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KARDINOLAS GRIFFIN’AS

UŽTARIA

KOMUNISTU

KANKINAMUOSIUS
Westminsterio
Arkivyskupas
Metropolitas kardinolas Bernar
das Griffin'as savo ganytojiškam
laiške apie dvasiškijos ir eilinių
žmonių persekiojimą ir jų kančias,
•kalinimus ir trėmimus komunistų
pavergtuose kraštuose sako;
— Mūsų pareiga padaryti vis
ką, kad už geležinės uždangos
kankinami mūsų broliai nebūtų
užmiršti. Kur ir kada galime, tu
rime priminti savo valdovams
stengtis padaryti įtakos tų kraštų
vyriausybėms, kur tie Žiaurūs
persekiojimai vyksta. Ne mūsų
•tikslas kištis į kitų valstybių vi
daus reikalus, bet mes turime tei
sės rūpintis pagrindinių žmogaus
teisių apsaugojimu.
Katalikų Bažnyčia kankinimus
žino nuo pirmųjų savo dienų.
Didžiausias ginklas prieš kankini
mus buvo malda. Tebūna malda
-ir dabar tas ginklas.
Kiekvieną rytą, po Mišių, mels
kimės už Rusijos atsivertimą. Na
muose, kuriuose kalbamas šeimos
Rožančius, vieną vakarą per savai
tę tebūna meldžiamasi už kanki
nius dėl tikėjimo. Visu rimtumu
•prašau mokyklų vaikus atkreipti
savo širdis į šį reikalą. Siūlyčiau
mūsų katalikiškosioms mokyk
loms, kad jų kiekviena klasė pasi
rinktų po vieną už- geležinės už
dangos esančią valstybę ir regu
liariai melstųsi už tos valstybės
žmones“.
Šis laiškas buvo skaitytas viso_sė Anglijos, Škotijos ir Valijos ka
talikų bažnyčiose.
• .. :

RUSAI VĖL BLOKUOJA
BERLYNĄ
Sovietų naujasis- patvarkymas,
liečiąs prekių išvežimą iš Berlyno
į vak. Vokietiją gali būti trečio
sios Berlyno blokados pradžia.Dėl
tokių patvarkymų gali sumažėti
'iki-pusės prekių eksportas į vak.
Vokietiją ir sudaryti didelio ne
darbo mieste priežastį.
•Tai jau trečias rusų mėginimas
įvesti Berlynui blokadą. Pirmasis
jų mėginimas
buvo sulaužytas
„orinio tilto“ pagalba, antrąją blo
kadą rusai ' norėjo įvesti uždary
dami vandens kanalus iš Berlyno,
o trečiąją dabar, biurokratizmu,
. reikalaudami pažymėjimų Berlyno
eksportuojamoms prekėms — iš
kokių šaltinių gautų žaliavų jos
padirbdintos ir 1.1.
Vakarų* valstybių komendantai
' Berlyne įteikė protestą prieš to
kias sovietų pastangas.

GEN. MARSHALL’IS
KORĖJOJE
Geg. 8 d. netikėtai Tokiją ir Ko
rėjos frontą aplankė gen. Marshall'is, Amerikos krašto aps. ministeris. Ten jis tarėsi su JTO ka
riuomenės • vyr.
vadu
gen.
Ridgway'um ir Amerikiečių 8 ar
mijos Korėjoje vadu gen. Van
■Fleėt'u. Spaudos atstovams gen.
Marshall'is pareiškė, kad į Korė
ją atvyko susipažinti su fronto
būkle vietoje. Jis pareiškė pasigė
rėjimą dėl JTO kariuomenės priešpuoko laimėjimų. Šis 'priešpuolis
ne-tik padarė milžiniškus nuosto
liūs kinų komunistams, bet ir su
davė didelį smūgį jų autoritetui.
Manoma, kad gen. Marshall'is
- atvežė naujas instrukcijas gen.
Ridgway'ui, apie kurias paminėjo
Amerikos kariuom. štabo virš,
gen. Collins'as savo pareiškime
senato komisijai.
'

ILGIAUSIAS BRITU
PARLAMENTE POSĖDIS
•Birž. 11 d. prasidėjęs Britų par
lamento posėdis truko 32 valan
das. Svarstyta valstybės biudžetas,
lėlike posėdžio buvo 20 balsavimu,
■ kuriuos vyriausybės-partija atlai
kė. balsų dauguma, bet ne mažesne
• kaip 6;-. X'*.i “ '.
...

