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NIUJORKO LIETUVIU 
KVIETIMAS

Kovo 31 d. Naujorke gyveną lietuviai, susi
rinkę svarstė tėvynės vadavimo ir lietuvybės 
išlaikymo klausimus. Priimtoje rezoliucijoje 
jie kviečia pasauly gyvenančius lietuvius susi
jungti į kovą prieš komunizmą ir:

1) visomis išgalėmis dalyvauti kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir tą kovą materialiai bei mo
raliai remti,

2) savo šeimoje ir aplinkumoje palaikyti ir 
ugdyti gyvą tautinę sąmonę,

3) skaityti ir remti lietuvišką sąmonę ugdan
čią bei palaikančią lietuvišką spaudą,

4) visur ir visada drąsiai pasisakyti prieš 
komunizmą ir komunistų varomą propagandą,

5) prie kiekvienos progos iškelti komunistų 
prasižengimus visai žmonijai, ypač lietuvių 
tautai,

6) visomis priemonėmis boikotuoti lietuvių 
komunistų leidžiamus laikraščius bei knygas,

7) niekada nelankyti įvairiais vardais pri
sidengusių lietuvių komunistų sambūrių bei jų 
organizuojamų parengimų,

8) boikotuoti komunistuojančių ir tiesioginiai 
ar netiesioginiai komunistus palaikančiųjų biznius, 
pav. tų, kurie duoda skelbimus į komunistinę 
spaudą,

9) stengtis laimėti Lietuvai kiekvieną komu
nistų suklaidintą lietuvį,

10) išaiškinti visus komunistus bei jų simpa- 
tikus ir veikti, kad jie būtų deportuoti į tą šalį, 
kuriai parsidavę dirba.

Visi vieningai ir drąsiai stosime į ryžtingą 
kovą prieš mūsų krašto priešus bei tautos iš
davikus.

Visų mūsų jėgos Lietuvai Tėvynei ir tikrajai 
demokratijai”.

LENKU KOMUNISTAMS 
NEŠIDEGE BIZNELIS

Pernai, gegužės mėn. JT Organizacijoje Ru
sijos atstovai primygtinai siūlė nutraukti ir 
prekybinius santykius su Franko Ispanija. Ypatin
gai tą siūlymą rėmė Lenkijos atstovas. D. Bri
tanijos atstovas Mc Neil’is nurodė siūlymo 
nenuoseklumą, nes tie, kurie labiausia tą palaiko, 
patys su Franko Ispanija slaptai prekiauja. 
Pasirodo, tuo metu Lenkija, per savo prekybos 
atstovybę ,,Polimex” Švedijoje buvo pardavusi 
Ispanijai 500 vokiškų lėktuvams variklių už 4 
milijonus kronų. kuomet tai aikštėn iškilo, 
įsikišo Kremlius ir biznį sulaikė. Švedų firma, 
kuri tarp Lenkų ir Ispanijos tarpininkavo, apskun
dė ,,Polimex” teismui ir reikalavo nuostolius 
atlyginti. Byla ilgai truko, bet dabar ją teismas 
išsprendė, priteisdamas iš ,,Polimex” Švedų 
firmai 4.567.000 kronų.

Minėtus variklius rusai rado Silezijoje. Jie 
jiems netiko. Dėl to „perleido” Lenkijai už 9 
milijonus dolerių. Lenkai turėjo nemažą gal
vosūkį šitais motorais nusikratyti ir nors dalį 
pamokėto kapitalo atsiimti. Bet neišdegė biznelis.

SOVIETU DIPLOMATAS
GYVENA KAIP MILIJONERIUS

Amerikos laikraščiai plačiai pažymėjo atsi
tikimą apie Rusijos delegacijos prie JTO pirmojo 
sekretoriaus Morozov’o butą. Pasirodo, šis 
„proletarų gynėjas” išsinuomavo milijonieriaus 
Pierpont Morgan’o 47 kambarių butą sau tik 
kaip „vasarinę rezidenciją”. Metinė buto nuoma 
siekia 15.000 dolerių. Ką tai reiškia už vasar
vietę tokią sumą to krašto ne peraukščiausiam 
valdininkui mokėti, kuriame keliasdešim tmilijo- 
nų vergų ir šimtas milijonų pusvergių dirba. Iš šito 
atsitikimo galima susidaryti vaizdą apie didesnių 
už Morozov’ą „fišų” gyvenimą.

BAIGĖS LONDONE STREIKAS
Londono uosto darbininkų streikas, kilęs 

protesto ženklan dėl 3 komunistų iš profsąjungos 
atleidimo, užtruko dvi savaites. Juo ilgiau 
streikas tęsėsi, juo daugiau darbininkų prie jo 
dėjosi.* Pereitą penktadienį streikuojančių skai
čius jau buvo pasiekęs 14.000. Dėl streiko uoste 
susirinko 40 neiškrautų laivų. Laivams iškrauti 
buvo atsiųsta apie 4.000 kareivių. Atrodė, kad 
streikui galo nematyti, jis buvo kilęs politiniais 
tikslais, bet į jį įsikišo Uosto Darbo Taryba, 
kuri pakvietė darbininkus grįžti į darbą. Ji 
įspėjo, kad tie, kurie šį pirmadienį į darbą ne
grįš, bus atleisti. Darbininkai paklausė ir visi 
grįžo į darbų.

Szt VA1TEŠ
JTO REMONTO REIKALU

Jau trys mėnesiai kaip Rusija ir jos satelitai 
boikotuoja Jungt. Tautų Organizacijos darbą. 
Rusai išeidinėja iš visų tų komisijų, kuriose 
dalyvauja tautinės Kinijos atstovas. Rusijos 
boikotas jau palietė 22 JTO komisijas. Toks 
boikotas ne tik trukdo JTO darbą, bet ir žemina 
jos, kaip tarptautinės organizacijos orumą. 
Dėl to savaime iškyla klausimas kaip JTO presti
žą atstatyti ir padaryti ją veiksminga organiza
cija. Tai galima būtų pasiekti arba rusus sudžen- 
telmeninus arba JTO paremontavus. Daugiau
sia ir kalbama apie pastarąją priemonę.

Amerikoje jau seniai svarstoma JTO idėja 
be Rusijos ir jos satelitų. Laikui bėgant, šis 
sumanymas randa vis daugiau pritarėjų. Pe
reitą savaitę tuo reikalu pasisakė buv. Ameri
kos prez. Hoover’is ir Foster’is Dulles, Ame
rikos užs. reik, ministerio patarėjas. Hoover’is 
pareiškė, kad JAV dėl savo laikysenos tebepra- 
laimi šaltąjį karą. Vakarams būtinai reikalingas 
naujas veiksmingas frontas prieš sovietinį im
perializmą. Rusai nuo Petro didžiojo laikų 
tebegrobia svetimas žemes. Hoover’io nuo
mone, laisvieji kraštai, susiorganizavę vieni, be 
Rusijos, turėtų savo žinioj daug galingų prie
monių: moralinių, kultūrinių ir ekonominių. 
Pasauliui reikalinga moralinė mobilizacija prieš 
niekingas policinės ir žmonių nelaisvės valstybės 
idėjas.

J. Foster’s Dulles savo kalboje nurodė, kad 
JTO įstatai yra 1945 metais pažymėti. Nuo to 
laiko įvyko daug pasikeitimų. Šiandien jos 
įstatai jau paseno. Dėl to reikia susirūpinti 
sušaukti visuotiną konferenciją, kuri JTO pa
grindus pakeistų.

Ir daugiau įžymesnių amerikiečių pasisakė 
dėl JTO remonto.

RAMIAI PRAĖJO GEGUŽES 1
Šiemet gegužės 1 d. laisvuose kraštuose, pa

lyginti, ramiai ir tvarkingai praėjo. Amerikoje 
ta proga suruoštuose mitinguose pareikšta, kad 
gegužės 1 d. yra darbo žmonių, bet ne komunistų 
šventė. Amerikos darbininkai pažadėjo remti 
laisvų kraštų darbininkus, kovojančius su ko
munizmu.

D. Britanijoj tą dieną jokių viešų subuvimų 
nebuvo, nes politinės manifestacijos ir eisenos 
yra uždraustos. Kas norėjo, galėjo Darbo žmo
nių dieną švęsti išvakarėse, sekmadienį. Ki
tuose vak. Europos kraštuose gegužės 1 d. buvo 
komunistų ir nekomunistų darbininkų organi
zacijų lenktyniavimas. Prancūzijoje toji diena 
praėjo po streiko ženklu, kurį buvo komu
nistai užsakę.

Didesni mitingai buvo Berlyne. Mitingavo 
apie milijonas žmonių. Vakarinėje dalyje su
sirinko prieš komunistus nusiteikę darbininkai, 
o rytinėje, rusų valdomoj daly, — komunistai, 
jų simpatikai ir komunistų suvaryti darbininkai. 
Laukto surirėmimo tarp demonstruojančiųjų 
neįvyko.

Už geležinės uždangos didžiausias tos dienos 
vaidinimas buvo Maskvoje. Kariuomenės pa
radas ir civilių žmonių eisena trukusi 8 valandas. 
Ant Lenino mauzoliejaus stogo stovėjo beveik 
visi senieji parado žiūrovai, jų tarpe ir Stalinas.

Ali Khan’as, Pakistano ministeris pirmininkas, 
Amerikos prez. Trumano yra pakviestas aplan
kyti JAV. Pakeliui į Ameriką, jis su žmona, 
pereitą sekmadienį atvyko į Londoną, kur iš
buvo dvi dienas. Amerikoje Ali Khan’as ketina

/ VYKIAS
RUSAI ŠEIMININKAUJA BALTIJO 

JŪROJE

Amerikos mokomojo lėktuvo nušovimas virš 
Baltijo jūros dar tebėra visuomenės dėmesio 
centre. Šitą susidomėjimą pažadina dažnai 
jūroj randami daiktai. Aną savaitę švedų žvejai 
savo tinklais pagavo peršautą lėktuvo ratą. 
Ar tikrai jis yra nušautojo lėktuvo, dar tebe
tiriama.

Švedų hidrologai, vaduodamiesi Baltijo jūros 
srovių linkmėmis, jų stiprumu ir vieta, kur ratas 
rastas ir kitais duomenimis pareiškė, kad Ame
rikos lėktuvas galėjo būti virš jūros nušautas 
tik 60 kilom, atstu nuo Liepojos.

Kiek vėliau, danų žvejai jūroje rado dvejus 
lakūniškus drabužius ir gumines kelnes. Spėja
ma, kad šie daiktai priklausė amerikiečių žu
vusio lėktuvo įgulai. Daiktai tiriami.

Dažnėjant daiktų radimo atsitikimams Baltijo 
jūroje, pasirodo, susidomėjo jais ir rusai. Jų 
laivyno greitieji laivai pradėjo visomis linkmė
mis plaukioti Baltijo jūrą ir stabdyti kiekvieną 
sutinkamą laivą. Daug švedų žvejų laivų buvo 
sulaikyta, o kai kurie persekioti net iki švedų 
teritorinių vandenų. Jau ne kartą Švedija yra 
protestavusi dėl tokios rusų laikysenos. Dėl 
pastarųjų įvykių „Expressen” kelia klausimą 
kaip reiktų .švedų laivus apsaugoti jūroje, 
kad jų rusai nepagrobtų.

Susidaro įspūdis, kad tokia laikysena Rusija 
nori Baltijo jūrą paversti savo uždaru ežeru. 
O tai liečia jau ne vienus švedus.

RINKIMAI NULEMS LEOPOLDO 
GRĮŽIMĄ

. Belgijoje įvykęs gyventojų atsiklausimas dėl 
karaliaus Leopoldo grįžimo klausimo ne tik 
neišsprendė, bet pasunkino jį išspręsti. Turėjo 
tai padaryti parlamentas ir senatas, bet dėl 
sprendimo esmės nesutarė partijos. Katalikai 
palaikė karaliaus grįžimą, socialistai — prie
šinasi, o liberalai neišreiškė aiškaus nusistatymo. 
Dėl to įvyko ir valdžios krizė, kuri truko arti 
dviejų mėnesių. Net ir pasitarimai su karalium 
Leopoldu, pagaliau nei jo kompromisas klau
simo sprendimo nepalengvino. Kitos išeities 
nebuvo, kaip paleist parlamentą ir skelbti naujus 
rinkimus. Regentas tai ir padarė. Naujo parla
mento rinkimai paskirta birželio 4 d. Naujai 
išrinktasai parlamentas susirinks birželio 20 d. 
Nuo jo sudėties priklausys ir to klausimo iš
sprendimas, kuris dabar buvo valdžios krizę 
sudaręs. Naują vyriausybę sudarė Eyskens’as 
iš katalikų ir liberalų, kuri ir valdys kraštą iki 
susirinks naujasai parlamentas.

ČEKOSLOVAKIJOS IR JAV SANTYKIAI

Čekoslovakijos komunistinė valdžia Amerikai 
įteiktoje notoje reikalauja sumažinti dviem 
trečdaliais Amerikos atstovybės Prahoje ir kon
sulato Bratislavoje tarnautojų skaičių. Amerika 
į tokį įžūlų reikalavimą dar neatsakė, bet atrodo, 
kad jos atsakymas bus panašus į tą, kada už 
uždarytą Amerikos informacijos biurą Pragoję 
ji uždarė Čekoslovakijos gen. konsulatą Čika
goje. (Tęsinys 6 puslapy) 

išbūti ištisą mėnesį. Panašų kvietimą, kaip ir 
Amerikos prezidento, Pakistano premjeras gavo 
ir iš Sovietų Rusijos, kurią taip pat sutiko ap
lankyti, bet kada — laikas nenustatytas. Deši
nėje — Ali Khan’o žmona Begum’ė.

S. Plimsol’is, anglas, gyvenęs 19 šimtmetyje, 
žinomas kaip kovotojas dėl jūrininkų geresnio 
ir saugesnio gyvenimo. Jis kėlė aikštėn tais 
laikais buvusius atsitikimus, kad laivų savinin
kai tyčia perkraudavo senus laivus, tikėdamiesi, 
kad pakeliui paskęs ir už juos gaus draudimo 
premiją. Plimsol’is nenurimo tol, kol tas reikalas 
nebuvo parlamento sutvarkytas. Parlamentas 
priėmė įstatymą, kuris numatė laivų pakrovimo 
maksimumą. Laivo šonuose turėjo būti nubrėžta 
linija, aukščiau kurios laivas negali nugrimsti. 
Dabar ši linija, daug kur Plimsol’io linija va
dinama.

„LIAUDIES POLICIJA”
- TEISME

Berlyne amerikiečių teismas teisė kelis rytų 
zonos vadinamus liaudies policijos žmones. 
Jie bu v 3 sulaikyti amerikiečių sektoriuje ir 
no pakaltinti, kad buvo uniformuoti ir ginktluoti 
automatiniais ginklais, net lengvaisiais kulko
svaidžiais. Pagal sąjungininkų susitarimą, bet 
kokios karinės formacijos Vokietijoje yra už
draustos, tuo tarpu sulaikytieji neatitiko poli
cininkų sąvokai. Teisme kaltinamieji papa
sakojo daug įdomių dalykų, paaiškino ir tai, 
kas iš tikrųjų yra „liaudies policija”. Jie patvir
tino žinias, kad liaudies policija suorganizuota 
kariuomenės pavyzdžiu, kad turi artileriją, tan
kus ir net aviaciją, kad yra mokoma rusų ir 
vokiečių instruktorių. Teismas, taikydamas 
švelninančias aplinkybes, kelis liaudies poli
cininkus nubaudė metus kalėti.

AUSTRALIJA VALOSI NUO 
5 KOLONOS

Australai ryžosi apsivalyti nuo vis labiau 
įsigalinčio komunizmo. Parlamentui yra pa
teiktas įstatymo projektas dėl komunistų par
tijos uždarymo. Min. pirm. Menzies, siūlydamas 
įstatymo projektą, pabrėžė komunistų grėsmę 
kraštui ir paminėjo rytų Europos ir kitus kraš 
tus, kurie komunistų dėka netenka savo nepri
klausomybės.

Viktorijos krašto aukščiausiojo teismo teisė
jas Lowe pareiškė, kad Australijoje yra apie 
14.000 komunistų, jie yra įsibrovę į profesines 
sąjungas ir kitas organizacijas, veikia pagal 
gaunamus iš užsienio nurodymus ir siekia per
versmu užvaldyti kraštą ir įkurti proletariato 
diktatūrą.

