai nori 
pralaužti JTO kariuomenės ginamą frontą, 
apeiti Taegu miestą, nukirsti kelius į svarbiausią 
JTO kariuomenės tiekimo bazę Pusaną ir su
daryti jai grėsmę.

JTO kariuomenė narsiai ginasi, dažnai prieš- 
puoliais atremdama priešą. Jai padeda gausi 
ir veiksminga JTO aviacija, kuri be atvangos 
bombarduoja priešo kariuomenės telkinius ir 
jos išeities vietas.

Šį ketvirtadienį Korėjos frontuose buvo susi
dariusi rimta būklė, bet, kaip iš pranešimų 
atrodė, kad ir šis komunistinių jėgų puolimas, 
kaip ir daugelis iki šiol buvusių, bus atremtas 
ir frontas atlaikytas.

KORĖJOJE NUMUŠTAS SOVIETINIS 
BOMBONEŠIS

Sovietų atstovas Malik’as, baigdamas pereitą 
mėnesį Saugumo Tarybai pirmininkauti, bandė 
į jos darbų tvarką įtraukti keletą agitacinių 
dalykų, kaip Amerikos intervenciją į Formozą, 
terorą Graikijoje ir komunistinės Kinijos skundą 
dėl Amerikos lėktuvo įskridimo į Kinijos teri
toriją. Pirmieji dų punktai atmesti kaip ne
turį pagrindo, o tretysis įtrauktas, nes Amerikos 
atstovas pasiūlė sudaryti komisiją įvykiui ištirti.

Šį mėnesi S. Tarybai pirmininkauja D. Brita
nijos atstovas p. Jebb’as.

Pereitą antradienį Taryba buvo susirinkus* 
posėdžio. Pirmininkaująs pasiūlė įtraukti į dar
bų tvarką Amerikos užs. reik, ministerijos at
siųstą pranešimą apie numuštą lėktuvą su so
vietų ženklais. Pagal pranešimą, rugsėjo 4 d. 
dvimotorinis lėktuvas, raudonom žvaigždėm pa
žymėtas, taikėsi užpulti Korėjos vandenyse,

Amerikoje yra įsikūręs-' Laisvosios Europos 
komitetas, kurio tikslas — skleisti tiesą. Tam 
tikslui jis nori Europoje įkurti 10 galingų radijo 
stočių, kurios kovotų su komunistine propa
ganda ir skleistų už geležinės uždangos tiesą. 
Tuo tarpu komitetas turi tik vieną radijo stotį 
netoli Frankfurto.

Šiuo laiku komitetas Amerikoje veda propa
gandą, reikalingoms lėšoms sutelkti. Šiam dar
bui vadovauja gen. Clay’us, buvęs Amerikos 
gubernatorius Vokietijoje. Gen. Eisenhower’is, 
kreipdamasis į Amerikos gyventojus per radiją, 
nurodė tiesos skleidimo reikalą. Jis pareiškė, 
kad iš komunistinio radijo nuolat miljonams 
žmonių skleidžiama neapykanta ir melas prieš 
Ameriką. Ir jei nebus sudaryta sąlygos, tai tie 
milijonai ir neišgirs tiesos.

BRITAI PAILGINO'“KARINES 
TARNYBAS LAIKĄ

Pereitą savaitę D. Britanija pailgifio * karinės 
tarnybos laiką — nuo Į?8 in&n.hkį dvięjų metų 
ir pakėlė kariams atlygiiynią. / Kareivių atly
ginimas, žiūrint jų specialybės Jir j šeimyninės 
būklės, padidintas nuo 10 iki y5\nuo§y

Dėl karinės tarnybos pailginimo D. Britani
jos karinės pajėgos padidės 77.000 ?$rų, iš jų: 
sausumos kariuomenės — 55.000, ' aviacijos 
— 18.000 ir karo laivyno — 4.000. Šiuo laiku 
D. Britanijoje karinės pajėgos siekia apie 670.000 
žmonių. Ryšium su atlyginimų padidinimu ir 
karinės tarnybos pailginimu, Britų iždo išlaidos 
Karinėms pajėgumą* paaiaes apie" T hiilj. svarų.

200 SOVIETINIU LAIVU TIES 
ISLANDIJA

Netoli Islandijos pasirodė 200 sovietinių 
laivų. Jie yra žvejų tipo, tokie, kaip neseniai 
Lamanšu praplaukę, bet tarp jų esama ir kele
to didelių.

Laivų pasirodymas Islandijoje sukėlė didelį 
susidomėjimą, nes silkių gaudymui šiuo laiku 
ten blogos sąlygos. Kai kurie Islandijos lai
kraščiai šio laivyno pasirodymtt sieja su panašiu 
vokiečių laivų pasirodymu prieš antrąjį pasau
linį karą. Sulaikius Islandijos vandenyse vie
ną tokį laivą pasirodė, kad jo įgulos žmonės 
uniformuoti panašia uniforma, kaip karo lai
vyno kadetai.

Islandija strateginiu atžvilgiu svarbi vieta, 
bet karinių pajėgų neturi.

IŠ ATLANTO PAKTO
TARYBOS VEIKLOS

Londone posėdžiavęs Atlanto pakto valstybių 
užsienio reik, ministerių pavaduotojų komitetas, 
amerikiečio Spofford’o pirmininkaujamas, pe
reitą šeštadienį baigė posėdį ir išleido pranešimą 
apie savo darbus. Iš jo aiškėja, kad yra imtasi 
žygių išaiškinti dėl paktą pasirašiusių valstybių 
karinės organizacijos sustiprinimo ir teisingo 
išlaidų paskirstymo. Išnagrinėjus paskirų val
stybių pranešimus apie ketinimus padidinti 
krašto apsaugą, pripažinta, kad dar teks ne 
maža ta linkme padaryti ir kad dar bus reika
lingos pastangos ir atsidėjimas.

DANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Pereitą sekmadienį Danijoje įvyko parlamento 
rinkimai. Dalyvavo apie 80 nuoš. rinkikų. 
Rinkimų duomenys, palyginus su 1947 metų, 
mažai pasikeitė. Socialistai gavo 59 atst. (2 dau
giau), agrarai 33 (prarado 16), konservatoriai — 
26 (9 daugiau), mokesčių mokėtojų partija — 
12 (6 daugiau), liberalai — 12 (2 daugiau), 
komunistai — 7 (prarado 2).

IŠVYKO KUN. KAZLAUSKAS
Kun. Kazlauskas, DBLS Centro valdybos 

vicepirm. paskutiniuoju metu pavadavęs Lon
dono lietuvių parapijos kleboną, rugsėjo 3 d. 
išvyko į Romą. Ten jis bus porą mėnesių.

Europinio Sąjūdžio vykdomajame komitete 
estams, latviams ir lietuviams atstovauja iš 
eilės estas p. Rei.

Amerikos prezidentas Truman'as, pereitą sa
vaitę per pasikalbėjimą su spaudos atstovais 
pareiškė, kad Amerikos jūros laivynas iš For- 
mozos pakraščių bus atšauktas kai tik pasibaigs 
Korėjoj karas. Formozos klausimas turės būti 
išspręstas sudarant taikos sutartį su Japonija.

Palietus uostų darbininkų atsisakymą iš laivų 
iškrauti sovietų prekes, prezidentas padarė 
uostų darbininkams priekaištą, kad ne jų rei
kalas diktuoti Amerikos užsienio politiką.

Per radiją pasakytoje kalboje prez. Truman’as 
pareiškė, kad atsižvelgiant karo pavojaus, Ame
rikos karinės pajėgos turi būti padvigubintos. 
Tai reiškia, kad kariuomenės skaičius turi pa
siekti 3 milijonus žmonių. Taip jau jis pažy
mėjo, kad ginklų, tankų, lėktuvų ir kitų kari
nių reikmenų gamyba turi būti padidinta. Jis 
nurodė, kad Amerika nori taikos, dirba jos 
dėliai ir ją gins nuo agresorių. Jis įspėjo ko
munistinę Kiniją nuo kišimosi į Korėjos karą 
ir nurodė, kad Amerika nenori nei Formozos, 
nei kito kurio Azijos krašto.

Prezidento pareiškimui pritarė visa spauda, 
parlamentas ir visuomenė.

Manoma, kad siūlymas padidinti Amerikos 
ginkluotas pajėgas iki 3 milijonių pareikalaus 
šiemet apie 50 milijardų dolerių.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
apie 38 lygiagretę esantį JTO karinį laivą. Priar
tėjus JTO naikintuvų patruliui, bombonešis 
pradėjo šaudyti. Įvykusioj kovoj, bombonešis 
buvo numuštas. JTO torpedinis laivas iš jūros 
ištraukė numuštojo bombonešio vieno įgulos 
nario lavoną. Prie jo rasta tapatybės doku
mentas, Sovietų Rusijos leiten. Mišin’o vardu, 
pažymėtas serijos Nr. 25054.

Taryba šio klausimo nesvarstė ir posėdį ati
dėjo.

Sovietų bombonešio numušimas plačiai nuai
dėjo spaudoje. Pažymima, kad tai yra pirmas 
atsitikimas, kada kovoje dalyvavo sovietinis 
lėktuvas, turėjęs įgulos tarpe sovietų karininką.

TUC METINIS SUVAŽIAVIMAS

Pirmadienį, Brightone, prasidėjo D. Brita
nijos profesinių sąjungų organizacijos — TUC 
atstovų metinis suvažiavimas. Dalyvauja per 
900 atstovų, atstovaudami daugiau, kaip 8 
milijonus organizacijai priklausančių darbininkų. 
Šis kongresas yra 82 iš eilės. Jam pirminin
kauja p. Bullock’as. Išsamioje kalboje jis ap
žvelgė darbininkų būklę. Iki paskutiniųjų die
nų, kol nepasirodė karo debesys padangėje, 
— pažymėjo jis, — turėjome viltį, kad darbi
ninko būtis pagerės. Profesinė sąjunga ir toliau 
budriai seks gyvenimą, kad darbininkui būtų 
patikrintas didžiausias atlyginimas, koks tik 
galima esamose sąlygose. Jis nurodė, kad 
daugelio darbininkų savaitinis atlyginimas da
bar yra mažesnis, kaip 5 svarai. Jų būklei 
pagerinti pastangos būtinos.