MIRĖ RAŠYTOJAS JUOZAS
KRŪMINAS
Šią savaitę atėjęs „Tremties“,
birželio 6 d., numeris atnešė žinią
apie rašytojo Juozo Krūmino mir
tį. Mirė jis Edmundstahlio džio
vininkų sanatorijoje, netoli Ham
burgo, Prieš pat savo nr.irtį, , jau
gulėdamas mirties patale, — kaip
pažymi „Tremtis“, — jis parašė
ilgesnę apysaką vardu: „Naktis
viršum širdies“.
Ši žinia, be abejonės, daugeliui
šviesuolių sukels liūdesio atodūsį,
nes velionis buvo dar jaunas
žmogus ir kaip talentingas rašyto
jas ir poetas, laikui bėgant, galėjo
praturtinti mūsų literatūrą savo
kūriniais. Tačiau vien tik atodū
sio ta proga būtų per maža, nes tuo
pačiu laiku atėję kiti laikraščiai
pateikia žinių, kurios sako, kad
rašytojas savo paskutines dienas
skurdo ir buvo atsidūręs ant pavo
jaus ribos būti iš sanatorijos išmestas. Dėl ko? Tai paaiškės iš L.
Rašytojų D-jos Valdybos atsišaukimo į spaudą skaitančiąją lietuvių visuomenę, kad ji malonėtų
teiktis kokį skatiką paskirti už
sanatorijoj i ašytojo laikymą pa
mokėti. D-jos valdyba ilgu atsi
šaukimu „Dirvoje“ taip graudena:
„Neseniai Gabija“ išleido J.
Krūmino knygą „Naktis viršum
širdies“. Skaitytojas nusiperka, su
malonumu perskaito, bet nepagal
voja, jog tai gali būti paskutinė
šio autoriaus gulbės giesmė. Išti
kiujų J. Kiūminas įkandin seka
Biliūno ar Vaičaičio liūdno gyve
nimo keliu. Juoba skaudu, kad
mes turime, palyginti, gausią . ir
kultūringą tautinę bendruomene,
kuri į rašytojų atsišaukimą litera
tūros fondo reikalu liko beveik
kurčia“.
„J. Krūmino padėtis tiesiog tra
giška. Prieš kelis mėnesius vieno
lietuvio mokytojo asmeninėmis
pastangomis jis buvo priimtas į
ažiovininkų ligoninę Edmundsthalyje, o artimiausios lietuviškos sto
vyklėlės komitetas savo antspau
du patvirtino, kad už J. Krūminą
bus kas mėnuo sumokėta ligoni
nei reikalaujamos 75 Dm. Deja,
komitetas pinigų visai neturi, tik
jis tikėjosi, kad iš Amerikos bus
parūpinta rašytojui nuolatinė. pa
šalpa. Bet vien gulėjimas ligoninė
je nedaug tepadės — reikalingi
vaistai, kurie Vokietijoje bran
gūs, o pinigų jiems nėra. Laimei,
pernai gruodžio mėn. Čikagoje
vienam parengime buvo pravesta
rinkliava ir .pasiųsta J. Krūminui
$100 su viršum. Tuo būdu galėjo
būti keli mėnesiai apmokėti bent
už išlaikymą ligoninėje. .Neseniai
Rašytojų D-ja gavo porą laiškų,
daugiau negu graudingų, kur rašo
ma, jog gegužės 15 d. J. Krūminas bus iš ligoninės išmestas, jei
ligi to laiko nebus apmokėtos są
skaitos“.