KARO ATVEJUI AMERIKA 
PASIRUOŠĖ

Vyriausias Amerikos prokuroras McGrath’as 
pareiškė, kad karo su Rusija atsitikimui FBI 
(Amerikos saugumo įstaiga) yra pasiruošusi 
koncentracijos stovyklosna uždaryti visus, kurie 
Amerikos vidaus gyvenimo saugumui galėtų 
būt pavojingi. Neabejoja, kad FBI tokiu 
atveju yra pasiruošusi pilną saugumą patik
rinti, — kalbėjo prokuroras. Manau, kad FBI, 
pereitojo karo patirtimi savo saugumo techniką 
dar patobulino. Paskutiniojo karo laikais Ame
rikoje nebuvo nė vieno sabotažo veiksmo.

AMERIKOS KARINES
PAJĖGOS u i nu

Oficialiai Vašingtone paskelbta kiek už- tįj 
sieny Amerika laiko karinių pajėgų. Vokietijoje 
yra 146.500 Amerikos kariuomenes,/ kurios I 
85.000 Berlyne. Austrijoje amerikiečių .karių Į 
yra 10.000 ir Tolimuosiuose Rytuose L— U3J.000. ,
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- EUROPOS FEDERACIJA IR MAŽOSIOS TAOTOS LIETUVIU KULTŪRINIO ŽIDINIO REIKALU
Paskutiniais metais Europa ir net visas pasau

lis siekia įvairiais būdais vienybės. Dar karo 
metu buvo pradėtos organizuoti Jungtinės Tautos 
Vėliau tas veiksnys, pasauliui pasidalijus į du 

"blokus, įgavo ’ ekonominį ir karinį pobūdį: 
MarshalTo planas, Atlanto paktas. Kelios fe
deracinės organizacijos susijungusios sudarė 
Europinį judėjimą, kurs rodo pastovų ir didelį 
■gyvumą. Šios visos pastangos priėjo prie ap- 
■čiuopiamų_ pasėkų: Europos Taryba, nors ne
viešas organizmas, randa žemyne didelį prita
rimą.

Stiprėjant šiems jungimosi veiksniams, sti
prėja taip pat' jais nepasitikėjimas. Jie buvo 
žinomi praeityje ir atrodė pastovesni. Vien 
kongresas buvo - vienas iš didesniųjų bandymų 
įvesti Europoje organizuotą tvarką. To kon
greso nustatyti dėsniai buvo gerbiami per kelio- 
liką metų. Tautų Sąjunga, sukurta irgi po 
ilgo karo, buvo lyg ir Vienos kongreso pakarto
jimas daug mėtodiškesniu būdu. Bet jos auto
ritetas buvo paskirtas jau jos gyvavimo pradžio
je. Vilniaus byla buvo pirmoji proga Tautų 
Sąjungos ' Nereikšmingumui įrodyti. Jungtinės 
Tautoj yra.irgi Tautų Sąjungos pamėgdžiojimas, 
bet jos buvo sukompromituotos dar prieš jų 
įkūrimą. Jos nedemokratiniai dėsniai, savo
tiška vėto-teisė, sukėlė jau pačioj pradžioj nepa
sitikėjimą daugumoje va’s ytių.

^Daugumas naujųjų' politinių junginių turi 
laikinį ir neigiamą pobūdį. Europa ir bendrai 
imant, Vakarų blokas jaučia vienybės reikalą 
tik 'todėl, kad reikia ieškoti priemonių Rytų 
blokui atsispirti. Nesant Rytų bloko, nebūtų 
buvę nė Marshall'© plano, nė Atlanto pakto, 
galbūt nė Europos tarybos. Visa tai duoda 
ieškomai Europos vienybei dirbtinį pobūdį.

Juo nuostabiau, kad ligšiol Europos valsty
bės, net gręsiančio pavojaus akivaizdoje, nesu
gebėjo susitelkti į stiprų, pastovų junginį. Vi
soks Europos organizavimas prasidėjo Ameri
koje ir yra jos dolerių palaikomas. Europoje 
savarankiškai susidarė tik vienintelis, šiek tiek 
pastovesnis Benelukso (Belgijos, Olandijos, Luk- 
semburgo) vienetas. Skandinavų sąjunga tebe
turi dar grynai teoretinį pobūdį. Norima įkurti 
vakarų valstybių sąjunga apimanti Italiją, Pran
cūziją ir Beneluksą tebėra dar svarstymų laiko
tarpy. Tuose visuose bandymuose išimtį sudaro 
tik Europos taryba, bet ji yra ne viešas organiz
mas.

* * *

Europos vienybė dabar tapo ypatingai reika
linga. 'TS'ekalbarit jau apie politinę jos svarbą 
rytų bloko akivaizdoje, sunku dabar įsivaizduoti 
galimumą kiekvienai tautai tęsti savo atskirą, 
net autarkišką gyvenimą kai visą Europą užliejo 
nauja, kosmopolitinė kultūra. Maždaug visos 
Europos tautos turi tą patį gyvenimo būdą- 
tą patį gyvenimo suvokimą.

Dar svarbesni yra ekonominiai vienybės veik
sniai. Modernioji pramonė turi masinį pobūdį 
ir negali apsiriboti siauru veiksmo plotu nė 
mažu vartotojų skaičiumi. Jai reikia plačių 
pasaulinių rinkų. Net tokios valstybės, kaip 
Prancūzija ir Italija, turi jau nepatogias sąlygas 
moderniajai pramonei dėl savo rinkų siaurumo, 
nekalbant apie mažas pramonės valstybes, kaip 
Belgija, Olandija, ar prieškarinė Čekoslovakija.

Bet kaip tik dabar visos valstybės Europos fe
deracijos bijo. Nežiūrint visų bandymų tarp 
dviejų karų ir po šio karo, nebuvo prieita prie 
jokių užčiuopiamų davinių šioje srityje. Net 
ir įkurtoji Benelukso sąjunga atsirado labiausia 
dėl tų valstybių ekonominės nepriklausomybės 
netekimo. įspraustos tarp Prancūzijos, Vokie
tijos ir Anglijos, jos negali jokioje srityje, dėl 
savo rinkų siaurumo, suorganizuoti pramonę, 
sugebančią atsispirti didžiųjų konkurencijai.

Europos unija reiškia kiekvienai valstybei 
savo tautinio pobūdžio netekimą. Pirmiausia 
politinė forma. Tautos galėtų apriboti savo 
politinę nepriklausomybę, jei jos nesektų kul
tūrinio savitumo ir tautinių bruožų netekimas. 
Po.litinės nepriklausomybės apribojimas pasi
reikštų tarptautinių valdymosi formų priėmimu, 
ekoniminės sistemos, vėliau ir gyvenimo būdo, 
švietimo pertvarkymu. Dabar, kai tautiškumas 
įgijo mistinį, beveik religinį atspalvį, žmogus 
gyvena lyg dvigubą gyvenimą: jo asmenybė 
neapsiriboja kasdienine veikla, bet persilieja 
į tautą, kurioje nureligintas modernusis žmogus 
mato būdą išeiti iš savo kasdieninio smulkumo, 
gyventi masėje, kurios likimas turi lyg ir amžiną 
pobūdį. Žmogus tiki savo tautos amžinumą, 
kuris sušvelnina jo kasdieninio gyvenimo tra
pumą, nepastovumą, menkumą.

Tautos savitumo praradimo baimė turi di
desnę įtaką tarptautiniame gyvenime, kaip vie
nybės būtinumas. Tautų gyvenimas tampa kos
mopolitinis; visos valstybės ieško priemonių 
sukurti bendrą Europos organizmą. Bet tuo 
pačiu metu, jokia tauta netiki savo žodžiais apie 
Europos vienybę ir nenori pirmoji daryti nuo
laidų. Reiškinys tampa net priešingas lauktie
siems daviniams. Tautų skaidymasis tapo di
desnis, kaip bet kada. Dar po Didžiojo karo 
buvo susibūrusios tautų bendruomenės kai ku
riose valstybėse: Čekoslovakija, Jugosalvija. Da
bar jos visos iširo ir yra palaikomos tik jėga. 
Net ir . tautose, kurios, atrodė, turėjo vientisą

pobūdį, susidarė tautiniai judėjimai. Prancūzi
joje pasirodė tautinis bretonų jausmas niekad 
iki šiol nebuvęs žinomas. Tautinė sąmonė 
praranda savo vienalytiškumą net viena kalba 
kalbančiose tautose. Škotų tautiškumas yra 
naujas reiškinys Anglijoje. Jį seka gimstąs valų 
krašto jausmas. Tarptautiniuose pasirodymuose 
išeina dažnail ygiagrečiai trys Anglijos tautos: 
anglai, škotai, galai. Niekados Europoje nebuvo 
matyti tiek škotų jų tautiniais sijonais, kaip 
po šio karo. Toks pat reiškinys, net dar griež
tesnis, pastebimas Italijoje, kuri linksta prieiti 
prie federatyvios valstybės formos. Po karo 
Italijos valstybei net buvo kilęs pavojus suskilti 
į keletą atskirų vienetų.

* * *

Mažosios tautos yra, šiuo atžvilgiu, keistoje 
būklėje. Jose baimė prarasti tautinį savitumą 
yra didesnė ir labiau pagrįsta, kaip didelėse 
tautose. Mažosioms tautoms yra neįmanoma 
dėtis su didelėmis į įvairias vietinio pobūdžio 
federacijas: jose žuvimo pavojus yra didžiau
sias. Mūsų Nepriklausomybės kūrėjų buvo 
labai teisingai galvota apie mūsų santykius su 
lenkais. Šitokiame junginyje, kaip visada pa
našiais atvejais, visokeriopa nauda būtų tekusi 
lenkams ir žala lietuviams.

Didelėje demokratinių tautų šeimynoje, ma
žosios tautos jaučiasi labiau saugios: jos turi 
tas pačias teises, kaip ir didžiosios. Nesutikimų 
atvejy su didesniuoju kaimynu, maža tauta 
gali rasti didelėje federacijoje teisybę, kurios ji 
neras dviejų tautų unijoje.

Bet ir didelėje tautų šeimoje nėra lygybės 
ekonominiu, nė kultūriniu atžvilgiu. Sienų ir 
muitų sistemos panaikinimas ar sušvelninimas 
reiškia mažųjų tautų aptvindymą prekėmis ir 
kultūrine įtaka. Anglai, prancūzai arba vokie
čiai neims skaityti lietuviškų ar graikiškų knygų, 
rodyti jų filmų, mokytis jų kalbos. Įtaka eis 
viena ir ta pačia kryptimi, priešinga mažosioms 
tautoms.

Tokioje padėtyje galima prieiti prie para
dokso: karas mažosioms tautoms yra mažiau 
pavojingas, kaip taika ir vienybė. Karas ir 
okupacija yra pavojingi tik diktatūrinio rėžimo 
atveju, kurį Lietuvai teko patirti iš vokiečių 
ir rusų pusės. Vakarinėje Europoje, turinčioje 
demokratišką nuotaiką, mažosios tautos ne
jaučia jokio užėmimo ar išžudymo pavojaus. 
Juo jų santykiai su didžiosiomis tautomis blo
gesni, juo joms lengviau išlaikyti tautinį savi
tumą. Priešingai, tvarkoje ir unijoje, mažo
sios tautos tą savitumą pirmiausia praras.

Tikint mūsų Nepriklausomybę, reikia pri
leisti, kad tie patys veiksniai, kurie mums ją 
grąžins, įgyvendins ir Europos uniją . Jei tokia 
unija sugebės išsilaikyti, mūsų tautos, kaip 
ir visų mažųjų, panašioje būklėje esančių tautų, 
gyvenimas pasikeis iš esmės. Neliks jokio pa
vojaus išnykti okupacijos ir išžudymo būdu, 
bet atsiras naujas žuvimo pavojus, kurs reikš 
mūsų mažytės tautos ištirpimą slavuose. Šis 
veiksnys verčia mus iš anksto pagalvoti apie 
naujas priemones tautos savitumui išlaikyti, 
nes senosios buvo pertvarkytos karo ir politinio 
apsiribojimo santvarkai. L. Kvietinskas

I PARTIZANAI Jč^yi
-— IŠ „SUSITIKIMO” APYSAKOS—- 

(Pabaiga)

Nors visą naktį dundėjo sunkvežimiai ir 
šauksmai su giesmėmis pjaustė nakties tylą, — 
traukiniai dar nepilni. Apie juos vaikštinėja 
pikti, stipriai ginkluoti mongolai ir nieko artyn 
neprileidžia.

Tremtiniai kurį laiką aptyla, paskum vėl 
šaukia, aimanuoja, prašo vandens. Vanduo ge
sina gaisrus, vanduo malšina troškulį, vanduo 
gal padeda apraminti mirtinai sudraskytą vidų.

Vanduo, kuris telkšnoja ežeruose ir upeliuose, 
vanduo, kuris skalauna slidžius akmenėlius, 
vanduo, kuris dangaus mėlynę, saulę ir žvaig
ždes atmuša šulinių gelmėse, — tas vanduo 
tremiamiesiems yra, rodos, visas gyvenimas ir 
viltis.

— Vandens! Žmonės, vandens! — rėkia 
alpstančios moterys.

— Vandens! Dėl Dievo meilės — vandens!
— maldauja suprakaitavę seneliai.

— Mama, vandens! Mamyte, vandens! — 
verkia pusgyviai vaikai.

O naktis vėl apkabina žemę, myluoja sodybas, 
kuždasi su miškais, glamonėja krūmokšnius ir 
namus.

Senasis Burneika negali miegoti: atsikelia, 
pasiima rožančių ir išeina į kiemą. Apeina na
mus, daržinę, systoja prie galvijų tvarto.

Tamsu ir tylu sodyboje, tik drebulė virpa 
visais lapais, tik vandens lašai varva nuo kibiro 
ir pliaukši šulinio dugne.

Burneika varsto rožančiaus karoliukus ir 
įeina į tvartą. Kai išgirsta poros arklių atsi
kvėpimus, kai jo ausis ima glostyti karvių at
rajojimas, truputį aprimsta. Paglosto savo bėrį, 
patekšnoja sartį, prideda daugiau pašaro.

Rašo Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
Šveicarijoje vedėjas.

Prieš 300 metų Mikalojus Daukša rašė, jog 
tautos laikosi ne žemės gausumu, ne drabužių 
įvairumu, ne krašto turtingumu, ne miestų ir 
pilių tvirtumu, bet labiau išlaikymu ir. vartojimu 
savo kalbos. Šiandien glausčiau pasakytume, 
kad tautai pirmaeilės reikšmės turi jos kul
tūra.

Deja, tiktai ištikus okupacijos nelaimei paste
bėjome, kad svetur neturime jokio dėmesio 
verto lietuviškosios kultūros židinio. Likome 
be lietuviškosios knygos, be dokumentacijos, 
be archyvų, be lietuviškojo meno kūrinių.

Turime pripažinti, kad sunkiomis tremties 
gyvenimo sąlygomis kultūrinėje srityje buvo 
šis tas nuveikta. Našiausias tuo atžvilgiu buvo 
laikotarpis, kai tremtiniai tebuvo susitelkę Va
karų Vokietijoje. Tautiečiams išsisklaidžius po 
pasaulį, apmirė ir kultūrinė veikla. Dedame 
daug vilčių, kad Šiaurės Amerikoje besikūrią 
tremtiniai ims pirmauti ir kultūriniame darbe.

Tačiau ir Europoje lieka gana stambus lietu
vių skaičius. Atrodo, kad gausingiausia ir pasto
viausia lietuviškoji kolonija kuriasi Britanijoje. 
Tikėkime, kad ji bus pajėgiausia taip pat kultūri
niame darbe.

Kultūrinis darbas neįmanomas, neturint prie
monių: knygyno, archyvų, meno kūrinių. Bri
tanijos lietuviams tektų uždavinys sukurti lie
tuviškosios kultūros židinį, kuris spinduliuotų 
ne tik Europoje gyvenantiems lietuviams, bet 
kurio lobiais galėtų pasinaudoti ir svetimšaliai, 
besidomį lietuvių kultūra. Pradžią galėtų su

daryti atskiruose kraštuose išsklaidytos kultū
rinės vertybės, jas sistemingai ėmus telkti Bri- 
tanijon.