Didelį įspūdį suvažiavimo dalyviams padarė 
min. pirm. Attlee kalba. Pavaizdavęs pasta
raisiais laikais pagerėjusią D. Britanijos ūki
nę būklę, jis nurodė, kad jei galėtume su Sovie
tų Rusija taikoj gyventi taip, kaip gyvenome 
karo metais, tai ūkiniai pasiekimai būtų dar 
didesni. Tačiau, ne dėl mūsų kaltės, bendra
darbiavimas neįmanomas.

Liesdamas ateities uždavinius, premjeras nu
rodė, kad darbo jėgos ir materialinių dalykų 
pervedimas iš taikos meto į karinę gamybą ir 
sulaikymas kariuomenėje didesnio skaičiaus 
žmonių, savaime suprantama, turės sumažinti 
gerybių kiekį, reikalingų dabartiniam gyvenimo 
lygiui palaikyti. Darbininkų atsakymas į tai 
gali būti vienas — didinti gamybą. Kalbėda
mas apie komunizmą, p. Attlee pažymėjo, kad 
jis yra ne kas kita, kaip sąmokslas prieš laisvę.

Suvažiavimo darbų tvarka didelė, dėl to 
kongresas truks keletą dienų.

P. ATTLEE ATSAKĖ P. CHURCHILL !UI

Pereitą šeštadienį D. Britanijos min. pirm. 
Attlee per radiją pasakė kalbą. Ši kalba, be 
kita ko buvo ir atsakymas į seniau per radiją 
pasakytą opozicijos vado p. W. Churchill’io 
kalbą, kurioje jis kėlė tūlų kaltinimų dabartinei 
Britų vyriausybei, kad ji Sovietams pardavinėja 
mašinas ir kitus dalykus, kurie gali jų karinį 
pajėgumą stiprinti. P. Attlee, pažymėjęs p. 
Churchill’io kalbos partiškumo tendenciją nu
rodė, kad Britų valdžios politika nesiekia pre
kybos reikaluose Europos rytus skirti geležine 
uždanga nuo vakarų. D. Britanija sudarė 
prekybos sutartį su Rusija abiems pusėms nau
dingą, pagal kurią iš Rusijos gauna pašaro 
gyvuliams ir medžio, duodama už tai mašinas 
ir žaliavas. Rusija savo įsipareigojimus įvykdė, 
dėl to ir D. Britanija turi įvykdyti.

Prieš pusantrų metų Britų valdžia padariusi 
atatinkamus žygius dėl tam tikrų dalykų, turin
čių strateginės reikšmės, išvežimo sulaikymo. 
Dabar atliekami tik seniau duoti užsakymai. 
Kiek tai liečia Rusijos užsakytų dalykų inspek
ciją, tai min. pirm, mano, jog tai yra natūralus 
dalykas, bet patikino, kad yra duota tam tikros 
instrukcijos dėl paslapčių apsaugojimo.

Liesdamas gynybos reikalams išlaidų padi
dinimo reikalą, p. Attlee pažymėjo, kad tai 
turi tik taikos patikrinimo tikslą ir kad tas rei
kalas yra iškilęs dėl Sovietų Rusijos politikos 
priežasties. Premjeras pareiškė viltį, kad Krem
liaus valdovai tuos du faktus supras. Jie daug 
kalba apie taiką, bet jų veikla visam pasauly 
neramumą kelia. Jis nurodė, jog Kremliaus 
valdovai gerai žino, kad bet kuriuo metu esa
me pasiruošę su jais apsvarstyti visus nuomo
nių skirtumus.

Tautos šventė — labai svarbus įvykis. Ji 
primena mums mūsų senelių, prosenelių ir 
mūsų pačių kovas dėl krašto laisvės. Ji stiprina 
mus kovoje dėl laisvės, įpatFfgoja jos siekti, 
teikia jėgų ir vilčių jos pasiekti. Ši diena mums 
spindi, kaip didis šviesulys. Ji skaidrina mūsų 
sunkų tremties gyvenimą ir skatina dftiesniam 
ryžtui.

Kova dėl tautos laisvės, dėl krašto nepriklauso
mybės, labai sunki. Ją, su mažomis pertraukomis, 
visais laikais teko vesti. Ji pareikalavo mūsų 
brolių ir sesių milžiniškų aukų. Dėl laisvės 
kovoja visi. Jau dešimt metų, kaip ir mes 
kovojame. Tai natūralu, suprantama ir būtina. 
Nes tas nevertas laisvės, kas nesiekia ir nekovoja 
dėl jos.

Šiais laikais Lietuvos žemelė gausiai aplaistyta 
dėl laisvės kritusių brolių ir sesių partizanų 
krauju. Daug brolių ir seserų krito nelygioj 
kovoj, daugelis atgulė šaltajam Sibire ar kitam 
krašte nelaisvės ar tremties palaužtas.

Tūkstančiai brolių ir seserų pasklydo plačia
jam pasauly, kad ten skelbtų tiesą apie tą pavojų, 
dėl kurio neteko tėvynės ir kuris gresia laisvam 
pasauliui. Mūsų, kaip tremtinių pareiga, ne 
tik skelbti tiesą apie bolševizmo pavojų, bet ir 
ieškoti talkininkų dėl laisvės, ruoštis kovai. 
Šią pareigą mums primena ne tik rugsėjo 8-toji, 
bet ir šis, mūsų tautinės šventovės, Karo Mu
ziejaus vaizdas.

Laisvės dienomis į tą vietą ateidavo tūkstan
tinės minios žmonių susikaupti ir kritusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbti. Tuomet skambėjo 
Laisvės Varpas, sklido laisvos tautos iškilmingi 
garsai, muzika.

Dabar Lietuva pavergta, jos vaikai išblaškyti. 
Krašte siaučia nuožmus okupantas, mirtis, 
trėmimai, priespauda ir negirdėta vergija. Tyli 
varpai, nyku ir gūdu Lietuvoje.

Šiemet, minėdami tautos šventę, žvelgiame 
į padangę ir matome ten ženklus. Jie mums 
rodo, kad laisvės valanda nebetoli.

Mums reikia vienybės ir didesnio pasiaukoji
mo. Rugsėjo aštuntoji mus įpareigoja glau
džiau jungtis. Vieningi būdami, lengviau pa
kelsime gyvenimo sunkumus ir priartinsim 
kraštui laisvę.

ŠIS NUMERIS MAŽESNIS
Dėl spaustuvės streiko negalima buvo išleisti 

normalų ,,B.Lietuvio” numerį. Dėjome pas
tangas ir stengėmės, kad skaitytojai šią savaitę, 
ir dar tokia proga, kaip rugsėjo aštuntoji, ne
liktų be laikraščio. Dėl to šis numeris vos 
pavyko išleisti 4 puslapių.

Esamose sąlygose panašių atsitikimų sunku 
išvengti. Juo labiau, kad taupant leidimo 
išlaidas, tenka eiti į tokias spaustuves, kurios 
pigiau spausdina. O ten, ne tik darbo sąly
gos yra sunkesnės, bet ir daugybė visokių, 
darbą sunkinančių, priežasčių atsiranda.

Dėsime pastangas, kad galėtume ateityje nuo 
panašių galimybių apsidrausti. Redakcija
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Vilki) PIRMININKAS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS “
1. Ar galite trumpai nusakyti Vyriausiojo 

Komiteto sudėtį ir tikslus.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

atsirado karo metu rezistencijoje prieš Vokieti
jos okupaciją. — Kai Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija, du suokalbininkai slapto 1939 m. rug
pjūčio 23 ir rugsėjo 28 dienos susitarimo pasi
dalinti Pabaltijo valstybes ir Lenkiją, susipyko 
ir pradėjo karą, lietuvių tauta sukilo, iš pagrin
dinių savo krašto miestų pašalino okupantą ir 
paskelbė nepriklausomos Lietuvos Laikinąją vy
riausybę. Bet ji išsilaikė tik šešias savaites. 
Nacinis okupantas pakeitė bolševikinį ir laiki
nąją vyriausybę prievarta nušalino. Tada jos 
vietoj lietuvių nacionaliniam veikimui ėmė va
dovauti iš pogrindžio Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Jis buvo sutartas visų 
demokratinių partijų ir rezistencijoje susikūrusių 
kovos organizacijų. Kiekviena tų grupių pa
siuntė į VLIKą po vieną atstovą. VLIKas sėk
mingai vadovavo viso krašto rezistencijai. 1944 
m. gegužės mėn. Gestapo daugumą jo narių 
susekė ir išvežė į Vokietijos kalėjimus. Ameri
kiečių kariuomenės pergalė juos išlaisvino, ir 
nuo 1945 m. VLIKas atgaivino savo veikimą 
vakarų Europoje. Jo tikslas — pats vardas jį 
nusako: kovoti, kad Lietuva būtų laisva. Pa
našiai kaip savo laiku buvo Prancūzijos išlais
vinimo komitetas, vadovaujamas de Gaulle. 
Šiandien VLIKas yra autorizuotas krašto va
lios ' reiškėjas ir kaip visų demokratinių grupių 
atstovų kolektyvas jis eina funkcijas, kurios 
normaliais laikais priklauso parlamentui, vy
riausybinėms funkcijoms. VLIKas yra sudaręs 
Vykdomąją Tarybą (Conseil Executif), kuri 
dirba kontakte su Lietuvos pasiuntinybėmis 
Jungtinėse Valstybėse, Britanijoj, Vatikane ir 
kt. kraštuose, kuriuose tebepripažįstami nepri
klausomos Lietuvos atstovai.

2. Ką galėtumėte pasakyti apie padėtį Lietu- 
yra ten 
turi su

voje ir apie krašto bolševikinimą ? Ar 
aktyvi rezistencija ir ar jūsų komitetas 
ja ryšį ?