Dingusiųjų diplomatų ieškoti
Vakarų valstybės pasiuntė tūks
tančius detektyvų. Net iš Ameri
kos FBI atsiuntė į Prancūziją 50
savo geriausių seklių. Nežiūrint
tai, iki birž. 14 d. apie dingusiuosius nieko tikra nepatirta. Tuo tar
pu spauda pilna visokių versijų
apie dingusiuosius ir pamokymų,
kaip nuo panašių atsitikimų reik
tų saugotis.
PERSŲ NAFTA
Persai iškilmingai iškėlė savo
vėliavą Abadane virš „Anglo Ira
nian Oil“ b-vės vadovybės rūmų
ir prikalė prie durų iškalbą, su už
rašu „Laikinoji naftos suvalstybinimo direkcija“ Tam tikra persų
delegacija turėjo pasitarimus su
b-vės direktorium dėl įmonių pe
rėmimo. Tačiau esminės derybos
dėi naftos pramonės suvalstybinimo bus Teherane. Britų delega
cija jau yra išvykusi. Persų dele
gacijai šiuose pasitarimuose vado
vaus f in. ministeris.
DARBOTVARKĖS
KONFERENCIJA
TEBESITĘSIA
Keturių didž. valstybių: Ameri
kos, D. Britanijos, Prancūzijos ir
Sov. Rusijos užs. reik. min. pava
duotojų konferencija Paryžiuje ne
nutrūko po to, kai Sov. Rusija sa
vo atsakyme vakarų valstybėms
pastatė sąlygą, kad į numatomos
užsienio reik. min. konferencijos
darbų tvarką būtų įrašyta ir At
lanto pakto klausimas. Vakarų
valstybės Rusijos notą dar tebesvarsto. Birž. -6 d. numatytas konferencijos posėdis atidėtas. Vakarų valstybių atstovai buvo - kelis
kartus susirinkę pasitarimo, f spėjama, savo laikysenai aptarti per
ateinančius posėdžius, kada bus
sušauktas visų keturių užs. reik,
min. pavaduotojų posėdis. Jis
įvyko birž. 12 d. ir truko pusket
virtos valandos. Tačiau kaip ir
ankstyvesnieji nedavė patenkina
mų rezultatų, nes rusai tębėreįka-

lavo įtraukti į darbų tvarką At
lanto paktą.
Nors ir maža vilčių konferenci
jai susitarti dėl ministerių konfe
rencijos darbų tvarkos, bet ši kon
ferencija bus tęsiama. O tai dėl .to,
kad jos nutraukimas laike prancū
zų parlamento rinkiminės kampa
nijos komunistų propagandai duo
tų progą kaltinti Vakarus, kad jie
atsisako su Sovietais tartis „svarbiaisias taikos“ klausimais. Po
rinkimų, kurie bus birželio 17 d.
ir prancūzams nebus priežastis
šios konferencijos tęstinumą pa
laikyti.
PSICHOLOGINIO KARO
GENERALINIS ŠTABAS
Amerika kuria naują žinybą,
kuri rūpinsis
psichologinio ka
ro vedimu. Naujosios įstaigos va
dovu prez. Truman as paskyrė G.
Gray‘ų, buv.. krašto apsaugos min.
Jos direktoriai bus: užsienio reik,
vicemin. Webb'as, krašto aps.
vicemin. Lovett'as
centrinio
žvalgybos skyriaus viršin. gen.
Bedell Smith'as, buv. Amerikos
ambasadorius Maskvoje.
Ši žinyba bendradaroirus su už
sienio reik, krašto apsaugos min.
ir centriniu .žvalgybos skyriumi.
Jos uždavinys bus derinti politi
nius, propagandos
ir
ūkinius
veiksmus. .Iki šiol panašūs skyriai
buvo* tik užsienio ir krašto. apsau
gos ministerijose.
■Kiek tokios įstaigos
veikimas
_
galima
gali būti reikšmingas,
spręsti iš gen. McCleure's kariuo
menės štabo „psichologinio karo
skyriaus“ vado pareiškimo. Jis
pareiškė, kad 200.000 komunistų
kareivių, paimtų Korėjoje į ne
laisvę, trečdalis pasidavė „psichologinio skyriaus“ vienetų vestos
propagandos paveikti. Per 400
milij. propagandinių lapelių, jų
tarpe ir leidimų į nelaisvę pereiti,
buvo iš lėktų-04 su maistu išmesta
Korėjos fronte.