Vienas tokių didžios vertės kultūrinių lobynų 
yra a.a. daktaro Jurgio Šaulio palikimas. Jis 
susideda iš keturių dalių: lituanistikos knygyno 
(daugiausia iš Lietuvos istorijos), senovės Lie
tuvos žemėlapių rinkinio, privatinio archyvo 
(ypač turtingas iš Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpio) ir visuotinės istorijos. 
Šį, Šveicarijoje esantį palikimą, galima būtų 
tam tikromis sąlygomis įsigyti. Ar Britanijos 
lietuviai panorėtų ir pajėgtų tatai padaryti?

Šias eilutes rašąs seka Britanijos lietuvių kul
tūrinę veiklą. Turite sumanymą įsigyti savus 
namus. Šiuose lietuviškuose namuose galėtų 
surasti prieglobstį varpininko ir Vasario 16 d. 
akto dalyvio kultūrinis palikimas. Nenuilstamas 
plunksnos darbuotojas Bronys Raila neseniai 
kėlė Montrealio „Nepriklausomoje Lietuvoje” 
sumanymą įsteigti daktaro Vinco Kudirkos 
vardo Akademiją, kuri jungtų viso pasaulio 
lietuvius kultūrininkus. Britanijos lietuviai, 
turėdami reikiamo entuziazmo, galėtų sukurti 
Europos lietuvių kultūrinį centrą.

Esu keliais atvejais lankęsis lenkų muziejuje 
Rappersvvilio pilyje, Ziuricho ežero pakrantėje 
bei Tado Kosciuškos vardo muziejuje. Abiems 
šiems muziejams pradžią davė lietuviai: grafas 
Vladislovas Flateris ir Tadas Kosciuška. Tačiau 
abu muziejai tarnauja ne mums. Ar pajėgsime 
sukurti nors ir kuklų, bet lietuvišką muziejų?

Žodis priklauso Britanijos lietuviams.
Berne, Šveicarijoje. A. Gerutis

MARGI PAGRĖBSTAI
Tikrovės klastojimas. Kunigaikščių Lietuvos 

laikais mūsų kaimynų kronikininkai, pažymėdami 
tūlus Lietuvos gyvenimo faktus, dažnai mėgda
vo iškraipyti juos, surašydami taip, kaip jiems 
patiko. Šių laikų mūsų istorikai nepaprastai 
daug darbo ir vargo turi, kol atsijoja pelus nuo 
grūdų.

Tais svetimaisiais kronikininkais nėra ko 
perdaug piktintis. Jie buvo mūsų kaimynų, 
taigi dažniausia mūsų priešų, tarnyboje, jų 
duoną valgė, tad ir rašė taip, kaip ponas duon
davys norėjo, kad priešas amžiams išliktų juodas.

Šiandien dažnu atveju mes patys rašome 
medžiagą savo istorijai, ypač šitai pilkai trem
ties (ar pabėgimo) istorijai. Mūsų organizacinio 
gyvenimo faktai fakteliai, darbai darbeliai, do
kumentai, protokolai, laikraščių komplektai, 
atsiminimai — štai kas bus medžiaga istorijai.

Jei imti dabarties istorijai medžiagą tokią, 
kokia ji yra, tai istorija teturėtų tik dvi spalvas: 
baltą ir juodą. Kaip žinia, tikrovė yra labai 
marga ir tomis dviem spalvomis negali pasiten
kinti.

Naudodamasis laikraščių kronika, ateities isto
rikas turėtų parašyti, kad beveik kiekviena 
mūsų tremties stovykla (ar kolonija) turėjo po 
teatrą, kurie kiekvienas prilygo Kauno Didžia
jam Teatrui, su tokiais pat garsiais ir gabiais 
artistais, kurie dėl tremties sąlygų vėliau kažkur 
dingo be pėdsakų. Šviesu, ar ne? Tuo tarpu 
daugelyje tų teatrų vaidino mėgėjai berneliai ir

Gyvuliai jaučia savo šeimininko rankas, pa
tenkinti trinasi apie jį.

—- Geras, geras bėrukas, — šnibžda Burneika.
— Ir sartukas geras... Būkite ramūs, nekarpy- 
kit ausimis: jūs gyvuliai, ne žmonės, — niekas 
neišveš... Žmonės kas kita...

Ir atsidūsta.
Prieina prie karvių, paglosto, pakalbina, šieno 

paduoda.
— Ėskit, karvutės, maitinkitės! Ir jūs už 

laisvę kovojate. Jei ne jūs, ką mūsų miško 
vaikai valgytų...

Vėl išeina į kiemą.
Pakelia akis. Susiranda Grigo ratus, sietyną. 

Negali atitraukti akių, bet rožančiaus iš rankų 
nepaleidžia.

Staiga krūpteli: viena žvaigždė nutrūksta nuo 
erdvės ir liepsnodama krinta rytų kryptimi. 
Seka jos kelią Burneikos akys, o širdis smar
kiau suplaka.

Užkliūva už kažin kokio baslio, aikteli, ir 
grįžta į namus.

Nueina į miegamąjį. Žmona sudėjusi rankas 
guli ant nugaros ir, jei ne užmerktos akys, sa
kytum — nemiega. Danutės veidas šypsosi. 
Ilgi plaukai padrikai išsisklaidę ant pagalvės.

Pataiso jos apklotą, paglosto plaukus. Žiūri 
į menkai apšviestą veidą, galva linguoja.

— Dukra, dukrele! — šnibžda. — Vienintele 
mano!...

Burneika braukia ranka per kaktą, lyg norė
damas nutrinti slegiančią mintį, ir pastyra iš 
išgąsčio.

Pro langą žybteli stipri šviesa. Durys su
bilda.

— Dieve, kas čia dabar? — atsisėda Burnei
kienė ir trina akis.

-—Įleiskit pakeleivius! Tuojau įleiskit! — 
rėkia storas vyriškas balsas. — Na, greičiau!

Burneika persižegnoja, žvilgteri į tebemie
gančią Danutę ir eina prie durų. Jo kojos 

mergelės, ir tie teatrai tik korespondentams tokie 
dideli atrodė.

Pasiskaitęs tokį reportažą, koks buvo neseniai 
viename mūsų laikraštyje apie tūlą šeimų sto
vyklą, istorikas turės stebėtis ir pykti, kad taip 
niekinami tautiniai šokiai ir juos šokusi labai 
gerai specialistės ištreniruota grupė, apie 40 
kartų įvairiose vietose džiuginusi anglus, o ke
liama į padanges intrigomis serganti moterėlė, 
kažkada ir kažkam paskolinusi tautinį sijoną. 
Kreivas išeis istorinis veidrodis, nes reportažas 
suklastojo faktus ir mūsų nuomones.

Arba kitas korespondentas baubu gąsdina 
nuo stovyklos, su kuria jo santykiai bus pašliję, 
sąmoningai nepridedamas, kad toje stovykloje 
gyvena keletas tautybių, taigi darydamas aliu
zijas tik į lietuvius. Jeigu jis nebūtų politikavęs 
ir suskaldęs žmonių, nebūtų turėjęs progos 
šitaip rašyti.

Protokolai, dokumentai. Taip, jei jie nėra 
bekraujai ar jei rašomi bešališkų intencijų žmo
gaus. Šališki iš balto juodą padaro ir pora 
parašų patvirtina. Kuo istoriškas toks proto
kolas, kuriame įrašyta, kad iškeltuoju klausimu 
susirinkusieji plojimu pareiškę savo pritarimą, 
o iš tikro, tur būt, nė vienas nesapnavo ploti, 
ir pats sekretorius neplojo, nes nebuvo prieita 
vieningos nuomonės. O užrašė, greičiausia, dėl 
to, jog norėjo, kad taip būtų buvę. Ką istorija 
darys su tokiu dokumentu, aš ir nežinau.

S. Baltaragis

virpa, rankos dreba, visu kūnu laksto šalti pagau
gai. Galva sprogsta nuo priešingiausių min
čių, kurios neša siaubingus vaizdus: jis mato 
alkaną ir apdriskusią žmoną tarp šimtų ištrem
tųjų moterų; mato savo Danutę pageltusią, 
įdubusiomis akimis, vos benusilaikančią ant 
kojų.

Kiekvienas Burneikos žingsnis krauja ant jo 
pečių siaubą, mirtiną baimę ir alpulį.

Kai prieina prie durų, vos bepajudina rankas. 
Dar kartą pasižiūri į dukterį, į žmoną ir -visai 
susitraukia.

— Greičiau darykit duris! — nerimauja atei
vis. — Po velnių!...

Burneika prideda drebančią ranką prie klen- 
gės, atšauna užtraktą ir, kai į kambarį įgriūva 
trys vyrai, stovi kaip nuteistas mirti.

— Sveiki gyvi, draugai! — kalba tas pats 
griausmingasis balsas. — Ką, nelaukėte?

— Nujaučiau... — mėgina kalbėti Burneika.
— Beveik ir laukiau, Vasiljevai! Tačiau ne 
tavęs...

Vienas mongolas su žvilgančiu durtuvu atsi
stoja prie durų, o antras, atydžiai apsidairęs, 
išeina į kiemą.

— Ne manęs, sakai... — švaistydamasis po 
kambarį, sako Vasiljevas. — Tai dar įdomiau. 
Turite valandą laiko. O paskum haida į pla
čiąją tėvynę, į lygumas, lygumas...

Burneika tebestovi kaip įkaltas į grindis. Jo 
žmona, paskubom apsidangsčiusi, trepinėja prie 
dukters lovos, tartum norėdama savo vientur
tę uždengti nuo vyrų akių.

— A, gražuolė! — sužaibuoja Vasiljevo akys.
— Dėkis drobinį sijoną, megztuką! Gana jau 
dabintis ir tinginiauti. Reikės padirbėti, gerai 
padirbėti, kad turėtum ką valgyti. O nenusi
mink: pristatysim ir... Saulių!

— Išgama! — teištaria nukaitusi Danutė ir, 
prisidengdama motina, skubiai rengiasi.
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GARBĖ KOVOJANČIAI MOTINAI
Nepriklausomoje Lietuvoje gimė tradicija — 

pirmą gegužės sekmadienį skirti Motinai pagerbti. 
Dabar šią tradiciją tik plačiai pasauly pasklydę 
lietuviai tremtiniai gali palaikyti, nes Lietuva 
yra priešo pavergta, o motina ten pažeminta ir 
paniekinta. Visi kultūringi žmonės motiną myli 
ir gerbia, tik žmoniškumą praradę komunistai 
ją niekina.

Motina — didis vardas ir kilnus pavyzdys. 
Jos meilė ir pasiaukojimas vaikams beribis. 
Jis virto milijonu gražiausių legendų, kurios 
savo kilmunu kultūringąją žmoniją visais laikais 
žavi.

Motina — didžioji mokytoja ir auklėtoja. 
Lietuvės motinos vaidmuo šiuo atžvilgiu neturi 
lygaus. Mūsų motinai tuos uždavinius teko ir 
tenka vykdyti sunkiausiais priespaudos laikais. 
Pirmosios nelaisvės laikų lietuvės motinos vaid
meniui pavaizduoti sukurtas simbolis daugiau 
pasako už bet kokius aiškinimus. Tik įsižiūrė
kime jį: spaudos draudimo gadynės laikais, 
mūsų motina, atitrūkusi nuo ratelio, moko 
vaikutį lietuviško rašto, rizikuodama už tai 
būti į Sibirą ištremta.

Anų laikų mūsų motinos vaidmuo šituo sim
boliu tapo įamžintas. Kaip bus pavaizduotas 
šių laikų Lietuvoje gyvenančios motinos vaidmuo, 
ateitis parodys. Šiandien Lietuvoje esančiai 
motinai yra didesni vargai ir daugiau pavojų. 
Dabartinė priespauda yra žiauresnė ir sunkesnė, 
nes savo savybėmis prilygsta sunkiausiai ver
gijai. Tačiau motina, visur yra motina.

Iš Lietuvos prasismelkusios žinios pasakoja 
ir apie lietuvę motiną, kaip kovojančią motiną. 
Jos pasiryžimo ir pasiaukojimo pavyzdžiai iki 
ašarų jaudina ir primena mums, laisvam pasauly 
paklydusiems, nė valandėlei nepamiršti mūsų 
pareigą ir tikslą, dėl kurio čia esame. Mes gi 
čia esame tam, kad laisvi būdami galėtume 
veikti ir tėvynės laisvės valandą artinti. Kas 
tai gerai neįsisąmonino, arba neryžtumu ir 
bergždžiais tarpusavio ginčias laiką gaišina, tas 
nusideda motinai, kartu ir savo tėvynei. Juk 
dažna motina, skirdamos! su sūnum ar dukra 
yra pasakiusi: Išvyksti? Aš tave užauginau 
sveiką ir stiprų, nors pati buvau silpna. Keliauk! 
Tave laiminu ir įspėju: nepamiršk, kad esi lie
tuvis ir kad grįždamas tą vardą dar garbingesnį 
atneštum!

Garbė kenčiančiai, kovojančiai ir kuriančiai 
lietuvei motinai.

7 vai. vakare, Londono lietuvių klubo 
salėje, Victoria’ Park Rd.,' 345A rengiamas 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
su menine dalimi. Po minėjimo šokiai 
iki 11 vai.

Londono lietuvių choras

DĖMESIO! Lietuvių Bibliografiniam Archy
vui Šveicarijoje, kuris renka visą lietuviškąją 
spaudą, trūksta komplektui DBL Sąjungos 
leisto ,,Užsienio ir vidaus žinių”įbiuletenio šių 
num.: nuo 1 iki 5 ir 11 num. Kas galėtų minėtus 
spausdinius Archyvui perleisti, jo vedėjas Dr. A. 
Gerutis, būtų didžiai dėkingas. Siųsti: arba 
tiesiai archyvo vedėjui — Spittelerstr. 22, Berne, 
Switzerland, arba per „B. Lietuvio” redakciją.

Vasiljevas pašoka, kaip įgeltas, bėga artyn, tačiau 
tarp jo ir mergaitės atsistoja abu Burneikos.

— Rupūžės! — nusikeikia Vasiljevas. — Siur
bėlės! Graičiau rengtis, o ne...

— Davėte valandą laiko, 7— virpančiu iš 
susijaudinimo balsu sako Burneika.

— Duodu tik pusvalandį! ■— sušunka šis ir 
užsirūko. — Mes jums parodysim už tuos ban
ditus, už plėšikus!

— Judas, išdavęs Kristų, pasikorė, o jūs... 
nepabaigia Danutė, nes Vasiljevas puola kaip 
pamišęs ir nustumia tėvus.

Motina suklinka, tėvas griūva ant sienos, 
Danutė parkrinta ant lovos, bet tuo pačiu metu su
bilda durys ir sugriaudžia tvirtas plieninis balsas:

—- Rankas aukštyn! Nejudėti!
Vasiljevas su ištiesta į Danutę ranka atsisuka 

į duris ir pamato būrelį automatais ginkluotų 
vyrų. Trys iš jų laiko kaip replėmis surakintą 
besidaužantį mongolą, o kiti — Viešpatie, jis 
pažįsta juos! — taiko jam į krūtinę.

— Partizanai! — džiaugsmingai suklinka Da
nutė ir apsikabina motiną.

Vasiljevas pabąla ir pakelia į viršų rankas.
— Išdavike! — surinka tas pats vyras ir, 

priėjęs artyn, ištraukia jam naganą. — Parsi
davėli! — smogia jam į veidą.

— Alvydai, davanok man! — maldauja Va
siljevas. — Nežudyk!

— Partizanų sprendimai nežino gailestingu
mo! — atsako Alvydas. -— Mirtis tėvynės iš
davikams! Vyrai, išveskite jį į kiemą ir saugo
kite kaip akį!

Keli vyrai bematant ištempia Vasiljevą, dre
bantį visu kūnu.

— O jūs, — kreipiasi Alvydas į Burneikas, 
— renkitės: važiuosime jų sunkvežimiu. Ilgiau 
čia nebegalite likti. Tuč tuojau važiuojame!

Senis Burneika apkabina Alvydą, džiaugiasi 
kaip vaikas, bet staiga paniūra:

— O kaip bus su gyvuliais?

