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DAROTVARKES KONFERENCIJA;
Keturių didž. valst. užsienio rei

kalų min. pavaduotojai, susirin- 
Kę Paryžiuje aptarti daibų tvar
ką būsimani Amerikos, D. Brita
nijos, Prancužijos ir Rusijos užš. 
reik, ministerių konferencijai, dar 
vistebesitaria. Dėl darbotvarkės 
nesusitarta ir nematyti galimy
bių, kad greit bus susitarta, nes 
rusai nori, kad jų pateiktoji darbo
tvarkė būtų priimta ir su jokiais 
pakeitimais nesutinka. Bendrai, 
jie šią konferenciją naudoja, kaip 
agitacijos tribūną Jų atstovas 
Gromyka sako agitacines kalbas, 
kaltindamas vakarus. Paskiau tas 
jo kalbas kartoja sovietinis radi
jas ir spauda ir mulkina gyvento
jus, nuteikdami, tuos prieš vaka
rus. Iki šiol Gromyka savo prie ■ 
kaištams naudoje bendro pobūdžio 
dalykus, o šios savaitės posėdy 
pradėjo pulti ir žymius vak. vals
tybių asmenis.

IŠEIVIAMS GLOBOTI 
KOMISARAS

JTO paskyrė vyriausią komisa
rą tėvynės netekusiems žmonėms 
globoti. Pirmuoju komisaru pas
kirtas olandas Dr. Van Heuven 
Goedhart'as, buvęs olandų delega
cijos pirmininkas JTO pilnaties 
posėdžiuose, žinomas žurnalistas. | 
Jis teiks išeiviams tik teisinę pa
ramą. Jo pareigos ir veiklos apim
tis bus nustatyta šia vasarą Ge- 
nevoje šaukiamos tarptautinės tė
vynės netekusių reikalams svars
tyti konferencijos.

LĖKTUVAS PASPRUKO IS 
LAUUNO

P. Cox‘as, anglas lakūnas mėgė
jas, prisirengė dvivietį lėktuvą 
skridimui, įjungęs motorą užsuko 
propelerį ir ėjo sėstis į lėktuvą. 
Tačiau pastarasis, kaip ir kapri
zingas arklys, nelaukė, bet tuojau 
paspruko ir pakilo. Iškilęs apie 
700 metrų aukščio ratu suko virš 
Lancasterio srities apie dvi valan
das, kol buvo benzino. O kai pasi
baigė benzinas, trenkė į žemę ir 
subyrėjo. Šį įvykį matė šimtai 
žmonių.

KAIP ATRODO A. BOMBA
Gerai informuotas Amerikos 

žurnalas „Look“ įdėjo naujo tipo 
atominės bombos paveikslą ir 
aprašymą. Iš jo aiškėją, kad ato
minė bomba panėši į buką ciga
rą, 7 m. ilglio, apie 3 m. storio ir 
sveria apie 10 tonų. Gale jos yra 
dugnelio pavidalo padegėjas. Bom
ba sprogsta po 40 sek. iš lėktuvo 
išmesta. •

SKAITYTOJU ŽINIAI
Pora „B. Lietuvio” numerių pa

vėlavo iš spaudos išeiti; panašiai 
ir su šiuo numeriu atsitiko.Tai įvy
ko ne dėl kieno nors kaltės, apsi
leidimo ar nesuvokimo tikslo, ku
riam laikraštis tarnauja, bet dėl 
paprastos priežasties, kad mums 
nepasisekė taip greit suorganizuo
ti reikalingą spaustuvės darbinin
kų buri. Tačiau tokia būklė neilgai 
truks. Dedame visas pastangas, 
kaip galima greičiau suorganizuoti 
„B. Lietuvio” leidimą. Tikime, kad 
netrukus mums tai ir pasiseks.

Spaustuvės pakeitimas tik iš 
dalies ir pačioje pradžioje gali bū
ti sietinas su dabartiniu „B.L.” 
vėlavimosi. Iš tos spaustuvės tu
rėjome išeiti, vengdami didesnių 
dalykų, kaip paprastas laikraščio 
pavėlavimas.

Truputį kantrybės, mieli skaity
tojai, ir vėl „B. Lietuvis” jus lan
kys įprastą dieną, kaip iki šiol.

Redakcija

Pulk. A. Drexei Biddle neseniai 
pakirtas gen. Eisenhover‘io kari
nės vadovybės nariu ryšio reika
lams tarp vodovybės ir paskirų 
šiaurės Atlanto valstyb iųeta etet 
sybių. Jis yra amerikietis, buvęs 
diplomatas

V METAI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
BRITŲ VYRIAUSYBĖS 

PAKITĖJIMAI
Atsistatydino du D. Britanijos 

ministerial: Darbo — p. Bevan'as 
ii Prekybos — H. Wilson‘as, nesu
tikdami su tiekiamuoju valstybės 
biudžetu bėgamiesiems metams. 
P. Bevan'as aiškindamas parla- 
menttui savo atsistatydynimo 
priežastį, kritikavo Amerikos ir 
D. Britanijos ginklavimosi politi
ką, nurodinėdamas, kad per grei
tas pramonės perjungimas karinei 
gynybai, gali pasauly sukelti in
fliaciją. D. Britanijos apsiginkla
vimo programa, siekianti 4.700 
milij. svarų negali būti įvykdyta 
nepadarant žalos D. Britanijos ir 
pasaulio ūkiui. Kritikuodamas 
Amerikos ginklavimosi programą, 
p Bevan'as įrodinėjo, kad Ameri
ka tą programą vykdo nemažin
dama civiliniams reikalams gamy
bos, bet didindama visą gamybą. 
Dėl to žaliavų kainos gali tiek pa
kilti, kad neigiamai paveiks viso 
vakarų pasaulio ūkį išskyrus pa
čią Ameriką ir sukels masinį ne
darbą. Jau ir dabar D. Britanijoj 
yra nepilnai įsidarbinusų žmonių, 
c apie metų vidurį gali kilti ne
darbas Britų pramonės centruose. 
Aiškindamas savo pasitraukimo iš 
valdžios priežastį, p. Bevan'as kri
tikavo ir tą faktą, kad sveikatos 
reikalams sumažinta 13 mil. svarų.

P. Wilson'as, aiškindamas pasi
traukimo iš valdžios priežastį, pa
reiškė prisidedąs prie p. Bevan'o 
pareikštų motyvų. Jis pažymėjo, 
kad D. Britanijos ginklavimosi 
programa negali būti įvykdyta dėl 
žaliavų stokos. Del žaliavų trūku
mo jis kaltino Ameriką.

Dėl dviejų ministerių pasitrau
kimu susidariusiai būklei svarsty
ti buvo sukviesta Darbo Partiją 
parlamente atstovaujančių narių 
konferencija Jai pasibaigus paaiš
kėjo kad p. Bevan'o sukeltas „pa
sipriešinimas“ mažiau sudarė p. 
Attlee pirmininkaujamai vyriau
sybei rūpesčių,, kaip pradžioje ma
nyta, nes konferencijos metu fi
nansų min GaitskelTis išsamiai 
išaiškino teikiamojo biudžeto pa
grindus ir atrėmė visus kritikos 
priekaištus. Konferencijai pirmi
ninkavo užs. reik. min. Mor- 
rison'as, pavaduojąs min. pirm. 
Attlee, kuris dar vis tebėra ligo
ninėje.

P. Bevan'as priklauso Darbo 
Partijos kairiajam sparnui, '-et tai 
dar nereiškia kad jis turėtų sim
patijų komunistams.

Į atsistadydinusiųjų ministerių 
vietą paskirta nauji ministerial: 
Sir Hartley Showcross'as, ikišioli- 
nis vyr. prokuroras, Prebykos mi-

nisteriu, o p. Robens'as, ikišioli- 
nis kuro vicemin. Pastarasis yra 
įžymus profesinių sąjungų veikė
jas, dėl to jo paskyrimas Darbo 
minisetriu profesinių sąjungų 
sluoksniuose buvo su pasitenkini
mu sutiktas.

KORĖJOS KARAS
Didesnių mūšių pertrauka Ko

rėjoje baigėsi. Komunistai, sutrau
kę dideles kariuomenės mases, 
bal. 22 d. pradėjo puolimą. 100 
kilom, bare jie į mūšį metė apie 
700.000 kareivių. Šis jų puolimas 
yra pats didžiausias Korėjos kare. 
Šiuo žygiu komunistai siekia arba 
visai JTO kariuomenę iš Korėjos 
išvaryti, arba ją ten sunaikinti. 
Dabartinis mūšis gali būti lemia
mas. Komunistai, nepaisydami 
JTO kariuomenės stiprios gynybos 
ir užtveriamosios artilerijos ug
nies, puola bangomis. Puolimą ne
sustabdo nei naktimis, kurios, dėl 
giedro dangaus ir mėnulio, yra 
šviesios. Pirmosios puolėjų bangos 
susideda iš vad. savižudžių dali
nių. Žuvus jiems, sekančios prie
šo bangos žygiuoja per jų lavo
nus. Dėl to priešo nuostoliai yra 
labai dideli. Per kelias dienas jie 
jau neteko apie 10.000 kareivių.

Tokio didelio masto ir stipraus 
puolimo dėka, komunistams pavy
ko pralaužti JTO kariuomenės 
frontą ir vidurinėje jo daly pe
reiti 36 lygiagretę į pietus.

Prie5as neturi didesnio dengimo 
iš oro. Jo aviacijos sprausiminiai 
greitieji naikintuvai tik retkar
čiais pasirodo.

Sąjungininkų kariniai stebėto
jai, nagrinėdami pastarąjį komu
nistų puolimą daro išvadą, kad jo 
rezultatas priklausys tai, kiek il
gai kinai pajėgs išlaikyti pasibai
sėtinai didelio puolmo jėgą prieš 
galingą JTO kariuomenės ginklų 
ugnį. Bendrai paėmus, Korėjos 
fronte JTO kariuomenės būklė yra 
rimta.

Paslinkus frontui į pietus, vėl 
kelius užplūdo didelės pabėgėlių 
masės, kurios traukia toliau nuo 
fronto ir komunistinio pavojaus.

Esamais duomenimis, komunis
tai Korėjos kare iki šiol neteko per 
813.000 kareivių. Šiaurės korėjie
čių nuostoliai siekia apie pusę mi
lijono kareivių:

AMERIKOS MISIJA 
Į FORMOZĄ

Ne maža staigmena buvo nea- 
primusiuose ginčuose, kilusiuose 
Amerikoje pc gen. MacArthur’o 
kalbos, kad prez. Truman'as pat
varkęs pasiųsti į Formozą, pas 
Čangkatšeką, 600 žmonių karinę 
misijų. Aiškindam .s šį patvarky- 
mę, užs. reik, ministerijos parei
gūnas pareiškė, kad tiek Amerika, 
tiek ir D. Britanija savo politiką 
Kinijos ir Formozos atžvilgiu aiš
kiai yra apibrėžusios dėl to nerei- - 
kėjo sąjungininkų atsiklausti nuo- i 
monės dėl šios misijos siutimo į| 
Formozę. Amerikos misija neturi; 
tikslo nacionalistinei Kinijai pa
dėti užpulti komunistinę Kiniją.! 
Misijos uždavinys bus prižiūrėti 
Formozos gynimo sustiprinimą. Mi 
sijos pasiuntimas jau prieš ka
lėtą mėnesių buvo nuspręstas, dėl 
to dabar tas žygis neturi niekio 
bendra su gen. MacArthur'o siū
lymu.

Amerikos misija turės prižiurę-j 
ti Čangkaišekui paskirtosios kari
nės pagalbos 10 milij. dolerių ver-i 
tės, sunaudojimą. Ši pagalba jam j 
yra seniai paskirta. Misija prižiū
rės nacionalistines Kinijos karei
vių mokymą ir atgabentų gink
lų naudojimą.

Kiek vėliau, kitas ministerijos 
pareigūnas pareiškė, kad Ameri
ka paragino D. Britaniją, Pran
cūziją ir Australia panaudoti 
prieš komunistinę Kiniją diploma 
tines ir ūkines sankcijas.
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AFFRAY LAIVAS 
NESURASTAS

Britų povandeninis laivas „Af- 
ray“ su 75 žmonių įgula, pasinė- 
te mokymosi tikslais netoli 
Portshouth'o Anglų kanale, neiš
kilo į viršų. Praeitą savaitę suor- 
ganizuoats ieškojimas nedavė vai
sių. Nežiūrint dėtųjų ir tebededa- 
mų pastangų, jis ir iki bal. 26 d. 
nebuvo surastas. Jo įgula laikoma 
žuvusi.

Laivo žuvimo priežastis kelia 
įvairių spėliojimų. Tačiau tik kai 
jis bus rastas ir ištirtas, paaiškės, 
dėl ko į paviršių neiškilo. Bendrai 
paėmus, tai yra tragiškas įvykis, 
kuris giliai sujaudino anglų visuo
menę. Ryšium su šio laivo žuvi
mu Britų karo laivyno vadovybė 
tos pačios klasės kaip „Affray“ 16 
povandeninių laivų sulaikė nuo 
mokymosi pratybų. Juos nori pa
grindinai ištirti, kad tokių nela- 
mių ateityje būtų išvengta.

ĮSTRIGO KINŲ ARMIJA 
TIBETE

Jau pusė metų, kai nutrūko ži
nios apie kinų armijos žygį į Ti
betą. Prieš pusę metų Pekinas 
pranešė, kad kinų kariuomenė 
įžengė į Čamdo miestą, kuris yra 
apie 600 km. atstu nuo Lhasos, 
Tibeto sostinės. Toliau ta kariuo
menė nepažengė. Kas su ja atsiti
ko. Tibetiečiai ir kinų kariuome
nės dezertyrai, atbėgę į Indiją — 
pranešė, kad tą kariuomenę ištiko 
katastrofa. Iš 35..000 kinų kariuo
menės, įkopusios į Himalajus, 
aukščiausius pasaulio kalnus, nuo 
šalčių, bado ir ligų puse žuvo lai
ke pirmojo mėnesio. Žygio metu, 
Himalajuose pasitaikė žemės 
drebėjimas, kuris didži/ausiais 
uolų gabalais užgriovė negausius, 
siaurus, sunkiai pereinamus kal
nų takus. Toje žemės dalyje ne
galima panaudoti transporto rei
kalams netik kokias nors s jsisie- i 
kimo priemones, bet net ir urkius 
bei mulus. Viską kareiviai turėjo Į 
gabenti ant savo kupros: maistą ir į 
ginklus.

Pekino valdžia, pamačiusi kokia 
katastrofa jos invazinę kariuome
nę Tibete ištiko, pasiūlė Tibetui 
derybas „ginčą“ geruoju beigti, 
pastačiusi sąlygą, kad Tibetas pa
ves Kinijai atstovauti tik jo užsie
nio reikalus. Tibetas pasiuntė de
legaciją į Indiją su pastarosios vy
riausybe aptarti susidariusią būk
lę. Kaip aiškėja, Tibetas ryžšis su 
komunistine Kinija sudaryti su
tartį tik tuo atveju, jei Indija ga
rantuos jo autonomiją.

Šis faktas rodo, kad pernai pra- j 
dėtos Kinijos dvi invazijos: viena | 
į Korėją, kita į Tibetą, abi katas- i 
trofa baigėsi.

Sirikit’ė, aštuoniolikos metų am
žiaus Siamo karalienė.

Gen. Mac Arthur’as, buvęs JAV 
karinių pajėgų Tolimuosiuose Ry
tuose ir JTO kariuomenės Korėjo
je vyriausias vadas atšauktas dėl 
skirtingos politinės linijos nuo 
oficialiosios Amerikos politikos, 
balandžio 19 d. Amerikos kongre
sui (bendram senato ir parlamen
to susirinkimui) paaiškino dėl ko
jis laikėsi skirtingos politikos. Sa
vo kalboje jis paaiškino, kad Korė
jos karui sėkmingai baigti reikia 
ne tik bombarduoti priešo bazes, 
esančias Mandžūrijoje, bet ir: 1) 
užblokuoti Kiniją ūkiniai; 2) 'blo
kuoti ją laivais iš jūros; 3) atšauk
ti varžymus iš oro žvalgyti Kini
jos ir Mandžūrijos sritis;4) atšauk
ti nacionalines Kinijos karinėms 
pajėgoms varžymus veikti iš For
mozos ir suteikti joms karinę pa
ramą.

Generolas pasirodė esąs didelio 
masto, „ChurchiU’io ir Roosevelt’o 
klasės” kalbėtojas, dėl to savo kal
ba kongresui padarė labai didelį 
įspūdį ir tuo būdu dar labiau pa
gilino Vašingtone pasireiškusį po
litinės nuomonės skilimą.