Skunke,
šiaurinės Amerikos
gyvuliukas, katės dydžio, tamsiai
rudas, turįs išilginį baltą-juodą
dryžą, įdomus tuo, kad yra labai
drąsus ir jokio priešo nebijo. Pa
vojaus metu, jis ginasi švirkšdamas dvokiantį skystį į priešą.
Skystis taip baisiai dvokia, kad
skunkės visi bijo. Jei skunkės
skysčio lašas pataiko ant drabu
žio, — baigta, mesk jį lauk, nes
joks plovimas smarvės nepašalina.
Tokį apsigynimo būdą turėda
ma, skunke jaučiasi akiplėšiškai
drąsi. Dėl perdėtos drąsos ji ir
žūsta. Amerikos keliais mėgsta
skunkės pavaikščioti. Pamačiusios automobilį iš kelio nesitrau
kia ir ruošiasi kovai su priešu ir
kol paruošia gynybinį skystį, jau
būna per vėlu: jei ne pirmasis,
tai įkandin važiuojąs automobilis
vistiek ją pervažiuoja.

BALTUO VALSTYBES
ATGAUS LAISVE
Atidarant Amerikos Balso tran
sliacijas latvių ir estų kalbomis*
ta proga kalbas pasakė Amerikos
užs. reik, vicemin. Barrett'as sena
torius Douglas, parlamento narys
Armstrong'as, estų ir latvių pa
siuntiniai Vašingtone.
P. Barrett'as savo kalboje pa
kartojo Amerikos vyriausybės nu
sistatymą iš 1940 metų nepripažįs
tantį Rusijos agresijos Pabaltijo
yalfžybių/atžvilgiu. Amerikiečiai
priešinasi bet kokiam grobimui*
vistiek, ar jis buvo atliktas panau
dojus pačią jėgą ar grąsinimą, —
pabrėžė p. Barrett'as.
Senatorius
Douglas
pabrėžė*
kaęl Amerikos Jungtinės Vajrtybės
niekad .nepridės įteisinančio ant
spaudo dėl to veiksmo, kuris atė
mė Pabaltijo valstybėms nepri
klausomybę.
Niekad žvaigždės
taip ryškiai nešviečia, kaip tam-"
siausią naktį, — pasakė senato
rius, reikšdamas viltį, kad Lietuva*
Latvija ir Estija vėl atgaus laisvę*