Spaudos draudimo gadynės lietuvės motinos 
vaidmenį vaizduojąs simbolis. Visais laikais 
rusai tik bloga lietuviams velija. Anais laikais, 
užėmę Lietuvą, jie uždraudė lietuviams raštą. 
Už lietuviško rašto mokymą ir skaitymą grėsė 
300 rublių bauda ir ištrėmimas į Sibirą. Per 
šią okupaciją rusai dar labiau slegia Lietuvą ir 
persekioja lietuvius. Dėl to šių laikų lietuvės 
motinos gyvenimas yra sunkesnis ir žiauresnis.

LAIŠKAS MOTINA!
LAIMUTIS ŠVALKUS

Motule mano, 
aš pavargau skaudžiam dienų tylėjime 
užguitas nežinios ir sopančia širdim. 
Toli paliko vieškeliai, kuriais kadaise ėjome 
ir ta svaiginanti lakštingalų melodija 
anųjų vasarų naktim.

Motule mano, 
praėjo pro mane eilė pavasarių 
ir aš nė vieno tėvo sodų žiedo nemačiau. 
Ir nepriskynė man margų jurginų seserys, 
tik sapnuose girdėjau klaikų šauksmą: 
„O grįžk namo! Mes laukiame! Greičiau! 

Ir taip klaikiom naktim 
aš laukiau rytdienos ir ryto saulės, 
aš laukiau sekančios naujos, šviesios dienos. 
Ir guodžiaus širdyje, — sugrįš taika pasaulin 
ir kelsis jis be kraujo iš griuvėsių 
ir ves tautas iš nežinios.

Ir taip belaukiant
praėjo tūkstančiai dienų, Motule mano, 
o aš dar vis kenčiu tą patį sopulį, iš ties. 

Nors jau matau, kaip kaupias debesys virš okeano, 
kaip artinas audra ir blykčioja žaibai, 
o ugnys jų, — man kibirkštys vilties.

Jei Viešpaties ranka 
išves mane pro audros sūkurius ir ugnį 
ir kai su plakančia širdim artėsiu prie namų 
kai kas, gal būt, pasauliui Laisvės maršą būgnys, 
o aš, atvertęs Tau tremties kančių dienoraštį, 
greta jausiuos, kaip niekados, ramus.

— Paleiskite! Tegu eina kur nori! Dabar 
laisvė brangiau už visus turtus!

— Ir smagu, ir graudu, — skubiai tvarky
damasi sako Burneikienė. — Ak, namai, mieli 
namučiai! O reikia juos palikti...

— Neilgam, mamyte! — džiaugsmingai sako 
Danutė. — Išvažiuosime tik atostogų.

— Na, na, dukrele! Ak, nujaučia mano širdis
— ilgai vargsime, ilgai kryžių nešime! — šluos
tosi akis Burneikienė.

Vyrai pasipila į visus kambarius ir padeda 
rišti patalus, rūbus ir maistą. Visi skuba, nes 
laikas brangus. Be to, reikia ir seklių išvengti.

Kai juodą naktį visi sėda į sunkvežimį, Bur
neikos negali pernešti karvių baubimo ir arklių 
prunkštimo.

— Rodos, liktum čia ir mirtum, bet ir tas 
neleidžiama, — skundžiasi Burneika.

— Pasaulio pabaiga! Dieve, Dieve! — rauda 
Burneikienė.

— Jei neturėtume tokių išdavikų kaip šitas,
— rodo ranka Alvydas, — ir pasipriešinimas 
būtų įmanomesnis. Tačiau judošių yra visur 
ir visais laikais.

Sunkvežimis jau suka į kelią, o tamsa nelei
džia net akimis atsisveikinti su gimtąja sodyba.

Pasilieka namai, sodyba, pasilieka senos obe
lys, pasilieka visas gyvenimas, pasirėmęs palin
kusios šulinio svirties. (Galas)

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
BRADFORDE. Gegužės 6 d. (šeštadienį) 
17 vai. St. Marys Parish Church Hall, 
East Parade įvyks Motinos Dienos minė
jimas. Ta proga motinos garbei bus 
suvaidintas, pirmą kartą Bradforde, „Sek
minių vainikas” ir atlikta kita programa. 
Vėliau — šokiai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsi- 
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MOTULEI
PAULIUS STELINGIS

Kas aplankys tave, o kas paguos tave. 
Jei tu skurde, jei tu varge, jei tu benamė?
O motina! Tai tu palikusi viena
Taip trauki ir vilioji mus gimtojon žemėn.

Išsauginai, išpuošei... Per naktis,
Per nemigo naktis... O dienos — juodo 

darbo.
Tai aš tasai išdykėlis, tai aš.
Kaip tūkstančiai kitų bedalis ir bevardis. 

Tikėjai į dienas. Ar rytmečio aušra. 
Ar vakaro varpų gaudimas.
Ir laimino tave suklupusią Madonos gailestingoji 

ranka. 
Ir naktys virto dienomis: koks stebuklingas tas 

laukimas...
Gegužio vakarai. Žvaigždėtasis dangus.
Rugsėjis. Ech, ruduo. Ir spalis...
Prisimenu tave, prisimenu namus.
O Viešpatie! Šiandien abu bedaliai... 

Iškiydau ir grįžau... Ak, viskas lyg sapne. 
Tu sulinkai. Ir buvo tamsios naktys--------
Ir supratau: tai aš išgėriau tas liepsnas.
O buvo juk kadais taip melsvos, gilios akys.

Prisimenu tave ir negaliu neverkt.
Kaip kitados tu dėl manęs išdykėlio — — 
Kas aplankys tave, o kas paguos varge, 
Jei tu viena, jei tu sena ir gal —■ benamė...

IMIGRANTO ELEGIJA
J. K. GLIAUDĄ

Bėga mūsų laivas į didžiulį uostą; 
uostą iškaišytą milžinais namais.
Ir sūrus lašelis rieda man per skruostą — 
ko tu, vandenyne, ko tu dar taškais?

Švilpia mūsų laivas — sveikina krantinę. 
Juokias laivo žmonės — keliui pabaiga. 
O mintis, kaip durklas, kaip šalna ledinė, 
veria mano širdį sopuliu staiga.

Šioj šaly beribėj, šiam žmonių smiltyne, 
ar nepasimesim, kaip menka smiltis;
žemė nematyta, žemė ne tėvynė; 
gęsta, miršta sieloj grįžtančio viltis.

Nebaisu man vargti, nebaisu pelnyti 
skurdų duonos kąsnį samdinio vargais — 
lyg rudens lapeliai, vėtrų išblaškyti, 
tapom agasferais, valkatom, vergais...

Bet baisu, kai metai sunkūs, begaliniai 
prasiirs virš mūsų eisena rūsčia 
mano vaikas mielas, garbanos lininės, 
tars man: mano tėve, man tėvynė čia.

Iš jo knygos ,,Ave Amerika”.

Atvirukai su kunigaikščių: Gedimino, Kęstučio 
ir Vytauto atvaizdais, pritaikyti siųsti paštu be 
vokų. Kaina — 5 penai vienetui. Užsakantiems 
20 ar daugiau vienetų — 10% komiso. Atvi
rukų pavyzdžiai išsiuntinėti DBLS skyrių val
dyboms. Užsakoma šiuo adresu: F. Neveravi- 
čius, 40, Fosse Rd. Central, Leicester.
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METU
NERIMO VALANDOS

Birželio 13 d. pavakare Kaunas gyvena lyg 
ir šventinėj nuotaikoj: iškabintos trispalvės, 
Prezidento portretai languose, vainikai, dekoraci
jos... blizgančios, uniformos gyvesnis judėjimas...

Kauniečiai pasipilia į gatves, sodus, parkus. 
Pas visus įvairių kalbų, klausimų, spėjimų.

Temstant, Mickevičiaus slėnin, tradiciniam 
Antaninių laužui, suplaukia keliolika tūkstančių 
kauniečių. Eilėraščių deklamacijos, kalbos, cho
rų ir susirinkusiųjų bendros dainos, tautiniai 
šokiai, valiavimai, muzika aidi Mickevičiaus 
slėniu, radijo bangomis siekia tolimiausuis Lie
tuvos kampelius.

Kaunas linksminas, šiek tiek slydinėjantis, 
dainuojantis... Antanai, o jų Kaune daug, 
sveikinami restoranuose, gatvėse, privačiuose 
namuose.

„Ilgiausių Metų” linkėjimai pritilsią paryčiais. 
Išaušta birželio 14-toji. Vakaruose bręstančios 
karo žinios sukasi apie Paryžiaus užėmimą. 
Tik valandų klausimas ir vokiečiai įžengs į Pa
ryžių.

Kaune visai garsiai kalbama apie gausius 
Raudonosios armijos dalinių sugrupavimus prie 
rytinės Lietuvos sienos.

Radiofono direktorius, kuris visada buvo ar
timas Prezidentūros sluoksniams, sukvietęs ra
dijo žinių ir informacijos perdavimo personalą, 
painformuoja apie būklę, šiek tiek nupasakoja 
iš Ministerio Pirmininko A. Merkio pasikalbėji
mų Maskvoje. Žinios nelinksmos. Nuo šios 
dienos direktorius perima visišką radijo pro
gramos perdavimo kontrolę: be jo parašo negali 
būti skelbiama nė vienas sakinys. Vengtina 
žinias skelbti apie Sovietų Sąjungą!

AUŠROS GADYNĖ
Įdomu, kad Viešpats — Savo kančios die

nose — prieš pat kryžiaus mirtį — aukodamas 
savo gyvybę ir savo kraują už VISUS — melsda
masis už apaštalus, už visus vyrus, moteris ir 
vaikus — nesimeldė už PASAULĮ. Ir kodėl? 
Todėl, kad PASAULIS išreiškia tą dvasią, kuri 
nepripažįsta tiesos, meilės ir juokiasi iš kru
vinos aukos. PASAULIS tai kūno sugedimo 
ir gyvenimo puikybės įsikūnijimas. Pasaulis, 
šokąs prieš AUKSO VERŠĮ, pataikaująs valdan
čiai jėgai, su Pilotu kas minutę klausiąs, ciniškai 
besišypsąs: KAS YRA TIESA? PASAULIS, 
KURIO DIEVAS-PILVAS.

Mums dar tebeskamba Viešpaties žodžiai, 
kaip aliarmų sirenos. Pasaulyje jūs patirsite 
priespaudos. Tikrai? Taip, jei atsisakysite 
sušokti, silpnume suklupt prieš Aukso Veršį, 
jei atmesite purviną, begėdį pasiūlymą pataikaut 
tiems, kurių rankos kruvinos ir veidmainė šir
dis. Patirsite priespaudos, jei neišsižadėsite 
tiesos, kurioje užaugote, kuria remiasi visa 
jūsų Tėvynės praeitis, dabartis ir ateitis. Pa
tirsite priespaudos, garsaus juoko, ir smailių 
liežuvių būsite kasdien lydimi, jei turėsite drąsos 
pasakyti, kad jūs turite kitą Dievą — ne pilvą.

Patirsite priespaudos, net iš prietelių, draugų, 
net iš namiškių. Verkdami sakysite, kad būtų 
buvę lengviau pakęsti svetimšalio aštrų žodį 
negu draugo. Raudosite, kai net namiškiai 
atsisakys jus suprasti. Tyčiosis iš jūsų idealų, 
kvatos iš jūsų didvyriškos ištikimybės. Jus 
erzins sava aplinka. Stums į beviltį nusiminimą 
privačių žmonių ir bendruomenių rietenos, 
barniai, kerštai, įtūžę neapykantos.

Bet jūs minėsite Viešpatį, velkantį kryžių 
klykiančiomis gatvėmis, nuklotomis sumindžio- 
tom, dulkinom palmių šakom ir žiedais. Tai 
buvo Verbų Sekmadienį. Šiandien Priespaudos 
Penktadienis. Rytoj Velykų Aušra. Ledai jau 
pralaužti. Jums atviras kelias, nors ne lengvas.

Jūs minėsite Aušros gadynę, minėsite būtelį 
ištikimų, viskam pasiryžusių širdžių. Žinosite, 
kad visais laikais buvo gausu žmonių, besi
juokiančių iš visko, kas ne jų daroma. Minėsite 
knygnešius Šviesos ir Tiesos tarnyboje. Minė
site jų vargą, pavojus, jų drąsą, jų meilę didelei 
ir nemirštančiai tiesai, kuri žaibu pavertė tam
sią praeitį šviesia diena.

Pasaulyje jūs patirsite priespaudos, bet pasi
tikėkite: AŠ NUGALĖJAU PASAULĮ. Jei 
tikėsite Viešpačiu, jūsų nesuvilios, nepergalės 
pasaulio dvasia. Jūs išnešite Tiesos Ugnį, liepsno
jančią jūsų širdyse, per tamsią, audringą naktį 
į Aušros Gadynę. Ji švies visiems. Net tiems, 
kurie iš jūsų juokėsi ir piktžodžiavo. Net tiems, 
kurie buvo akli, o dabar regi, kadangi jūs neiš
metėte iš alpstančios rankos Ateities Žiburio.

Tikiu į Aušros Gadynę. VIEŠPATIE, JUK 
TU NUGALĖJAI PASAULĮ!

T. Bruno Markaitis, S.J.

Diena praeina be suklupimų.
Baigiant naktinę radijo tarnybą patiriame, kad 

Prezidentūroje įvyksta ekstra Vyriausybės, ka
riuomenės vadovybės, seimo ir užsienio reikalų 
ministerijos atstovų pasitarimas. Radiofonas už
klausia Prezidentūros: gal yra reikalinga radijo 
tarnybą nepertraukiamai palaikyti ligi birželio 
15 d. ryto? Atsakymas: — „Ne!”

Birželio 15 d. ryte jokių naujesnių vidaus 
žinių. Vakarų fronte — ,,vokiečiai žygiuoja 
į Paryžių”.

Ruošiantis vidurdienio radijo programos trans
liacijai, gauname trumpą Eltos komunikatą, 
kuriuo pranešama apie A. Merkio vyriausybės 
atsistatydinimą ir gen. St. Raštikiui suteiktą 
pavedimą naujai vyriausybei sudaryti.

Už pusvalandžio komunikatas turi būti skel
biamas per radiją, bet tuoj gauname skubų 
įsakymą: „Žinios perdavimą sulaikyti!”

Daug gandų ir nieko aiškesnio. Dieninės 
spaudos laidos išeina su Eltos pranešimu apie 
Vyriausybės atsistatydinimą, kitos be. Žymes
nieji valdžios pareigūnai telefonais ieško infor
macijų Radiofone, o mes pas juos... Pas visus 
daugybė klaustukų.

Gauname patvarkymą: „Radijo tarnybą tęsti 
be pertraukos”. Kartojame oro spėjimo len
teles, spaudoje pasirodžiusias žinias, plokštelių 
muzika liūliuojame klausytojus.

Apie 13 vai. Radiofonas gauna (ne viešam 
skelbimui) Maskvos ultimatumo tekstą, kuris 
Lietuvos Vyriausybei buvo įteiktas birželio 14 d. 
24 vai. Maskvos laiku ir dėl kurio praėjusią 
naktį buvo sušauktas ekstra vyriausybės pasi
tarimas. Ultimatumo tekstas:

„1. Tuojau atiduoti teismui vidaus reikalų mi- 
nisterį poną Skučą ir valstybės saugumo de
partamento direktorėj poną Povilaitį, kaip tiesio
ginius provokacinių veiksmų prieš sovietų karius 
Lietuvoj kaltininkus.
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LIETUVOJE
RUSAI KURIA „NEGYVĄSIAS ZONAS”
Neseniai Lenkjos partizanai pagavo MVD 

kapitoną Nosovą, kuris pareiškęs, kad deporta
cijos vykdomos pagal 1946 metais paruoštą 
deportacijų planą, pagal kurį visi gyventojai 
iš 50—60 km. pasienio zonos turi būti išdepor- 
tuoti į vidurinę Aziją ligi 1950 m. vasaros. ,.Iš
valytasis” ruožas būsiąs padalintas į dvi zonas: 
,.negyvoji zona” 10 km. pločio ir antroji zona 
40—50 kn. pločio. ,.Negyvoji” zona liksianti 
visai tuščia. Tos zonos žemė būsianti suarta 
ir suakėta. Antroji zona galėsianti būti apgy
vendinta iš Rusijos atgabentų patikimų kolo
nistų.

Drauge su deportacijų akcija pradėta Sovie
tinės Maginot linijos statyba, kuri ypač inten
syviai vykdoma Lietuvos-Lenkjos ir Rytprūsių- 
Lenkijos pasieniuose.