Iš Vašingtono gen. Mac 
Arthur’as nuvyko į Naujorką. Ten 
jam, kaip antrojo pasaulinio karo 
didvyriui, miestas surengė- nepa
prastai įspūdingą sutikimą. Ne
kalbant apie įvairias dekoracijas, 
vien tik žmonių generolo sutikime 
dalyvavo per 7 milijonus. Ir kiti 
miestai jam ruošia panašius suti
kimus.

TARPTAUTINE BŪKLE NETIKRA
D. Britanijos krašto aps. min. 

Shinwell'is, kalbėdamas Haswelly 
dėl tiekiamojo biudžeto bėgamie
siems metams, pareiškė, kad tarp
tautinė būklė tebėra nerami. Kaip 
tokios būklės priežastis, ministeris 
paminjo Korėjos karą, kurio galo 
nematyti, neramumus Persijoje, 
kurie, jei nebus sustabdyti, tai ne
rimą sukels visuose Art. Rytuose 
ir tai, kad sovietų Rusija ir toliau 
sparčiu tempu ginkluojasi. Prieš 
metus, — pažymėjo ministeris, 
parlamente pasakiau, kad Rusija 
turi 175 divizijas, 26.000 tankų ir 
19.000 lėktuvų. Dabar ji turi 200 
divizijų, kurių daugelį gali pasta- 
tyi vakaruose ir be to pasibaisė
tinu tempu stato lėktuvus.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE
Tautos Fondo Valdytojo patvar

kymu, D. Britanijoje sudaryta 
Tautos Fondo Atstovybė. Jos pir
mininku paskirtas J. Vilčinskas, 
vice-pirm. — P. Bulaitis ir iždinin
ku — F. Senkus. Atstovybė yra 
P.L.B. D. Britanijoje pagalbinis 
organas. Ji glaudžiai bendradar
biaus su visomis esančiomis lietu
vių organizacijomis

MAŽĖJA NERAMUMAI 
PERSIJOJ

Persijoj, naftos pramonės srity 
darbininkų streikas mažėja. Jis 
buvo suskurstytas, kaip dabar 
aiškėja, komunistų. Daugumas 
darbininkų į darbą jau grįžo. Dėl 
to naftos tiekyba ir jos valymas 
didėja, bet dar toli nuo pilnos ga
mybos apimties.

Ryšium su naftos pramonės su- 
valstybinimo pastangomis sukel
tas nuomonių įtempimas pradeda 
atslūgti.

NEŽINOMI LĖKTUVAI VIRŠ 
IRO NEBUS UŽDARYTA

Šiais metais rugsėjo 30 d. turėtų, 
pagal numatytą planą, baigti savo 
veiklą IRO. Šį klausimą apsvars
čiusi vyriausioji šios organizacijos 
taryba, vienbalsiai nutarė tęsti or
ganizacijos veiklą ir toliau, tol, kol 
lėšos leis ir kol bus įkurdinti ki
tuose kraštuose reikalingi įkurdi
nimo DiPi.
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BOLŠEVIKU IR NACIU BIČIULYSTE UŽANTSPAUDUOTA LIETUVIU KRAUJU
<

Pereitais metais JAV pasirodė 
„Trijų dekadų sprendimas“, apie 
kurį „Washington Post“ paskelbė, 
kad „tai yra knyga, kurią turėtų 
perskaityti kiekvienas“. Plačiai 
skaitomas žurnalas „Reader‘s Di
gest“ San. kovo num. paskelbė iš 
jos ištrauką, pavadintą „Tikroji 
Sovietų istorija“. Joje pavaizduo
ti visi Sovietų Įsigalėjimo etapai 
ir plačiau nušviestas jūrininkų su
kilimas Kronštate, — tų pačių jū
rininkų, kurie pirmieji pakėlė 
ginklą prieš carų despotizmą, bet 
vėliau pamate bolševikų žiaurumą 
atsuko jį taip pat prieš naujuo
sius satrapus. Tai vyko 1921 m. 
nuo vas. 23 d. iki kovo 17 d., kai 
Sov. Sąjunga pripažino daug gudų 
žemių Lenkijai ir apsisprendė 
pripažinti Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę. Jūrininkų ir vals
tiečių sukilimas buvo paskandin
tas kraujuje. Tūkstančiai jūrinin
kų ir darbininkų krito išskersti 
gatvėse. Kalinių ir įkaitų egzeku
cijos buvo vykdomos masiškai. Ir 
visa tai buvo įvykdyta Trockio

I MAZGELI UŽSIMEZGANT
Savaime suprantama, kad di

džiausias mūsų troškimas yra 
grįžti į tėvynę, kurią savo vizijo
se matome kaip kokį idealą ir kaip 
suklupusią, kruviną vergę. Ir tai 
nėra vien nostalgija arba romanti
ka; tai nėra vien savo šilų, bažny
čių, upių, sodybą, laukų ar saviš
kių pasiilgimas. Dėl to dar galė
tume aprimti, galėtume kaiką lai
kinai prislopinti šiuo neramiu me
tu, galėtume kartais šyptelėti, nors 
ir sukandę dantis, bet mūsų troš
kimą grįžti namoliai ypač pagilina 
smarkus nusivylimas užsieniu, 
taip žiauriai pamokiusiu mus, kas 
tai yra tremtis, kas tai yra sveti
mas kiemas relaimėje. Jų taria
masis svetingumas tarpais vėl 
pradrasko vos apdžiūvusias žaiz
das, vėl priverčia sudejuoti ir susi
mąstyti. Tada mūsų nedalia pasi
daro dar klaikesnė.

Dabar mes jau ne iš knygų ar 
paskaitų pažįstame tuos kraštus, 
kuriuos mes kadaise nekritiškai ir 
naiviai įsivaizduodavome, kaip pa
vyzdingus ir patrauklius, neatsar
giai pašiepdami savo politinę sant
varką ir visuomeninę struktūrą. 
Mes norėdavome pamatyti juos ir 
pasimokyti iš jų. Mes į užsienietį 
žiūrėdavome su atvira pagarba. O 
šiandien mes jaučiame, kad užsie
nyje nemėgstama žiūrėti į mus net 
kaip į jų pačių klaidingos politikos 
aukas, bet vien kaip į darbo jėgą, 
reikalingą jų ūkiniam atkutimui. 
Jie yra net pasiryžę mus nutau
tinti.

Nuo pat nepriklausomybės pra
radimo pasaulis mus skaudina be
atvangos. Pirmieji mūsų engėjai!
prisisegė sau šiandien pasibaisėtiną Į 
išvaduotojų vardą. Tokiais vadino 
save raudonojo rojaus atstovai, 
tokiais afišavosi ir „naujosios” 
Europos kūrėjai rudmarškiniai. 
Laukėm kitų išvaduotojų, bet su- 
sidurėmė su Teherano, Jaltos iri 
Potsdamo signatarais, sudariusiais; 
pakankamas sąlygas įsiliepsnoti! 
trečiajam pasauliniam karui. Tad| 
mus, atsidūrusius Vakaruose, su-j 
rinko šaunieji demokratijos atsto
vai UNRRA pareigūnų uniformose,! 
sukimšo į barakus ir, patys kirs-Į 
darni 7000 kolorijų per dieną ir; 
aį sistatę atsidavusia policija, tuoj; 
leido pažinti save iš arti ir pajusti,! 
ko yra vertas tremtinys jų akyse. 
Tačiau apie tą chaosą ir sauvalia
vimą, apie mūsų beteisiškumą ir! 
alkinimą šiandien sunku kalbėti! 
nesusigraudinus. Kiekvienas vieš
pats darė taip, kaip jam patiko.! 
G tų viešpačių buvo įvairaus plau-l 
ko ir gana daug. Pagaliau atsivėrė; 
vartai emigruoti. Pradžiugome ir! 
buvome dėkingi už tai, tačiau, vie
toj paguodos, išgirdome, kad turė
sime tapti dorais ir pavyzdingais 
braziliais, australiečiais, kolumbie- 
čiais ir kitokiais „iečiais”, turėsime 
užmiršti, kas buvome, ir prarasti; 
viltį kada nors grįžti į tėvynę, nes! 
medaus mėnesį gyvenantieji san- 
tarvininkai. girdi, niekados neką-! 
riaus tapusavy, o ypač dėl kažko-; 
kio ten Pabaltijo. Pavergtųjų kan
čios neįeina į politinį žaidimą.

Panašiai palaiminti ir pamokyti, 
mes išsiblaškėme po visą pasaulį. 
Nors keistai turėtų atrodyti, bet 
bene daugiausiai skriaudų mūsų 
broliai ir sesės patyrė taip vadina-

įsakymu, vadovaujant Tuchačevs- 
kiui, kurie paskiau patys krito 
nuo bolševikų rankų. Visa tai sa
vo akimis matė ir paskiau plačia
jam pasauliui paskelbė, du JAV 
deportuoti anarchistai: A. Berk- 
manas ir Emma Goldmann. Už
gniaužus sukilimą, pirmą ir vie
nintelį bolševikams pavojingą ru
sų tautos mėginimą nusikratyti 
jų rėžimu, didelė bolševikinės 
minties skleidėja JAV E. Gold
mann į savo dienoraščius įraše: 
„Kronštatas sutraukė paskutinį 
ryšį kuris mane dar jungė su bol
ševikais“.

Nuo to sukilimo šiemet suėjo 30 
metų. Minimasis sukilimas, kaip 
kad pareiškė ta progą senat. Mc. 
Mahonas, kada nors rusų tautai 
virs laisvės simboliu. Amerika yra 
draugė rusų tautos, bet ne bolše
vikinės sistemos su jos MVD, kuri, 
kaip pažymima toj, tikrojoj So
vietų istorijoj, šiandien yra tapu
si pasaulyje didžiausiu „darbda
viu“. Prievartiniai darbai šiandien 
yra virtę tikru Sovietų ekonomi

muose socialistiniuose kraštuose 
ir bene laisviausiai pasijautė kapi
talistiniuose ir Pietų Amerikos 
diktatūrinėse valstybėse, nors ir 
ten kartelio netrūko. Ne su kokiu 
malonumu mes galime paminėti 
Belgiją, Švediją, Daniją, Australi
ją, Kolumbiją ir net Angliją, kuri 
sumušė bene pasaulinį rekordą, 
išlaikydama tremtinius be teisių į 
įmanomesnj darbą ir mokslą pilnus 
trejus metus. Tai vis „gražūs” 
prisiminimai, nuo kurių galva 
pradeda skaudėti ir širdį spausti. 
Mūsų išbadėjęs jaunimas iš des
peracijos tada ne taip jau giliai 
įžvelgė į globėjų sumetimus pasi
rūpinti darbo jėgos ir naujų pilie
čių, bet šiandien prasideda trupu
čiuką įimtesnis biznis, kai prade
dama rūpintis patrankų mėsa. 
Šiandien jau mus pasiekė žinios, 
kad JAV be jokių ceremonijų 
čiumpa dipukus Į kariuomenę ir 
siunčia į Korėją. Nesvarbu, girdi. 
kad nepilietis. Jei nepatinka, tai 
nešdinkis iš Amerikos! Sakoma, 
kad pavyzdžiais užsikrečiama. To. 
dėl mes nė kiek nesame tikri, kad 
šiuo metodu nebus pasinaudota ki
tur, o ypač, kai svetimuose nėra 
gerosios kaimo tetulės ar prieglob- 
stingosios girelės, kur sesutė gel
tonkasė atneštų lašinių ir duonos. 
To nėra, bet yra pilkoji realybė, 
markstymu mums yra siūlomi 
iš kurios pabėgti negalima. Susi- 
prasčiausi darbai, susimarkstymu 
mes siunčiami į pavojingiausias 
vietas, nes kiekvienas globėjas rū
pinasi kad ilgiausiai patausoti sa- 
palaimintąją veislę. Ir tai svetur

J.....................................................................*. Balėnaitė užuodžia kaimyno ci-
• Į ? T\/f T T TP : garetės kvapsnį ir truputį nu- 
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duris ir neis naujos knygos. Juk 
NEATSARGIAI užkliudyta kny- ’aj dar ir savo knygų užtenka- Gal- 

ga krinta ant žemės ir plačiai išsi- ^ls dabar skaito Nietzshę ir 
skleidžia.........................................................svajoja apie antžmogį. Juk ir jame

Stasionis pasilenkęs pakelia ją galima Įžiūrėti atkaklaus užsispy- 
ir padeda ant stalo. Paskum atsi- rimo lr isdidumo ženklų.
sėda sename fotelyje, atsiskleidžia Staiga ji atsimenajpaskutinį kar- 
įvairaus didumo popieriaus lakštus i° pasakytus žodžius:
ir, nervingai rūkydamas, skaito se- Emile, seniai klajoju tarp 
nūs rankraščius. žmonių, bet vis dar nerandu sie-

Už sienos, dideliame erdviame los. O ji, man rodos, taip arti 
kambaryje Balėnaitė sklaido įvai- manęs ...
rias nuotraukas ir niūniuoja dainą Vėl iškyla ramus Petro veidas, ir 
apie aukštas pušis. Balėnaitė užsidengia rankomis

Ji prisimena paskutinio pavasa- akis.
rio bičiulį Petrą ir, netgi nenorėda- JUODU išeina į laukus.
ma, lygina ją su čia sutiktuoju. Vakaras klostosi sutemų skrais- 

Petras — visuomet ramus, links- temis. Vėjas nurimsta, tik paslap- 
mas ir patenkintas. Vedėsi ją į ši- tingai kuždasi medžių šakos, 
lūs, dainuodamas skynė žibutes, Gatvė pasibaiga. Priešais, už 
pasakojo praeities pasakas. Nie- balto smėlio lauko, senutės kapi- 
kuomet jos neįtarė. Ir dabartiniai nės.
jo laiškai linksmi, jausmingi, lai- Šiandien jis nekalbus. Galvą nu
mes svajonėmis nuausti. Jis paša- leidęs sunkiai velka kojas, kartkar- 
koja apie savo darbus, apie atei- temis stukteldamas lazda į akmenį, 
ties planus, džiaugiasi laimėjimais — Kodėl jūs nekalbate? — žiū- 
ir niekad nepasiskundžia. rėdama į jo veidą, klausia Balė-

O šitas... rūsčiai užsidaręs, daž- naitė.
nai niūrus ir neatviras. Kalba ne- — Girdi: smėlis čeža, medžių 
aiškiomis sąvokomis, kai kada ne- viršūnės ošia, palinkusios smilgos 
dasako, staiga nutyla. Jo galva pil- šlama,,. — atsako Stasionis ir ap- 
na drąsių idėjų, vidus — draskan- sidairo.
čio nerimo. Retai kada ją pakalbi- Tylėdami įeina į kapines. Krau
na, bet kalbėti su juo niekuomet pus šiurpo jausmas aplieja mer 
nenusibosta. gailės krūtinę. Šalia tako gėlių

Kai su Petru kalbėdavosi, būda- žieduose skęsta neseniai žuvusio 
vo ramu ir lengva. Kai su šituo Jankūno kapas. Maža pušelė pas- 
dalinasi mintimis, jaučia bundantį laptingai kuždasi su balmarškiniu 
nerimą ir nesuprantamus jausmus, beržu.

jos pagrindu. Be jų komunistų 
valstybė sugriūtų.