MILIJONAI BALTU TURI
KRAUTI ENKAVEDISTAMS
KAPITALUS

Amerikiečių
žurnalas
„NewLeader“,
. ir visa eilė kitų *
įtakingų spaudos organų plačiai
rašo apie darbo vergų stovyklas
Sov. Sąjungoj, kur, be kitų trem
tinių, kaip tie laikraščiai pažymi*
(Musų bendradarbio informacija iš Paryžiaus)
laikomi ir milijonai deportuotų
Laisvųjų Žurnalistų Federacija sinėje ir politinėje srity, Veikia baltų. Jie drauge su vokiečių karo
vadinama prieš trejus metus. ma per
_
tautines
"
sąjungas
_
įvai- belaisviais* savo darbu išlaiko pa
Paryžiuje įsteigta, sieksninio var- riuose kraštuose, rajonines unijas, matinę sovietų pramonę. Pirmoj
centrą ir
do: Centrinės, Rytų Europos ir patį
į 1 federacijos
’
’ Ljo glo- eilėj visi deportuotieji naudojami
medžio kirtimo darbams tolimoje
Ealkanų kraštų Laisvųjų Zurna- boję esančias įstaigas,
listų Federacija. Šio sambūrio
Birželio 2 d. Paryžiuje įvyko šiaurėje įr kanalams iš Baltosios
centras yra Londone. Jame daly Federacios Tarybos posėdis. Da jūros kasti, o Sibire, be to, dar
vauja visos rusų pavergtos taiitos, lyvavo visų tautinių sąjungų ir akmens anglims, auksui ir* kt.
arba tiksliau, visų pavergtų tautų rajoninių grupių atstovai. Posė metalams kasti. Į įų darbo sferą
žurnalistų, esančių šioje geležinės džio metu peržvelgta federacijos taip pat jau , įtraukiamos sritys
uždangos pusėje organizacijų at veikla, įvairūs jos aspektai ir apie Maskvą, Kalininą irtikt. Iš
visų komisariatų, pvz. 1941 m'
stovai. Dalyvaujama tautiniu pa problemos.
grindu — ne pagal prieš didįjį ar
Iš Vykdomojo Komiteto pirmi NKVD daugiausia gaudavo užsa
paskutinįjį karą buvusias valsty ninko p. Wierszbianski'o ir rajo kymų ir juos atlikdavo būtent
bes, bet pagal tautas. Tuo būdu, ninių grupių (JAV, Anglijos, net už 6.810.000 000 rublių. Ak
šalia lietuvių, latvių, estų, lenkų, Prancūzijos, Švedijos, Italijos ir mens anglis deportuotieji daugiau
jugoslavų ir kt. dalyvauja ukrai Vokietijos) atstovų pranešimų sia kasa Naujoj žemėj, Vorkutos
ir
apie Chabarovską.
niečiai, gudai, slovėnai, kroatai, aiškėja, kad laisvieji žurnalistai rajone
slovakai ir t.t. Federacijos veiki pereina iš organizacinio laikotar NKVD „pasižymi“ savo darbo ver
mas reiškiasi lygiagrečiai profe- pio į darbo perijodą. Jei Vokieti gų stovykomis ir jų atliktais
DINGODU BRITŲ DIPLOMATAI................................................................... .... joje kai kurių tautų laisvųjų žur darbais vis naujose srityse. Jose
^Nepaprastą staigmeną Vakarų; Lordas Pakenham‘as, naujasi nalistų beveik nebeliko, o . Angli gyvenimo ir darbo sąlygos — žiau