VERGŲ VAROVE BAKSNOJA
Komunistinė dailininkė S. Trečiokienė — 

Žebenkienė, įvertindama neseniai Vilniuje įvy
kusią ataskaitinę Lietuvoje gyvenančių dailinin
kų darbų parodą, ,,Tiesoje” rašo: „Visumoje 
paroda yra labai silpna, dargi žymiai silpnesnė 
negu 1948—1949 m. ataskaitinė paroda, tiek 
kūrinių atžvilgiu, tiek ir savo tematikos atkaklu
mu”. Žinoma silpna, nes vergijos sąlygose ir 
dar nuolatinėje baimėje gyvendami dailininkai 
kągi gali, vargšai, sukurti. „Vadų ir mokytojų 
samovarus” iš molio dar nulipdo. Šitokie „kū
riniai” ir sudaro „ataskaitinių parodų” pagrin
dą. Vergų varovai supranta tas sąlygas, bet 
kitus „nukina” ir ne be tikslo, nes tuo būdu 
siekia į „iškilėlių” eiles išlysti.

SUNAIKINTA JUODKRANTE
■ Pabėgėliai iš Kuršių Neringos pasakoja, kad 
žinomasis Lietuvos kurortas Juodkrantė karo 
metu visiškai sunaikintas, dabar beveik negy
venamas. Daugelis vilų sudegintos, sugriautos 
kitos apgriautos. Ten nesą galima matyti kurios 
nors gyvos būtybės. Gretimas Nidos kurortas 
karo audros beveik nepaliestas. Apie 40 žvejų 
šeimų ten gyvena. Iš viso, Neringos vaizdas 
esąs laba pakitęs ir beveik visos vietovės atrodo 
kaip griuvėsių krūva.

DAR VIS TEBEIEŠKO LENGVATIKIŲ
Bolševikai Lietuvoje pradėjo leisti antrą lai

kraštį lietuviams tremtiniams vilioti grįžti. Jis 
vadinasi „Šviturys”. Iki šiol jie tam tikslui 
leido tik „Tėvynės Balsą”. Leidėjai, aišku, 
tikisi, kad naujasai laikraštis daugiau suklaidins 
žmonių. 

* * *
Vilniaus dailės instituto direktorium yra 

dail. Vytautas Jurkūnas, operoje reiškiasi so
listė Jadvyga Petraškevičiūtė, Mokslų Akade
mijos pirmininku yra J. Matulis, o jo pava
duotojas J. Žiugžda. Vilniaus universiteto rekto
rium yra prof. Bučas, o prorektorium Stp. Jan
kauskas. Kaip komunistų partijos veikėja Vil
niuje reiškiasi dailininkė Irena Žebenkienė. 

* * *
Lietuvos operos solistui Antanui Sodeikai 

sukako 60 metų amžiaus. Jis yra likęs pavergtoje 
Lietuvoje.

LIETUVIAI SVETUR
SUSIRŪPINĘ GREIČIAU IŠVYKTI

Balandžio 23 d. įvyko Lietuvių Bendruomenės 
Belgijoje Centro Valdybos posėdis, kuriame da
lyvavo visi CV ir rev. komis, pirm. Jonas Dulkė. 
Pagrindinis klausimas buvo VLIK’o pirmininko 
pageidavimas, kad būtų persitvarkyta į PLB. 
Konstantuota, kad PLB nuostatai Belgijoje ne
pritaikomi, nes čia nėra iš ko rinkti tarybos ir 
valdybos, nes ir vienas centrinis organas čia 
sunkiai suklijuojamas. Visi lietuviai yra pasi
ryžę galimai greičiau iš Belgijos išvykti, dėl to 
nario ir kitokių mokesčių niekas nenori mo
kėti, tad C V neturi pajamų bėgamosioms išlai
doms pamokėti, todėl PLB vyriausiai vadovybei 
nebus ko siųsti. Tačiau nutarta VLIK’o pa
geidavimą pildyti ir pavadinimą pakeisti, palie
kant C V ir toliau tokios pat sudėties. Be to 
pageidauta, kad būtų greičiau sudaryta ir pas
kelbta PLB Vyriausioji Vadovybė.

Prie C V sudaryta komisija emigraciniams 
reikalams tvarkyti iš C V sekretoriaus Tėvo 
Aranausko, Liežo apyl. pirm. Sekmoko Prano 
ir Limburgo lietuvių kapeliono Tėvo Ambrozi- 
jaus. Pastarasis paprašytas ten tvarkyti ir or
ganizacijos reikalus, nes angliakasiai pakriko.

Knygų platinimas einąs sunkiai, bet lietuvių 
skaičiui Belgijoje mažėjant, „G. Šalies” pre
numeratorių skaičius didėjąs.

Nutarta paprašyti lietuvių kapelionus, kad per 
pamokslus paskelbę, padarytų bažnyčiose rin
kliavas Sibire alkį ir šaltį kenčiantiems mūsų 
tremtiniams ir vietoje į vargą patekusiems tautie
čiams.

Internuotųjų DP stovykloje Mons’e lankėsi 
Čilės konsulas ir surašė norinčius į ten emigruo
ti. Lietuvių Mons’e liko tik 1 šeima ir 2 vien
gungiai, visi susirašę. Dauguma vyrų iš Mons’o 
pabėgę Vokietijon, o likę moterys ir vaikai.

Liežo apyl. pirm Sekmokas suorganizavo lie
tuvių krepšinio komandą ir netrukus ims rung
tyniauti su belgais.

Dėl karaliaus grįžimo Valonijoje organizuoja
mi streikai. Lietuviai, kaip ir kiti svetimšaliai, 
raginami streikų organizatorių neklausyti ir 
kur galima eiti dirbti. Stepas Paulauskas

* * *
Japonijoje mirė vienuolis V. Abromaitis, kuris 

savo laiku yra mokęs patį Japonijos imperato
rių Hirohito.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Vokietijoje 
krašto dabartinė valdyba ruošiasi pavasarį su
šaukti skyrių suvažiavimą, kuriame pirmą sykį 
dalyvaus ir Mažosios Lietuvos skyrių atstovai.

Australijoje išeinančio liet, laikraščio „Užuo
vėjos” naujuoju redaktorium yra V. Kazokas.

Kun. Jonas Tamulis paskirtas liet, vyskupų 
įgaliotiniu Australi joje ir N. Zelandijoje.

Liet, dailininkai Bistrickas ir Kalgovas suorga
nizavo lietuvių skyrių tarptautinėje liaudies 
meno parodoje Sydnėjuje kovo 27 — balan
džio 1 d.

K. K. Rėklaitis paskirtas BALF’o garbės pir
mininku Italijoje.

Rašytoja Marija Aukštaite, žurnalistas Pranys 
Alšėnas ir dar keletas Kanados lietuvių šiemet 
žada persikelti gyventi į JAV.

Ir Čekijoje yra lietuvių. Viena lietuvė trem
tinė, kuri dabar gyvena Čekijoje, savo laiškuose 

Amerikos liet, laikraščiams rašo apie sunkią 
tremtinių būklę ir persekiojimus.

Prieš bolševikams įsigalint, Čekijoje buvo 
gana didelis skaičius tremtinių, jų tarpe ir lie
tuvių. Bolševikai nedelsdami pradėjo tremtinius 
grąžinti į jų kilmės kraštus. Tada prasidėjo 
masiniai bėgimai ir mišrios vedybos (su čekais), 
nes susidariusių mišrių šeimų neketino grąžinti.

Bendrai, gyvenimas Čekijoje gana sunkus. 
Darbą galima gauti tik komunistų partijos pa
žymėjimu, kurių užsieniečiams neduodama. Nors 
fabrikai pagamina didelius prekių kiekius, bet 
parduotuvės tuščios, nes viskas išvežama į Ru
siją. Žmonės gyvena baimėje, nes kasdien vykdo
mi areštai.

Pranas Kozulis Kanadoje išleido savo eilėrščių 
knygą ,.Dulkės ežere”. Tai antroji lietuviška 
knyga, išleista Kanadoje. Autorius turi paruošęs 
spaudai novelių rinkinį „Išganytojo gatvė”.

Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga pas dail. 
V. K. Jonyną, kuris tebėra dar Vokietijoje, už
sakė nupiešti ženklą, kuris bus naudojamas 
antikomunistinei propagandai Amerikoje.

Gen. Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuome
nės vadas, turi parašęs du tomus savo atsimi
nimų, kurių spaudai, tačiau dar nesiruošia 
atiduoti.

Karele Pažėraitė, šiuo metu gyvenanti Brazi
lijoje, parašė romaną „Svetimi vėjai”. Lietu
voje autorė yra išleidusi romaną „Nusidėjėlė”, 
o Vokietijoje — kitą romaną „Likimas”.

Rašytoja Nele Mazalaite — Krūminienė su
sirado darbą ir dabar gyvena Queens, L.I., N.Y. 
Ji nemažai rūpinasi savo vyru, rašytoju Juozu 
Krūminu, kuris dabar pasiliko Vokietijoje. 
Pagal savo sveikatos stovį jis galėtų būti įleistas 
Amerikon, tačiau, kaip buvęs ligonis, gali būti 
sulaikytas, kol negaus didesnio piniginio už
stato.

Dr. A. Šerkšnas, pusantrų metų redagavęs 
Brooklyne išeinantį Amerikos lietuvių savaitraštį 
„Amerika”, iš redaktoriaus pareigų pasitraukė.

Ant. Sabaliauskas, salezietis kunigas, buvęs 
misijonierius Indijoje, o dabar — lietuvių kape
lionas Venecueloje, baigia rašyti savo atsimini
mus. Juose daug įvairiausių pergyvenimų per 
28 metus keliaujant po pasaulį.

J. Rimašauskas, gyvenąs Clevelande, planuoja 
surengti „Lietuvos Golgotos” parodą, paro
dančią paskutiniųjų 10 metų lietuvių tautos 
kančias.

Dail. A. Šepetys, gyvenąs Kanadoje, Velykoms 
yra nupiešęs keturių rūšių daugiaspalvius at
virukus.

M. K. Čiurlionio vardo meno ansamblio pir
masis pasirodymas Clevelande praėjo dideliu 
pasisekimu. Koncerto klausėsi per 1.500 žmo
nių. Sekantis čiurlioniečių pasirodymas įvyks 
Chicagoje, o paskui Pittsburge.

Baltimorčs lietuviai, nerėdami nušviesti tikrąjį 
komunizmo veidą, rengia paskaitų ciklą. Kovo 
26 d. paskaitą skaitė adv. A. Leonas. Balandžio 
2 d. kalbėjo kun. P. Dambrauskas.

Prof. D Krivickas, kuris kovo mėn. turėjo 
su šeima išvažiuoti į JAV ir buvo praėjęs visas 
komisijas, netikėtai grąžintas atgal iš Bremeno 
uosto. Priežastys nepaskelbtos.

LIETUVIU SPAUDA
APIE GENOCIDĄ IR LIETUVOS 

TRAGEDIJAS
Br. Raila „Dirvoje” vertindamas neseniai 

išleistą „Genocide” knygą, nesutinka, kad joje 
yra suminėta tik trys Lietuvos tragedijos. Jis 
mano, kad Lietuvos tragedija yra ne triguba, 
bet keturguba. Ketvirtąją tragediją autorius iš 
kuklumo nutylėjęs. Recenzento nuomone, 
ketvirtoji Lietuvos tragedija yra mūsų neišga
lėjimas, kartais nesugebėjimas pasakyti pasauliui, 
parodyti pasauliui pilną ir nuogą tiesą, ką mūsų 
tėvynėje padarė okupantai ir ką tebedaro dabar 
paskutinysis okupantas.

„Ši ketvirtoji tragedija yra gana didelė. 1914— 
18 metais su daug mažesnėmis pajėgomis bei 
patyrimu mes propagandiškai ir informaciškai 
tarptautinėje arenoje beveik geriau gynėme savo 
laisvės bylą.

„Sunkumus paruošti ir išleisti gerą knygą 
apie Lietuvos padėtį per pastarąjį dešimtmetį 
autorius savo įžangoje nutyli. Bet dar prieš 
pustrečių metų man yra tekę skaityti jo asme
ninius laiškus, kuriuose jis sielojosi, kaip reikės 
išleisti jau ruošiamą knygą ir klabeno visur 
pagalbos.

Knygą jis parašė, nors ir ne viską galėjo ap
rašyti. Ją išleido „Venta”, nors kiti galėjo 
greičiau ir gal geriau išleist. Privati iniciatyva, 
vis tik privati iniciatyva”...

MENAS GALINGAS
Apie tai rašydama „Vienybė” pažymi:
„Lietuvių tauta dar niekad, kaip dabar, ne

turėjo progos labiau patirti, kad pats stipriau
sias mūsų ginklas yra menas. Tai ypač gavo 
įsitikinti mūsų broliai tremtiniai, kurie, gyven
dami benamių dienas Vokietijoje, savo kultūrine 
veikla, ypač ansambliais ir chorais, atkreipė 
svetimtaučių dėmesį. Menas jiems buvo tas 
ginklas, kuris daugeliu atvejų atidarė duris, 
žengiant į direktorių kabinetus kovoti už savo 
teises, menas buvo jiems tarpininkas su kitomis 
tautomis draugiškai ir gražiai sugyventi”.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiuo metu į JAV yra suvažiavusi didžioji 

lietuvių tremtinių rašytojų ir jų valdybos narių 
dalis. Stambesnis jų skaičius yra susitelkęs 
Rytinėse Valstybėse, ypač Nauj. Anglijoj. Čia 
norima ir perkelti jų veikimo centras, kartu 
palaikant ryšį ir su kitais šios šalies bei viso 
pasaulio lietuviais rašytojais. 

* * *
Gegužės 6 d. Bostone šaukiamas JAV Liet. 

Rašytojų ir Tremtinių Liet. Rašytojų bendras 
suvažiavimas. 

♦ * *
Didelis lieteratūros ir muzikos vakaras įvyko 

Baltimorėje, Md., balandžio 16 d. Programoje 
dalyvavo rašytojai: Nadas Rastenis, Juozas 
Mikuckis, Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka- 
Niliūnas, Kazys Bradūnas, aktorius Juozas 
Palubinskas, pianistė Elena Juškauskaitė, smui
kininkas Alfonsas Paukštys ir klarnetistas Kle
mensas Praleika. 

* * *
Naujosios Zelandijos lietuviai pradėjo le: sti 

biuletenį „Naujosios Zelandijos Lietuvis”. Pir
mas numeris išėjo spausdintas rotatorium ir 
informacinio pobūdžio.

2. Tuojau suformuoti Lietuvoje tokią vyriausy
bę, kuri sugebėtų ir būtų pasirengusi laiduoti 
garbingą Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpi
nės pagalbos sutarties įgyvendinimą ir ryžtingai 
sutramdyti sutarties priešus.

3. Tuojau laiduoti laisvą praleidimą į Lietu
vos teritoriją sovietų kariuomenės dalinius, 
jiems išskirstyti svarbiausiuose Lietuvos centruose 
tokiame skaičiuje, kurio pakaktų, kad būtų 
laiduotas Sovietų S-gos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties įvykdymas ir užkirsti provo
kaciniai veiksmai, nukreipti prieš sovietų įgulas

z Lietuvoje”.
Ultimatumui priimti terminas visai trumpas: 

, Lietuvos Vyriausybei duota apsispręsti 10 va
landų laikotarpis, kuris jau buvo pasibaigęs 
šios dienos rytą.

Radiofoną užplūsta ministerial, vice-ministe- 
riai, buvę ministerial, visuomenės veikėjai, žy
mesnieji kauniečiai. Visi su klausimu: — „Kas 
naujesnio girdėti?” — ir patys tuoj paberia 
naujausių žinių. Anot jų, žinios patirtos „iš 
rimčiausių, atsakingiausių” valdžios sluoksnių.

Vienas radijo programos redaktorių, užpykęs 
paklausia: „Ponai, jei viską jūs žinote, tad leis 
kite paklausti — ko jūs čia susirinkote?” Vice- 
ministeris M. atsako: „Gal, sakome, turite pi
kantiškesnių žinių...”

Plepalo marios: plepa ministerial, ministerijų 
tarnautojai, plepa politikai, sargai, kurjeriai... 
plepa visas Kaunas. Gandai žaibo greičiu eina 
iš lūpų į lūpas ir siekia provinciją.