Pirmasis jų buvimą neseniai ofi
cialiai patvirtino kominformo šu
las Neni, kuris dėstė, kad ten jie 
„esą neišvengiami“ ir dėl to pasi
piktinusi Mateotti, fašistu nužu
dyto italų socialistų vado sūnų, 
parašiusį Italijoj pagarsėjusį vei
kalą „Kapitalizmas ir Komuniz
mas“, kuriuo atskleidė visas- 
Sovietų režimo žiaurybes, išmetė 
net iš partijos. Dr. J. Dailinąs, šio 
dalyko specialistas, išskaičiuoja, 
kad tokių darbe vergų S. Sąjun
goje šiuo metu esama nuo 7 iki 
12 milijonų. Tačiau kiti Sovietų 
žinovai laiko tą skaičių esant toli 
gražu per mažą. Taip A. Koestle- 
ris, buv. pats kadaise komunistas, 
apskaičiuoja, kad ju bus apie 17 
mil., o Kravčenka — net 18 mil. 
Apie tiek pat jų esant teigia ir is
panų pilietiniame kare pagarsė
jęs raud. generolas Valentino 
Gonzalez, žinomas EI Campesino 
vardu, kuris Davido Rousset by- 

nepriimta vadinti nacionalizmu.
Dabar turbūt jau suprasime, jei 

nežiūrėsime pro pilvą ar kišenę, 
kodėl tėvynė mums atrodo kaskart 
brangesnė. Skaudūs patyrimai dar 
labiau mus įtikina, kad lietuvio 
genijus ir žmoniškumas yra nuo
stabus ir, kad su juo ne betkas gali 
susilyginti. Ponai savo krašto kri
tikai ir svetimybių garbintojai taip 
pat turėtų prisiminti, kokia Lietu
vos ūkinio ir kultūrinio gyvenimo 
milžiniška pažanga padaryta per 
dvidešimt metų, ir pašaipiai nely
ginti jos su kraštais, šimtmečius 
gyvenusiais savarankišką gyveni
mą, o šiandien kartais neišlaikan
čiais sąmoningo lietuvio bernužėlio 
kritikos. Mes taip pat turėjome po
litinių ir karo pabėgėlių, turėjome 
mažumų, ir mes dabar jaustumės 
gana patenkinti, jei turėtume to
kias prieglaudos sąlygas, kokias 
jie turėjo pas mus. Šiap ar taip, 
mes savo demokratijos niekam 
netaikėme, nes tolerancija buvo 
mūsų silpnybė. Šitai svarbu įkvėpti 
į mūsų jaunimo širdis. Todėl jokios 
globėjų pastangos nutautinti mus 
arba užhipnotizuoti pinigo žvangė
jimu neturės pasisekimo. Tyro pa
triotizmo įkvėpimui medžiagos yra, 
tik dėl metodų reikia pagalvoti. 
Svarbiausia mums, tremtiniams, 
reikia ekonomiškai tvirčiau atsis
toti ant kojų ir išsaugoti mūsų at
žalyną Lietuvos ateičiai, nes pavo
jų netrūko ir netrūksta, nes mūsų 
kraujas svetimųjų apskaičiavimuo
se buvo ir tebėra pigiausia prekė. 
Ir tai verčia mus labai susirūpinti.

L. Stasiukas.

los metu Paryžiuj paskelbė, jog 
daug tautiečių yra nugabenta net 
į Naująją Žemę, gi pabėgęs Va
karus? Sovietų aviac. Įeit.. Pyro- 
govas teigia, kad tik vienų baltų 
Sibiro darbo stovyklose • yra apie 
1 milijoną Palygindamas tuos 
skaičius retai kada prašokdavo 
kais ir tremtiniais caro laikais, 
„R.D.“ pažymi, kad prie carų jų 
skaičiss retai kada prašokdavo 
50.000, be to, jų traktavimas, pa
lyginti su Sovietų, buvo kur kas 
žmoniškesnis.

Taip pat plačiai minimi valy
mai, bylos, brolystė su Hitleriu. 
Ta proga „R.D..“ pastelbi: „Di
džiausią ironiją visų tų Maskvos 
valymų, per kuriuos tūkstančiai 
buvo tiesiog išskersti „už sąmokslą 
su Hitleriu“, parodė 1939 m. tarp 
komunistų ir nacių sudarytas pak
tas, kuriuo pats Stalinas sudarė 
suokalbį su Hitleriu Jį pasirašęs, 
jis paskelbė, kad „Vokiečių ir 
Sov. S-gos tautų bičiulystė sutvir
tinta krauju, ilgai išliks tvirta“. 
Pirmoj -eilėj ji buvo sustiprinta 
Lenkijos krauju, kai Hitleris, tuo 
būdu duodamas žalią šviesos sig
nalą pradėti 2-j am pas. karui, 
puolė ją iš vakarų, tuo pačiu lai
ku „taiką mylinti“ Sov. S-ga re- 
pliniu puolimu įsiveržė į Rytų 
Lenkiją. Toliau toji bičiulystė bu
vo dar daugiau sucementuota So
vietų invazija j Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir tų kraštų okupavimu; 
pristatymu didelio kiekio medžia
gų, maisto ir kuro naciams; So
vietų agentų diriguojamais demo
kratiniuose kraštuose, tam skai
čiuj ir JAV, streikais ir sabotažo 
veiksmais ir galiausiai sovietine 
propagandos kampanija, rėmusią 
hitlerizmą ir dergusią prieš rašis- 
tus kovojančius Santarvininkus.

Tai, kas anksčiau buvo padary
ta su rusų tauta, dabar buvo pa
daryta su lenkais ir baltais. Stali
nas pavertė jų kraštus vienu mil
žinišku kalėjimu, o šimtus tūks
tančių nekaltų žmonių pasiuntė į 
darbo vargų stovyklas Sibire. Ki
ta, iš eilės dekada bus įvykdyta 
kituose kraštuose: Rumunijoj,
Bulgarijoj, Vengrijoj, Albanijoj, 
Čekoslovakijoj... — S. S-ga po 1-jo 
pas. karo užėmė, tik 8 mil. kr. my
lių, o šiandien jau turi per 13 mil. 
ir valdo daugiau kaip 750 mil. 
žmonių — 1/3 visos žmonių gi
minės ir 25 procentus viso pasau
lio teritorijos“.

Gale žurnalas pastebi, kad toji 
grėsmė jau imama kaip reikiant 
suprasti ir pastebimi pirmieji vil
ties ženklai. Tas pats skausmin
gas procesas, atskleidęs tikrąjį na
cizmo veidą, parodo, kas yra ir 
bolševizmas. Laisvasis pasaulis 
mato, kad pirmoji komunistinės 
Uranijos auka krito rusų tauta.

Ten toliau dviejų mergaičių 
kapai. Dar neseniai jos krykštė, 
dainavo, rinko gėįes, bet nelaimė 
su ugnimi nutraukė jų dainas.

Stasionis lazda užkliudo ant at- 
ko gulintį akmenį ir, triukšmo iš
sigandusi, kvarkaudama sunkiai 
nuskrenda varna.

Emilė prisiglaudžia prie Stasio- 
nio. Jai baugu ir nejauku.

— Jei aš jus vieną palikčiau?...
— keistai šypteli Stasionis.

— Oi ne'. To jūs nepadarysite!— 
mergaitė įsikabina į jo ranką. 
Aš bijau...

— O aš ne! Mirusiųjų vėlės ra
mios, kaip laukų vėjelis. Jų nerei
kia bijoti. Tik įsiklausykite, kaip 
žolelės kuždasi, kaip medžių, ša
kos glamonėjasi, kaip įspūdingai 
skambina topolio lapai.

Sustoja prie laukinio erškėčio 
krūmo.

Klausosi.
Iš miestelio atplaukia jaunimo 

daina. Vakaris vėjas nušvokščia 
medžių viršūnėmis ir papurto erš
kėčių krūmą.

— Einam! — trukteli ranką 
Emilė. — Laukuose ramiau.

— Galime! — sutinka Stasionis. 
Nežinojau, kad tokia jautri.

—' Dienos metu ir aš mėgstu ka
pines, bet vakare — gūdu, baimė 
ima...

Kai po jų kojomis pradeda dai
nuoti smėlis ir trupėti sudžiūvu- 
sios samanos, Emilė paleidžia ran
ką ir laisviau atsikvepia.

Ji dabar norėtų nuoširdžiai iš
sikalbėti, kad kankinantis nerimas 
išsisklaidyti! laukų platybėse ir 
Stasionis suprastų, jog jai patin-

Bendias dabar esančių pasauly 
naftatiekio vamzdžių ilgis yra 
toks, kad galėtu žemės rutulį s to
riausioje jo daly, per pusiaujį še
šis kartus apjuosti, o ištiestas būtų 
244.000 kilom, ilgio. Nors naftatie- 
kis ir brangiai kaštuoja įrengti, 
bet vistiek naftos gaminių pertei
kimas vamzdžiais iš rafinerijų 
(valyklų) į uostus pigiau atsieina, 
kaip jos gabenimas kitomis prie
monėmis.

IŠKELS LIETUVOS BYLA JTO
Nors ir keista, bet JAV ligi šiol 

dar nėra ratifikavusios genocido 
konvencijos. Daug tuo reikalu rū
pinasi mūsų veiksniai, diplomati
niai ir konsulariniai organai, or
ganizacijos ir atskiri asmenys. 
Taip pat daug padeda senat. Ben- 
tonas, genocido termino kūrėjas 
prof. Lemkinas ir kt., taip pat vi
sa eilė amerikiečių laikraščių. 
Kaip kad pažymėjo savo kalboj 
Rochestery buv. VLIKo narys B. 
Gaidžiūnas, lietuviams šiuo metu 
itin svarbu iškelti Lietuvos byla 
Jungtinėse Tautose. „Chicago He- 
rald-American“ įsidėjo ta proga 
St. Piežos straipsnį, pavadintą 
„Lietuviai Šaukias gelbėti tautą“, 
kuriame cituoja min. žadeiko at
sišaukimą, į „laisvojo pasaulio są
žinę“, kad būtų kiek galint grei
čiau gelbstima lietuvių tauta nuo 
išnaikinimo, ir apžvelgia jo įteiktą 
tuo reikalu J. Tautoms notą.

Gen. sekretoriui Trygve Lie 
įteiktame pareiškime sakoma, kad 
jau pats laikas JTO imtis tuo rei
kalu visų reikalingu žygių. VLIKo. 
vadovaujamo M. Krupavičiaus, 
pareiškimu, sovietai yra išžudę ar 
deportavę daugiau kaip 500.000 
mūsų tautiečių.

Tačiau svarbu tą bylą ne tik iš
kelti, kaip kad pažymėjo min. ža- 
deikis per pareiškimą spaudai, bet 
ir ją laimėti — kad neatsitiktų 
taip, kaip kad pvz. atsitiko su S. 
Salvadoro iškkeltu Tibeto užpuoli
mu. O tam reikia parinkti patį tin
kamiausią momentą.

ka sekti jo 'minčių sriautą.
— Kodėl jūs estate mokytojas?

— staiga paklausia ir jos didelėse 
akyse klajoja neramūs žiburėliai.

— Kodėl?’. — jis trumputę aki
mirką susimąsto. — Sunku pasa
kyti. Tačiau mokytoju likau ne 
atsitiktinai. Mano vidus to norėjo. 
Mokytojas — tai kūrėjas. Jis rai
žo, kaip skulptorius, bet ne popie
riuje, o jaunimo sielose. Jis raižo, 
kaip skulptorius, bet ne granitą ir 
akmenį, o gyvą sielą. O kaip di
dinga su sparnuotu žodžiu lūpose 
stovėti jaunimo akivaizdoje!

— Aš pažinau vieną mokytoją, 
labai jauną ir nuoširdų — sako 
Emilija. — Bet jis buvo kitoks. 
Mes lakstydavome, kaip vaikai, 
pievose ir rinkdavome gėles. Jis 
paimdavo mane už rankos ir ves
davosi į pakriaušes žibučių ir kon
valijų skinti... Jis niekuomet ne
kalbėdavo apie gyvenimo debesis, 
ir gera buvo džiaugtis jo skleidžia
mais spinduliais.

— Taip, malonūs tokie žmonės,
— pritaria Sasionis, ir Emilė ne
žino, ar jis nuoširdžia^ ar pašie
piančiai kalba.

— Bet tas ramumas manęs ne
masino, — prisipažįsta mergaitė ir 
smalsiai seka Stasionio veidą. — 
Man patinka vėjai, audros, man 
patinka neramūs žmonės!

— Tačiau nelengva laipioti kal
nų viršūnėmis, kur laukiniai vė
jai daužosi. Slėnio gyventojai 
smulkmenomis pasitenkina. Jų 
miegas gilesnis ir sapnai ramesni.

— Bėt nėra kam jų dainos 
klausyti, — pabaigia mergaitė.

Vakaras vaikščioja kartu su 
jais.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
GREIT BUS DAUGIAU ŠNIPŲ, 

KAIP ŠNIPINĖJAMŲJŲ
Okup: lotos Lietuvos sustambin

tų kolchozų priešaky pastatyta 
daugiausia iš Rusijos atgabenti 
komunistai. Okupantai tuo dar ne
sitenkina. Jie kiekviename kolcho
ze steigia komunistų partijos 
branduolius taip pat iš atgabentų 
komunistų. Dabar tai lengva pada
ryti, nes sustambintų kolchozų 
vadovybė įsikuria sodžiuose ir 
miesteliuose ir gyvendama didesne 
mase nebijo partizanų. Šitie bran
duoliai kolchozuose yra visagaliai. 
Jų rankose yra kiekviena kolcho- 
zininko likimas. Pav. „Lenino var- 
dį” kolchoze, Žarasų apskr. komu- 
do“ kolchoze, Zarasų apskr. komu
nistai ir 4 kandidatai į partiją: 
Adam Stasevič, Stanislav Stasevič, 
Piotr Uchronovič, „garsioji” Anna 
Kropp ir kt. Jie ne tik „šviečia” 
kolchozininkus, bet ir organizuoja 
bolševikinius „aktyvistus”. Tokių 
„aktyvistų” dabar visur yra: gy
vulių hermose, miške medžius ker
tančių tarpe ir net paskiro kolcho- 
zininko bute. Tai yra bolševikų 
organizacijos šnipai. Kolchozo ko
munistų organizacija stropiai vis
ką ir visus prižiūri, viską seka ir 
atradusi kokius nors „trūkumus”, 
tuojau juos nurodo kolchozo val
dybai ir d-auge nustato priemones 
tiems „trūkumams” pašalinti. Jie 
yra tikrieji Kremliaus interesų 
sargai okupuotoje Lietuvoje. Atsi
radus Kokiam ekstra reikalui, į 
kolchozą tuojau atvyksta rajono 
centro komiteto komunistai. Perio
diškai kolchozą lanko rajono KPb 
sekretoriai Binkis ir rusas Glebov. 
Nežiūrint jų priežiūros, kolchozas 
pavėlavo valstybei javus atiduoti 
ir tik dėl to, kad neturėjo kuliamo
sios mašinos.

KAŽACKO ŠOKAS
LIETUVIŠKAS ANSAMBLIS
Okupuotoje Lietuvoje dainų ir 

šokių liaudies ansamblis pavers
tas tikru bolševikinės propagandos 
įrankiu. Jo meninis vadovas Jonas

— Betgi kol tas Samsonas 
užaugs, aš dar pačempijonausiu.

Dainuoja Nemunas, nerimsta 
pušynas ir aimanuoja smėlis po 
kojomis.

Išbaidytas paukštis purpteli ir 
cypsėdamas nuskrenda į tamsu
mas.

Maži miestelio namų langai ži
buriuoja.

Kambariuose ramu, miela ir nuo 
sienų žvalgosi paveikslai.

STAS1ONIS sklaido storą užra
šų sąsiuvinį.

Kai kurios vietos subraukytos, 
suteptos Kai kurie sakiniai stip
riai pabraukti.

Pats stebisi, kaip Emilė ryžosi 
leisti jam skaityti.

Pradžioje visur figūruoja Pe- 
I tras. Su juo jai lengva ir ramu. 
Jis sutirpdo jos nerimą ir atneša 
glėbį palaimos.

Toliau keli žodžiai apie jį. Se
kantis sakinys subraukytas, už
sodintas.

Kitoje vietoje mergaitė rašo:
,„Aš matau jį klasėje. Jis stovi 

mokinių akivaizdoje ir galvoja: 
„Aš noriu didelis būti! Antžmo
gis!“ O mokiniai laukia iš jo šir
dies... Žmogau, kodėl tu per save 
tematai kitų?!“

Perverčia kelis puslapius ir 
I skaito toliau:

„Šiandien jis man pasakė: „Esu 
pasiryžęs daužyti stabą, kuriam li
gi šiol aukas deginau. Prieš mane 

Į veriasi nauji pasauliai...“ Ką tai 
Į reikštų? Ką jis turi galvoje? Jo 
I pasakymai visuomet takie migloti 
į ir neaiškūs...“

Stasionis verčia puslapį po pus- 
Ilapio. Nori būti ramus, bet vidus 
į skrūpčioja, maištauja.

Švedas, baletmeisteris Juozas Lin
gys, dirigentas Stepas Stepulis už 
nuopelnus bolševikams apdovano
ti Stalino ordinais. J. Švedas be 
to dar „išrinktas“ į Lietuvos „par
lamentą deputatu“.