pasauly sukėlė birž. 8 d. paskelbta • D. Britanijos karo laivyno minis joje ir Prancūzijoje, kur jų veikla riausios.
žinia- apie dviejų Britų diplomatų t teris
KORĖJOS KARAS
buvo aktyviausia, jų skaičius dėl
dingimą. Dingo: D.MacLean'as, už- :
JTO kariuomenė, po sunkių ko
nuolatinės emigracijos žymiai su
sienio reik, ministerijos Amerikos :
mažėjo, JAV priešingai — Lais vų, vidurinėje fronto dalyje, kal
depart, direkt., 38 m. amžiaus ir ’
vųjų Žurnalistų Sąjunga iš nežy nuose, pralaužė komunistų įsistiG. F. de M. Burgess’as, antrasis
maus būrelio išaugo į gausiausią prinimą Chorvono ir 'Kumhwa li
Britų ambasados Vašingtone sekr.,
ir veikliausią Federacijos grupę nijoje. Šios pozicijos komunistų
40 m. amžiaus. Abu dingo būdami
buvo laikomos geležiniu trikam
užsienyje.
atostogose, apie geg. 25 d. Prilei
Tarptautinėje srity Federacija piu. Ten jie sutelkė dideles munidžiama, kad jie nuvyko į Prancū
buvo atstovaujama visur, kur tik cijos atsargas ir iš .ten pradėjo sa
ziją. Tačiau ar tikrai jie ten nu
svarstyta pavergtuosius kraštus vo didžiuosius puolimus.
vyko, nieko tikra nepaaiškėjo.
Užėmus komunistų kariuome
liečią klausimai: Europos Tarybo
Birž. -9 d. iš Paryžiaus atsiųsto
je, Strasburge, Pax Romana Kon nės įsitvirtinimą, esantį į šiaurę
sios diplomatų giminėms Anglijon
grese, Amsterdame: Katalikiško už 38 lygiagretės, jų pasipriešini
telegramos, pasirodė, ne dingusių
sios Spaudos Kongrese, Romoje; mas sumažėjo. Komunistų kariuo
jų buvo parašytos.
Liberalų. Internacionalo Suvažia menė, stengdamosi JTO kariuome
Nors užsienio reikalų ministeri
vime, Diuseldorfe; Europos Sąjū nę sulaikyti, pasitraukdama ati
1
ja ir pareiškė, kad nėra pagrindo
rezervuarų
už
džio Socialinėje Konferencijoje. darė vandens
manyti, jog dingę diplomatai su
Romoje;
Amerikos
Laikraščių. sklandas, norėdama užlieti vande
savimi pasiėmė kokius nors doku
Gildijos, suvažiavimuose; Vyriau niu kėlius ir. pakelti Hantano upės
mentus, tačiau toks pareiškimas
siųjų Redaktorių Suvažiavime,. lygisusidariusio -visuomenės įspūdžio
Paryžiuje; Europos Sąjūdžio Ry
Visi eilė faktų rodo, kad po ne
■
nesumažino, nes abu diplomatai
tų Sekcijos Konferencijoje; Jung pavykusio puolimo; ’ komunistai
galėjo prieiti prie diplomatinių
tinių Tautų ne vyriausybinių or ) vis tik žymias jėgas iš fronto ati
paslapčių ir žinojo džs. reikalų
ganizacijų konferencijose.
traukė, kurias dabar perteikę ruo
m-jos šifrą.
•
(Tęsinys' 6 puslapy)
šiasi naujam puolimui.