Popiečio valandomis Radiofonas gauna visiš
kai tikslias informacijas apie būklę, bet per ra
diją skelbti neleidžiama. Informacijos tokios: 

Lietuvos vyriausybė sutiko priimti pirmuosius 
du ultimatumo punktus;

A. Merkio vadovaujama vyriausybė atsista- 
' tydino;

Naujos vyriausybės sudarymas pavesta gen. 
Raštikiui;

Dėl trečiojo ultimatumo punkto, t.y. dėl 
naujų Raudonosios armijos dalinių įžygiavimo 
į Lietuvą, naujasis Ministeris Pirmininkas dar šį 
rytą buvo pasiruošęs skristi į Maskvą derėtis su 
Molotovu, bet vidurdienio metu iš Maskvos buvo 
gautas atsakymas, kad gen. Raštikio kandida
tūra į Ministerius Pirmininkus Kremliui ne
priimtina;

Prie valdžios vairo lieka A. Merkio vadovauja
ma vyriausybė.

Gauta informacija pritildo megztus mintijimus, 
gandus, spėjimus. Pokalbininkai prikanda lū
pas. Atrodo, kad prieš visus mus yra tik vie
nas klausimas, kurio nedrįstama garsiai ištarti: 
„Kada raudonosios skruzdėlės persiris Lietuvos 
sieną ?”

Didokas pokalbio dalyvių būrys, kuris prieš 
keliolika minučių barstė ir sprendė fantastinius 

FILOSOFIJOS DALYKAI

—Kaip galvoji, gerbiamasis? 
Imkim, kad ir žmonės, 
Ar visi yra jie kilnūs, 
Ar visi malonūs?

—Aš manau, kaip čia pasakius, 
Kad žmogus — ne kiaulė, 
Nors aš ir nemoku spėti 
Būdo iš makaulės.

Žinoma, yra tarp mūsų Bet, visi jie savanaudžiai, 
Įvairiausių tipų. Atvirai pasakius.
Rodos, jis tau tiesia ranką, Šypsosi, žiūrėk, o kenkia, 
O ant kojos lipa... Ir nekaista akys.

išvedžiojimus ir visokias galimybių prielaidas, 
dabar lyg vaikai, netekę žaidynių lauko, skir
stosi į savo pastoges. Lyg šiandien matau pro 
Radiofono vartus išeinančių susirūpinusius vei
dus, palinkusius pečius, išgąstingų akių žvilg
snius. Laikraščių pardavėjai gatvėje rėkia: „At
sistatydino Merkys! Vietą užėmė Raštikys!”

16 vai. 35 min. Radiofonas gauna skubų Eltos 
komunikatą. 16 vai. 36 min. komunikatas 
skelbiamas krašto gyventojų žiniai:

„Sovietų Sąjungos Liaudies Komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienių reikalų komisaras Molo
tovas įteikė tokius reikalavimus:

1. Sovietų Sąjungos kariuomenė birželio 15 
dieną 3 vai. po pietų pereis Lietuvos sieną šiose 
vietose: Eišiškiuose, Druskininkuose, Gudagojo 
stotyje, Druskininkėliuose, Dūkšte ir Pabradėje;

2. Atskiros Lietuvos sieną perėjusios Sovietų 

Sąjungos kariuomenės dalys įžengs į Vilnių, 
Kauną, Raseinius, Panevėžį ir Šiaulius;

3. Keli Sovietų Sąjungos kariuomenės dalių 
išsiskirstymo punktai bus nustatyti susitarus iš 
Sovietų Sąjungos pusės generolui Pavlovui ir iš 
Lietuvos pusės — generolui Vitkauskui;

4. Generolas Pavlovas su generolu Vitkausku 
susitiks Gudagojo stotyje birželio 15 d. 8 valandą 
vakaro; nepageidaujamiems nesusipratimams ir 
konfliktams išvengti Lietuvos valdžios organai 
tuoj įsako kariuomenei ir gyventojams netruk
dyti Sovietų Sąjungos kariuomenės judėjimo Lie
tuvos teritorijoje”.

Kas penkios minutės komunikatas kartoja
mas radijo klausytojams; gatvėse, parkuose, 
autobusų stotyje, prieplaukose įjungiami radijo 
garsintuvai.

Raudonasis maras ateina!
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IŠ MUSU GYVENIMO
LONDONO VAIDILOS

Pereitą šeštadienį apsilankę Londono lietuvių 
klube buvo maloniai nustebinti, nes vietoje pa
prasto susibūrimo, beveik po pusantrų metų 
partraukos, klubas pavirto teatru.

Vaidinta — „Teta iš Amerikos”. Salė sau
sakimšai pilna žmonių — daugiausia senieji 
Londono lietuviai, nemažai ir „naujųjų”. Vei
kalas įdomus, nes dažnai sukelia žiūrovų ilgai 
trunkantį juoką. Vaidinimas sklandžiai eina. 
Puikus buvo Pesys — dailininkas, Nemajuška — 
advokatas, Babilienė —- teta, Virkutienė — augin
tinė, Pūkštys — daktaras, Šalčiūnas — tarnas, 
Liudžiūtė — tarno žmona, Toliušytė — dai
lininko sužadėtinė, Černius — valkata. Visi 
mėgėjai, kai kurie pasigėrėtinai savo roles atliko. 
Vaidinimo organizatorius ir režisierius J. Ba
bilius atliko didelį darbą.

Linkėtina, kad susidaręs scenos mėgėjų bū
relis daugiau londoniškiams tokių progų suteiktų.

D.

STAMBI ALKA LIETUVIŲ NAMAMS
D. Britanijoje gyveną Detmoldo-Greveno lie

tuvių gimnazijos antrosios laidos abiturientai, 
savo suvažiavime prisiminė lietuvių namų rei
kalą. Lietuvių namai, savaime suprantamas 
reikalas, tai būtų židinys, prie kurio galėtum 
spiestis, kuriame jaustume savo dalį, kuris mus 
rištų — rašo savo laiške suvažiavimo dalyviai. 
Jie nutarė savo auka prie namų pirkimo pri
sidėti ir tam reikalui paaukojo po svarą: Jonas 
Poškus, Ada Voicechauskaitė, Vytautas Bruzge- 
levičius, Pranas Montvila, Regina Siniūtė ir 
Vladas Slėnys.

NAUJAS LEIDYKLOS RĖMĖJAS
DBLS Lowtono skyrius pernai Manchesteryje 

įvykusio antrojo literatūros vakaro pelną, £20.2.2, 
buvo atidėjęs kaip būsimąją pašalpą Kultūros 
Fondui, jei jis įsisteigtų Didž. Britanijoje. Ka
dangi Kultūros Fondo šiame krašte nėra, sky
rius savo susirinkime klausimą persvarstė ir 
nutarė tą sumą pervesti ,.Pradalgės” leidyklai, 
jau vykdančiai kultūrinį darbą. Ši suma leidyklai 
jau įteikta. K. Barenas

dėjimo” vis nevyko sukelti. Buvo ir objekty
vių priežasčių, bet daugiau, gal, subjektyvių — 
kalbant tiesiai — asmeninių. Vieni kalbamų 
inteligentų dėl sveikatos laikinai negalėjo stver
tis smarkesnės vietinės veiklos, kiti dėl per
sikrovimo platesnio pobūdžio darbais, tretieji 
nenorėjo veržtis su savo iniciatyva ir užbėgti 
už akių rinktai skyriaus valdybai, ketvirtieji, 
būkim tiesūs — indiferentiški bet kuriai veiklai. 
Taip Leicester’io skyrius vis miegojo, o vis po 
truputį auganti lietuviška kolonijėlė buvo padrika.

Kad jau dėti viską — tai dėti. Nestigo Lei- 
cester’yje (ir dar tebėra, tik, rodos, jau nedaug) 
ir „kermoškinio” tipo tautiečių. (Šiam termi
nui suprasti žiūr. „B.L.” Nr. 15 „Laiškas re
dakcijai” ir Nr. 17 — K. Valterio „Laišką re
dakcijai”).

Ak, puikus vyras tas Kermoška, ką besakyti. 
Kad taip daugiau tokių vyrų mūsų tarpe, tai 
iš lietuviškos politinės emigracijos nė smarvelės 
nebeliktų bematant. Ir nebebūtų vargo niekam — 
nei emigraciją priglaudusioms valstybėms, nei 
mūsų „vadovaujamiems veiksniams”, nei Sta
linui tą krislelį iš akies vis bandant išsikrapštyti.

Teatleidžia man skaitytojas tą digresiją, iš 
pažiūros nieko su koncertu neturinčią. O svar
biausia, teatleidžia ją man gerb. „B.L.” Re
daktorius ir tenebraukia iš rašinio, kaip „ne
reikalingą balastą”. Aš labai prašau.

Na, bet grįžtu prie temos. Š.m. pradžioj, 
išrinkus naują Leicester’io skyriaus valdybą, 
jos pirmininkas, p. J. Senkus, apsidairė, susi
veržė diržą ir pasakė: „Nagi pažiūrėsim, nejau 
čia taip jau nieko negalima padaryti”. (Gal 
jis taip nesakė, gal ir diržo neveržė, aš labai 
p. J. Senkų atsiprašau, bet aš vaizduojuos jis 
turėjo taip padalyti ir pasakyti). Kaip ir visur, 
taip ir čia, atsirado būrelis entuziastų, kurie, 
gražiuoju pakinkyti, pradėjo „vežti”.

Išvada: vadinasi, galima. Tik reikia noro, 
iniciatyvos ir pasiryžimo.

Štai kodėl šio koncerto faktą pavadinau 
principinio pobūdžio faktu.

Iš dalies atsižvelgdama į Leicester’io liet, 
kolonijos negausumą, iš dalies tikslą sudaryti 
sąlygas tarpusaviam susipažinimui ir užmegsti.

LIETUVIŠKAS KREPŠINIO TURNYRAS
Apie pirmajam Anglijoje lietuviškam krepši

nio turnyre dalyvavusias komandas tektų tiek 
pasakyti.

Turnyro laimėtojas „Vilnius”, nors ir pelnytai 
laimėjo, bet dar turi ilgą kelią prieš akis: žaidi
mas neapšlifuotas, nesistengiama vartoti jokių 
sistemų, kombinacijų, visas žaidimas pagrįstas 
ant, vadinamojo, „galimybės gaudymo” ir rung
tynių laimėjimas ar pralaimėjimas atiduodamas 
į gerųjų metikų rankas. Šituo keliu einant, 
neatrodo, kad „Vilnius” pajėgs sudaryti tikrai 
stiprų vienetą tol, kol neįsisąmonins, kad rung
tynės yra žaidžiamos 5, bet ne trijų žaidėjų ir

NAMŲ VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: už 1 sv. J. Grimas, 

J. Palionis, Joyce Palionis, P. Janušaitis, J. An- 
driūnas, A. Gugas, A. Juzeliūnas, J. Vilimas, 
P. Jonikaitė, Z. Jonkaitienė, S. R. Rimka.

Namų Fondui aukojo'— M. Makarevičienė 10/-.

APMĄSTYMAI PO KONCERTO
Balandžio 29 d. Leicester’yje, DBLS vietinio 

skyriaus surengtas, įvyko lietuviškas koncertas.
„Mūsų gyvenimas” skyriui tos žinutės ir 

pakaktų. Bene čia „žemę iš pamatų” jaudinąs 
įvykis — koncertas? Jų buvo nemaža — bus ir 
daugiau įvairiose vietovėse.

Kalbamojo, betgi, koncerto faktas turi kiek 
kitokį, principinį pobūdį.

Per pirmąjį savo egzistencijos pustrečių metų 
laikotarpį Leicester’io DBLS skyrius, tiesa, 
nelabai gausus nariais, gyveno meškos žiemos 
miego gyvenimu. Nors šiame šauniame mieste 
gyvena keletas daugiau ar mažiau diplomuotų 
lietuvių inteligentų, bendro lietuviško „paju-

Kauniečiai skuba namo, apgula radijo imtuvus, 
laukia platesnių informacijų.

Maisto krautuvėse, kepyklose spūstis žmonių. 
,,Alkani ateina... suės viską... nagus-plaukus 
nugrauš...” šaukia pirkėjai. Žydai nutraukia 
„šabą”, atidaro krautuves ir pradeda pardavi
nėti seną sudžiūvusią duoną, miltus. Perkama

gal būt, ateityje tampresnius bendrojo darbo 
ryšius; skyriaus v-ba į koncertą pakvietė net ir 
tolimesnių vietovių tautiečius. Svečių atvyko 
ypač gausiai iš Leamington’o (vyrai, kaip ąžuo
lai), paskui iš Coventry’io, Lubenham’o, Corby, 
Northampton’o, Nottingham’o ir kt.

Koncerto veiklieji dalyviai buvo — Coventry'© 
lietuvių choras „trijose asabose” — mišrus, 
moterų ir vyrų ir tautinių šokių grupė.

Nesusilaikau, nepareiškęs keleto savo kritiškų 
pastabų dėl meninio koncerto atlikimo.

Kun. B. Pacevičiaus vadovaujamas Coventry’io 
lietuvių choras, nors ir labai sunkiomis sąlygomis 
dirbdamas, su kiekvienu nauju pasirodymu rodo 
vis didesnę pažangą ir tobulėjimą.

Coventryio lietuvių choro bendras skambė
jimas rodo, kiek dirigento įdėta darbo, pastangų, 
meilės ir sugebėjimo. Dainų interpretacija ir 
smulkmenų niuansavimas — dalykai subjekty
vūs ir dėl jų ginčytis netenka. Kiek dėl kun. 
B. Pacevičiaus šioje srityje pasirinkto kelio — 
atrodo, galima tvirtinti, kad dirigentas žino, ką 
iš choro nori išgauti ir, kiek medžiaga bei są
lygos leidžia, gauna. Visų mūsų mėgėjiškų 
chorų didelė bėda yra dainininkų balsų „žalu
mas”, stoka muzikalinės balso kultūros. Balsų 
ir viso choro skambesio „sukultūrinimas” yra 
vienas sunkiausių uždavinių, dirbant su mėgė
jiškais chorais. Normaliai tai pareikalauja daug 
darbo su atskirais choristais, individualiai nusta
tant jų balsą. Atrodo, kun. B. Pacevičius sėkmin-

Ypač įdomi „Lenciūgėlio” interpretacija. Ori
ginali, su labai gerai sumanytomis „mizansceno
mis”, nors savo pobūdžiu gerokai pasinešusi 
į baletiniai — pantonimines formas. Mūsų 
tautinių šokių sceninė stilizacija ir artistinis jų 
interpretavimas, neiškreipiant pagrindinio cha
rakterio, dalykas būtinas.

„Kepurinei” taut. š. grupė būtinai turėtų 
pagaliau įsitaisyti „kepures”, atseit šiaudines 
skrybėles. Dabar — su nosinaitėm, vietoj skry
bėlių — įspūdis kur kas blankesnis.

Koncerto programą maloniai paįvairino p. K. 
Venckaus vadovaujamas akordeonų duetas ir 
nežinomo man (apgailestauju tai) pianisto (anglo) 
atlikti Mozarto ir Beethoveno kūriniai.

Ar tokie įterpimai „stilingame” lietuviškame 
koncerte pageidaujami ar ne — dalykas disku
tuotinas. Bet šiame, veikiau šeimyninio pobūdžio 
koncerte, jie buvo visai malonūs.

Narėčiau ypatingai pabrėžti koventriečių gyvą 
norą padėti, nesigailint nei darbo nei laiko 
skirto pasirengimams ir pačiam koncertui, o 
taipgi jų nuoširdumą ir tikrą draugiškumą 
kaimynams, kurį gražiai išreiškė trumpoj kalboj 
per arbatėlę programos dalyviams Coven trio 
DBLS sk. kultūros vadovas p. J. Kazlauskas, 
savo ruožtu ir programoj dalyvavęs, koncerto 
pradžioje su jam įprastu užsidegimu ir puikia 
dikcija padeklamavęs A. Rūko eilėraštį „Lie
tuva”.

Leicest. sk. pirm. p. J. Senkus atsakė jam 
jautriai dėkodamas ir pareikšdamas viltį, kad 
Leicester’is, mielų kaimynų vieningai padeda
mas, išsijudinęs iš mirties taško, imsis ir stam
besnių kultūriniai visuomeninių žygių.