— Bolševizacija vykdoma laipsniškai: 
tęsinių organizacijų bolševikinimas ir

a) pro- 
kulūtr- 

bolševizmas, b) militarinė okupacija, c) nacio
nalizacija ir administracinis „gleichschaltung” 
d) marksistinis-komunistinis perauklėjimas, e) at
baigiamasis okupuoto krašto krašto įliejimas 
į Sov. Rusiją. Pirmasis laipsnis vykdomas dar 
laisvuose kraštuose, stengiantis paimti į savo 
įtaką darbininkus ir kultūrininkus. Kiti laipsniai 
vykdomi jau tiesioginėje ar netiesioginėje kari
nėje okupacijoje, kurioje šeimininkauja jau so
vietų NKVD (NKGB) arba dabar vadinama 
MGB (MVD). Lietuva ir kitos Pabaltijo val
stybės, kurios buvo pačios pirmosios sovietų 
ekspansijos į Vakarus aukos, šiandien jau yra 
priėjusios ligi paskutinių bolševizacijos laipsnių: 
įvykdyta nacionalizacija ir administracinis 
„gleichschaltungas”, įvedant Rusijoj praktikuo
jamą krašto suskirstymą į rajonus. Ką reiškia 
nacionalizacija, rodo konkretūs pavyzdžiai: pre
kyba, pramonė, žemės ūkis, namai nusavinti; 
individualiniai ūkiai panaikinti ir ūkininkai bai
giami suvaryti į kolchozus. Dabar eina pati 
atkakliausia kova dėl perauklėjimo. Lietuvių 
tauta, iš tradicijos giliai tikinti, branginanti 
laisvę ir žmogaus individualybę, gaivališkai pasi-
priešino bolševikų užsimojimui prievarta pa-1 
versti ją netikinčia, komunistiška, robotų mase. 
Žinodami, kad lietuviai nesiduos „pcrauklėja- 
mi”, bolševikai ėmėsi prieš Pabaltijo kraštus 
pačių pirmųjų masinių deportacijų, kurių tik
slas yra išrauti ir sunaikinti jiems nepatikimą 
„neperauklėjamą” elementą. Masinės deporta
cijos labiausiai dabar nukreiptos prieš kunigus, 
ūkininkus, mokytojus ir studentiją. Ligi 1949 
m. vidurio jau buvo išgabenta iš krašto per 25 % 
gyventojų. Bet ir nedeportuotieji, dar palikę 
ūkininkai terorizuojami ne tik mokesčiais ir 
pyliavomis, kurie turi ekonomiškai sužlugdyti, 
bet ir paprasčiausiais plėšimais. MGB suorga
nizuoti „istrebiteliai” ir raudonarmiečiai už
puldinėja ūkininkus ir apiplėšia, kas jiems pa
tinka. Kai kurie kaimai plėšikaujančių ka
reivių ir mgbistų apiplėšti po 10-15 kartų. Ši
tam plėšimui pasipriešinti, deportacijom sukliu
dyti, tautiniam solidarumui tarp gyventojų išlai
kyti yra išaugusi aktyvi rezistencija, kurios gin
kluotos pajėgos yra vadovaujamos griežtai cen
tralizuotos vadovybės. Ar su ja ryšius VLIKas 
turi — leisite į tą klausimą tiesiogiai neatsakyti. 
Tepažymėsiu tik, kad VLIKui yra pareikštas 
Lietuvos pogrindžio pritarimas ir pasitikėjimas.

3. Kokia yra Katalikų Bažnyčios padėtis rusų 
okupacijoje ?

Bažnyčią bolševikai laiko viena iš didžiausių 
bolševizmui įsigalėti kliūčių. Jos įtakai išrauti 
ir Lietuvoje, kaip dabar Čechoslovakijoje, bol
ševikai buvo mėginę Bažnyčią skaldyti, organi
zuodami „tautinę” bažnyčią, nepriklausomą nuo 
Romos. Nesulaukę jokio pasisekimo metė 
„tautinės” bažnyčios organizavimą ir griebėsi 
aštrių priemonių Bažnyčios veikimą varžyti. 
Didžioji dalis kunigų, apkaltinti sabotažu ir 
kontrevoliucija, buvo deportuoti. Beliko krašte 
ne daugiau kaip 30 visų buvusių kunigų. 
Iš 10 vyskupų telikęs tik vienas 75 metų ir tas 
pats gyvena nelegalinėj padėty. Bažnyčių dalis 
uždarytos ir paverstos sandėliais. Už bažny
čios lankymą įvestas valdžiai mokestis (7 rb.)

Amerikiečių žurnalistas L. Schweizcr’is 
Šiaurinės Amerikos Laikraščių Sąjungos var
du apklausinėjo eilę egzilinių politikų — 
Lenkijos Mikolaičiką, Kroatijos Mačeką, Bul
garijos Dimitrova, Rusijos Kerenskį. Savo 
klausimus jis pateikė ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto bei Vykd. Tarybos 
pirmininkui M. Krupavičiui. Čia duodame 
tuos klausimus ir atsakymus. (E.)

Pas- 
me- 
apie 
apie

Bažnyčią

kaip į pasilinksminimo namus. Kunigai apdėti 
trigubais mokesčiais, bažnyčios taip pat. 
kutintais metais vidutinio dydžio parapija 
tams turėjo sumokėti už savo bažnyčią 
30.000 rb. (darbininkas uždirba metams 
3.500 rb.) Jokių religinio turinio laikraščių, net 
maldaknygių neleidžiama spausdinti.
lankantieji mokytojai ir tarnautojai atleidžiami 
iš tarnybos, bažnyčias lankančių moksleivių 
tėvai iššaukiami gimnazijų komsorgų perspėjimui, 
kad vaikams draudžiama atlikinėti religines prak
tikas, ir už mokyklos sienų uždrausta mokslei
viams dėstyti religinius dalykus... Šalia šitų 
ir kitokių represijų pridėkim aktyvią propagandą 
prieš religiją, Vatikaną, kunigus spaudoje, mo
kykloje, mitinguose.

4. Ar valdžia vykdoma vietinių komunistų ar 
atsiųstų iš Sovietų S-gos?

Kaip principas — valdžia turi pereiti į rankas 
iš Maskvos atsiųstų komunistų. Šitas principas 
vykdomas laipsniškai. Pabaltijo valstybės oku
puojant į priekį buvo iškišti vietiniai komunistai 
ar sovietiško rėžimo simpatikai. Sovietų emi
saras, lėktuvu iš Maskvos atskridęs Dekanozovas, 
tik iš užkulisio dirigavo okupaciją ir naujo rėži
mo įvedimą. Sudarytoje „liaudies vyriausybėje” 
ministeriais-komisarais buvo paskirti vietiniai, 
bet jiems jau buvo duoti pavaduotojai iš Mask
vos. Antros okupacijos metu ministeriais jau 
skiriami tiesiog rusai, iš Maskvos. Iš paskuti
niu metu buvusių 23 ministerių 16 jau buvo rusai 
o lietuviai jau tik jų pavaduotojai. Miestuose 
1949 m. administracijos priekyje buvo iki 70% 
jau komunistai iš Maskvos, provincijoje tas 
skaičius žymiai mažesnis, tačiau jau ir valsčių 
vyk. komitetų pirmininkų pavaduotojai buvo 
rusai iš Sov. Sąjungos gilumos, kurie faktiškai 
administracijai dirigavo. Bet ir ten auga, de
portuojant vietinius gyventojus ir jų vietoj atga
benant iš Rusijos. Procesas aiškus — užpildyti 
viską rusais, nes ir vietiniais komunistais nepa
sitikima, baiminantis „titoizmo”.

5. Ar jums atrodo, kad Lietuva gali atgauti 
savo laisvę JTO pagalba?

Atlanto Charta, Jungtinių Tautų Charta, 
viena pažadėdama atstayti nepriklausomybę 
tų kraštų, kurie jas turėjo prieš karą, kita de
klaruodama žmogaus teises, pažadino paverg
tųjų viltis ir jomis pakurstė rezistenciją. Bet 
savo veikla skaudžiai pavergtuosius apgavo, 
savo žodžių nepaversdamos darbais, dažnai net 
nesiteikdamos išklausyti pavergtųjų balso. Jung
tinėse Tautose buvo keliamas balsas prieš ke
lių dešimtų moterų negrąžinimą iš Sovietų Są
jungos jų tikriesiems vyrams Britanijoje ar 
Jungtinėse Valstybėse. Bet kada beveik kiek
vienai Jungtinių Tautų sesijiai įteikiamas skundas
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J. PALECKIS ATIDUODA LIETUVOS

LIKIMĄ Į L. SEIMO RANKAS
„Prezidento” J. Paleckio kalboje paleistas 

šūkis „...Taip tegul nušviečia mūsų tėvynę Sta
lino konstitucijos saulė” — nebuvo vien kalbi
nė figūra — poezija, bet ryškios pėdos ir gairės, 
kuriomis turės rikiuotis liepos 21 d. L. Seimo 
sprendimai.

Ilgiau nestojant prie komentarų, verta minėti 
kitas Paleckio kalbos ištraukas kėlusias L. 
Seimo atstovų drąsą ir nuotaikas — „vieningai” 
patvirtinti Maskvos padiktuotą sprendimą, grei
čiau prisirišti „Stalino saulės” krantų...

Išjuodinęs Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpį, valstybinę santvarką ir statydamas praei
čiai tašką, Paleckis sušuko:

„Šiandien visa tai yra praeityje, visa tai ati
duota, išmesta į istorijos sąšlavyną. Tą praeitį 
visada atsiminsim kaip pavyzdį, kaip nereikia 
daryti, kaip niekada nebeturi Lietuvoje būti ir 
kaip niekada Lietuvoje nebebus (plojimas). Dar 
kartą pabrėžiu dėkingumą Sovietų S-gai ir 
Raudonajai armijai, kurios dėka buvo pagaliau 
paremtas ir priimtas ir įvykdytas mūsų liaudies 
ultimatumas senajai plutokratiškai santvarkai” 
(plojimas).

Lenkdamas galvą Sovietų S-gai, Raud. armi
jai, Paleckis patvirtino nenuslepiamą tiesą, kad 
be okupacinės armijos „liaudies troškimai ilgai 
buvo ir būtų ilgai buvę be vaisių, jei ne ta bro
liškoji pagalba...

Pranašo žodžiais suskambo ir kita Paleckio 
kalbos vieta:

„Tik dabar, kai Sovietų S-ga ištiesė savo 
galingą pagalbos ranką, mes galime būti ramūs 
dėl savo ateities ir saugumo. Tik dabar galime

dėl milijoninio sk<ucEjUS deportuotųjų, nužudy-i vįeno gyventojo prigimtį.
suar ytų šeirytų iš Baltijos kraštų,, tam bal- Rusiia. laužvdama nėr 12 

sui neduodama .ioiųos eigos. Kol Jungtinių: 
Tautų eilėse yra jos narys, kuris grobia,'tautoms; 
laisvę ir vykdo gen^-įjo nuodėmę, kol jie turi 
veto teisę ir kol kiti* nariai pirmuoju savo rūpes
čiu stato ne savo ''deklaracijų 7 realizavimą, o 
modus vivendi su genocidą Vykdančiu savo 
kolega, tol pavergtosioms tautoms vilties daug 
netenka. Bet reikia viltis, kad pasikeis JTO 
sudėtis ir narių tarpusavio santykiai. Tada ir 
JTO įgytų praktinės reikšmės grąžinti laisvę 
tautoms ir žmonėms.