Šiemet ansamblis atšventė savo 
veiklos dešimtmetį. Ta proga pasi
girta, kad jo repertuaras paskuti
niu laiku praplėstas ir į jį įtrauk
tos tokios „vertingos“ dainos, kaip 
pav. „Kolūkiečio ačiū Stalinui“, 
„Ačiū Stalinui“, „Stalinui skamba 
mūsų daina“, „Kolektyvinio dar
bo maršas“, „Platūs kolektyvo ho
rizontai“, „Mūsų kolūkio pirmi
ninkas“ (Ivanov ar Petrov). Be 
šių lietuviškų „liaudies“ dainų į 
repertuarą Įtraukta ir „broliškų
jų“ respublikų tokios pat liaudies 
dainos, pirmoje eilėje rusų, toliau 
ukrainiečių, gudų, čuvašų ir t.t. 
Dabar ansamblio repertuarą suda
ro 60 lietuviškai sovietinių dainų 
ir 20 kitų tautų dainų, 45 šokiai. 
Šokių repertuaras esąs dar pra
plėstas rusų, ukrainiečių ir kt. tau
tybių liaudies šokiais. Pirmas an
samblio koncertas įvyko 1941 m. 
vasario 23 d. sovietų armijos gar
bei. Jame pirmą sykį išpildyta 
pirmoji Lietuvoje to paties Švedo 
parašyta sovietinė daina. Be jos, 
dabar Švedas parašė dar 50 tokių 
pat dainų, kurių 10 įtraukta į an
samblio repertuarą. Švedas yra 
vienas sovietinamos Lietuvos him
no autorių. „Čiurlionięs“ vardu 
liaudies ansamblis, veikęs Vilniu
je vokiečių okupacijos metu ir da
bar tremtyje, bei Amerikoje, bol
ševikų yra ignoruojamas. Jie tei
gia, kad jo niekad nebuvo. „Tik
rasis liaudies ansamblis“ esąs at
sikūręs 1942 m. Rusijoje iš pabė
gusių iš Lietuvos komunistėlių ir 
buvo skirtas raudonajai armijai 
Jirksminti.

Dabar sukomunistintas „liau
dies ansamblis“ dainuoja ne tik 
Lietuvoje, bet vežamas ir į kitus 
rusų valdomus kraštus. Pereitais 
metais Stalino gimtadienio proga 
buvo net Maskvoje. Justas Palec
kis už visus bolševikinius ansam
blio nuopelnus apdovanojo jį da
bar garbės raštu.

MASKUOTI TRĖMIMAI. .
Lietuvoje vėl vykdomi nauji tiė- 

mimai, šį kartą -darbams pagal 
Stalino penkmečio planą prieTurk- 
menijos ir Volgos kanalų. Tam 
tikslui bus „suieškota“ 100.000 
„darbo žmonių“, kurių ne vienas 
net apšaukiamas „darbo savano
riu”. Pirmieji transportai jau iš
vežti. Kad toji trėmimo akcija bū
tų r.uo visuomenės akių nuslėpta, 
per radiją, spaudą, sus-mus etc. 
varoma agitacija „patiems vykti” 
(faktiškai kandidadus patiekia 
MVD iš nepatikimųjų tarpo), nu
rodant tų statybų „grandiozišku-

Atsiverčia naują puslapį:
„šiandien Kūčios. Jaučiau, kad 

jis nepakelia vienatvės ir visą die
ną blaškosi.

Vakare užėjau pas jį. Radau ne
ramų ii' susikrimtusį... Atsisėdau 
šalia. Jis nedaug tekalbėjo, 
bet, man rodos, jį svaigino mano 
artumas.

Palikau. Tegu pajunta savyje 
žmogų ir težino, kad viršukalnėse 
sunku išsilaikyti....

Kelis kartus vėl prisimenamas 
Petras:

„Kur tu esi? Juk buvai man ge
rasis angelas sargas. Mėgau tavo 
ramumą ir gaivinančius žodžius.

Ar tu žinai, kad šalia manęs gy
vena neramus žmogus, kuris dau
žo mano praeities tumus?

Aš nežinau, kuo visa tai baig
sis? --------—‘

Stasionis užverčia sąsiuvinį.
Rankos virpa. Kakta susiraukš- 

iėjusi. Viduje baisus uraganas.
Mato save šitos mergaitės už

rašuose ir klausia save: ar iš ti
krųjų toks esu?

O ten toli, praeityje, pieva lak
sto du jaunuoliai ir, rinkdami gė
lės, dainuoja.

Ne, jis nenori girdėti tos dainos. 
Jis nenori jausti gėlių kvapsnio, 
kuris svaigino dvi širdis.

Jam pakanka šitų dykumų, ku
rių platybėse ligi šiol vaikščiojo.

Tegu smilksta dūmai praėjusių 
dienų stabui, — jis nedaužys jo ir 
ugries negesins...

Atsikelia nuo stalo ir prieina 
prie knygų lentynos. .

Įsižiūri į gražiai surikiuotas

PATARIA' AMERIKIEČIAMS 
NAUDOTIS UEIUV1U

PATYRIMAIS
JAV didėja ekcija prieš bolše

vikus, o drauge visa eilė institu
cijų įtraukiamos į studijinį dar
bą. Stiprėjant antibolševikinei 
propagandai, drauge norima pasi
mokyti iš savo, taip pat priešo 
praeities klaidų. Apie nacių pada
rytąsias klaidas, neleidusias įvei
kti Sov. S-gos, daug tiesos parašė 
buv. žymus Rozenbergo „Okupuo
tųjų kraštu Ministerijos“ pareigu 
nas P. Kleistas savo veikale „Tarp 
Hitlerio ir Stalino’*, kuriame pa
stebi, jog galimumas laimėti Sov. 
S-gos pavergtas tautas buvo taip 
arti, tereikėję tik vokiečiams su
eiti į tiesioginį kontaktą su lietu
viais, latviais, estais, ukrainiečiais 
ir rusais. Deja, išėjo kitaip.

j Belgų „L’unitė belge”, savo sau- 
j šio 6d. laidoj svarstydama tuos 
pačius galimumus ir prisimindama 
Kleisto veikalą, pastebi, jog ameri
kiečiams, kurie tikisi sulauksią 
„trečiosios rusų revoliucijos”, taip 
pat vertėtų iš tų klaidų pasimoky
ti. Šiuo metu ne dešimtys, bet 
šimtai įvairių am-čių institucijų 
narinėja Sovietų gyvenimo sąly
gas, renka medžiagą ir ją doku
mentuoja. Į darbą įtraukti r.e tik 
geriausi un-tai, bet ir tokie vyrai, 
kaip gen. Mc. Cluie, kuris am-čių 
invazijos metu Š. Afrikoj vadova
vo anglosaksų psichologinio karo 
vedimui, arba psichologas W. Gar- 
dneris, kuris specialiai pasiunčia
mas į Lake Succes stebėti rusų 

j delegacijos. Prie tų visų laikraščio 
samprotavimų prancūzų k. lei
džiamas „ABN-Corr.” prideda sa
vo pastaba, jog belaukiant tos 
trečiosios rusų revoliucijos, neuž
tenka savo išvadų grįsti vien teo
riniais išskaičiavimais iš anksto, 
bet juos reikia pagilinti psicholo
giniais prispaustųjų tautų patyri
mais, būtent lietuvių, estų, ukrai
niečių ir kt.

GERIAUSIAS MAISTAS IS 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo:
Čekoslovakiška dešra 1 sv. 
Airiška salami 1 sv.
Daniška salami Isv.
Kiaulienos dešros 1 sv.
Arbatinė dešra dėžu

tėse 12 oz. 2/9
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Sūdyti laišiniai 1 sv. 4/-
Dešrelės (frankfurtinės)—

1 dėž. 4/3
i Olandiškas sūris 1 sv. 3/2 

Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/- 
Raugintų agurkų dėžė 2/6 
Austrai.. riešutinis

sviestas 12 oz. 2/-
' Uogienė 2 sv. 6 oz. dėžė 3/3 

Mėsos paštetas 7 oz. ~/9
; Jei užsakymas viršija 60 šil., 

persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietiją.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2. Telef.: 

SHOreditcb 8734.
Galima gauti įvairių maisto da
lykų Reikalaukite kainaraščių 
arba nurodykite dalykus, kurių 

pageidaujate

mą”, kaip kad, pav. š.m. vasario 
mėn. išleistame „Jaunimo Gretų” 
Nr. 2, kur LTSR Mokslų Akademi
jų tikrasis narys, prof. dr. K. Bie- 
liukas,gausiai iliustruotame straip
sny „Volga-Donas?, įiodinėja, 
jog tuos ir panašius darbus atli
kus, „bus kaip pasakoje; elektra 
ars ir sės, elektra derlių ims... Ta
da Maskva taps uostu 5 jūrų: Bal
tijos, Baltosios, Kaspijos, Azovo 
ir Juodosios. Tai statyba, kuri mus 
dar labiau priartins prie mūsų 
visų tikslo — komunizmo.”

GRAŽU BURLIOKŲ 
VALDOMUOSE SOVCHOZUOSE

Vilniuje įvyko sovehozų „darbuo
tojų” pasitarimas. Dalyvavo visi 
į Lietuvą atsibastę maskoliai ir 
užėmę sovehozuose vadovaujamas 
vietas. Po sovehozų ministerio ru
so Mamajev pranešimo, kalbėjo 
eilė sovehozų ir sovehozų tresto 
direktorių. Visi skundėsi, kad vis 
dar nepakankamai kovojama su 
„buožėmis”. Be to, skųstasi dėl di
delio biurokratizmo. „Dūkšto” 
sovehozo direktorius Šapalov’as 
nurodė, kad paskutiniais mėne
siais jis gavęs 3.000 direktyvų, 
kurias reikėję perskaityti ir raštu 
atsakyti. Dėl to visi turėjo sėdėti 
raštinėje ir nebuvo kam sovehozo 
ūkio prižiūrėti. Tokio šeimininka
vimo rezultate tik 50 nuošimčių 
traktorių buvo atremontuota, o ki
ta 50 nuoš. liko nenaudotina ir pa
vasario sėjos planas neįvykdytas. 
Pasitarimą sekė iš Maskvos at
siųstas SSSR sovehozų ministeri
jos atstovas Zavialov.

BULAKA RADO „BURDINGEKĮ”

Dailininkas Bulaka, gyv. Vilniu
je, neseniai buvo išvykęs keletai 
dienų. Grįžęs nustebo, radęs kam
bary begyvenantį „nieko gera nele- 
miančios išvaizdos” burlioką ir be
sinaudojantį jo daiktais. Beaiškin
damas naujojo „burdingerio” atsi
radimo priežastį dailininkas suži
nojo, kad tuo metu, kai jis buvo 
išvykęs, namų užvaizdą Speičys, 
pasistatęs prie namo kopėčias pri
lipo kambario langą, išpiovė stiklą 
deimantu, įkišęs ranką atidarė lan
gą,įlindo į kambarį ir iš vidaus ati
daręs kambario duris, Įleido; „ką 
tik iš Urdmurdijos Autonominio 
krašto deleguotą, į LTSR darbuo
toją“ Kuomet tokis dalykas paaiš
kėjo, nepraktiška buvo kelti teisių 
į kambarį klausima.Dabar Bulaka 
gyvena su urdmurdu ir nežino: jis 
ar urdmudas yra „burdingeris”.

Patartina atostogas praleisti 
Blackpoolyje. Maistas ir nak
vynė dienai dvylika ir pusė š;- 
lingo. Prašoma iš anksto užsi
sakyti. Kreiptis adresu: D. 
Morgan ir E. Steckienė, 62 
Holmfield Rd„ Blackoool.

5/6 
5/- 
7/- 
5/6

knygas, pagiosio jų viršelius, bet 
nieko negalvoja.

Pro langą mato mokinius, girdi 
jų kalbas.

Mato ir Emilę su nepažįstamu 
vyru. Koks liesas jos veidas, koks 
trapus liemuo! Kokios mažu? 
mintys vargina jos galvą! —-------

PRAEINA procesijos dienų.
Gėlės susikrauna naujus žiedus. 

Pienių stiebeliai pasipuošia smul
kiais pūkeliais.

Tik Nemunas dainuoja’ tą pačią 
dainą ir baltas smėlis vienodai 
girgžda po sojomis.

Į Stasionio kambarį įbėga jau
nutė mergaite ir įmerkia naujų 
gėlių.

— Emilė prašė pakviesti jus 
pasivaikščioti! — šelmiškai šyp
sosi :ns akys.

Stasionis žiūri į ramuni j ir 
gvazdikų žiedus. Jo veidas ramus, 
truputį išblyškąs.

Jaunutė mergaitė primena jam 
praeities pasakas, ir jis atsistoja.

— Turi laiko, Stasyte?
— Tariu'
— Tai einava pasivaikščioti!
— Vienu <’.u9
— Vienu!
Mergaitės akys nušvinta, jauna 

krūtinė susiūbuoja ir ji nukaitusi 
sako:

— Gerai, einava! Aš ta’p ir no
rėjau...

Kai varteliai sugirgžda, pro lan
gą žvilgteri Emilė ir skaudžiai įsi
tikina savo spėliojimų tikrumu.

Tiktai ji negali suprasti, kodėl 
po tok’o didelio pasitikėjimo, no 
ano sąsiuvinio jis pasidarė ja: 
kurčias ir nebylys.

Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 
mediciniškas kraujo analizes (Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metabolizmą, 
ir t.t. 16, St. Gabriels Rd., London, 
N.W.2, tel. GLA 8776.

— Čia tavo geroji tetulė surašė 
visus žodžius, kurių tu neturėtum 
sakyti.

<Z^eLmaclienic

RIMČIAI
GYVENIMAS — MALDA

„Ko tik prašysite Tėvą mano 
vardu, jis jums duos. Iki šiol jūs 
nieko neprašėte maro vardu. Pra
šykite ir gausite, kad jūsų džiaugs
mas būtų pilnas.” (Jon. 16, 23-24).

Ką reiškia prašyti Jėzaus var
du? Pirmiausia melstis tuo pačiu 
nusiteikimu, kuriuo Jėzus meldėsi. 
„Tėve, ne mano valia teesie, bet 
tavo.“ Šia mintimi turi prasidėti 
ir baigtis kiekviena žmogaus 
malda

Mes visi žinome, kaip ta: yra 
sunku prasiveržti prie tos didžiad
vasės maldos kai vargas visu svo
riu slegia žmogaus sielą;Laimingas 
kuris pajėgia savo vargą, save patį 
ušsimiršti dieviškajame „Tu” ir 
Dangaus Tėvo meilėje. Užsimirš
dami savo didelius ir mažus reika
lus ir paklusdami Dievo valiai, vi
sa kita mes gautume, nors būtu
me nesuminėję ir neišvardiję savo 
maldoje.

Yra žmonių, kurie galvoja, kad, 
ko nors iš Dievo prašydami, jie tu
ri savo malda Dievą įtikinti, kad 
jų reikalas tikrai svarbus. Tuo 
tarpu aiškūs Kristaus žodžiai rodo, 
kaip visa tai yra beprasmiška, 
„Melsdamies — sakė Jėzus — 
daug nekalbėkite, kaip pagonys; 
nes jie tariasi būsią išklausyti, jei 
daug kalba. Taigi nebūkite į juos 
panašūs, nes jūsų Tėvas žino, ko 
jums reikia, pirma, nekaip jį pra
šote.” (Mat. 6, 7—8)

Viena, kuo mes galime ir turime 
maldoje Dievą įtikinti, tai savo 
pasitikėjimo ir meilės stiprumu.

Kai mūsų malda remiasi Dievo 
meile, tada mums nesunku supras
ti ir savo gyvenime vykdyti Išga
nytojo žodžius: „Reikia nuolat 
melstis ir nepaliauti”. Veikli Die
vo meilė gali visą mūsų gyvenimą 
paversti maida.

Dievas yra apie mus. Jis mus 
apsupa iš visų pusių. Kur tavo 
mintys beplauktų, visur Jį su
tiks. Reiktų būti aklam ir neiš
manančiam, kad galėtum praeitį 
pro Dievą, Jo nepastebėdamas. 
Šviesa, kuri tave supa, yra Jo su
kurta. Oras, kuriuo tu alsuoji, yrą 
Jo išvalgotas. Kiekviena piūtis 
liudija apie visur esančią Jo kūry
binę jėgą. Kiekviena gyvybės 
funkcija yra jo mintis ir Jo darbas.