LAISVŲJŲ ŽURNALISTU FEDERACIJA

2
1951 m. birželio 15 d.

„BRITANIJOS LIETUVIS’

2

STAPTELK
PIRMŲJŲ TRĖMIMŲ
Birželio rami, tyli naktis... Bet
kaip baisi ji buvo Lietuvoje 1941
metais! Baisesnė ir už žinomąją
„Šv.
Baltramiejaus
skerdynių
naktį'*. Po visą Lietuvą, skersaiišilgai, ramių ir niekam nekaltų
gyventojų žvėriška medžioklė ei
na. Kelios dešimtys tūkstančių
lietuvių-vyrų, moterų, vaikų ir se
nelių — staiga iš namų išplėšia
ma, į galvijinius vagonus subru
kama ir išgrūdama į Sibirą,
į Šiaurės ledynus. Koks baisus
likimas! Vakar dar laisvi ir lai
mingi, šiądien jau vergai, o rytpo-ryt — ir lavonai...
Ir rodos, dar tik vakar tas vis
kas buvo. O bėgti jau dešimts me
tų štai spėjo praslinkti. Pamaži
blunka tų baisenybių paveikslas,
karšti jausmai atvėsta, kruvinas
skausmas dyla, širdies liepsnos
prigęsta, ir vis storesnis užmirš
ties šešėlis dengia praeities vaiz
dą. Laikas savo daro: jausmai pa
maži dyla,
skausmai bunka...
Taip, tas viskas gali būti. Ko ne
gali ir neprivalo būti, tai kad
drauge su jausmais atbuktų ir
mūsų... protas. Nes protas yra
išminties šaltinis, išmintis gi yra
vienintelis patikėtinas vadas ko
voje su viliugingu priešu. Protas
ir išmintis yra vieninteliai gink
lai, pasilikę mūsų rankose. *Tik
juos naudodami, galime musų di
džią kovą už Lietuvos likimą
laimėti. Jiems neprivalome leisti
atbukti, užrūdyti.
O tos rūdys, metams beslen
kant, tai čia, tai kitur jau prade
da reikštis. Joms įžiūrėti nereik
neš akinių Prieš dešimts metų,
didžiausios nelaimės laikais, visa
lietuvių tauta — taip namie, kaip
ir emigracijoj — viena mintimi
galvojo, viena širdimi plakė, vie
na kalba kalbėjo ir vienu glaudžiu
frontu prie vieno tikslo ėjo: žūt
būt atkovoti Lietuvai laisvę!
šiandien, deja, jau netaip gerai
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atrodo. Tikslą, berods, visi tą patį
ir dabar turime. Bet mūsų strate
gija, kovos būdai, pradeda šlu
buoti, ir ligi šiol vieningame fron
te tai čia, tai ten pradeda reikštis
plyšių, šalia vienos minties vis
aiškiau atsiranda ir kitų: čia iš
lenda partijų interesai, ten asme
niškos ambicijos; čia kivirčiai dėl
vadovybės, ten kitokios, dar perankstyvos varžytinės dėl garbės;
čia savanaudiški išskaičiavimai,
ten paprastos vaikiškos intrigos.
Tai čia, tai ten šitokios ir pana
šios hydros pradeda galvas kelti.
Pasekmėje, nors Babelio bokšto
dar ir neturime, bet viena kalba
susikalbėti darosi vis sunkiau.
Išrodytų, lyg ir su mūsų širdimis
kaž kas pasidarė — jau lyg nevie
nodai plaka, straksėti pradeda...
Be.t lietuvių tautos širdis orga
niškai sveika. Visi šitie negeru
mai — tai tik paviršutinės besi
renkančios rūdys; rūdys, atsira
dusios daugiausiai todėl, kad bū
sime primiršę visa tai, kas atsiti
ko prieš dešimts metų. Jas nuva
lyti reikia. Privalome tai padary
ti, kad tautos valia — atkovoti
Lietuvai laisvę — ir vėl spindėtų
nenugalimu pasiryžimu ir vienin
gomis pastangomis.
Šiandien, minint dešimtmetį,
staptelk tik valandėlei, o Broli ir
Sese! Staptelk ir prisimink to
baisaus birželio naktis ir dienas!
Prisimink, kas su tavim ir tavai
siais tomis dienomis buvo — savo
jausmus, savo mintis, savo tų die
nų žygius. Teatsistoja prieš tavo,
akis ir. likimas visų tų, kurie ne
laimingesni už Tave buvo ir kurių
kaulai šiandien Sibiro tundras
kloja! Staptelk ir prisimink, pa
mąstyk ir pagalvok!...
Širdis ir protas geriausiai pasa
kys, kas reik daryti...
B. K. Balutis,
Lietuvos Ministeris.