Po koncerto įvyko bendras pasilinksminimas — 
šokiai, paįvairinti pramogomis.

Būčiau didžiai neobjektyvus ir nusikaltęs, 
jeigu pamirščiau paminėti bent veikliausius 
Leicester’io entuziastus, kurie nusvėrė daug 
savo darbu šiam koncertui surengti ir kurie yra, 
atrodo, kupini pasiryžimo dirbti daugiau ir 
sėkmingiau lietuviškame bare.

Tai, be pirm. p. J. Senkaus ir ponios E. Sen
kuvienės, kurie „suko visą ratą” — p. A. Fi- 
ravičius su ponia, p-lė A. Černiauskaitė, p. D. 
Pūdymaitienė, p. V. Lazauskas, p. V. Kviet- 
kauskas, p. A. Gertas, p. A. Kučinskas ir kt.

Sąrašas nedidelis, bet reikšmingas tuo, kad 
išvardytieji tai jau tikrai ne „kermoškininkai”.

Baigdamas šį savo šiupinį, norėčiau atkreipti 
tautiečių dėmesį, kad Leicester’is turi sąlygų 
didesnei lietuvių kolonijai sudaryti.

Besilikviduojant daugeliui hostelių vietovės 
pasirinkimo klausimas ne vienam darosi aktualus. 
Leicester’yje (bent šiuo metu) darbo gauti nėra 
sunku. Butams rasti (ypač bevaikiams) irgi ne 
pragaras.

Reikia manyti, kad atsiradus tendencijai di
desniam skaičiui tautiečių plaukti į Leicester’;, 
vietinis DBLS skyrius ras priemonių šį tą padėt 
darbo ir butų susiradimo reikalu. A. Vanagas

jog negalima pamiršti, jog metimų galimybių 
sudarymas priklauso nuo k-dos. Geresniam 
įspūdžiui apie komandą sudaryti „vilniečiai” 
turi atsisakyti nepaprasto rėkavimo žaidimo metu. 
II-os vietos laimėtojas — „Kovas” išsiskyrė iš 
visų k-dų labiausiai polišuotu žaidimu, neretais 
gražiais deriniais, tyliu, sportišku užsilaikymu. 
Jausti pilnas komandinis žaidimas.

Iš kitos pusės reikia pasakyti, jog „koviečiai” 
perdaug pasitiki savim ir nepakankamai įvertina 
priešo pajėgumą, bei nesugeba pakeisti žaidimo 
taktikos, prisitaikant prie žaidimo eigos. Šitą 
didžiulę klaidą jie ir padarė finalinėse rungtynė
se. Jei „Kovas” nori išsilaikyti, turi atkreipti 
didelį dėmesį į puolimą, ypač reikalinga susi
rūpinti centru. Stabačinskas, labai dažnai, laike 
metimo nuo krepšio atsitraukimu prarasdavo 
užtikrintus metimus ir, būdamas nervuoto cha
rakterio, dažnai išveda savo žaidėjus iš žaidimo 
pusiausvyros. Gynikai be priekaištų, ypač Ba- 
leiša.

III-čią vietą laimėjusi Bradfordo „Lithuanica” 
II, susidedanti iš jaunų žaidėjų (priedu vienas 
„seneliukas”), dar turės daug prakaito išlieti, 
kol pasieks „Vilniaus”, „Kovo”, ar net 4-tą 
vietą laimėjusio „Apuoko” lygmenį. Iš geres
nių žaidėjų paminėtimas Bruzgelevičius.

Coventrio „Apuokas” tik blogos laimės pa
sekmėje atsidūrė I V-toje vietoje. Slogiausioji 
ypatybė, neleidžianti pasiekti ko geresnio, tai 
nepaprastas abuojumas rungtynių eiga ir neturė
jimas kovingumo dvasios, užsispyrimo. Po pir
mųjų priešo užmestų taškų nustojama tikėti 
laimėjimu.

V-toje vietoje atsidūręs „Briedis” atvažiavo 
į turnyrą pasimokyti ir, reikia pasakyti, jog buvo 
geri mokiniai. Tikimės, jog vasaros krepšinio 
pirmenybėse, jie pasirodys žymiai geriau.

Įdomumo dėliai patieksiu šiek tiek bendrų 
žinių:

Geriausiu turnyro metiku tapo Kilius. („Brie
dis”) per 2-jas rungtynes surinkęs 35 taškus; 
antroje vietoje Narbutas („Vilnius”) su 76 iš 
5 rungtynių; trečiuoju tapo Bruzgelevičius („Li
thuanica” II) su 52 taškais iš 4 rungtynių.

Geriausi baudų metikai: Navickas ir Čiakas 
(„Vilnius”) iš 7 įmesta 6 ir Puzinas („Kovas”) 
iš 5 įmesta 4.

Daugiausia baudų gavo: „Vilnius” — 61 per 
5 rungtynes, antroje vietoje „Lithuanica” — 41 
per 4 rungtynes ir trečioje „Briedis” — 19 per 
2 rungtynes.

Pavieniai daugiausiai baudų gavo:
1) Orlickas („Lithuanica”) — 11 per 4 rungt.
2) Navickas ir Dambrauskas („Vilnius”) po 

13 per 5 rungt.
3) Goštautas ir Biliūnas („Briedis”) po 5 per 

2 rungt.
Komandose žaidė: „Vilnius”: Dambrauskas, 

Slėnys, Čiakas, Navickas, Aleknavičius, Vilu- 
tis, Narbutas.

„Kovas”: Gladkauskas, Puzinas, Butkus, Sta
bačinskas, Liškauskas, Baleiša, Tamoliūnas.

„Lithuanica” II: Rustulis, Šergelis, Lenaus- 
kas I, Lenauskas II, Bruzgelevičius, Orlickas.

„Apuokas”: Kostkevičius, Rydelis, Kuperskis, 
Misevičius, Mašanauskas, Gudavičius.

„Briedis”: Pilipavičius, Goštautas, Kilius, An- 
tukas, Biliūnas, Salickas. V. Steponavičius.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

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

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

Blackpool, N.S.

viskas. Kainos neklausiama. Mieste pasigir
sta vienas sakinys: — „Ateina! Skubėkim!”

Skuba miesto autobusai, skuba užmiesčio susi
siekimas. .. Vakarų link skuba raudonųjų kolonos.

17 vai. 35 min. Kauno radijo stotis nutraukia 
radijo tarnybą. Kraštas lieka be informacinio ry
šio. Radijo stotį užima raudonarmiečiai.

Centrinėmis Kauno gatvėmis, vartydami tele- 
grafo-telefono stulpus, ardydami gatvių grindinį, 
griaudami namų kampus, slenka Raudonosios 
armijos tankų voros.

Respublikos Prezidentas, vengdamas susitiki
mo su iš Maskvos atvykstančiu Dekanozovu ir 
nenorėdamas pasidaryti Kremliaus užmačių įran
kiu, pasitraukia iš Kauno. Nuo Prezidentūros 
rūmų nusileidžia Lietuvos valstybinė vėliava.

Kauno gatvės ištuštėja. Viešasis susisiekimas 
sustoja. Laisvės alėja nardo Lietuvoje reziduo
jančių užsienio Pasiuntinių mašinos, stebi Lie
tuvos okupacijos eigą. Lietuviai slepiasi namuose.

Prie Miesto sodo, Jonavos gatvėje susimeta 
maži būreliai Kauno žydelių ir pravažiuojančius 
tankus apmėto laužomų medelių šakomis, ciga
retėmis. Laisvės alėjoje būdįs policinkas bando 
medelių laužytojus sudrausti, bet žydeliai pakelia 
grąsinančius kumščius, ima spiaudyti policinin
kui į veidą, rėkti: „Ui, jūsų dienos pasibaigė”...

Po geros valandos, Kauno radijo stotis pra
deda nutrauktą tarnybą. Klausytojams karto
jame jau dešimtimis kartų skelbtą komunikatą 
duodame liūdnos muzikos plokštelių.

Kauniečiai išgyvena skausmo ir mirtinos tylos 
valandas. Birželio 15 d. vakaras neša per visą
Lietuvą nerimastį ir susirūpinimą.

gai „kultūrina” savo choro skambesį, nes atviras 
balsų „žalumas” tebuvo pastebimas vyrų choro 
„forte”.

Nelabai geros akustinės koncerto patalpos 
sąlygos kliudė chorui parodyti pilną savo su
gebėjimą.

Maloni staigmena buvo dalyvavimas progra
moje jaunutės solistės mėgėjos, p-lės B. Enze- 
lytės. Ji muzikaliai sudainavo dvi St. Šimkaus 
dainas, kurių viena muzikaliniu atžvilgiu yra 
nelengva atlikti. P-lė B. Enzelytė turi nedidelį, 
malonaus skambesio balsą. Jos balsas, betgi, 
yra visiškai „nepastatytas”, ji neturi dainavimo 
mokyklos. Jos labai daili išvaizda ir tinkama 
laikysena scenoje papildė jos dainavimo neiš
baigtumą. Visuma sudarė malonų įspūdį. Jau
triai ir mokamai pianinu solistei pritarė kun. 
B. Pacevičius.

Ryšium su p-lės Enzelytės pasirodymu, kuris 
nėra išimtinas D. Brit. lietuvių tarpe, jaunų, 
mėgėjiškų meninių jėgų bandymas, ateina ir 
vėl principinio pobūdžio refleksijos. Atrodo, 
kad jaunoms mūsų meninėms jėgoms prasi
mušti, prasimokslinti, jeigu jos tikrai turi ta
lentą, bus būtina mūsų Bendruomenės pagalba — 
praktiškai tai DBLS uždavinys.

Man atrodo, kad atitinkamo fondo sudarymo 
klausimas būtinai iškeltinas artimiausiame 
DBLS-os visuotiniame suvažiavime.

Coventrio lietuvių tautinių šokių grupė, p. V. 
Dargio parengta ir šiame koncerte vadovauta 
p. J. Starkevičiaus, turi jau nusistovėjusią re
putaciją ir jos ir šį kartą neapvylė. Ji ir techniškai

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦ 
ĮJ. RICHARDS (butchers) LTD.I 
” UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDU

91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. ”
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281. "

” Visų mūsų 27 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl.
! I DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte ’; 
! > gyvenantiems kitašaliams patarnauti.•« ►

:: visuotinai Žinoma produktu kokybė :
PRANEŠAME MAZMENU KAINAS:

LAŠINIAI 1 RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 
LAŠINIAI II RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 
PRANCŪZIŠKA DEŠRA
ŠVIEŽIA, RŪKYTA DEŠRA
LAŠININĖ DEŠRA
ITALIŠKA KIAULIENA
GRIKIAI (viso grūdo „geležiniai”)
GRIKIAI

1 sv. 3/-
1 sv. 2/-
1 sv. 4/6
1 sv. 4/-
1 sv. 4/6

1 dėžė 29 unc. 5/- 
košei 1 sv. 1/6 

miltai košei 1 sv. 1/-

UŽSAKYDAMI PREKES, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit už
sakomus dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderį.

(Bus daugiau) ir, svarbiausia.

ŽIŪRĖKITE : jei užsakymo suma yra mažesnė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti 
persiuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo 

išlaidas firma pamoka. Reikalaukite kainaraščių.
TURIME KAINARAŠČIŲ LIETUVIŲ KALBA.

interpretacine prasme, yra gera.
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TRUMPOS NAUJIENOS KNYGOS, SPAUDINIAI
* Amerikoje galima suorganizuoti bet kur 

ekskursiją. Gamtos muziejus, mėginimo tikslais, 
paskelbė 1975 metais ruošiąs ekskursiją į Marsą 
Pasisekimas nepaprastas, nes 10.000 lengvati
kių jau užsisakė vietas, kai kurie net ir savo 
automobiliams.

* Tarptautiniam Darbo Biurui Ženevoje 25 
kraštai atsiuntė atsakymus dėl atlyginimo dy
džio vyrams ir moterims už tą patį darbą. Tik 
vienuolika valstybių sutinka mokėti vienodą 
atlyginimą vyrams ir moterims už tą patį darbą. 
Nesutinkančiųjų skaičiuje yra ir D. Britanija.

* Bandera, žinomas ukrainiečių veikėjas, per 
užsienio spaudos atstovus kreipėsi į vakarų 
visuomenę prašydamas paremti revoliucinį ju
dėjimą Rusijoje.

* Amerikiečiai Miunchene buvo pasiūlę vieną 
Hitlerio stalų už 5 svarus, bet niekas nepirko 
dėl brangumo. Vėliau žinovai išaiškino, kad 
tas stalas yra padirbtas iš brangaus medžio ir 
dėl to yra vertas apie 150 svarų.

* Nuo geg. 27 d. D. Britanijoj pabrangs kava 
iki 8 penų svarui.

* Buenos Aires’e prasidėjo Britanijos ir Ar
gentinos derybos dėl mėsos Britanijai pateikimo. 
Argentina nori pakelti mėsos kainas, tuo tarpu 
Britai norėtų gauti sutarty numatytom kainom 
mėsą.

* Amerikos karinių pajėgų štabo virš. gen. 
Bradley’s pareiškė, kad tikrasis pavojus iškiltų 
tada, kai Rusijos karinės pajėgos susilygintų 
su Amerikos ir Atlanto pakto valstybių ir kada 
ji prigamins atominių bombų didesnį kiekį.

* Buvusioj vokiečių koncentracijos stovyklo
je — Dachau, netoli Muencheno, kurioje nu
žudyta 238.000 žmonių, pradėtas statyti žuvu
sioms prisiminti paminklas.

* Paryžiaus priemiesty — Gentilly svarbiau
sioji gatvė pavadinta ,.Juozo Stalino alėja”. 
Tai padaryta dėl to, kad vietinės savivaldybės 
narių dauguma, kurią sudaro komunistai, taip 
nutarė.

* Vokietijoje Amerikiečiai moko Atlanto pakto 
valstybių karius kaip vartoti amerikiečių ginklus. 
Mokyme dalyvauja 1.600 karininkų ir kareivių. 
Mokymo laikas truks pustrečio mėn.

* Vasario mėn. D. Britanijoje kas savaitė 
buvo padirbama 10.174 keleiviniai automobiliai 
ir 5.188 sunkvežimiai. Daugumas automobilių 
buvo eksportuojama.

* Vengrijos prezidentas A. Szakasits atsista
tydino, kaip komunistų spauda praneša, dėl 
nesveikatos. Jo pareigas pradėjo eiti aiškus 
komunistas Ronai. Szakasits pataikavimu ti
kėjosi komunistams įsiteikti, bet dabar pamatė, 
kad jiems buvo reikalingas tik tam tikram laikui.

* Amerikiečiai ir ateityje neskelbs nei laivų, 
gabenančių Europos valstybėms ginklus išplau
kimo, nei atplaukimo, nei uosto, į kurį atplauks 
laiko, norėdami išvengti komunistų trukdymo 
tuos laivus iškrauti.

* D. Britanijoje krašto apsaugos reikalams 
išlaidos siekia po 5 šil. 11 penų savaitei kiekvie
nam gyventojui — pareiškė p. Stafford Cripps’as.

* Pereitą savaitę iš Britų zonos Vokietijoje 
dingo Sovietų misija, kuri ten veikė nuo karo 
pabaigos, neva ieškodama savų piliečių. Britai 
rado tik tuščius misijos namus.

* Turkijos ambasadorius Vašingtone pareiškė, 
kad Turkija visiškai ir galutinai atmeta bet 
kuriuos Rusijos siūlymus dėl bendro Dardanelių 
sąsiaurio valdymo.

* Šiais metais D. Britanija įsileis iki 40.000 
emigrantų. Tarptautinio Darbo Biuro komisijos 
posėdy Ženevoje pareiškė Britų delegacija.

* Amerikos senatas atmetė siūlymą suteikti 
Ispanijai, pagal Marshall’io planą, šimto milijonų 
dolerių paskolą.

* Britų Kolumbijos policija nutarė panau
doti niežėjimą sukeliančius miltelius prieš „du
choborų” sektos narius, kurie miestų gatvėmis 
vaikšto visai nuogi.

* Ateinančių, dešimties metų laike Australija 
nusistačiusi įsileisti du milijonu ateivių.

* Olandijoje įvykusiuose savivaldybių rinki
muose komunistai neteko pusės turėtų vietų. 
Daugiausia balsų gavo katalikų partija.