6. Gal but, jūs prisideda! prie nuomonės Mi- 
kolaičiko, Dimitrovo ir Mačeko, kurie sako, 
kad tolesnėje perspektyvoje tik pergalingas karas 
prieš Sovietų Sąjungą gali užtikrinti jų tautom 
laisvę?

Kas 
tokios 
ganda 
sius, * 
vidaus 
žiausio 
nes jis 
turtų, 
pavergtiesiems jis yra vienintelė išsivadavimo ga
limybė. Taikos žodis bolševizmo neragavusiems 
ir tebegyvenantiems laisvėje yra tabu, kuris 
leidžia jiems patiems tuo tarpu išvengti to su
naikinimo. Ką dabartinė taika praktiškai reiš
kia — tai daugeliui milijonų gyvybių atėmimą 

turtų sunaikinimą tyliu, lėtu 
ir tas naikinimas apima vis 
skaičių; tebesantiems laisvėje 
nuolatinį drebėjimą, nuolatinį 

; yra pagyvenęs sovietiniame rėžime, ki- 
. išvados nepadarys. Tikėtis, kad propa- 

iš viso paveiks sovietų režime esančiuo- 
suorganizuos „titoizmo” sąjūdžius ir iš 

susprogdins sovietinį režimą, nėra ma- 
pagrindo. Taip, karas yra baisus žodis, 
milijonams reiškia gyvybės atėmimą ir 
kultūrinių vertybių sunaikinimą. Bet

ir ištisų kraštų 
naikinimo būdu 
didesnį valstybių 
šita taika reiškia
ginklavimąsi, kuris bent tam tikram laikui ati
dėtų tokį naikinimą, kuris jau vyksta paverg
tuose ir pavergiamuose kraštuose. Ir vistiek 
tas sunaikinimas nėra išvengiamas, jeigu nuo jo 
neišgelbės laiku įvykęs karas. Baisus paradok
sas: dabartinė taika” neša neišvengiamą sunai
kinimą, pergalingas karas išsigelbėjimą ne tik 
pavergtiesiems, bet ir laisvėje esančiųjų apsaugo
jimą. Šiandien dar yra pavergtieji ir laisvieji. 
Bet netolimoj ateity likimas visų bus tas pats: 
arba visi pavergti arba visi laisvi. Šita žiauri 
tiesa, žinoma, sunku prisiimti psichologijai lais
vėje tebegyvenančio žmogaus, nes jis nori būti 
„optymistas”, t.y. svaiginamas apgaulingu taikos 
šydu.

7. Kerenskis siūlo federalistinę Rusiją. Ar 
Lietuva norėtų prisijungti prie tokios federalinės 
valstybės.

Ar Rusija raudona ar balta ■— ji Lietuvai 
svetima. Jei Rusija turėtų apimti slaviškąsias 
tautas, tai lietuvių tauta ir savo kilimu ir savo 
istorija slavams yra visai svetima. Jei Rusija 
turėtų apimti prieš pirmąjį pasaulinį karą jos 
turėtas teritorijas, tai reikštų pripažinti impe
rialistinę Rusiją, kuri Lietuvos valstybę buvo 
užgrobusi 1795 m. ir ją pasidalinusi su Prūsija 
tokiu pat būdu, kaip paskiau 1939 m. rugsėjo 
28 d. tokį pat pasidalinimą slaptai sutarė Rib- 
bentropas su 
ir bolševizmo 
dan tautų ir 
majai Rusijai 

Molotovu. Kovojant su nacizmo 
imperialistinėmis agresijomis var- 
individo laisvės pripažinti busi- 

Ribbentropo-Molotovo susitarimą

būti tikri, kad Lietuva nebebus niekieno ranko
se žaisleliu, nebebus placdarmu jokiai jėgai, 
kuri būtų nukreipta prieš Sovietų S-gą” (plo
jimas).

Nebuvo išvengta ir grasinimo. Žiauriu balsu 
Paleckis suriko:

„...greičiau atsivošėkite, greičiau susiorien
tuokite, greičiau įsijunkite visu nuoširdumu 
į naujo gyvenimo kūrybos darbą, kad greitai 
pasisukusio laiko mašinos ratai jūsų nenublok
štų, nesutriuškintų”.

Kalbėdamas apie tautos vienybę, — lyg ir 
norėdamas L. Seimo atstovus atpalaiduoti nuo 
atsakomybės prieš istoriją ir įstatymus, — Pa
leckis bandė L. Seimo valią ir galią nusakyti 
šiais žodžiais:

„...L. Seimas su visomis teisėmis gali laikyti 
save ne kokiu eiliniu seimu, bet tikru visos Lie
tuvos tautos valios suvereniniu reiškėju, tikru 
Tautos Susirinkimu, kurio galioje yra visiška 
nulemti Lietuvos likimą ir išspręsti visus pa
grindinius klausimus, suteikti tai galingai pa
sireiškusiai tautos vienybei atitinkamas formas” 
(plojimai).

Ilgiau buvo sustota ties L. Vyriausybės gi
mimo data, jos „nuveiktais” darbais. Tai 
buvo: Dekanozovo, Pozdniakovo ir NKVD 
veiklos ataskaitinis pranešimas, perskaitytas sam
dinio Paleckio lūpomis. Vieną ryškiausių L. 
Vyriausybės darbų ■— pasiruošimą Lietuvos 
nepriklausomybei likviduoti, Paleckis suminėjo 
tokiu sakiniu:

„...pirmas L. Vyriausybės uždavinys buvo 
atitaisyti tuos sužalotus santykius, su pilnumu 
pritaikyti juos savitarpio pagalbos sutarties 
dvasiai ir sudaryti dirvą tokiems santykiams, 
kurių reikalauja mūsų tautos plačiai pareikštas 
pasiryžimas eiti petys į petį su Sovietų S-gos 
tautomis. Malonu konstatuoti, kad iš Sovietų 
S-gos vyriausybės pusės susilaukėme didelio 
mūsų reikalų supratimo” (plojimai).

būtų didžiulis absurdas, niekaip nesuderinamas 
su žmonijos siekiamais tikslais.

Kas mėgintų Lietuvą įjungti į Rusiją, turėtų 
' sulaužyti visas lietuvių tautos tradicijas ir kiek-

Taip darė caristinė 
Rusija, laužydama per 120 metų. Bet lietuvių 
tauta išliko gyva ir 1918 m. atstatė savo valstybę. 

’ Taip daro dabar bolševikai. Bet lietuvių tauta 
1 išplėtojo rezistenciją kaip retai kur. Taip no

rėtų ir kai kurie baltieji rusai, planuodami tokią 
pat imperialistinę Rusiją kaip dabar 
tik ją nudažyti balta spalva. Lietuvių 
užsimojimai nepriimtini. Nepriimtini, 
dvasios kultūra, savo kultūriniais ir 
ryšiais ji yra sutapus su Vakarų Europos pasau
liu. Čia jinai jaučiasi savas ir naudingas Va
karų Europos bendruomenės narys jos ūkiniam 
ir dvasiniam bendradarbiavimui.

8. Ar sutinkate (atsižvelgiant į Lietuvos ūki
ninkus) su p. Mačeko mintimi, kad tada, kai 
Stalinui pasiseks sunaikinti laisvąjį ūkininką 
Rytų Europoje ir jį paversti žemės ūkio proletaru, 
bus per vėlu pasukti laikrodį atgal ir neįmanoma 
atstatyti demokratinį rėžimą ?

Negalima nesutikti. Jūs žinote, kaip vienas 
sovietų karys, kuris buvo pabėgęs į Jungtines 
Valstybes, grįžo į Sovietų Sąjungą — ne dėl 
to, kad jis būtų buvęs sovietinis šnipas, bet kad 
negalėjęs pakelti Vakarų laisvės. Tai reiškia, 
kad tas žmogus jau yra tipingas sovietinio auklė
jimo produktas, visa savo psichologija pride
rintas sovietinio kolektyvinio, masinio diriguo
jamo gyvenimo sąlygom, jau visai svetimas lais
vam demokratiniam Vakarų pasauliui. Toks 
žmogus negali išaugti ūkininkų luome, kuris 
yra tradicijų, ryšio su žeme, individualybės sau
gotojas. Naikindami ūkininkų luomą, sovietai 
siekia ne tik ūkinę sistemą pakeisti, bet ir paša
linti aplinką, nepalankią masinio marksistinio 
žmogaus roboto auklybai. Sunaikinus ūkinin
kų luomą, nors ir būtų panaikinta sovietinė 
sistema, bet liks tos sistemos išaugintas naujas 
žmogus. O jį pritaikinti naujam demokratiniam 
gyvenimui, kaip minėto ruso pavyzdys rodo, 
nėra lengva. Juo ilgiau rėžimas truks, juo 
giliau paveiks žmogaus sąmonę, juo sunkiau jį 
bus atitiesti.

Stalinas, 
tautai jų 
nes savo 

ūkiniais

LIETUVIU SPAUDA
VILNIAUS GYNIMO REIKALU

„Tremtis” paskelbė Vilniaus Apsaugos ko
miteto atsišaukimą. Komitetas yra įsikūręs trem
tyje ir mato būtiną reikalą pareikšti viešą žodį 
Vilniaus gynimo reikalu. Jo atsišaukime sa
koma:

„Lenkų egzilinės valdžios sferos Londone ir 
jų spauda nuolat pareiškia viešai nepagrįstas 
pretenzijas į Vilnių. Nors lenkai siūlo šiuo metu 
nutylėti ir nekelti ginčytinų klausimų, tačiau, 
matyt, jie nori, kad lietuviai tylėtų, o jie, pasi
naudoję tyla, galėtų dar labiau tarptautinėj 
plotmėj varyti propagandą apie Vilniaus pri
klausymą Lenkijai”.

Suminėjęs visą eilę atsitikimų lenkų panaudo
tų dėl Vilniaus savinimosi, komitetas paneigia 
juos, kaip tendencingai šališkus, griežtai atme
ta lenkų pretenzijas į Vilnių, pareiškia, kad jis 
visuomet budės Vilniaus sargyboje. Jis kviečia 
visus lietuvius, nežiūrint politinių skirtumų 
jungtis į kovą dėl tokios Lietuvos, kurios sos
tinė be jokių kompromisų būtų Vilnius.