Maldos kupina širdimi lietuvis 
ūkininkas pradėdavo pavasario 
sėją ir kryžiaus ženklu berdavo 
pirmąją grūdų saują dirvon. Kai 
sekmadienių vakarais jis vaikščio
davo palaukėmis ir klausydavosi, 
kaip vasarojus šr.era, stebėdavo, 
kaip žįrnienojai lukštena žiedus, 
mezga ankštis, kaip pievos žydi, 
kai rankomis glostydavo bręstan
čias javų varpas, jo krūtinėje gi
liai nusmelkdavo, nes jis čia susi
tikdavo patį Dievą. Su šiuo Dievu 
jis nesiskyrė niekuomet. Su juo jis 
išgyveno džiaugsmo ir skausmo 
valandas, su juo jis ištvėrė ilgus 
žiauriausios priespaudos metus. 
Dievo stiprinamas jis nešė iš Prū
sų „Aukso altorių“ ir savo krūti
ne atlaikė kazokų puolimą Kra
žiuose Ir šiandien tas pats Dievas 
stiprina lietuvi, beginantį savo na
mus, kryžiais paženklintus laukus 
ir savas bažnyčias. Dievą savo šir
dyje jaučia ir Jam savo gyvenimo 
auką aukoja ir miškų partizanas, 
ir iškantintas kalinys ir tremtinis 
S’biro katorgoj... Koka tai nuosta- 
'* malda yra visų šių mūsų kanki
nių gyvenimas ir jų mirtis. Tai 
t. alda, kuri į dangų kyla visos mū
ši kenčiančios tautos vardu. Ši 
tautos gvvenimo malda yra vie
nintelė mūsų ateities viltis. K.V.K.

Halifaxo skyrius gegužės 6 d., 
sekmadienį, 13 vai. vak punktu
aliai, YMCAos patalpose, Crossley 
Str. Halifaxe

RENGIA MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys kun. J. Kuz- 
mickis. Bus meninė dalis. Maloniai 
kviečiame Halifaxo ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti. Valdybą

Ieškoma Kazė Baliūnienė — Si- 
maitytė, kilusi iš Kretingos apskr. 
Ji pati arba ją žiną prašomi pra
nešti: Anna Kurselius, Haus 
Nr. 237. (17) Altschweier b. Būhl, 
Slid Baden, Germany.

Ieškomas Pranas Karociejus. 
Ieško: Petras Zinka 11, Grayling 
Rd. London, N.16.

3



4 « . - -
■■■■■■ I ■■ K" i ■!■— .¥'■» i ■■■■■■■■■—■uh

TANŽĖRAS
KONTRABANDININKU ROJUS
Tanžėras —žvagių landa, kuri 

bando prisidengti tarptautinės ad
ministracijos eksperimento skrai
ste. Čia bujoja visų rūšių nusikal
timai ir apgaulės, išskyrus organi
zuotus lošimus (pinigais), kurie 
įstatymu draudžiami. Kasmet čia 
įvyksta daug žmogžudysčių bei 
žmonių pagrobimų, tačiau vietinė 
tarptautinė policija mažai pastan
gų deda tuos nusikaltimus išaiš
kinti. Sakoma, kad Tanžėre žmo
nės taip paslaptingai dingsta, kaip 
kad čia dingo tūla „grafienė” Mag
dė d’Andurian’ė. Minėta Magdė 
dar vadinama „paslaptingoji Vid. 
Rytų moteris”, vienu laiku ruošės, 
slaptai pargabenti aukso dulke., 
iš P. Afrikos į Prancūziją, tačiau 
staiga, be pėdsakų dingo iš savu 
jachtos.

Tanžėras yra šiaurės vakarų 
Afrikos smaigaly, apie 20 mylių 
atstu nuo Ispanijos. Jei jis būtų 
stiprios valstybės rankose, jis pil
nai galėtų kontroliuoti Gibraltaro 
sąsiaurį; dėl to priežasties 1923m. 
jis buvo paverstas tarptautine 
zona.

Tanžėro administracija sutvar
kyta taip, kad ji būtų patogi vi- 

.siems, išskyrus jo gyventojams — 
muzulmonams. Miestas laikomas 
Maroko diplomatine sostine bei 
užsienio valstybių pasiuntinybių 
buveine, tačiau Marokas, nors 
formaliai laikomas imperija, bet 
faktinai yra Franko Ispanijos 
kolonija. Ši tarptautinė zona yra 
225 kv. mylių ploto, Kontrolinio 
Komiteto valdoma, į kurį įeina aš- 
tuonių valstybių atstovai. Vyr. 
Administratorius, t. y. burmistras 
yra vienas olandų diplomatas, po
licijos vadas — Belgijos kariuome
nės pulkininkas. Miesto gyventojų 
sudėtis maždaug ši: 100.000 mau
rų, iš kurių 80.000 muzulmonų ir 
20.000 Žydų; 12.000 ispanų; 3.500 
prancūzų; 1.500 anglų ir 150 ame
rikiečių. Laikraščiai leidžiami is
panų, prancūzų ir anglų kalbomis. 
Arabų spauda varžoma.

Didesnė vietos gyventojų dalis 
—beturčiai, tačiai šalia jų yra 
stambių turtuolių. Tanžėro gyven
tojai, būdami visai atskirti nuo 
Moroko, jei ir norėtų, negali doru 
keliu užsidirbti pragyvenimą. 
Tanžėro laisvasis uostas yra labai 
patogioj vietoj, todėl kontrabanda 
svarbiausias vietos gyventojų ver
slas. Be kontrabandos, antras svar
bus verslas, yra pinigų keitimas.

Sakoma, kad vietos gyventojai 
skirstosi į tris kategorijas: tikri 
kontrabandininkai, iš dalies — 
kontrabandininkai ir atsitiktini 
kontrabandininkai. Uoste galima 
iškrauti ir sandėliuoti bet kurias 
prekes. Čia nėra nei muito, nei uos
to rinkliavų. Taip pat viską iš čia 
galima išvežti, žinoma, jei turima 
susisiekimo priemonių — laivų. 
Vienintelis nepatogumas, tai blo
gas uostas, nes jis niekad nebuvo 
tinkamai įrengtas ir tai dėl to, kad 
nekonkuruotų kaimyninių uostų: 
prancūzų Kasablankos ir ispanų 
Sentos.

Nežiūrint tai, šiame uoste visuo
met yra didelis judėjimas: iškro
vimas bei pakrovimas nelegalių 
prekių. Cigaretės, auksas, deiman
tai, įvairios brangenybės, bankno
tai, šilkas ir narkotikai — yra tos 
gerybės, kurios kontrabandos ke
liu eina per Tanžėrą į Europą bei 
Afriką. Per šį uostą praeina net 
stambieji kroviniai, kaip šaldytu
vai, automobiliai, municija ir ma
šinos.

Didelis yra ir keleivių judė
jimas. Kadangi nereikalaujama 
nei įvažiavimo, nei išvažiavimo 
vizų, dėl to Tanžėras yra ypatingai 
patogi vieta įvairiems pabėgė
liams. kaip pav. kriminialiniams 
nusikaltėliams ir įvairių valstybių 
kariuomenės dezertyrams.

Mieste daug kavinių ir restora
nų, kuriuos laiko ispanai bei pran
cūzai. Didžiausias liuksusinis vieš
butis ..Hotel Minrah” yra tvarko
mas vienos britų bendrovės. Iš to 
viešbučio puikus reginys į miestą 
bei uostą, o taip pat kitoj sąsiau
rio pusėje į didingus Ispanijos kal
nus. Viešbutis stovi ant aukštu
mos. Jos papėdėje yra pasenu
sioms bei paliegusioms beždžio
nėms rezervatas — prieglauda, 
kurią seniau įsteigė vienas anglas, 
gyvuliu mylėtojas. Netoli jos gy
vena viena arglė su 30 sijamo ka
rnų ir amerikietė (grafienė) su 

•40 šunų.
Iš vienos pusės Tanžėras moder-

niškas miestas, kuriame yra naujo 
stiliaus puikūs pastatai, o iš kitos 
—jis yra viduramžių miestas, kur 
gyvačių kerėtojai gatvėse rodo sa
vo meną. Amerikiečių pasiuntiny
bė yra senuose rūmuose, o konsu
latas — buvusiame hareme. Šie du 
pastatai sujungti arkos pavidalo 
tilteliu, kurio apačia eina siaura 
senoviška gatvelė, vedanti į mu
zulmonų kvartalą, Medina vadi
namą.

Daugelio namų sienos nuteplio
tos įvairiais skelbimais bei šūkiais 
„Gerkit Cocą—Colą”, „Tegyvuo
ja Ispanija; mirtis Frankui” ir pa
našiai. Ispanų kine „Cine’ Rex” ro
domos vakarietiškos filmos. Iš 
Amerikos ištremtas barzdotas neg
ras pajūry parduoda keptus viš
čiukus. Fantastiškiausias Tanžėro 
naktinis klubas, laikomas dviejų 
jaunų amerikiečių, kuriems pade
da rusė. Vienas pabėgėlis — aus- 
tralietis laiko naktinį klubą, kurį 
jis visai teisingai vadina geriausia 
vieta blogiausiems pasaulio žmo
nėms

Norint išsiųsti laišką, galima pa
sirinkti vieną trijų paštą: ispanų, 
britų ar prancūzų. Tie paštai gat
vėse turi savo atskiras laiškams 
dėžutes. Tanžėre galioja įvairūs 
pinigai. Jų kursas priklauso pa
klausų bei pasiūlų. Pinigų keitimo 
bei jų kurso nustatymo centras 
yra prancūzų kinas „Cinema de 
Paris”, kuris atlieka Tanžėro bir
žos rolę. Iš čia telefonu pranešama 
pinigų kursas vakarų Europos juo
dosios rinkos makleriams. Tanžė
re yra apie 40 bankų ir daug pini
gų keitėjų, kurie savo būdelėse at
lieka įvairias pinigines operacijas.

Į Tanžėrą daugiau suplaukia 
pinigų nei žmonių, nes čia nėra nei 
pajamų, nei kitų mokesčių. Kiek
vienas gali Tanžėre įkurti ben
drovę, tačiau ta bendrovė privalo 
turėti ne mažiau kaip 50.000 fran
kų (120 svarų) pagrindinio kapita
lo. Vienintelis mokestis — tai 5% 
nuo pag. kapitalo. Todėl apie 2.500 
įvairių b-vių turi čia savo cfentri- 
nes būstines.

Tanžėre veikia net keturios skir
tingos teisinės sistemos. Ginčus 
tarp muzulmonų sprendžia kora- 
niškas teismas (pagal Korar.o įsta
tymus),tarp žydų — rabinų teis
mas, o ginčus, kur viena šalių yra 
svetimtautis — mišrieji teismai, 
kurie taiko šiek tiek pakeistus 
prancūzų įstatymus. Amerikiečių 
bylos priklauuso JA Valstybių 
konsulariniam teismui, nes Ameri
ka nesutiko atsisakyti savo ekste- 
ritorijalinių teisių Maroke.

Istorijos bėgyje Tanžėras buvo 
valdomas finikiečių, romėnų, van
dalų, Bizantijos valstybės, gotų ir 
arabų, 1471 metais jis pateko i

,,BRITANIJOS LIETUVIS”

portugalų rankas. Kai 1662 m 
Anglijos karalius Karolis II /ėdė 
Portugalijos princesę Kateriną, 
Tanžėras, kaip princesės kraiti:' 
perėjo į Anglijos valdžią. Kadangi 
Anglijai brangiai kainavo Tanze- 
ro gynimas nuo maurų puldinėji
mų, 1684 m. anglai Tanžėrą aplei
do. Ilgą laiką maurai laikė Tanžė
rą apgulę ir jo tyčia neėmė, nes 
laukė, kad anglai pabaigtų įrengti 
uostą. Tačiau anglai apleido Tan
žėrą uosto neužbaigę. Tanžėriečiai 
iki šio laiko laukia, kad kas nors 
jiems pastatytų geresnį uostą. (L.)

KAIP LIETUVIAI KURDINASI
IR ORGANIZUOJA KULTŪRINE 

VEIKLĄ.
Ir kur tik tų lietuvių nėra. Pas

kaičius pranešimus, laiškus ir pas
kiausią liet, spaudą, galima susi
daryti apytikrį vaizdą, kaip lie
tuviai kuriame krašte kurdinasi 
ir kaip jiems sekasi ten organizuo
ti lietuviškąją veiklą. Naujųjų 
tremtinių įnašu pasitenkinimą rei
škia tiek „Draugas” su „Naujie
nomis”, tiek „Dirva” ir kt. lietuvių 
laikraščiai bei žurnalai

Inž. Ivanauskas, pabėgęs iš me- 
nonitų įsikūrė ir gavo darbą kaip 
kelių inžinierius ir urbanistas Pa
ragvajuje, vaikų gyd. Jakševičienė 
su šeima net Pakistane. Australi
joj Sidnėjuj ir Adeleidėj yra jau 
susibūrusių daugiau kaip po tūk
stantį lietuvių. Ateity čia ir Mel
burne bus didžiausi lietuvybės 
centrai. Bet ar tik ne vieningiau
sia lietuvių kolonija yra Canberoj, 
kur į 
renka 
gerai 
žino 
prancūzų 
joje lietuvių beliko vos apie 200. 
Rašyt. Jurkūnas-Šeinius dirba 
koop. s-goj, buv. pasiuntinybės se
kretorius VI. Žilinskas yra ekon. 
įstaigų revizorius, tautotyrininkas 
J. Lingis-Šiaurės muziejuj,
Balučio duktė, J. Šaulys, V. Ged
ui in as-Amerikos 
Rimeika ir E Varnauskas baigė 
medic, mokslus ir gavo geras vie
tas. Kolumbijos prezidento brolio 
ūky dirba dr. Kaniauskas. Beveik 
visų Argentinos prezidentų ūkiuo
se taip pat buvo galima sutikti lie
tuvių. Prezidento žmonos vado
vaujamos visuomenės šalpos or- 
jos Buenos Aires mieste skyriaus 
vedėjo pareigas eina buv. tremti
nys J. Pronskūnas, o prezidentū
ros informacijų skyriuje dirba Bu- 
čas-Bučinskas. B. Aires guberna- 
tūros Sans Souci vasarnamio ve
dėjas yra V. Senulis. B. Aires im
tą baigė Petras Krapovickas, ku-

sus-mus iš apylinkių prisi- 
apie 100 lietuvių. Labai 

lietuviškai kalba ir puikiai 
Lietuvos praeitį tenykštis 

ambasadorius. Švedi-

min.

ambasadoj.

NUOSTABUSIS S O DIN! N K A S

Žiūri Adomėnas
Ir galvelę kraipo: 
Jaunas jo medelis 
Ėmė ir nuleipo.

Sumanus žmogelis 
Neilgai galvoja. 
Laimė, turint protą, 
Rankeles ir kojas.

LIETU VI Al SVETUR
Čikagoje veikiąs studijų klubas 

metiniame susirinkime išrinko 
naują valdybą, kurią sudaro: K. 
Barauskas, J. Paplėnas, R. Šulai- 
tis, K. Zaikauskas ii K. Žemeckas.

„Amerikos“ savaitraščio redak
torius praneša, Kad jau pasiruošta 
vietoj „Darbininko“, „Lietuvių 
Žinių“ ir „Amerikos“ leisti naują 
laikraštį. Jis eisiąs du kartu per 
savaitę ir būsiąs 8 puslapių. Ne
pranešta dar kur jis eis ir kaip 
vadinsis.

Buvęs Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas Dr D. Jasaitis 
apsigyveno Columbus, Ohio, kur 
gavo darbą šv. Annano ligoninėje.

Dr. Vytautas Povilams, dirbąs 
Montrealio universitete, siaučiant 
gripo epidemijai Kanadoje, pada
rė eilę tyrinėjimų ir surado ligos 
kaltininkus. Apie jo darbus pla
čiai rašė Kanados laikraščiai Star 
ir The Gazette.

J. V. Valickas, po 5 mėnesių ke
lionės po Meksiką, grižo į Netvar
ką, N.J. Per tą laiką, kaip „Dirvai” 
praneša, gerai „lopė” sveikatą, 
keliavo ir daug patyrė.

„Nepriklausoma Lietuva“, Kana
dos lietuvių laikraštis, gegužės 5 d. 
minės savo 10 metų sukaktį.

Dr. K. Matulaitis ir Dr. Z. Ivins
kis ruošiasi leisti Lietuvos istori
jos dokumentus, rastus Vatikano 
archyvuose.

Amerikoje atsikūrusi Lietuvių 
Rašytojų draugija yra numačiusi 

ris savo studijoms naudojosi Lie
tuvos literatūros istorija, Vilniaus 
albumu etc. Jis gerai kalba lietu
viškai, kaip ir jo vyresnieji broliai 
Antanas, kuris Kordobos un-te 
dėsto agronomiją, ir Petras, inži
nierius. Argentiniečiai ir lietuviai 
džiaugiasi mažučiu laiveliu 
„Eldalen” iš Švedijos į Argentiną 
atvykusiais 82 pabaltiečiais trem
tiniais, kurie visi taip pat atsivežė 
savo darbo įrankius. Brazilijoj Sao 
Paolo mieste surengtą nepaprastai 
gausų vaši 16 minėjimą A. Žibąs 
nufilmavo televizijai. Vėliau Sao 
Paolo televizijos stotis tas iškilmes 
transliavo.