* Berlyno vyskupas kard. von Preysing’as 
įteikė Ryt. Vokietijos komunistinės valdžios 
premjerui protestą prieš katalikų bažnyčios 
darbo varžymą ir tikinčiųjų persekiojimą. Pa
našų protestą yra prieš tai įteikusi ir reformatų 
bažnyčios vadovybė.

* Vatikane negreit apsižiūrėta, kad Čekoslo
vakijos atstovybė prie Vatikano pati save slapta 
likvidavo. Pasirodo, tai atsitiko pereitą mėnesį 
tuo metu, kai Vatikano atstovui buvo liepta 
iš Čekoslovakijos išvažiuoti.

* Katyne bolševikų išžudytų lenkų kari
ninkų 10 metų sukakties proga, gen. Anders’as 
Londone buvo priėmęs spaudos atstovus ie 
suteikė jiems paaiškinimų dėl to įvykio ir apir 
žygius, kurie daromi bei darytini, kad nusikal-

* Amerika atsileipdama į Rumunijos reika
lavimą uždaryti Bukarešte informacijos biurą, 
pareikalavo uždaryti Naujorke Rumunų pre
kybos atašės įstaigą.

* Japonijoje bedarbių skaičius prašoko pusde- 
vinto milijono žmonių.

* Britų aukšt. komisaras Vokietijoje atleido 
nuo išmontavimo Goeringo vardu Watenstedte 
plieno leijyklą, sąlyga, kad ji bus pritaikyta 
taikos gyvenimo reikalams.

* Sidney, Australijoje įvyksta Britų šeimos 
kraštų atstovų konferencija.

* D. Britanija pripažino Izraelio valstybę 
de jure.

SAVAITES ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmo puslapio}

AMERIKOS IR D. BRITANIJOS NOTOS
Amerika ir D. Britanija apskundė Hagos 

Tarptautiniam teismui Rusijos satelitus: Bulga
riją, Rumuniją ir Vengriją, kad jos nesilaiko 
taikos sutarčių ir laužo asmens tikėjimo, žodžio 
ir spaudos laisvę. Kovo 30 d. Tribunolas nu
sprendė, kad minėti kraštai turi vykdyti taikos 
sutarčių numatytas prievoles. Pereitą savaitę 
Amerika ir D. Britanija pasiremdama šiuo nu
tarimu, vėl įteikė notas minėtiems satelitams, 
kuriose reikalaujama vykdyti taikos sutartyse 
numatytas asmens laisves.

Kyla klausimas, kaip į tai atsilieps Rusijos 
satelitinės valstybės, bet kad jos taikos sutarti
mis prisiimtų įsipareigojimų nevykdys, ypač 
kiek tai liečia asmens laisvės grąžinimą, niekam 
nekyla abejojimų. Iš viso su tais kraštais anglo
saksų santykiai ne kokie, o Amerikos su Bulga
rija visai nutrūkę.

TITO KALBA
Naujai susirinkusiam Jugoslavijos parlamentui 

marš. Titas pasakė kalbą apie Jugoslavijos 
būklę. Savo kalboje jis pažymėjo, kad gerina 
santykius su Graikija, siekia dėl Triesto kilusį 
ginčą su Italija išspręsti, o su Austrija santy
kiai normalėja. Su vakarais santykiai gerėja 
ir taisosi, bet su rytais: Rusija ir jos satelitais 
tebeblogėja. Prekyba su vak. Europa ir Ame
rika išaugo tiek, kad prašoko buvusią su rytų 
bloko valstybėmis prekybą.

Savo kalboje jis užsipuolė Rusiją ir jos laiky
seną Jugoslavijos atžvilgiu išjuokė. Iš Tito 
kalbos ir bendros jo taktikos matyti, kad ne 
jis yra Kremliaus „išminčių” puolamas, bet 
pats juos puola ir jų grąsinimų nebijo.

Lietuvių Socialinis ir Sporto klubas, 345a, 
Victoria Park Road, London, E.9, gegužės 6 d.

PIRMĄ KARTĄ 
RUOŠIA MUGĘ 

arba „bazarą” ir kviečia talkon visus lietuvius, 
senus ir jaunus, seniai ar naujai atvykusius. 
Visi prašomi prisidėti: penais, šilingais ar sva
rais. O kuriems tai nepatogu, tai ir kitais daiktais, 
kurie namuose ne taip reikalingi. Kokie daiktai 
mugei gali tikti patys nuspręsite pažiūrėję savo 
spintose bei kitose vietose namie, pav.; knygos, 
šaukštai (mediniai ar auksiniai — nesvarbu), 
padėvėti drabužiai, megstiniai ir kita, viskas 
tiks mugei. Viską prašome nešti ar siųsti klubui.

Ypač prašomos moterys, kurios mugei gali 
pateikti puikių kepsnių ir pyragaičių.

Visi į talką. Klubo sekretorius visus malo
niai priims ir bus dėkingas. Kas negalėtų skirtų 
daiktų atnešti, prašomas pranešti; daiktus klubas
atsiims. Po muges — šokiai.

Lietuvių Sporto ir Socialinio klubo komitetas

St. Majauskas prašomas skubiai atsiliepti 
svarbiu reikalu B. Brazdžioniui, Trafalgar Estate, 
Temple Guiting, Cheltenham, Glos.

— Vieną akimirką, dušel, ir bus baigta. Aš 
tokių širdžių šimtus atminčiai esu pridirbęs.

Tarnaite: — Jums nesant, daug ponų lankėsi 
iš ugniagesių komandos, bet nė vienas vizitinės 

kortelės nepaliko.

Darbo rankos, Nr. 2, Paryžius, 1950 m. ba
landžio 8 d., Prancūzijos Lietuvių Darbo Są
jungos leidinys, rotatorium spausdintas, 20 pusi.

Tai jau antras Paryžiaus lietuvių darbininkų 
organizacijos leidinys. Šis numeris žymiai ge
resnis už pirmąjį, taip jau ir turiningesnis. Yra 
keletas straipsnių ir informacijų. Straipsnyje 

,Petys į petį” iškeliamas paskatinimas veikti. 
„Būdami išeiviai ir tremtiniai, tose srityse, kur 
leista mūsų gerosioms tautinėms ypatybėms 
reikštis, turime progą dirbti mūsų tautos labui. 
Mes esame pajėgus elementas kovoti už mūsų 
teises ir lietuviškus reikalus”.

„Žiaurus likimas ir skausmai, kuriuos paty
rėme tesustiprina mūsų vienybę ir tepadeda 
mums tvirtu pasiryžimu ir nenuilstamai budėti 
ir siekti, kad lietuvio vardas ir garbė būtų iš
laikyti ligi bus atkurta laisva ir nepriklausoma 
Lietuva”.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLA

Stovyklon renkamės liepos mėn. 8 d. p.p. 
Stovykla įvyks netoli Nottinghamo. Tiksli 
vieta ir kaip pasiekti ją, bus paskelbta vėliau 
ir laiškais pranešta kiekvienam stovykloje da
lyvaujančiam.

Ką turime turėti? Visų pirma, tvarkingą 
lietuvišką skautų uniformą. Įspėju, Brolius ir 
Seses, kad be uniformų stovyklauti nebus ga
lima. Toliau, valgymui įrankius (puoduką, 
katiliuką, ar lėkštę, peilį, šakutę, šaukštą ir k.). 
Kad nebūtų šalta miegoti, pagalviuką, paklodę 
ir patiesalą. Be to, prieš išvažiuodamas į sto
vyklą pagalvok apie viską ko būsi ten reikalingas. 
Nepamiršk pasiimti adatą, siūlo ir keletą sagų. 
Nepamiršk dantims šepetuką, rankšluostį, muilą, 
šukas, na ir skutimosi įrankius. Atsimink, kad 
važiuoji 8 dienoms stovyklauti.

Maistas visam stovyklavimo laikui kainuos: 
Skautams-ėms iki 12 metų 22 šilingai, skau- 
tams-ėms virš 12 metų 27 šilingai. Abiejų sto
vyklų vyriausias „cook” vyr. skiltn. Zinkevičius 
su savo padėjėjais pasižadėjo kiekvieną dieną 
patiekti pietus net iš 4 (!) patiekalų. Atvažiuo
dami stovyklon atsivežkite savo racionavimo 
korteles („cook” to prašo).

Visi Broliai ir Sesės, kurie jau užsiregistravo 
stovyklon ir tie, kurie dar užsiregistruos iki 
birželio 15 d. prisiunčia man po 10 šilingų ne- 
vardinius pašto orderius. Dalis maisto turi 
būti supirkta iš anksto, kad Jums atvažiavus 
netektų badauti. Tiems, kurie bus pinigus įmo
kėję, bet dėl kurių nors priežasčių stovyklon 
atvažiuoti negalės, pinigai bus grąžinti. Likusius 
pinigus įmokėsite atvažiavę stovyklon.

Stovykloje savo tarpe turėsime mūsų mielą 
Dvasios Vadovą kun. Steponaitį, vyr. sktn. 
Prekerį, mūsų vadeivą sktn. Spalį ir skaučių 
vadeivę — sktn. O. Gailiūnaitę.

Broli ir Sese, nors į stovyklą registracijos 
laikas yra iki birželio 15 d., bet pasistenk už
siregistruoti tuoj pat, nes tuo palengvinsi gana 
sunkų stovyklos paruošiamąjį darbą.

Skaityk „Brt. Lietuvyje” „Skautiškuoju ke
liu” kur bus nuolat duodamos informacijos 
apie įvyksiančią stovyklą. Psktn. K. Vaitkevičius,

55, Byron Str., Derby

SUSIMAIŠĖ PUSES
Policininkas, tyręs automobiliu susidūrimo 

priežasti, kaltininką klausia: — Važiavai ne 
savo puse ir sudaužei ponios automobili. Del 
ko nesilaikei savo puses?

Šoferis: — Tas viskas taip greit ivyko, kad 
nežinojau, kuri kelio puse mano, kuri jos.

Kultuve mėnesinis kritikos ir juokologijos 
žurnalas. Montevideo, 1950 m. vasario mėn. 
13 nr. Nedidelio formato, iliustruotas, 12 pusi., 
metinė kaina 2 amer. doleriai.

Žurnalo turinys nepasižymi nei patraukliu 
jumoru, nei įdomia kritika, bet jis, pasirodo, 
nebenaujokas ir pradėjo antruosius metus. Me
tinių proga redaktorius A. Saikevičius žvilgteria 
atgal ir pažymi, kad „su šiuo „Kultuvės” nu
meriu mes baigiam savo sunkaus, nepelningo 
ir labai nedėkingo spaudos darbo metus. Kukli 
tai sukaktis, ypatingai trumpas kiekvieno 
laikraščio gyvenimui laikotarpis, bet „Kultu
vei” jis buvo nepaprastai gausus dideliais ne
prielankumais, fantastinėmis pranašystėmis ir 
sprendimais tų žmonių, kurie čia daug dirbo, 
bet nieko nepadarė, kurie ir dabar dar vis mė
gina savo „aš” statyti aukščiau visuomenės 
bei bėgamojo momento reikalavimų”.

„Ko jie nepranašavo ir kaip jie neniekino 
„Kultuvės”, tačiau ji per vargus ir skausmą 
varėsi gyvenimo dirvonu ir kaip bei ką galėjo 
padarė. Negalim nepasidžiaugti, kad su mumis 
jau žengia žymiai pagausėję mūsų bendradarbių 
ir skaitytojų gretos visuose pasaulio kraštuose, 
o tas ne tik mus drąsina toliau dirbti, bet aiškiai 
rodo, jog mūsų pasirinktas kelias yra teisingas 
ir tikras. Taigi eidami į antruosius darbo metus 
mes negalim nepakartoti, kad „Kultuvė” ir 
ateityje nesidangstys neutralumo kauke, bet 
giliai vertindama ir gerbdama demokratijos 
principus, kaipo vienintelį laidą žmogaus bei 
bendruomenės laisvei, kaipo pagrindą visokios 
civilizacijos progresui, sakys ir toliau tiesą, 
visus daiktus vadins jų vardais ir visuomet 
pastos kelią melui, demagogijai, idėjų valkio
jimui ir visokiam piktui, nežiūrint kokiais kil
niais obalsiais ar pažadais tas bus mėginama už
dengti”.

I VA IR E N YRĖS
„DUCHOBORŲ ŽYGIAI”

Kadaisia Kanadon iš Rusijos emigravo „du- 
choborų” sektos dalis. Nors ir daug laiko 
praėjo, bet „duchoborų” sekta nesunyko ir 
jos papročiai nepasikeitė. Dėl to Kanados val
džios įstaigos su tais ruskiais turi ne maža vargo. 
„Duchoborai” ne tik atsisako pilietinių pareigų, 
bet savo elgesiu provokuoja konfliktus. Kai 
tik sušyla oras, „duchoborai” pradeda visai 
nuogi vaikščioti. Šitoks jų „nudizmas” pažeidžia 
viešąją moralę. Neseniai Britų Kolumbijoje 
10 duchoborų už „nudizmą” nuteista 2 metus 
kalėti, o keturiasdešimt likusių sektos narių 
laukia teismo už tą patį nusižengimą.

Skaitykime iliustruotą 24 pusi, žurnalą einantį 
kartą į mėnesį JAV „Lietuvių Dienas”. Jame 
talpinamos nuotraukos, aprašymai ir kt. iš 
Anglijos. Ne vienas matysite save įamžintą 
šių dienų tremties istorijoj. Prenumeruotis ir 
atsk. nr. pirkti galima šiuo adresu: Mr. B. 
Balys, Trafalgar E. Temple Guiting, Cheltenham, 
Glos. Kaina metams 24 šil. ats. nr. 2 šil. Priima
mos ir pašto perlaidos dydžio nuotraukos, už 
kurias tuoj išmokama 2 šil. arba vienas „L. 
D.” egz.

28 metų amžiaus lietuvis nori susirašinėti su 
Anglijoje gyvenančiomis lietuvaitėmis. Rašyti: 
Petras Jungilevičius, Bisset, Manitoba Box 94, 
Canada.

PRAN EŠIMAI
MANCHESTERIO ir apylinkės lietuviams 

pranešama, kad Manchesteryje po Sekminių — 
penktadienį — V1.2 yra garsioji katalikų procesija 
miesto gatvėmis. Joje dalyvauti kviečiami visi 
lietuviai. Turintieji, ar galintieji pasiskolinti 
tautinius drabužius kviečiami tik su jais. Sku
biai kviečiame registruotis skyriuose ir Lietu
vių Klube. Kitas instrukcijas skelbsime vėliau. 
Eiseną rengia įvairios Manchesterio organiza
cijos. Vadovė-Apygarda.

ROMON VYKSTANČIŲ JŲ DĖMESIUI
Gegužės 7 dieną Londono lietuvių bažnyčioje 

bus atlaikytos šv. Mišios 9 vai. ryto keliaujan
čių į Romą intencija.

6 vai. vakare bus giedojimo repeticija zokristi- 
joje. Kas turi teatsineša giesmynėlius. 7 vai. 
vakare bus gegužinės pamaldos ir bendros ke
lionei maldos. 8 vai. 30 min. išvykstama į gelež. 
stotį autobusu, kuris bus prie bažnyčios. Kam 
patogiau, gali vykti tiesiai į Victoria stotį ir pa
laukti prie Nr. 1 platformos, bet nevėliau 9 vai. 
30 min. vakare.

tėliai būtų nubausti. Amerikoje yra susiorga
nizavęs tam tikras komitetas Katyno žudynių 
bylai kelti. Iškeltas siūlymas ir Britanijoje tokį 
komitetą sudaryti.

* JTO generalinis sekretorius Trygve Lie 
Londone buvo min. pirm. Attlee priim
tas. Dabar jis yra Paryžiuje. Iš ten jis važiuos 
į Maskvą. Dėl jo kelionės tikslo pereitam num. 
buvo rašyta.
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PAMALDOS
BRADFORDE, St. Ann’s bažnyčioje, gegu

žines pamaldos visą gegužės mėnesį 8 vai. va
kare. —■ Šv. Mišios — gegužės 6 d. 10 v. už 
mirusias motinas; gegužės 7 d. 12,15 v. už gyvas.

KEIGHLEY, St. Anne bažnyčioje, gegužės 
14 d. 12,30 v. Mišios. Giedos Halifaxo choras, 
dirig. VI. Čižiko.
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