Prie „gausių ir didingų” L. Vyriausybės at
liktų darbų nebuvo pamiršta prijungti stambiau
sias „liaudies valios ramstis” Saugumo de
partamentas. Paleckis jį pagerbė tikrai šiltu 
žodžiu:

„Buvo energingai valomas valstybės aparatas 
ir skubiai organizuojamos naujos jėgos liaudies 
interesų sargybai. Saugumo departamentas, ku
ris buvo neapykantos ir pasipiktinimo baubas, 
dabar naujos dvasios; jis dabar vertas visuo
tinės pagarbos, meilės ir paramos kovoje su 
atvirais ir užsimaskavusiais liaudies priešais ir 
kenkėjais” (plojimas).

Baigęs išskaičiuoti L. Vyriausybės darbus, 
pabėręs pažadų kaupus ateičiai, Paleckis kalbą 
baigė pakelto tono balsu:

„Vienas didžiausių ir svarbiausių L. Vyriausy
bės uždavinių buvo skubiai sušaukti L. Seimą. 
Dabar tai padaryta nematytu tempu, nematytu 
organizuotumu” (plojimai).

„...Istorinė dviejų Lietuvų kova yra pasi
baigusi galingos pažangiosios, proletariškos Lie
tuvos laimėjimu, yra išsipildžiusios visų ge
riausių Lietuvos žmonių svajonės. Dabar L. 
Vyriausybė atiduoda Lietuvos likimą į L. Seimo 
rankas ir laukia jo sprendimo didžiaisiais mūsų 
krašto klausimais (ovacijos).

„Tegyvuoja L. Seimas, suvereninės Lietuvos 
liaudies valios reiškėjas! Tegyvuoja nauja aušra, 
didžiojo Stalino konstitucijos aušra, kuria šian
dien nušvito Lietuva (ovacijos).

„Skelbiu L. Seimo pirmosios sesijos posėdį 
atidarytą”.

Valandą trukusi kalba, daug prakaito išsun
kusi iš lieso Paleckio kūno, baigta. Į L. Seimo 
laikinąjį prezidiumą kviečiami trys atstovai: 
seniausias amžiumi L. Adomauskas — pirmi
ninku, atstovas M. Gedvilą ir jaun. L. Seimo 
atstovas Ditkevičius.

Scenoje įvyksta linksmas Paleckio „susitiki
mas” su Adomausku: abu metasi į glėbį, įvyk
sta ilga pasibučiavimo scena. Viskas lyg kino
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1950 m. rugsėjo 8 d. “BRITANIJOS LIETUVIS” 
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IŠ BELGIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

* Liepos 16 d. kun. Dr. Gaida, išvykdamas 
į Kanadą, Lieže atlaikė paskutines lietuviškas 
pamaldas. Nors čia yra dar apie 200 lietuvių, 
bet rugpiūčio mėn. lietuviškų pamaldų nebuvo, 
nes nėra lietuvio kunigo, o iš kitur neatvažiuoja. 
Nežinia ar bus lietuviškos pamaldos ir rugsėjo 
mėnesį.

* Rugsėjo 10 d. Belgijos lietuviai suvažiuoja 
į Briuselį, JOC namus. Bus pamaldos, Tautos 
Šventės minėjimas ir pasitarimas aktualiais 
klausimais.

* Liežę-Tilleury vis dar laikoma lietuviška 
mokyklėlė. Lituanistinių dalykų vaikai mo
komi kartą per savaitę po 3 vai.

* Sudarytas Europinio Sąjūdžio lietuvių tau
tinės tarybos Paryžiaus skyrius. Į jo vadovybę 
įeina: Dr. S. A. Bačkis, prof. Baltrušaitis ir 
Ed. Turauskas.

* LRK Vyr. Valdybos pirmininkas Dr. D. 
Jasaitis rugp. 14 d. išvyko į JAV; LRK Vyr. 
V-bos pirmininko pareigas laikinai eina prov. 
J. Makauskis.

* * *

Ligi šiol Australijon lietuvių atvažiavo jau apie 
6.500 žmonių. Daugumas, atlikę dviejų metų 
darbo kontraktus, kuriasi dideliuose miestuose. 
Pavyzdžiui, Sydney lietuvių kolonija siekia jau 
per 1.000 žmonių, Melburne — apie 800, o 
Adelaide — apie 600. Materialiai jie tvarkosi 
neblogai. Darbo gavimo problemos čia nėra. 
Labai sunku tačiau butą gauti. Dabar visi 
susirūpinę busimuoju pasaulio karu.

Dr. Marija Alseikaitė-Gimbutienė yra užbai
gusi rankraštį „Lietuvių Kryžiai” su virš 200 
iliustracijų (daugiausia Adomo Varno ir kt. 
fotografijomis, brėžiniais bei palyginamąja me
džiaga iš kitų kraštų). Šis darbas, liečiąs ne 
tik Lietuvos, bet ir bendrą Europos liaudies ir 
priešistorinio meno bei senosios religijos tyri
nėjimą, laukia leidėjo. Autorė šiuo metu pra
deda dirbti Harvardo ir Cambridge (Bostone) 
universiteto užsakytą darbą „Prehistory of 
Baltic Nations and Slavic Expansion”.

Įvairiuose laikraščiuose pasirodė žinių, kad 
komunistai ruošiasi išgabenti iš Lietuvos Da
riaus ir Girėno karstus. Esą, jų buvimas Lie
tuvoje kelia nacionalizmą.

Karolis Zaikauskas, buvęs Klaipėdos krašto 
gubernatorius, dirba J. Bačiūno vasarvietėje 
Macatawoje.

Rašytojas prof. Vincas Krėvė, gyvenąs Phila- 
delphijoje, baigia rašyti antrąją dalį savo veikalo 
Dangaus ir Žemės Sūnus.

Prof. K. Pakštas išrinktas ordinariniu pro
fesorium Duquesne Universitete, Pittsburge.

Henrikas Kačinskas, Lietuvos Teatro dramos 
aktorius savo Dramos Studijoje Bostone turi 
24 studentus, kurie nuo spalių 15 d. 1949 m. 
kas savaitę 2-3 kartus renkasi ruoštis valdybai 
ir teoretiškai bei praktiškai pažinti scenos meną.

Išnuomojamas lietuviams kambarys, 51, Beam- 
sley Rd. Frizinghal, Bradford. Teirautis nuo 
8 iki 19 vai. lietuviškai: I Whitehall, Ladies 
and Gents Tailor, 5, Albion Chambers, Hust
lergate, Bradford, Tel. 25629.

Prof. kan. Končius, Balfo pirmininkas, grįž
damas iš kelionės po lietuvių tremtinių gyven
vietes, pereitą savaitę trim dienom buvo sustojęs 
Londone. Čia jis aplankė IRO skyrių, Ameri
kos konsulatą ir kitas įstaigas. Pereitą šešta
dienį išplaukė į Ameriką.

Apie savo kelionės tikslą ir patyrimus profe
sorius suteikė žinių DBLS valdybos nariams. 
Į kelionę išsirengti jį paskatino šios priežastys: 
1) Negalinčių išemigruoti lietuvių likimas, 2) be- 
emigruojant užkliuvusių lietuvių būklė ir 3) Klai
pėdiečių lietuvių būklė.

Šitas priežastis tirdamas jis aplankė IRO 
centrą Ženevoje, okupacinių pajėgų įstaigas ir 
lietuvių tremtinių stovyklas Italijoj, Austrijoj 
ir Vokietijoje.

Italijoje lietuvių yra apie 200. Jie plačiai 
krašte pasklydę. Bendrai paėmus, jų būklė 
nėra bloga.

Austrijoje lietuvių nedaug. Vienoje bus apie 
30; kiek daugiau yra Linze ir Salzburge, iš viso 
apie pusantro šimto. Jų būklė nelengva. Dėl 
to padaryta žygiai perkelti juos į Bavariją.

Vokietijoje kanauninkas radęs daugiau dar
bo, kaip tikėjosi. Ne maža laiko teko sugaišti 
aiškinant lietuvių tremtinių teisinius klausimus 
ir lankant ligonių sanatorijas ir šiaip stovyklas.

Lietuvių emigracijai pasiruošusių šiuo laiku 
bus apie 5000, iš jų apie 800 yra „užkliuvusių” 
Tačiau ne maža lietuvių negalės išemigruoti dėl 
sveikatinių ir kitų priežasčių. Kiek tokių bus, 
profesorius mano, apie kelis tūkstančius.

Užkliuvusieji beemigruojant itin atkreipę pir
mininko dėmesį ir dėl to šį reikalą beaiškinda
mas ir užkliuvimus benarpliodamas turėjo visą 
eilę konferencijų su įvairiais pareigūnais. Kaip 
iš profesoriaus pareiškimo aiškėja, daugiausia 
„užkliuvimų” yra amerikiečių zonoje, keliolika 
britų zonoj ir beveik nėra — prancūzų zonoje.

Bcemigruojąs užkliūva tada, kai kas apskun
džia jį, nors tas skundas būtų ir anonymas. 
Tuomet apskųstasis jau sulaikomas ištyrimui ar
ba visai. O tyrimas ilgai trunka. Susipažinęs 
su sulaikymo priežastimis, profesorius priėjęs 
išvadą, kad tokie dalykai gali dėtis tik dėl val
dininkų nesuvokimo europinio gyvenimo ir 
nesiorientavimo. Šitą reikalą jis ketina iškelti 
Vašingtone.

Klaipėdiečių reikalais profesorius kalbėjo su 
IRO vadovybe ir ten, po ilgesnio išsiaiškinimo 
sustarta, kad IRO teiks globą ir klaipėdiečiams. 
Kai dėl jų skaičiaus, tai tat ji paaiškės tik bai
gus surašymą.

Dėl ligos, senatvės, invalidumo ar kitų prie
žasčių negalinčių išemigruoti lietuvių klausimas 
yra opus. Kaip ateityje tie žmonės bus globo
jami, Balfo pirmininkas konkrečiau nepasakė. 
Atrodė, kad tą klausimą teks spręsti ne tuojau, 
kai paaiškės visi būtini duomenys, o svarbiausia, 
kiek tokių žmonių bus ir kur jie bus.