Vysk. Brizgys, gavęs iš Vatikano 
leidimą, išvyksta į JAV. Į ten nu- Į 
vykęs kan. F. Kapočius kuriasi 
Marionopoly, Salezietis kun. Ur- , 
baitis, lietuvis misininkas Kino j o- ■ 
je, suimtas kinų komunistų ir iš ‘ 
kalėjimo dingo. Manoma, kad jis ’ 
arba yra nužudytas, arba išvežtas 
l Sibirą. Berlyne vargan pateku
siems lietuviams daug padeda tė
vas Kinas. Am. lietuvė A. Šimkutė 
Vašingtone pasiekė pulk, leitenan
to laipsnį. Dainininkė O. Kaskas 
yra dainavimo instruktorė India
nos un-te, kur jos vyras taip pat 
dėsto teisę. Geriausias JAV moks
linių laimėjimų perteikėjas Will
iam Laurence, ,,NY Times” mokslo 
sk. vedėjas, yra kilęs iš Lietuvos, 
Salantų miestelio. Jo tėvai Sievai 
emigravo į JAV 1905 m. Violeta 
Yčaitė, Martyno Yčo duktė, «iš 
JAV atwko į Europą kaip am-čių 
karių knygininke. Gary mieste 
BALFo skyriui taip pat aukojo 
Ieva Paulekiutė-Mrs. W. Rockefel
ler. Stud, vyčiai Čikagos un-te 
suruošė „Lithuanian night” su liet, 
vakariene, taut, šokiais, audinių 
ir tautodailės parodėle. Pasiseki
mas buvo didelis.

Tinginystė gali būti didelė dory
bė tiems, kurie neprasmingus dar
bus dirba. Kinų patarlė

Jam tikrai leidimas
Turi būti duotas 
Pasirašinėti,
Kad jis diplomuotas.
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literatūrines premijas už geriau
sius kūrinius. Pereitais metais iš
leistam geriausiam lietuviškam 
kūriniui premijuoti numatyta 500 
dolerių. Premijai paskirti komi
sija: St. Stantvaras, A. Rimydis, 
Stp.- Zobarskas, P. Jurkus ir Pr. 
Naujokaitis, premiją paskyrė A. 
Vaičiulaičiui už jo „Italijos vaiz
dus“ ir tuo pačiu už jo beletristi
nę kūrybą.

Tokiu pagrindu premijos pasky
rimas sukėlė daug ginčų, nes pre’ 
mija gali tekti kviekvienais me
tais vis tam pačiam autoriui, jei 
tik jis ką išleistų. Ginčas išsiplė
tė, kai paaiškėjo, jog vienas ko
misijos narių, p. Rimydis, su to
kiu sprendimu nesutiko ir viešai 
paskelbė savo nuomonę.

Ir iš Belgijos tik tie DiPi išemi
gruoja, kurie turi apsimokėti ke
lionę. Kanada reikalingus specia-

ru-

lie
sa
is-

listus ima ir įmokėjus už kelią tik 
30 dolerių, bet vedusiųjų šeimos 
turi pilnai apsimokėti visą kelią. 
Aplamai, lietuvių DiPi emigraci
ja iš Belgijos vyksta pamažu, kaip 
ir pereitais metais Iš lietuvių į 
JAV dar, pagal DP emigracinį įs
tatymą, nė vienas neišvyko.

Vokietijoje koncentracijos sto
vykloje žuvusio buv. Klaipėdos 
Direktorijos pirmininko Martyno 
Reisg o abu sūrūs įsikūrė Austra
lijoje. Žmona su kitais vaikais 
sų ištremta į Sibirą.

Juozas Balčiūnas, Amerikos 
tuvis, žinomas vasarviečių 
vininkas ir visuomenininkas,
nuomojo Grand salą, esančią Bay 
Superior ežere. Sala estanti 50 
ketvirtainių mylių, miškinga. Jo
je yra puikus viešbutis ir eilė va
sarnamių. Tai bus šeštoji J. Bal
čiūno vasarvietė.

Lietuviai ir amerikiečiai džiau
giasi mūsų tautiečio A. Olio išrin
kimu Čikagos sanitarinės tarybos 
pirmininku. Kaip praneša Čikagos 
„Daily News”, Olio vadovaujama 
sanitarinė tarnyba, besirūpindama 
gyventojų padėties gerinimu, sten
giasi pravesti 11 įvarių projektų 
ir gauti patvirtinimą 19 mil. dole
rių sumai, projektuojamų išleisti 
oaskolos lakštų.
„Tremtis“ praneša, kad 10 lietu

vių turi neblogus darbus Vokieti
jos laikrodžių fabrikuose Schwen- 
ningeno mieste.

Australijos lietuvių choras Ade
laidėje, vadovaujamas muz. J. 
Zdanavičiaus, įdainavo vietos • adi- 
jo stočiai eilę dainų, kurios bus 
tr ansliuoj amos.

Dėmesio — Dėmesio! Gegu
žės 12 d., šeštadienį, 5 vai. vak. 
Manchesteryje, Blackley Insti
tuto salėje, Bradfordo Lietuvių 
Meno Mėgėjų trupė stato Čiur
lionienės 4~riu veiksmų dramą 

AUŠROS SŪNŪS
Po vaidinimo šokiai. Gros 

puikus orkestras. Bus turtingas 
bufetas. Maloniai kviečiame vi
sus Manchesterio ir apylinkės 
lietuvius: senus ir jaunus, pa
vieniai ir ekskursijomis šia 
proga atvykti ir pamatyti pir
mą kartą Manchesteryje stato
mą, klasikinį lietuvišką spek
taklį.

Vaidinimas prasidės punktu
aliai 5 vai. p.p. Salė bus atdara 
nuo 4 vai. p.p. Vieta pasiekia
ma autobusais: 6-3, 17, 17x. Eks
kursijos ir norį įsigyti bilietus 
iš anksto, kreipiasi šiuo adresu: 
Mr V. Kupstys, 6, Cambridge 
Grove, Eccles, Manchester.

Rengia: D.B.L.S. Manche
sterio skyrius.

Štai ką jis pamatė 
Vieną gražų rytą.
Apie tai net žada 
Paskaitą skaityti.
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DBL SĄJUNGOS PAREIGŪNO PASITARIMAS PASKUTINIS
Balandžio 21-22 d. Londone, Lie

tuvių Namuose, įvyko DBLS Apy
gardų Pirmininkų suvažiavimas 
ir DBLS Tarybos posėdis.

Apygardų Pirmininkų suvažia
vime DBLS-gos pirm. P. Bajorinas 
apžvelgė s-gos nuveiktus darbus ir 
nurodė sunkumus, su kuriais mū
sų veikla susidūrė. Intensyvi emi
gracija į užjūrį smarkiai mažina 
s-gos narių ir „Britanijos Lietu
vio“ skaitytojų skaičių. Šiuo metu 
s-ga turi 58 skyrius su 2084 na- 
riais.Mažejant narių skaičiui, labai 
pasunkėja s-gos ir laikraščio fi
nansinė padėtis. P. Bajorinas krei
pėsi per Apygardų pirmininkus į 
visus s-gos narius, ragindamas 
pravesti visame krašte akciją, 
kiek galima daugiau lietuvių pa
traukti į n irių eiles.Kiekvienas lie
tuvis turi suprasti, kad „Britanijos 
Lietuvis” galės išsilaikyti tik tuo 
atveju, jei kiekviena šeima ir 
kiekvienas lietuvis jį prenume
ruos. Jeigu nesurasime naujų pre
numeratorių, tai laikraštis, kuris 
miisų veiklai yra būtinas, turės 
sumažėti, arba net visai sustoti.

Apygardų pirmininkai pranešė 
apie veiklą provincijoje. Daugeliu 
atvejų skyriai, kaip Birmingham©, 
leidžia informacinius leidinius 
nariams Steigiamos sekmadienio

DBLS TARYBOS NUTARIMAS
DBLS Taryba, savo posėdy, įvy

kusiame 1951 m. balandžio 21-22d. 
Lietuvių Namuose, rado reikalin
ga padaryti šį nutarimą:

DBLS Taryba su malonumu 
konstatuoja, kad

Į 1) DBLS Sąjunga, būdama ben
dro pobūdžio organizacija, apima 
įvairių politinių grupių, ideologijų 
ir religijų asmenis ir savo veikloje 
yra aukščiau srovinių ginčų,

2) iki šiol, be nereikšmingų 
išimčių, šis sklandus bendradar
biavimas Lietuvos išlaisvinimo 
byloje buvo labai rimtai ir draus
mingai išlaikomas, įvirių nusista
tymų asmenims bendrą darbą dir
bant, ir

3) DBLS sugebėjo praeity išlai- 
Ikyti vieną bendrą liniją ir išvengti 
I susiskaldymų.
Į DBLSTaryba, siekdama ir toliau 
I išlaikyti DBLS Sąjungą aukščiau 
I srovinių ginčų ir neįsivelti į pasi- 
I reiškusius atskirų asmenų ar gru- 
I pių nesutarimus, ir norėdama są- 
I jungos narių tarpe išsaugoti rim - 
I tą bei gražų bendradarbiavimą, 
Į taip labai reikalingą Lietuvos 
Į laisvinimo byloje, neigiamai žiūri 
I į visus tuos, kurie mėgintų vienu 

ar kitu keliu ardyti D. Britanijos 
lietuvių kolonijos tarpusavį darnų 
sugyvenimą ir tuo kliudyti mūsų 
vieningai veiklai.

DBLS Taryba kviečia visus są- 
Ijungos narius būti sąjungai ištiks
imais ir drausmingais nariais bei 
[sąmoningais lietuviais ir nepasi- 
|duoti neaiškioms ir kartu klaidin- 
Įgoms informacijoms, kurios siekia 
[mus suskaldyti ir supiudyti savo 
[tarpe ir nesidėti į jokias neaiškias 
[organizacijas, kurios siektų susilp- 
Ininti mūsų kolonijos ar visos 
■išeivijos viehingą veiklą už Lietu- 
Ivos išlaisvinimą.
I Imdama dėmesin, kad tik demo- 
Isratinis mūsų susitvarkymas ir 
■laikysena gali atnešti norimų re- 
lultatų, prašomi visi s-gos nariai 
laikytis tos santvarkos principų ir 
(vykdyti daugumos nutarimus, jei 
ku jais kartais ir ne visiems galima 
sutikti.
I DBLS Taryba, vadovaudamasi 
(sąjungos suvažiavimų nutarimais 
Kr ligišioline s-gos veiklos prakti- 
■a, išryškina, kad Lietuvos laisvi- 

— Alpuk! Nespardyk pono Ni
kodemo taip skaudžiai. Žinai gi, 
tad batukai plyšta.

mokyklos vaikams, veikia chorai 
bei meno ansambliai. Gloucesterio 
apygardos nariai savanoriškai nu
tarė aukoti Tautos Fondui po vie
ną šilingą į mėnesį. Kitos apygar
dos yra paprašytos pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu. Tuo pat laiku 
dauguma suvažiavusių pareiškė 
pageidavimą, kad s-gos organai 
pasmerktų pasireiškusius šiame 
krašte sąjūdžius, kurie bando ar
dyti išeivijos vienybę.

DBLS Tarybos posėdyje šis 
klausimas buvo plačiau apsvarsty
tas ir priimtas nutarimas.

Taryba, apsvarsčiusi visą eilę 
kitų klausimų, patiekė Centro Val
dybai pasiūlymus:

1) laikraščio leidimo atpigini
mui, ištirti galimybes įsigyti nuo
savą spaustuvę,

2) išplėsti pasilikusių Vokieti
joje nedarbingų lietuvių šelpimą 
bei bandyti atgabenti dalį tų 
lietuvių į Angliją, susitarus su 
atatinkama pabėgėlių šelpimo or
ganizacija,

3) prašyti mūsų veikėjus, kurie 
atsitiktinai atsilanko į Angliją, iš 
anksto informuoti apie savo atvy
kimo datą,kad būtų galima suruoš
ti susirinkimus ir išgirsti jų pra
nešimus didesniuose lietuvių gy
venamuose centruose.

nimo darbe yra šie trys mūsų 
svarbiausi veiksniai:

1) VLIKas (Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas),

2) Lietuvos Diplomatai,
3) Lietuvių išeivių organiza

cijos.
Su visais šiais organais sąjunga 

glaudžiai bendradarbiauja, su jais 
tariasi, juos remia ir, kur reikia, 
laikosi jų direktyvų ir linijos. 
Skaitome, kad tas būtinai reikalin
ga, siekiant išlaikyti mūsų vienin
gumą ir vieną sutartiną reprezen- 
1 avimą mums draugingose valsty
bėse. DBLS-gos nariai ir visi lietu
viai kviečiami vieningai talkinin
kauti bendram mūsų darbui, sie
kiant kuo geresnio išeivijos teisių 
gynimo, materialinės būklės page
rinimo ir greitesnio Lietuvos išva
davimo.

Sujungtomis jėgomis nugalėsi
me kliūtis ir pasieksime norimų 
rezultatų.

DBLS Taryba sveikina visus D. 
Britanijos lietuvius ir linki geros 
sėkmės veikloje.

DBLS Taryba:
M Bajorinas (pirm.) 
J. Vilčinskas (sekr.), 
P. Duoba, V. Izbickas, 
S. Kuzminskas, J.Matulionis, 
J. Senkus — nariai.

Ir Jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto ga
rantijas. Jas parūpina ir kitus 
su imigracija susijusius reika

lus sutvarko
Jonas J. Juškaitis 

Teisinės-Kalbinės Pagalbos
Įstaiga

907 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario, Canada.

Nori susirašinėti su pažįstamais: 
J. Šabrinskas, 1411 S. 49 Ct. Cicero 
50, Ill. U.S.A.

LENKIŠKOS UOGIENĖS
Vyšnių 2 sv. 6 unc. 

svorio dėžė ... 3/6
Braškės, avietės arba slyvos 

apie 2 sv. 6 unc. dėžė ... 3/6
MĖSOS GAMINIAI

Kiaulienos dešra 1 sv. 6/6
Palendvicinė dešra 1 sv. 7/6
Lietuviška dešra 1 sv. 6/-
Krokuvinė plona dešra 1 sv. 6/-
Šviežia, rūkyta dešra 1 sv. 5/- 
Lenkiška kiauliena 29 unc.

dėžė ... P/6 
Lenkiška kiauliena 12 unc.

dėžė ... 4/6
Tikros frankfurtinės

dešrelės 10 unc. dėžė ... 4/6
Rauginti agurkai 10 litrų dėžė, su prisiuntimu 15/-
Raug. agurkai 5 litrų dėžė, su prisiuntimu 9/6. Lašiniai, 110 
svarų dėžė kainuoja 16 svarų ir 19 šil. su prisiuntimu.

Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, siunčiami mūsų kaš
tu; mažesnės vertės užsakymams reikia pridėti 1/6 įpakavimo

ir persiuntimo išlaidoms.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

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

Pagrįstai galima tvirtinti, kad 
paskutinis Namų Vajus pasiseks 
ir Lietuvių Namams bus uždėtas 
toks vainikas, koks dera jiems, 
kaip mūsų lietuvių šiame krašte 
židiniui.

Atsiliepimai į mūsų prašymą 
buvo tiesiog jauniną. Štai p. V. Če- 
kanavičius, iš tolimosios Škotijos, 
siųsdamas dar neatidarytą savo 
savaitinio uždarbio voką, prašo: 
„Aukoju savo savaitinį uždarbi 
ir tikiuosi, kad Namų Vajus bus 
užbaigtas sėkmingai. Manau, kad 
nesu pirmas, nei paskutinis ir kad 
bus daugiau tokių talkininkų.”

Neblogesnis buvo ir skyrių atsi
liepimas į Sąjungos pirmininko 
laišką, kuriame skyriai prašyti 
išpildyti jiems laiške paskirtą mi- 
nimalę sumą. Pilnus rezultatus, 
kaip skyriai tai išpildė, pateiksime 
vėliau, kada bus visi duomenys. 
Bet jau rašant šį pranešimą, daug 
skyrių yra atsiliepę ir atsiuntę pi
nigus; kiti pažadėjo, kad minima- 
lė suma bus išpildyta ir prisiųsta 
iki gegužės 1 d. Iš visų 58 skyrių, 
tik vienas skyrius, turįs 28 narius, 
pranešė, kad savo normos negalės 
išpildyti. Iš iki šiol atsiliepusių 
skyrių visi, išskyrus vieną, atsiun
tė ar pažadėjo atsiųsti daugiau pi
nigų, negu jiems buvo skirta. Net 
ką tik įsisteigusio Bedfordo sk. 
pirm. p. Skorka, siųsdamas jiems 
skirtą normą su kaupu „kaip lo
pelį mūsų bendram nameliui”, pri
deda: „siunčiu kuo greičiausiai, 
lies būkle yra kiekvienam supran
tama, o namai yra būtinas reikalas 
i.? visiems lietuviams reikalingi”.