Balfas Vokietijoje turi savo įgaliotinius, o šie 
tarnautojus, kuriems atlygina IRO. Balfo or
ganizaciją ir jos darbo metodą pirmininkas iš 
dalies pakeitęs, aiškumo ir atsakomybės prasme.

Londone profesorius aplankė Amerikos kon
sulatą ir ten su atsakingais pareigūnais aiškino 
Britanijos lietuviams atvykimo galimybes į Ame
riką. Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad iš šio 

I krašto lietuviai gali įvažiuoti į Ameriką pagal

Kanauninkas Končius, Fordhamo universi
teto profesorius ir Balfo pirmininkas, aplankęs 
lietuvių tremtinių gyvenamus kraštus, grįždamas 
į Ameriką buvo trim dienom sustojęs Londone.

Lietuvos kvotą, kuri per metus siekia 386. Ka
dangi ši kvota taikoma visuose kraštuose lie
tuviams į JAV įvažiuoti, dėl to šio krašto lie
tuviams ne didelė jos dalis tenka. Pav. dar yra 
1947 metais įsiregistravusių, kurių eilė neatėjo.

Lenkų kariuomenėj tarnavę lietuviai galėtų 
pasinaudoti lenkų kariams skirta kvota, kurioj 
yra apie 500 laisvų vietų.

DP įstatymo pritaikymo Britanijos lietuviams 
ir Lietuvos kvotos padidinimo klausimus prof. 
Končius pasiruošė iškelti Vašingtone. -o-

KALBOS SKILTELĖ
---- ---------- VEDA J, P AR AUS VYS --------------

Nervingas ar nerviškas žmogus?
Būdvardis nerviškas reiškia daugiau esminį 

panašumą. Plg. žydiškas žmogus (-panašus 
į žydą), miestiškas (-kaip miesto žmonių) dra
bužis. Sakome: protingas, išmintingas, ydingas 
žmogus. Taigi šiuo atveju teiktina ir nervingas. 
Čia juk norima pasakyti turėjimą, ne panašumą. 
Jei kas piktas, irzlus, tai tartum ir nervų dau
giau turėtų.

Ar vartotinas pasakymas: Laikas nuo laiko 
jis ateidavo pas mane?

Ne. Laikas nuo laiko yra verstinis skolinys, 
kurį galime pakeisti, kaip kur reikiant, tarpais, 
retkarčiais ir net kartkarčiais ar kartkartėmis.

Bendrai ir apskritai.
Daug tuos prieveiksmius vartojame neskir

dami; sakome: jis apie dalyką tik bendrai: ap
skritai kalbėjo, bendrai: apskritai jos padėtis 
nepasikeitė. Tikslumo sumetimais verčiau juos 
šitaip skirti: jie bendrai (-sykiu, kartu, iš vieno) 
gyvena, dirba, tariasi... ir dalyką tik apskritai 
(-aplamai) nagrinėjo; jis į smulkmenas nesi
gilino, jo darbas apskritai geras. Taigi, taip 
skiriant „bendrai kalbėti” reiškia, kad kalboje 
ir kiti dalyvauja, kad sykiu su kitais kalbama, 
o „apskritai kalbėti” pasako, kad kalbėtojas 
vienas tekalbėdamas, į smulkmenas nesileidžia 
apie dalyko visumą tekalba. Aiškus daiktas, 
taip tuos prieveiksmius skirdami, vis tiek tesa-

Jūsų keliamo klausimo negalima, nėra galima, 
nėra galimumo ar galimybės svarstyti?

Tiek nėra galimumo, tiek nėra galimybės yra 
klaidingi, nevykusiai iš kitų kalbų versti ir todėl 
bendrinėje kalboje nevartotini posakiai. Šiuo 
atveju nereikalinga ir nėra galima; daug pa
prasčiau yra: jūsų keliamo klausimo negalima 
svarstyti.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVA SUSKIRSTYTA „OBLASTIMIS” 
RAJONAIS IR APYLINKIŲ „TARYBOMIS”

Birželio 20 d. „Aukščiausiosios Lietuvos Ta
rybos” Prezidiumo įsakymu Lietuvos teritorijoje 
panaikinama apskritys ir valsčiai ir įvedama 
naujas Lietuvos teritorijos administracinis sus
kirstymas. Pagal šį suskirstymą Lietuvos teri
torija padalinta į keturias apygardas (oblast), 
būtent: VILNIAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS 
ir ŠIAULIŲ. Šios apygardos savo ruožtu sus
kirstytos į 87 rajonus, į kuriuos įeina tų rajonų 
centrai-svarbesnieji miestai ir jų apylinkių Ta
rybos (sovietai).

I. VILNIAUS APYGARDA. Į jų įeina Vil
niaus miestas ir šie rajonai: Anykščių, Daugų, 
Druskininkų, Dūkšto, Dusetų, Eišiškės, Igna- 
lios, Kovarsko, Molėtų, Nemenčinės, Naujosios 
Vilnios, Pabradės, Smėlių (ccntras-Ukmergė), 
Šalčininkų, Švenčionėlių, Švenčionių, Širvintų, 
Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vievio, 
Vilniaus, Zarasų.

II. KAUNO APYGARDA. Į ją įeina Kauno 
miestas ir šie rajonai: Alytaus, Ariogalos, Jėzno, 
Jonavos, Jurbarko, Kazlų-Rudos, Kaišiadorių, 
Kalvarijos, Kėdainių, Kybartų, Lazdijų, Mari
jampolės, Naumiesčio (Kudirkos Naumiesčio), 
Panemunės, (centras-Kaunas), Prienų, Raseinių, 
Simno, Šakių, Veisėjų, Vilijampolės (centras- 
Kaunas), Vilkaviškio, Vilkijos, Žiežmarių.

III. KLAIPĖDOS APYGARDA. Į ją įeina 
Klaipėda ir šie rajonai: Klaipėdos, Kretingos, 
Mažeikių, Pagėgių, Plungės, Priekulės, Rietavo, 
Salantų, Sėdos, Skaudvilės, Skuodo, Šilalės, 
Šilutės, Tauragės, Telšių ir Varnių.

IV. ŠIAULIŲ APYGARDA. Į ją įeina Šiauliai 
ir šie rajonai: Akmenės, Biržų, Dotnuvos, Jo
niškėlio, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Kuršėnų, 
Linkuvos, Obelių, Pakruojaus, Pandėlio, Pane
vėžio, Pasvalio, Radviliškio, Ramygalos, Rokiš
kio, Šiaulių, Šeduvos, Tytuvėnų, Troškūnų, 
Užvenčio, Vabalninku, Žagarės.

Ryšium su šiuo Lietuvos teritorijos suskir
stymu, kuris yra Sovietų Rusijos suskirstymo 
kopija, Lietuvos miestai tampa susmulkinti ir 
„nuvaryti” į antraeilius miestus. Šis su
skirstymas bus nauja proga patikrinti gyventojų 
dokumentus, naujų valdininkų, tur būt rusų, 
priskirti.

LTSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMAS

Aukščiausiai LTSR tarybai, t.y. okupuoto
sios Lietuvos „parlamentui”, vadovauja jos 
prezidiumas. Justas Ignatievič Paleckis yra 
jos pirmininkas (prezidentas). Stasys Ignatievič 
Pupeikis, yra tarybos sekretorius. Jis 1941 m. 
asmeniškai dalyvavo lietuvių deportacijose. Jų 
abiejų parašai visada dedami po „partijos ir 
vyriausybės” nutarimais.

filme: prieš valandą laiko abu diskutavę dienos 
įvykius, daug papirosų išrūkę, dabar glėbesčiuoja
si, pažandėmis trinasi.

Minutei palikim V. Teatro sceną ir kelkimės 
į Radiofoną.

Radijo studijose tylu, ramu. Lėtai sukasi 
patefono ašys skleisdamos įgrisusias bolševiki
nių dainų melodijas; artistai deklamuoja tary
binės dvasios eilėraščius, pranešėjas perskaito
L. Seimui pareklamuoti atsiųstus sveikinimus, 
rytinės spaudos balsus, ir vėl... muzika, eilėraš
čiai...

Viskas kaip vakar, užvakar ar prieš savaitę: 
„Gera ir linksma gyventi”, „Atėjo džiaugsmo 
diena”, „Karščiausi linkėjimai L. Seimo atsto
vams” ir t.t. Propagandos turinys, dvasia ne
sikeičia; keičiamos tik sudilusios patefono ada
tos.

Grįžtame V. Teatran. Čia girdisi plojimai ir
M. Gedvilos žodžiai: „Kas už?” — „Kas 
prieš?”

Į nuolatinį L. Seimo prezidiumą „išrenkami”: 
pirmininku — Adomauskas, 1-ju pavaduotoju 
M. Gedvilą, 11-ju pavad. Grigalavičius; I-ju 
sekretoriumi — A. Venclova, 11-ju sekret. P. 
Cvirka.

Mandatų komisijon „išrenkami”: A. Snieč
kus, J. Bieliauskas, G. Paleckienė, S. Muraus
kas, B. Baranauskas.

Žodis duodamas einančiam Ministerio Pir
mininko pareigas prof. Krėvei-Mickevičiui.

Profesorius prabilo tyliu, suspaustu balseliu:
„Gerb. L. Seimo atstovai. Lietuvos L. Vy

riausybė, paėmusi į savo rankas valstybės vairą 
sunkiu metu, visuomet laikosi nuomonės, kad 
ji yra tik laikinoji valdžia, nes tikruoju krašto 
šeimininku yra Lietuvos darbo žmonės. Todėl 
pirmuoju savo uždaviniu manė Seimo sušaukimą, 
visų darbo žmonių išrinktą, kuris vienas teturės 
teisę nustatyti tolimesnes krašto gyvenimo gaires 
ir tarti žodį dėl Lietuvos busimosios santvarkos.

„Be to, Lietuvos L. Vyriausybė laikė savo 
pareiga, ligi Seimas susirinks, išlaikyti krašte 
tvarką ir rimtį visose gyvenimo srityse, susti
printi draugiškumo ryšius su mūsų galinguoju 
kaimynu — didžiąja SSR — S-ga.

„Šiandien, kada jūs, gerb. Seimo atstovai, 
esate jau susirinkę, kaipo tikri krašto šeiminin
kai ir jus išrinkusiųjų darbo žmonių valios 
reiškėjai, mes, Lietuvos L. Vyriausybė, laikome 
savo pareigas atliktomis ir šiuo visos L. Vy
riausybės vardu aš pareiškiu savo atsistatydini
mą, kad Seimas, nieku nesivaržydamas, galėtų 
paskirti naują Vyriausybę, kokia jam atrodys 
tinkama” (plojimas).

Kalbėtojų tribūnoj atsiranda Liudas Gira. 
Pasikrapštęs kišenėse, išblusinėjęs sudilusią pi
niginę, pagaliau, iš kelnių užpakalinės kišenės

NEGRĮŽTAMI DALYKAI

Visą naktį apie karą 
Jis plepėti gali, 
Bet politiką šį kartą 
Metė jis į šalį. 

ištraukia mašinėle rašytą lapelį ir mikčiodamas 
perskaito „kalbą”:

„...Todėl aš, piliečiai atstovai, manau, jog 
teisingai išreiškiu jums mintį, jei į tik išklausytą 
pareiškimą visų mūsų vardu šiaip atsakysiu:

„Mes pareiškiame L. Vyriausybei visišką 
Lietuvos Resp. L. Seimo pasitikėjimą ir nuo
širdžią padėką už visą jos ligšiolinę veiklą.

„Aš siūlau: užgirti L. V-bės veiklą, išreikšti 
jai mūsų pasitikėjimą ir įgalioti ją veikti ir to
liau — ligi nauja L. Vyriausybė bus sudaryta 
jau naujosios konstitucijos pagrindais” (ploji
mas).

Kratydamas barzdą, žvalgydamasis, ploda
mas delnais Gira grįžta salės parterin.

L. Gira buvo pirmuoju L. Seimo pranašu, 
„sutrimitavęs” apie NAUJOSIOS KONSTI

Miela po medžiu prisnūsti, 
Blynų prisikirtus.
Reikia vasara naudotis, 
Kol jautiesi tvirtas.

Koks paradas! Kokios ponios!
Nors keistokos mados.
Kaip graudu, nes žino senis, 
Kiek progų praradęs.

TUCIJOS pagrindus, ant kurių gims nauja 
vyriausybė.

Pasiūlymas statomas balsavimui. L. Vyriausy
bei Seimas pareiškia „pasitikėjimą" ir Vyriausy
bė prašoma toliau eiti savo pareigas.

(Bus daugiau)

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

Ak, sapnai tie ir svajonės,
Tie atsiminimai...
Koks gudrus kiekvienas būtų, 
Antrą kartą gimęs.
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* Pereito ketvirtadienio naktį amerikiečių oro 

linijos „Transworld Airlines” lėktuvas, pake
liui iš Kairo į Romą, nukrito 90 kilom, atstu 
nuo Kairo dykumoj. Rasta sudegęs. Žuvo 
48 keleiviai ir 7 įgulos nariai.

* Australija sulaikė savo piliečių keliones į 
už geležinės uždangos esančius kraštus. Šis 
patvarkymas po metų bus peržiūrėtas.

* Šveicarai suruošė didelius karinius ma
nevrus, kuriuose dalyvavo 30.000 atsarginių. 
Manevrai buvo kalnuose, netoli Fryburgo.

* Kanados vyriausybė pateikė parlamentui 
siūlymą patrigubinti išlaidas krašto apsaugos 
reikalams. Prašoma 300 milij. dolerių vakarų 
Europos ginklavimui, 142 milij. Kanados ka
rinėms pajėgoms padidinti ir 410 milij. dolerių 
ginklavimui panaujinti.

* Graikijoje vėl pasirodė komunistiniai par
tizanai. Suimtosios gaujos dalyviai pareiškė, 
kad Graikijai partizanai yra ruošiami Lenki
joje, Vengrijoje ir Čekoslovakijoje. Sulaikytieji 
partizanai atvyko iš Albanijos.

* Kanados krašto aps. min. Claxton'as par
lamente pareiškė, kad specialus Kanados ka
riuomenės dalinys, skirtas JTO kariuomenėj 
Korėjoje ar kur kitur tarnauti, turės 6.775 žmo
nių. Jis susidės iš 3 batalionų pėstininkų, ar
tilerijos pulko ir sanitarinio dalinio. Iš viso 
tas dalinys, kartu su pagelbinėm tarnybom, 
turės 8.200 žmonių.

* Ryšium su pasklydusiais gandais, kad Bel
gijoj bus įvestas maisto normavimas, gyvento
jai pradėjo sudarinėti maisto atsargas. Kai 
kuriose vietose kava, cukrus, konservai ir kiti 
maisto gaminiai yra išpirkti.

* Prancūzija ir Belgija, D. Britanijos pavyz
džiu, pailgina karinės tarnybos laiką. Prancū
zijoj karinė tarnyba nuo metų būsianti pailginta 
iki pusantrų metų, o Belgijoj — nuo metų, iki 
dviejų.

* Ryt. Vokietijoj iš vad. socialistinės vieny
bės partijos pašalinta 6 žymūs komunistų pa
reigūnai. Merker’is, žemės ūkio min. ir Polit- 
biuro narys, sovietinio radijo informacijos vadas 
Bauer’is ir kiti. Kai kurie dingo be žinios. 
Jie apkaltinti ryšių su Amerikos agentu Field'u 
palaikymu.

* D. Britanijos delegacija į JTO pilnaties 
posėdžius Naujorkc, užs. reik. min. Bevin’o 
vadovaujama, jau išvyko. Minist. Bevin’as, be 
dalyvavimo pilnaties susirinkime, turės pasi
tarimą su Amerikos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeriais ir dalyvaus Atlanto pakto 
valstybių Tarybos susirinkime.

* Farnborough'e, Hants, buvo suruošta Britų 
Aviacijos konstruktorių naujausių lėktuvų paro
da. Iš 58 lėktuvų, 20 yra vėliausios konstruk
cijos. Paroda ne visa leista apžiūrinėjimui; kai 
kurie dalykai neleista fotografuoti.

* Turkijos vavivaldybių rinkimus laimėjo de
mokratai. valdžios partija, gavusi iš 600 vietų 560.

* Vokietijoj, Amerikiečių zonoj, bus didžiausi 
sąjungininkų kariuomenės manevrai. Dalyvaus 
amerikiečių, britų ir prancūzų kariuomenė, 
viso — apie 100.000 žmonių. Manevrai prasi
dės rugsėjo 11d. Po šių manevrų Britų zonoje 
bus britų, belgų, danų ir norvegų kariuomenės 
manevrai.

* Pirmasis Amerikos tankų krovinys, pagal 
Europai karinės pagalbos teikimo planą, at
gabentas į Prancūziją.

* D. Britanijos karalius ir karalienė 1952 
metais žada aplankyti Australiją ir N. Zelandiją.

* Olandijos krašto apsaugos min. parlamente 
pareiškė, kad Olandija ateinančių metų gale 
turės tris pilnai ginkluotas kariuomenės divi
zijas.

* Nacionalistinės Kinijos galva, generalisimas 
Čangkaišekas pareiškė, kad laike 4 metų tikisi 
atgauti Nankiną, buvusią Kinijos sostinę.

* Jugoslavijos atstovas JTO Bebler'is pareiškė, 
kad Jugoslavijos užpuolimo atveju, kiekviena 
pagalba bus priimta, nežiūrint jos kilmės.

* Nedarbas vak. Vokietijoj, per rugp. mėn. 
110.000 sumažėjo, bet bedarbių skaičius vis 
dar siekia milijoną ir ketvirtį.

* Šveicarijos vyriausybė nutarė patikrinti vi
sus 90.000 valstybinių įstaigų valdininkus ir 
atleisti iš tarnybos tuos, kurie yra komunistai.

* Amerikos aukštasis įgaliotinis Vokietijai 
p. McCloy'us, po pasitarimo su prez. Truman'u 
pareiškė, kad turėtų būti šis tas padaryta, kas 
įgalintų vokiečius gintis, jei jie būtų užpulti.

* Rugpjūčio 27 d. Regensburge, Vokietijoje, 
po opracijos. mirė kun. Pr. Radžiūnas, Paja- 
vonio klebonas.

* Nuo rugsėjo 10 d. D. Britanijoj panaiki
namas muilo normavimas.

* Amerikoje paskelbta apie neseniai išrastus 
Britų mažus, vad. „kišeninius” povandeninius 
laivus. Jų įgula susideda iš 4 žmonių. Šie 
laivai skiriami veikti priešo uostuose. Laivai 
gali ten minas statyti. Pasinėrę gali išbūti parą 
laiko.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOL YJE

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

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

Blackpool, N.S.

NAUJIENOS
* 1952 metais Helsinkiuose bus tarptautinė 

olimpijada.
* Rusija Malajuose perka ne tik gumą, bet 

ir ciną. Birželio mėn. į Rusiją iš Malajų iš
vežta prekių už 1 milij. svarų, o liepos — už 
2 mik

* Amerikos įstaigos vak. Vokietijoj pradėjo 
varžyti strateginių dalykų išvežimą už geležinės 
uždangos. Pereitą savaitę jos sulaikė 30 vagonų 
su mašinomis ir kitais plieno dirbiniais.

* Spaudos žiniomis, Amerikos, Britų ir Pran
cūzų kariuomenės įgulos Vokietijoj netolimoj 
ateity bus padidintos.

* Čekų emigrantų žiniomis, Čekoslovakija 
turėjusi perleisti rusams jos žemėje esančias ru
dos kasyklas pilnon jų nuosavybėn.

* Esamomis žiniomis, du Amerikos lietuviai 
kariai žuvo Korėjos fronte.

* Prancūzų įstaigos Indokinijoje paskelbė ne
seniai komunistinės Kinijos sudarytos sutarties 
su Indokinijos sukilėlių vadu Ho Čiminu teks
tą. Iš jo aiškėja, kad Kinija pažadėjo pasiųsti 
į Indokiniją kariuomenės 5 divizijas ir įvairių 
patarėjų.

* Paryžiaus apylinkėje pradėjo veikti slaptas 
komunistų radijo siųstuvas. Policija dar nesu
sekė jo vietos.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Juoda duona, 4 sv. kepalas ... 1/10
Olandiškas sūris (raudonas) ... 1 sv. 3/2
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 3/7
Sūdyti lašiniai.............................. 1 sv. 3/3
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros ............ ... 1 sv. 51-
Kumpinė dešra.............................. 1 sv. 6/-
Raug. kopūstų dėžė ... 20 unc. 1/10
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.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Nottinghame kun. Keleris laikys lietuviams 

evangelikams pamaldas rugsėjo 10 d. 1 vai. 
p.p. St. Peter’s Church, St. Peter’s Gate (miesto 
centre). Nuo LMS stoties važiuoti 43, 46, 48 
autobusais iki Wheeler Gate, nuo Victoria sto
ties — bet kuriuo autobusu iki City, Market 
Square.