Nestebėtina dėl to, kad centre 
yra daug optimizmo ir neabejoja
ma, kad šis paskutinis vajus pasi
rodys sėkmingiausias ir skola bus 
laiku pamokėta. Šis savaitgalis yra 
paskutinis pinigams atsiųsti. Visi

NAMU AKCIJAS PIRKO
Už 10 sv. J. Norkaitis, už 5 sv. 

A. Skučas, M. Bajorinas, G. Apa- 
navičienė, L. Apanavičius, V.Pau- 
lionis, už 3 sv. J. Adomatis, S. P., 
J. Tutinas, už 2 sv. J. Dekeris, A. 
Mongirdas, V. L., J. Skorka, A. 
Šaltonas, M. Mozūras, Z. Juras, J. 
Ulevičius, J. M., A. Žukauskas, J. 
Krivickas, už 1 sv. A. Agintas, P. 
Kovas, A. Rastenis, J. Bertašius, 
J. Dirvonskis, S. Dunevičius, S. 
Čičinskas, J. Garbukas, K. Gele
žinis, A. Kukeckas, A. Merkelis, 
P. Pajaujis, A. Pilipavičius, J. 
Striumila, J. Šalkauskas, K. Udra- 
kis, A. šimkevičius, J. S., A. Keb- 
lys, I. Saudargas, V. Bumbliaus- 
kas, K. Drungilas, J. Garla, S. 
Kaufmanaitė, J. S., J. Uogintas,
O. Adamonienė, J. Janulaitis, J. 
Šatas, J. Lekečinskienė, J. Motie
koms, S. Karalevičius, J. Repečka,
P. Barauskas, M. Platt, P. Dubo
sas, T. Savickas. P. Žabulis, S. Ne- 
dzelskis, V.a Karalius, A. Bruožis, 
Ž. Mikalauskas, J; Tunaitis, A. 
Kaziūnas, J. Tamulaitis, A. Nor
vaišas, P. Palubinskas, K. Pai- 
palas.

Namams aukojo: DBLS skyriai 
Aldersey Hali 7 sv. 17 šil., Fort 
William 3 sv., Swynnerton 2 sv. 
10 šil., Wimborne 2 sv., V. Čekana- 
vičius 3 sv. 10 šil. 4 p., P. Miklovas 
5 šil., P. Lazdauskas 5 šil.

Dar reikia surinkti 340 sv. 8 šil.

Vyšnios sunkoje 2 sv. dėžė 3/4
Renklodai (slyvos) sunkoje

2 sv. 1 unc. dėžė ... 2/6

Rūkyti lašiniai ... 1 sv. 4/6 
Lašiniai (1 col. storio) 1 sv. 4/- 
Paprasti lašiniai 1 sv. 3/6
Lašiniai (virimui, gab.) 3/- 
Braziliškas paštetas 6 unc. 1/- 
Švieži lenkiški krienai 1 sv. 2/6 
Grikiai (košei) ... 1 sv. 1/9 
Žydriosios aguonos 1 sv. 2/6 
Čekiška (lunch) mėsa 1 sv. 3/6

SAVAITGALIS
prašomi paskubėti. Pirmadier.į, 
balandžio »0 d. išsiųsti pinigai dar 
mus laiku pasieks, bet pirmadienis 
yra paskutinė diena ir dėl to pra
šome nesivėluoti.

Ne vienas dabar paklaus, ar ak
cijos daugiau nebus pardavinėja
mos. Tai nuspręs akcininkų susi
rinkimas, kuris gali nutarti akcijų 
pardavimą sustabdyti, arba akcijų 
kainą pakelti. Tai būtų višiskai 
pardavimą sustabdyti, arba akcijų 
vertė, atsižvelgiant turimą už tas 
akcijas turtą, dabar yra mažiau
siai 25 šil. už vieną. Vadinasi, kiek
vienas, pirkęs 1 svaro nominali
nės vertės akciją, gauna tuoj pat 
5 šilingus uždarbio. Todėl būtų 
nestebėtina, jei akcininkų susirin
kimas nutartų 1 svaro akcijas par
davinėti po 25 šilingus ar daugiau.

Paskutinį kartą raginant lietu
vius paremti namų vajų, dar kartą 
primenam, kad gegužės 1 d. turi
me grąžinti 525 sv. paskolos ir kad 
pirmadienis yra paskutinė diena 
pinigus, išsiųsti jeigu norime, kad 
jie laiku pasiektų centrą. Laukia
me iš skyrių ir paskirų lietuvių 
gausios talkos. (b)

JEI DAR NESPĖJAI PRENU
MERATOS PANAUJINTI — AT
LIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ.

IŠ MUSU GYVENIMO
IŠVYKO KUN. PACEVIČIUS
Balandžio 20 d. kun. B. Pacevi- 

čius, Coventrio lietuvių klebonas, 
išvyko į Kanadą. Coventriečiai, 
Bažnytinio Komiteto vadovauja
mi, suruošė jam gražias išleistu
ves Bal. 14 d. įvyko atsisveikini
mo susirinkimas. Išvykstąs skaitė 
paskutinį kartą įdomią paskaitą, 
kurią galima būtų užvardinti 
„Šventumo laipsniai”, gausiai 
pailįustruoti iš įvairių šventųjų 
gyvenimo. Po kalbų, kulias pasa
kė p. A. Gurevičius ir p. J. Matu
lionis, sekė meninė dalis: p. Januš
ka deklamavo, P. Gurevičius, jun., 
skambino ir p. Liustikaitė, specia
liai iš Cardiffo, padainavo kelias 
dainas. Visi meninės dalies daly
viai yra buvę kapeliono mokiniai 
ir auklėtiniai.

Taigi, Coventrys vėl neteko gra
žios kultūrinės jėgos, kuri 
reiškėsi įvariapusiai.

Tą pat dieną, vakare, sekė neo
ficialioji išleistuvių dalis, vakarie
nė, į kurią coventriškiai gausiai 
atsilankė. P. P. Jagminu namas 
buvo pilnas svečių. Liūdnos dainos 
pynėsi su linksmomis, visi linkėjo 
mielam kapelionui geros ateities.

„Ligi pasimatymo Lietuvoje”, 
taip buvo atsisveikinta.

ATGIJO LIETUVIŠKA 
MOKYKLA

Coventrio lietuvių šeštadienio 
mokykla jau kuri laiką buvo pakri
kusi. Niekas ja nesirūpino. Dabar, 
tėvams susigriebus ir susiorgani
zavus, nusistatyta kas šeštadienis 
vėl vaikus suburti ir pamokyti lie
tuviškų dalykų. Vaikai lietuviškos 
mokyklos buvo ir išsiilgę. Dėl to 
dabar mielai ją lanko. Mokyklos 
faktinasis vadovas yra p. A. Gure
vičius. Mokytojauja, daugiausia, 
vaikai, kiekvienas, maždaug, pa
gal savo specialybę. Vaikų susiren
ka ligi 10.

DAUG NORINČIU IŠVYKTI
Nemažai coventriečių jau užsi

registravo išvykti į Kanadą. Buvo

A
SPAGHETTI 
SURPRISE

Spaudos antis — mažai kas ži
no ką reiškia toks pavadinimas. 
Tuo vardu, paprastai, vadinama 
spaudoje pasirodę arba visai pra
manyti arba nieko bendra su tik
rove neturį dalj'kai. Toks vardas 
kilo senais laikais, kai dar nebuvo 
nei telegrafo nei telefono. Anais 
laikais laikraščių redaktoriai, ne
galėdami gautosios žinios greit pa
tikrinti, pažymėdavo ją dviem rai
dėm: „N.T.”, arba pirmosiomis lo
tynų kalba žodžių raidėmis — non 
testaum,, t.y. nepatikrinta. Išta
riant šias raides, susidaro sąskam
bis, kuris vokiečių kalba panėši 
anties pavadinimui — Ente. Iš Vo
kietijos „spaudos antis nuskrido” 
ir į kitus kraštus.

ir sveikatos patikrinti. Dabar lau
kia, kada pradės vežti, bet ligi 
šiol dar niekas neišvažiavo. Jei tai 
įvyks kaip yra „užplanuota”, tai 
Coventrio lietuvių kolonijai gręsia 
rimtas sunykimas, nes daugumas, 
ypač jaunesniojo amžiaus žmonių, 
ruošiasi šį kraštą apleisti.

Tegul skamba musų dainos 
po šalis plačiausias!

Londono lietuvių choras ir me
nininkai Bradforde

DBLS Bradford© skyrius ba
landžio 28 d. 17 vai. St. Pat
rick's Parish Hall, Paradise St. .

off West Gate, Bradforde
Rengia didžiulį koncertą, 

kurį išpildys Londono lietuvių 
choras, solistai, tautinių šokių 
šokėjai ir kt. Po programos 
šokiai. Gros modernus džazas 
ir veiks alaus bufetas. Pra
šome gerb. tautiečius nepra
leisti šios retos progos gausiai 

atsilankyti.
Bradfordo skyriaus valdyba

Knygų leidykla „Rūta” Kanada 
leidžia seriją mažesnių knygų 
„Prošvaisčių” vardu. Pirmuoju 
„Prošvaisčių” leidiniu išėjo V. 
Tamulaičio „Raguvos Malūninin
kas”. Kaina 1/6. Platintojams 10 
nuoš. nuolaida. „Rūtos” atstovas 
Anglijoje K. Vaitkevičius, 55 By
ron St. Derby.

„Pradalgės” naujas leidinys 
J. Steinbecko romanas „Tarp pelių 
ir vyrų” jau baigtas spausdinti. 
Kaina 6 šil. Platintojams nuolaida. 
Rašyti: K. Barauskas (12, May- 
field Rd., Eccles, Manchester). Ta 
proga galima įsigyti ir R. Spalio 
„Trylika nelaimių” — kaina 6 šil. 
(kas užsako abi, moka 11 šil.)

Dėmesio Alf. Bruožiui. Jo dėdė, 
P. Bruožis, gyv. 12, Birchall Str., 
Rochdale Rd. Manchester 4, sun
kiai susirgo ir patalpintas Crump- 
sall, Hospital, Crumpsail, Man
chester 8. Žinančius Alfonsą Bruo- 
ži prašome jį apie tai painfor
muoti Manchesterio Lietuvių

Socialinis Klubas

Gegužės 5 d. 5,30 vai. vak. Brad
forde. St. Marys Parish Hall, East 
Parade bus

tarptautinis koncertas
Dalyvaus: Skaidrite Bundze — 

sopranas, Gladys Wood-—sopranas 
(BBC), Josef Teeser — tenoras, 
VI. Luciw — baritonas, Evelyn de 
Lys — balerina, Ost. Buriak —- ba
letmeisteris ir t.t. Akompor.uos 
Margareta Parv. Bilietai po 3 šil. 
gaunami prie įėjimo kasoje. Po 
koncerto — dideli šokiai. Gros 
Korneliaus džiazas.

Patark draugui ir kaimynui 
tuojau išsirašyti „B Lietuvį“.
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* Kanada vidaus rinkai suma
žino popierio vartojimą pusaš- 
tunto nuoš. kad galėtu kitus 
10.000 tonų popierio išvežti į vak. 
Europą, kur popierio labai 
trūksta.

* Satelitinėj Vengrijoj staiga, 
kaip įprasta komunistams’/ atsta
tytas vidaus reik. min. Zoeld'as. Jo 
vieton paskirtas Maskvos auklėti
nis Arpad Hazi's. Šito pasikeiti
mo proga paaiškėjo, kad Vengri-

— jos pakrašty Karpatuose, netoli 
Užgorodo yra įsteigta didelė kon
centracijos stovykla, kurion siun
čiami visi komunistiniam režimui 
nepageidautini vengrai. Tačiau 
jie toje stovykloje ilgai nelaikomi. 
Iš ten jie siunčiami į įvairias Ru
sijos vergų stovyklas. Vadinasi, ši 
stovykla tarnauja tik kaip perei
namoji. Pastaruoju metu joje esą 
apie 17.000 žmonių

* Satelitinės Lenkijos prez. 
Bierųt'as aplankė ryt. Vokietijos 
prez. Pieck'ą. Oficialiai aiškina
ma, kad šis Bierut'o vizitas esąs 
atsakymas į Pieck‘o pereitų metų 
vizitą, bet ištikrųjų kurtuazija 
buvusi panaudota tik kaip prie
danga, nes tuo laiku Berlyne buvo 
susirinkę it daugiau satelitinių 
valstybių komunistinių pareigūnų, 
kurie aptarę naujų Maskvos įpa
reigojimų vykdymą.

* JAV žemės ūkio ministerijos 
žiniomis, šių metų pradžioje vi
sam pasauly buvo 762 milijonai 
avių arba 4 nuoš. daugiau, kaip 
1950 metais.

* Egipto senato komisija, aps
varsčiusi Sueco kanalui suvalsty
binti pateiktą projektą, atmetė.

■ *Bilbao ir San Sebastiano mie
stuose, Ispanijoje, sustreikavo dar 
hininkai, reikalaudami didesnio 
atlyginimo. Abu miestai yra neto
li Prancūzijos, prie Biskajos įlan
kos, baskų krašte. Baskai labai 
nepalankūs Frnko valdžiai. Iš 
panų vyriausybė įsakė streikuo
jantiems grižti į darbą, o kas ne
grįš, būsiąs atleistas iš darbo.

* JAV kongresas priėmė įsta
tymo papildymą, kuris įpareigoja 
kiekvieną, šaukiamojo’ amžiaus 
emigrantą, nuo 18 iki 26 m. am
žiaus karinei prievolei taip kaip 
ir kiekvieną to paties amžiaus 
JAV pilietį, nežiūrint, ar ateity 
emigrantas prašys Amerikos pilie
tybės ar neprašys.

* D. Britanija ir Argentina, po 
ilgai trukusių derybų, pasirašė 
prekybos sutartį. Pagal ją D. Bri
tanija vėl gaus iš Argentinos mė
sos.

* Karūnavimo akmens pagro
bėjai (jie buvo akmenį pagrobę 
Kalėdų išvakarėse iš Westminste- 
rio bažnyčios, Londone) nebus 
-traukiami tieson, — pareiškė vyr. 
D. Britanijos prokuroras Sir Hart
ley Shawvross‘as. Jo nuomone, 
viešasis. reikalas nereikalauja 
juos už tokį žygį tieson traukti.

* Kanada didina savo karo lai
vyną tokiu tempu, kad 1954 m. 
jis siektų 100 vienetų.

* Bal. 19 d. mirė žymus Ame
rikos politikas senatorius Arthu- 
r‘as Vandenberg‘as Respublikonų 
partijos vadas, dvipartinės Ame
rikos užsienio politikos iniciato
rius.

* Bal. 16 d. D. Britanijoj prasi
dėjo naujų maisto kortelių išda
vimas. Jis truks ligi gegužės 20 1. 
Naujoms kortelėms gauti reikia 
pateikti Maitinimo įstaigai seną
sias korteles ir asmens tapatybės 
pažymėjimą (Identity Card's liau
ju koretlių bus išdalinta apie 50 
milijonų.

* Atlanto valstybių sąjungos 
pavyzdžiu bus sudaryta ir iš prie 
Ramiojo vandenyno esančių val
stybių panaši sąjunga; turinti gy
nybos tikslą. Tokios sąjungos rei
kalą iškėlė Amerika. Šiam suma
nymui pritarė D. Britanija, Au
stralija ir N. Zelandija.

* Bulgarijoj, prie Juodųjų jū
rų esančiuose dviejuose apskri- 
čiuose, sukilo kolchozinami ūki
ninkai ir bulgarų kariuomenės ka
reiviai, pasipriešinę rusifikacijai. 
Pasipriešinę ūkininkai ir kareiviai 
bėga į kalnus ir ten slepiasi nuo 
enkavedistų persekiojimo.