Wol verhampt one rugsėjo 9 d. 10 vai. St. 
Mark’s Church Chapel Ash.

Rugsėjo 16 d. 18 vai. Nottinghamo lietuvių 
„Romuva” klube (Sycamore Rd. Schools, Nottm) 
įvyksta rugsėjo 8 d. minėjimas

Paskaitą skaitys p. Laucius. Meninę dalį 
išpildys „Rūta” choras ir tautinių šokių grupė.

Po programos — šokiai. Pelnas skiriamas 
Tautos Fondui. Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai

Londono Lietuvių Klubas ruošia 
ekskursiją į Margate

Išvykstama rugsėjo 17 d. 8.45 vai. ryto auto
busu nuo bažnyčios arba 9.15 vai. iš Lietuvių 
klubo. Kaina — 16 šil.

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, nuo 8 iki 11.30 v. v. 
klube ruošiami dideli šokiai. Klubo sekretorius

Sausa ir prancūziška dešra parduota
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.

A A U .1 ■ KVA
Tikra lietuviška kiaulienos mėsos dešra iš Prancūzijos 1 sv........................... 5/6
Sausa, kaimiška dešra ............ ............. 1 sv. 5/6
Rauginti kopūstai, 30 unc. dėžė 1/H

16 unc. dėžė 1/2
Kopūstai rauginti („Hart”), olandiški, statinė 25 litrų (apie 50 sv.) 

SIŪLOME
38/6

Raugintus agurkus 30 unc. dėžė 2/3
15 ” dėžė 1/6

Švediška kiauliena 30 unc............... 6/6 Krokuvinė, plona dešra 1 svaras ... 5/6
Itališka ” 30 ” ............ ... 4/6 Šviežia, rūkyta dešra 1 4/-
Lenkiška ” 30 ” ............ ... 7/6 Rūkyti lašiniai 1 4/-

12 ” ............... 4/- Rinktiniai lašiniai 1 ” ... 3/6
Medžioklinė dešra 1 svaras ... 6/- Paprasti lašiniai 1 2/6

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

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

KREPŠINIO MEISTERIS
Neperseniausiai pasibaigė South Australijos 

krepšinio pirmenybės, kuriose, be australų ko
mandų, dalyvavo latvių ir lietuvių krepšininkai. 
Šiose pirmenybėse lietuvius reprezentavo Ade
laidės lietuvių Sp. Kl. „Vytis”, kuri nepralaimė
jusi nei vienų rungtynių pateko į finalą ir, nu
galėdama latvių reprezentacinę komandą, laimė
jo South Australijos meisterio vardą. Lietuvių 
komandoje žaidė: Urnevičius, Čiplys, Gurskis, 
Pyragius, Sekas, Šertvytis, Jaciunskis ir Ignata
vičius.

Ir Victorijos Apygardos krepšinio pirmenybių 
finale pateko tarp keturių komandų Melbourne 
lietuvių Sp. Kl. „Varpas”. Jiems finalinės rung
tynės bus žymiai sunkesnės kaip Adelaidės 
lietuviams, nes Victorijos krepšinio žaidimo 
lygis yra aukštesnis. Kadangi „Varpo” krep
šininkai yra šių metų Australijos lietuvių krep
šinio meisteris, dėl to galime tikėtis jų gero pa
sirodymo, o geriausiu atveju ir laimėjimo.

Lapkričio 1 d. Australijos krepšininkai iš 
visų Apygardų suvažiuoja į Brisbane (Queens- 
lande), kur įvyks šių metų Australijos krepši
nio pirmenybės. Į pirmenybės važiuoja visų 
Australijos Apygardų krepšinio rinktinės. Įdo
mu pabrėžti, kad į South Australijos rinktinę 
yra patekę net trys lietuviai, į Victorijos — du 
lietuviai ir į New South Wales — vienas. Pe
reitas metais Aust, krepšinio pirmenybes laimėjo 
N.S.W. australų rinktinė, kurioje žaidė vienas 
lietuvis — Šutas. Šiais metais daug vilčių lai
mėti deda Victorijos rinktinė, kurią jau šešetą 
mėnesių nuoširdžiai treniruoja lietuvis treneris 
— Baltrūnas. L. B.

Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

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

Jonas J u š k a i t i s, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 13 SPRENDIMAS

Diena, siena, Viena, iena.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2t. J. 

Venskūnas; po 1 t.: V. Stundys, Vikt. Zdana
vičius, J. Milašauskas, K. Valteris, V. Janu
šauskas, E. Hermanas.

ŠACHMATA I
UŽDAVINYS NR. 11

Matas per tris ėjimus

SKAITYTOJU LAIŠKAI
TEN GERA, KUR MŪSŲ NĖRA

Toronto miestas, iš kurio rašau šį laišką, 
rodos visa Lietuva čia suplaukusi. Lietuviai, 
atlikę darbo sutartis, į Toronto miestą plaukte 
plaukia ieškoti darbo ir pastogės. Sekmadie
niais prie bažnyčios, sueina didelės minios lie
tuvių. Čia galima rasti pažįstamų veidų iš 
Lietuvos ir Vokietijos DP stovyklų. Čia yra 
keletas ir iš Anglijos atvykusių lietuvių: p. Šab- 
linskas dirba mėsos apdirbimo bendrovėje, 
Dr. Barkauskas turi kažkokį nesunkų darbelį; 
jo žmona dirba tekstilėje. Gegužės pradžioj iš 
Anglijos atvyko, Bradforde gyvenęs, p. Mic
kevičius su šeima. P. Mickevičiai patenkinti, 
bet nelabai linksmi. Visą mėnesį nepasisekė 
jiems rasti darbo. P. Mickevičiaus, kaip se
nesnio žmogaus, nelabai kas nori priimti. Jau
niems, stipriems žmonėms, daugiau galimybių.

Anglų kalbą mokantiems geriau, lengviau 
darbą susirasti, bet bendrai, visokias kalbas 
mokančių, netrūksta.

Pigiai apmokamą darbą galima be jokio sun
kumo rasti; pilni laikraščiai skelbimų. Bet 
kas iš to? Geresni ir brangiau apmokami dar
bai nesimėto.

Girdėjau, kad Anglijoj „draskosi” prie ma
šinų, ir čia to draskymosi užtenka. Doleris 
gaudomas su „pasiutimu”. Visi žiūri kur dau
giau moka, ką duoda dirbti visai nesvarbu.

DP dairosi Amerikos kryptimi, bet su Ame
rika tas pats, kas drambliui per adatos skylutę 
išlysti.

Mes gaunam iš Anglijoj gyvenančių lietuvių 
laiškų, kuriuose teiraujasi apie Kanadą. Sunku 
ką kitam žmogui patarti. Aš Anglijoj nebu
vau, bet drąsiai galiu pasakyti, kad daug kas 
priklauso nuo paties žmogaus. Vienam bus 
Kanadoj geriau, kitam — Anglijoj. Apsukrus, 
mokąs amato, kalbų, turįs pradžiai pinigų, 
čia gali „susukti lizdelį”, bet be iniciatyvos, 
šiaip „griešnam” žmogui — sunku bus, nors 
Kanada plačių galimybių kraštas. Viskas gau
nama sunkiu ir kruopščiu darbu. Reikia su
gebėti būti pranašesniam už kitus.

Aš dairaus Amerikos kryptimi, galvodamas, 
kad ten jaučiai pardavinėjami po” centą, o ver
šiai alų ir midų geria.

Valdžia sako, kad DP padidino Kanados 
miestus; darbo klasė, ypač komunistuojanti, 
kaip ir visur DP nemėgsta, bet komunistams 
DP neduoda nei išsižioti. Gaila, kad Kanados 
lietuviškoji bendruomenė yra susiskirsčiusi par
tijomis; tai sunkina kovą su komunistais. Yra 
ir tokių, kurie patys nežino kam tarnauja.

Protingai daro tie Anglijos lietuviai, kurie 
perkasi namelius ir kuriasi ten. „Gastroliuoti 
savo pinigais nesveika. „Ten gera, kur mūsų 
nėra”. Išleisti laivams, traukiniams pinigai ir 
Kanadoje negreit atgaunami. Aš darbo ieško
damas važinėjau iš miesto į miestą ir likau „pli
kas kaip tilvikas”. Dabar vėl prakaituoju sker- 
dyloj. Gyventi galima, bet norint taupyti 
kreikia spaustis. Mėsininko etiką turiu nepras
tą, nors anksčiau negalėjau musės „užplampin- 
ti”. K.L.
Toronto, birželio mėnuo.

I VAIRENYBĖS
Rašytojas Anthony Trollope, turėdamas 40 

metų amžiaus, 1851 metais rašė šį laišką:
„Brangi Panelė Dorothea Sanke! Mano 

mylimiausia ir puikiausia žmona, kaip žinote, 
yra dar gyva ir jos sveikata puiki. Nežiūrint 
to visada yra gera būti nuosekliam ir viskam 
pasiruošusiam. Taigi, jei jai kas nors atsitiktų, 
ar nesutiktumėt užimti jos vietą kai tik pasi
baigs nustatytas gedulo laikas? Iki tol esu 
jūsų ištikimas tarnas”.

P. S. Trollope mirė 1867 m. „Jo mylima ir 
puiki žmona” pergyveno jį, dėl to panelė Sankė 
neturėjo progos išpildyti jo keisto prašymo.

ATSIKIRTO
Labai storas vyras sėdėjo autobuse šalia 

mažo berniuko. Vienoj sustojimo vietoj įlipo 
trys moterys.

— Atsistok, berniuk, — sumurmėjo vyras — 
ir leisk vienai ponių atsisėsti!

— Tamsta pats atsistok ir leisk atsisėsti vi
soms trims, — atsikirto berniukas.

* Danijoje labai mėgiamas futbolas. Krašte, 
turinčiam 4 mil. gyventojų, yra 4.000 futbolo 
klubų.

— Nutilkit, pagaliau, bent kol tėvas išklausys 
kas pūlį laimėjo.
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