* Satelitinė Lenkija, keršydama 
Amerikai už neišnuomojimą prie
plaukos Naujorke jos laivui „Ba- 
tory“ (kuris pagarsėjo komunistų 
šmugeliu), uždraudė „American 
Scantic Line“ laivams įplaukti į i 
Gdynės uostą. Be to uždarė Gdy
nėje buvusią tos linijos įstaigą.

♦Prancūzijos marš. Petain'as, 
nuteistas iki gyvos galvos kalėti 1 

už tai, kad vokiečių okupacijos 
metu buvo prancūzų vyriausybės 
galva, yra arti mirties. Maršalas 
dabar turi 95 m. amžiaus. Jis yra 
kalinamas vienoje Viduržemio jū
ros saloje.

* Kalėtas pietų Korėjos kari
ninkų patraukta teisman už pasi
savinimą 89.000 svarų pinigų, 
skirtų kariuomenės aprūpinimui. 
Pasisavintoji suma sieklia 10 
nuoš. bendros sumos, skirtos pieti
nės Korėjos kariuomenei aprū
pinti.

* Gen. Eisenhower‘is, inspekta
vęs amerikiečių kariuomenę Vo
kietijoje, dabar atvyko į Italiją, 
jos kariuomenę inspektuoti.

SPORTAS
STALO TENISO TURNYRAS 

HALIFAXE
19Gt'l m .į stalo teniso turnyras 

įvyko balandžio 7 d. Halifaxe. 
Pirmą vietą iškovojo. V. Piščikas. 
Žaisdamas ramiai ir apgalvotai, 
naudodamas gerą gynimą ir mo
kėdamas susikaupti reikiamu mo
mentu, tvirtai įrodė vertas meis
terio vardo. Finale, įtemptoje ko
voje jis laimėjo prieš S. Navicką. 
Pirmųjų dviejų setų pralaimėji
mas žiūrovų tarpe buvo sukėlęs 
abejonių, bet trečiame ir dviejuo
se sekančiuose V. Piščikas parodė 
šaltumą ir ištvermę, sugebėjimą 
puikiai išnaudoti priešo silpnu
mus. Jis laimėjo rezultatu: 16:21, 
21:9 ir 21:15.

S. Navickas šiame turnyre su- 
kovojo gana atkakliai. Turėda
mas gynimosi stilių, finale parodė 
netikėtumų. Žaidimą pradėjo ves
ti puolimo taktika, kurį iš pra
džių pasirodė sėkminga. Žinoma, 
prieš patyrusį gyniką turėjo su- 
pasuoti ir pasitenkinti antrąja 
vieta.

Trečia vieta teko V. Neimanui. 
Tai jaunas, entuziastingas, turįs 
daug gerų ypatybių žaidėjas, tvir
tas puolikas į priešo dešiniąją pu
sę. Taip pat staigus trumpų pa
davimas sudaro rimtą pavojų. 
Jeigu V. Neimąnas naudotų abu 
stalo kampus — tuo pačiu jis tap
tų dvigubai pavojingesnis. Pusfi
nalyje pralaimėjo prieš St. Na
vicką 19:21, 2:21, 18:21.

Iš likusiųjų reikia paminėti J. 
Brazauską, žaidžia jis puolimu ir 
gynimu, bet trūksta drąsos ir 
energijos.

Turnyras įvykdytas dviejų mi
nusų sistema. Dalyvavo vos aštuo- 
ni žaidėjai. Šis skaičius niekaip 
negali pateisinti mūsų taip popu
liarią sporto šaką. Prisiminus 
prieškarinius laikus, kada Pary
žiuje, Kaire mūsų stalo tenisinin
kai išgarsino Lietuvos vardą, da
bar tenka susirūpinti, ar bus kam 
juos pavaduoti.

B. Vilūnas, praeittų metų meis
teris, tą dieną žaidė su anglais dėl 
taurės. Bet kur dingo kiti, kurie 
dar taip neseniai džiugino visus 
mūsų spaudoje.

Turnyras praėjo gera nuotaika. 
Reikia tikėtis, kad ateinančiais 
metais iis bus gausesnis žaidėiais.

S. T.

— Dėlko tavo panosė raudona? 
A! Sutrupinsiu tave, latre, ir tą ra
ganą, jei tik sužinosiu, kad tave 
bučiavo.
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— Plokštelių aš dar turiu par
duoti, bet negaliu parodyti, 
nėra vietos ant grindų.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 1 d. šaukiu skautų vadų 
suvažiavimą vienos dienos stovyk
loje Derby apylinkėje, aptarti 
svarbių gyvybinių mūsų organiza
cijos reikalų. Suvažiuojama iš va
karo birželio 30 d. Suvažiaviman 
kviečiami skautininkai, skautai 
' yčiai ir vyresnio amžiaus skautai 
pradedant paskiltininku. Apie at
vykimą skautų vadai praneša man 
laišku, nevėliau birželio 15 d., 
pažymėdami ar bus reikalingi pa
lapinės, ar savo turės.

STOVYKLA
Šių metų skautų vasaros stovy

kla prasidės liepos 28 d. ir truks 
iki rugpiūčio 5 d. Įsiregistruoti 
iki liepos 15 d. Registruojantis at
siųsti 10 šil.

Sese ir Broli, nesivėlink užsi
registruoti, nes juo anksčiau užsi
registruosi, tuo palengvinsi sto
vyklos organizacinį darbą.

Skautai ir skautes negalį sumo
kėti 30 šil. už maistą ir palapinę, 
bet stovykloje norį dalyvauti, re
gistruojasi pažymėdami, kad šio 
mokesčio negali sumokėti arba 
gali pamokėti tik dalį. Uniforma 
stovykloje privaloma.

Praeitą kartą „Skautiškajam 
kely” įvyko korektūros klaida ^ra
šant mano adresą. Kai kurie skau
tai pasiuntė man laiškus 15 Byron 
St. Turi būti 55 Byron St., Derby. 
Sesės ir Broliai pasiuntę laiškus 
netikru adresu, skubiai apie tai 
man praneša.

Psktn. K. Vaitkevičius 
55 Byron St., Derby.

PRANEŠIMAI
GIMINIŲ VOKIETIJOI 

REIKALU
Britų Taryba Pabėgėliams remti 

rūpinasi, kad juo daugiau pabė
gėlių būtų atvežta iš Vokietijos i 
šį kraštą. Jų išlaikymui yra ver
buojama parama iš įvairių britų 
organizacijų bei paskirų asmenų. 
Minėtoji Britų Taryba turi tam 
reikalui sudariusi komitetus kai 
kuriuose provincijos miestuose. 
Skyrių ar apygardų valdybos pra
šomos su tais komitetais, kur jie 
yra, juo grečiau susisiekti ir glau
džiai bendradarbiauti.

Centro Valdyba deda pastangas 
per Britų Tarybos centrą Londo
ne, kad juo daugiau lietuvių būtų 
atgabenta iš Vokietijos. Tam tiks
lui mums reikalingi duomenys — 
sąrašai asmenų, norinčių atvažiuo
ti. Pagal tą schemą atvežtiems as
menims butą ir išlaikymą išrūpins 
Britų Tarybos vietose sudaryti ko
mitetai.

Visi lietuviai prašomi pranešti 
centrui ne vėliau gegužės 15 d., pa
vardes, adresus ir kitas žinias gi
minių (kad ir tolimų), kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties negali 
niekur kitur iš Vokietijos išva
žiuoti ir kurie norėtų apsigyventi 
Anglijoj.

Taika ir pasaulis rusų kalba tuo 
pačiu žodžiu — „mir” vadinamas. 
Dėl to jei Stalin’as užsieniečiams 
sako; kad norįs taikos, jis tuo pa
čiu sako norįs ir pasaulio.

aspiracijoj”, kuriame apžvelgia
mas Lietuvos pavergimas ir da
bartinė kova nepriklausomai Lie
tuvai atstatyti. Žurnalas rašo, kad 
VLIKas, ABN liet, or-ja, Maž.Liet. 
Taryba ir 1 milijonas į tą kovą 
įsijungusių lietuvių yra įsitikinę, 

laimėjimu. 
Visų jų siekimas — savarankiška 
ir nepriklausoma Lietuva jos etno
grafinėse ribose. Gytis taip pat da
lyvavo suvažiavime Edinburge. 
ABN c. k-tui vadovauja buv. 
ukrainiečių min. pirmininkas J. 
Stecko.

Current News on the Lithuanian 
Situation, Nr. 2, Lietuvos Pasiun- 

Vašingtone biuletenis.
_____  „____ : Lietuvos ministerio 

bei dokumentaciniams apeiįacija į jųngt. Tautas; Pabal- 
įprastą išvaizdą ir tokį įjjo vaistybės ir 4-sis J. T. sus-mas;

prezid. Trumanas pasmerkia sovie
tinį komunizmą; pavergtųjų Pabal
tijo valstybių prašymas; baltų orga
nizuoto sąjūdžio pasireiškimai; lie
tuvių veikla JAV ir kitur; neprik
lausomos nuomonės apie Pabalti
jo valstybes ir knygos su straips
niais, kur kalbama apie Lietuvą ir 
lietuvius. Iš tos dokumentuotos me
džiagos matyti, kad Lietuvos ir lie- 

(Documents) luvid vardas užsieny minimi 
7 plačiai.

„La Libre Belgique”, rašydama 
apie norimą sudaryti iš svetim
šalių pagalbinį „laisvės legioną”, 
į kurį neįeitų ispanai ir vokiečiai, 
bet galėtų jame dalyvauti lenkai, 
rumunai, baltai, ukrainiečiai ir 
kt., pastebi, kad jo sudarymo pa-

Neseniai teko pasidžiai’gti skai
tant paskutinį Eltos biuletenį, skip 
tą Vasario 16-os minėjimui. Jame 
buvo galima pastebėti, kad šiais 
metais ' mūsų kraštas susilaukė 
ypatingai daug susidomėjimo ir 
simpatijų iš didžiųjų valstybių 
puesės. Mūsų diplomatų ir visų jog toji kova baigsis 
vadavimo darbininkų pastangos 
randa daugiau pritarimo.

Toms aplinkybėms išnaudoti 
trūko iki šiol laikraščio, skirto 
Lietuvos klausimui svetimųjų 
tarpe kelti.

Tą trūkumą dabar užpildo 
pasirodęs pirmasis prancūzų kalba 
leidžiamo Bulletin Lithuanien nu
meris. Jis pasivadino periodiniu tinvbės 

; dvimėnesiniu leidiniu, turi moks- jame įdėta: 
Jau:liniams *“1 ’’’----------- --------------

raštams 
pat vidinį pobūdį. Jo redakcija nu
rodyta 5 rue de Messine Paryžiuje, 
Redaktorius Dr. S. Bačkis, kaina 
25 frankai.

Šis Biuletenis turėjo savo pirm- 
takūnus “Questions Lithuanien- 
nes” sąsiuviniuose, spausdintuose 
rotatoriumi, kuriuose buvo, matyti 
iš dalies panaši medžiaga.

Pirmieji trys šio numerio sky
riai primena minėtuosius sąsiuvi
nius. Viename jų ( 
telpa du min. žadeiko memoran
dumai, pasiųsti JTO ir Amerikos 
lietuvių laiškas Acheson’ui. Antra
me (Materiaux) medžiaga surink
ta iš sovietinių laikraščių, liečianti 
rusų įvestą santvarką Lietuvoje 
Panašų atspalvį turi ir trečiasis 
skyrius (Nouvelles Breves), skir-
tas naujienoms apie Lietuvos ko
munistų partiją, ekonominį, kul
tūrinį gyvenimą, administraciją. 
Prie jų dar prisideda religinės 
naujienos, kronika, nekrologas.

Visiškai naujas yra ketvirtasis 
skyrius (Lithuanien Libre), duo
dąs lietuvių veiklos tremtyje orga
nizavimo apžvalgą. Jame kalbama 
apie VLIKą, pasiuntinybes bei 
konsulatus, tautines organizacijas, 
spaudą, specialius informacinius 
leidinius, nurodant visus adresus. 
Pažinti šio skyriaus turinį ypatin
gai svarbu ir patiems lietuviams.

Koks bus šio leidinio vaidmuo? 
J is priklauso tarptautinės nuotai
kos. Vis labiau nerimdamas Rusi
jos akivaizdoje, pasaulis ima do
mėtis tautomis, jau patekusiomis 
rusų valdžion. Tas vaidmuo dar 
labiau priklausys nuo svetimtau
čius galinčios dominti dokumenta
cijos vertės. Dėl pačių lietuvių 
nelaimių jiems nei šalta, nei šilta. 
Jie domisi Lietuva tik tiek, kiek 
lietuvių likimas lieča juos pačius, 
turint galvoje galimą Europos 
okupaciją, kuriai daugumas žmo
nių iki paskutinio akimirksnio ne
tikės. Iš to, kas atsitiko su Lietuva, 
jie" nori pažinti savo priešą, jo jė
gą, jo veikimo metodus, išbandy
tus pavergtuose kraštuose.Biulete
nis ras jų tarpe pasisekimo savo 
žiniomis, pasakančiomis ką nors 
nauja ne apie lietuvius, o apie ru
sus. Susidomėjimas lietuviais, 
kaip r-usų auka, kils savaime.

Šiuo keliu leidinys ir eina. Ten
ka tik palinkėti, kad jis ir toliau 
juo eitu. A. Bartkus

| Antibolševikinių tautų bloko 
j leidžiamas anglų k. mėn žurnalas 
,.ABN-Corr” Nr. 3 įsidėjo P.V. Gy
čio straipsnį „Lietuvos politinės

Lova ta pati ir kitkas vietoje, 
tik šeimininkas ne vietoje.

sisekimas taip pat daug priklausys 
nuo jam skiriamų strateginių už
davinių ir politinių sąlygų įvyk
dymo.

KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
Kl. Kaip siųsti D. Britanijoj pi

nigus: banknotais, pašto orderiais 
ir kitaip? Skaitytojas

Ats. Pinigus siųsti galima 4 bū
dais:

1. Banknotus ir monetas galima 
siųsti registruotai specialuose vo
kuose (Registered envelope), ku
rie gaunami pašte. Monetos turi 
būti atskirai įvyniotos į popierį, 
kad nepratrintų skylės voke.

2. Pašte nupirkti pašto orderiai 
Į (Postal Order) gali būti siunčiami 
I paprastuose vokuose. Pašto Orde
rių galima gauti įvairioms su
moms, nuo 6 penų ligi £1.1.0. Siun
čiant didesnę sumą, reiktų pirkti 
keletą pašto orderių. Pašto orde
rio vertė gali būti padidinta, pri
klijuojant pašto ženklus ne dau
giau kaip 11 penų vertės. Už 
kiekvieną pašto orderį reikia ats
kirai pamokėti ligi 2 penų virš or
derio vertės. Orderio šaknelę rei
kia pasilaikyti kaip įrodymą, kad 
orderis buvo pirktas. Pašto orde
ris gali būti iškeistas į pinigus 
kiekvienam pašte, pasirašius ant 
jo atatinkamoj vietoj (signature). 
Pasirašyti turi ne siuntėjas, bet 
orderio gavėjas. Siuntėjas gali tik 
užrašyti kam orderis siunčiamas. 
Tam tikslui yra eilutė, praside
dant žodžiu Pay.

Didesnės firmos, kaip futbolo 
I pūliai ir kt. pašto orderius atiduo
da i banką. Panašiai daro ir DBLS 
įstaiga. Šios įstaigos pageidauja, 
kad pajįto orderiai būtų skersai 
perbraukiami dviem brūkšniais. 
Toks orderis gali būti pateiktas 
bankui, jei yra sąskaita. Neturį 
banko sąskaitos negali perbrauktą 
orderių iškeisti į pinigus.

3. Pinigai gali būti siunčiami ir 
pašto perlaidomis (Money Order). 
Perlaidos gaunamos pašte, užpil
džius tam tikrą formą (Money 
Order Form), kurioje reikia Įra
šyti siunčiamą sumą, gavėjo pa
vardę, paštą kuriame perlaida tu
ri būti iškeista į pinigus, siuntė
jo pavardę ir adresą. Tokiomis 
perlaidomis galima siųsti ligi £50. 
Siunčiant didesnę sumą, reiktų 
kelių perlaidų.

Už perlaidas reikia atskirai mo
kėti, ligi 3 sv. — mokama 6 penai, 
ligi 25 sv. — 8 penai ligi 50 sv. — 
10 penų. Perlaidos šaknelė tarnou-
ja kaip įrodymas, kad pinigai bu
vo pasiųsti

Money Orderiai taip pat gali bū
ti perbraukiami, kaip ir pašto or
deriai.

4. Pinigus galima siųsti ir tele
grafu, užpildant Telegraph Money 
Order Form ir įmokant pinigus.
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