DBLS NARIAI-LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAI
NARIŲ VERBAVIMO
VAJAUS PROGA
Antrosios
sovietų okupacijos
išvakarėse dešimtys tūkstančių
lietuvių iš Tėvynės suspausta
širdimi pasitraukė į Europos va
karus. Kaip kiekviena politinė
emigracija, taip ir šioji mūsų emi
gracija turi aiškius ir svarbius
tikslus. Iš Lietuvos išvykome ne
uždarbiauti ir čia kurti sau geres
nį materialinį gyvenimą, bet iš
saugoti savo asmeninę gyvybę
ir, svarbiausia, Jš-Jaisvojo^-pasaūlio siekti Lietuvos išvadavimo.
Šiuo metu, kai raudonasis oku
pantas visomis _ savo tiranijos
priemonėmis stengiasi sunaikinti
ne tik vispusiškai klestėjusią Ne
priklausomos Lietuvos ir lietuvių
tautos gerovę, bet ir pačią mūsų
tautą fiziškai išnaikinti, laisvaja
me pasaulyje gyvenę lietuviai
negali likti vien tik pasyvūs šio
baisaus proceso . stebėtojai, bet
mes
visi privalome aktyviai -stoti
į antikomunistinį
organizuotą
frontą,
kad sujungtomis jėgomis grei
čiau priartintume Lietuvos Lais
vės valandą. Mums ir mūsų pa
vergtai tautai Tėvynėje yra ne
vistiek, ar toji valanda ateis šie
met, ar kitais metais, ar po keletos metų. Esame patys išgyvenę
pirmosios sovietinės okupacijos
dienas, todėl visi gerai žinome ir
jaučiame tautos Laisvės ilgesį,
esame patys gyvieji liudytojai
raudonojo teroro ir košmaro pa
darinių, kurie visu nuogumu siau
čia kiekviename krašte, kuris
turi nelaimės būti sovietų valdo
mas. Ar mes, naudodamiesi Vaka
rų pasaulio laisvėmis ir turėdami,
palyginti, saugų ir sotų gyvenimą,
šiandien galime likti kurčiai ir
nebyliai, kai mūsų broliai masė
mis eina kryžiaus kelius Sibire
ir nelygioje kovoje dėl Laisvės
žūsta Tėvynės miškuose? Ką reiš
kia kai kurių mūsų tautiečių šian
dieninis pasyvumas arba, stačiai,
dezertyravimas iš Lietuvos vada
vimo
fronto?
žinome,.
jog
dezertyravimas silpnina kiekvieną
kariuomenę, todėl ar mes, vengda
mi organizuoto Tėvynės laisvini
mo darbo, tuo pačiu nestipriname
sovietinį okupantą ir ar neilgina
me Lietuvos okupacijos dienas?
Čia sustok ir pagalvok, emigra
cijoje gyvenąs lietuvi!
Didžioji dalis mūsų emigrantu
masės, tiesa, yra rimtai organi
zuota
ir pasigėrėtinai aktyvi
Žvelkime į Jungtinių Amerikos

Valstybių, Kanados, Australijos,
^Argentinos,
Brazilijos,
Venecuelos, Vokietijos ir kitų kraštų,
į kuriuos musų tautiečius likimas
nubloškė, organizacinį gyvenimą.
Kiek ten gražių idėjų, patrauklių
pavyzdžių,
kiek pasiaukojimo,
kiek materialinių aukų ir kiek sa
vęs išsižadančio darbo Lietuvos
vadavimo akcijoje. Šiandien visą
žemės rutulį yra apjuosusi lietu
vių organizacija
Mes, gyveną Didžiojoje Britani
joje, bendruoju mostu nesame
atsilikę nuo kitų kontinentų lie
tuvių. Nuo pirmųjų dienų, vos
koją įkėlę į šį kraštą, patriotiš
kiausias ir aktyviausias mūsų ele
mentas į viešąją gyvenimą išėjo
organizuotu būdu. Daugumas mū

sų susibūrėme į Didžiosios Brita pasiekta, bet reikia nenuleisti
nijos Lietuvių Sąjungą. Ši orga akių ir nuo ateities horizontų.
Reikia siekti, kad visi šiame
nizacija,
siekdama efektyvaus
darbo, pasirinko * teisingą kelią: krašte gyveną lietuviai būtų
DBLS eilėse sutelpa visi lie DBLS nariai,
nes tik tada tie horizontai mums
tuviai.
Čia vienodai vertinami ir ger bus prieinami. O turime dar daug
biami visi, nežiūrint politinių, re rezervo, kuris ligšiol dėl įvairių
liginių ir socialinių ar profesinių smulkių priežasčių nebuvo įsijun
skirtumų. DBLS nėra ir, reikia gęs į šio krašto lietuvių organi
manyti, niekados nebus jokios zuotą frontą. Mūsų visų pareiga
politinės srovės įrankis ir kieno ir garbė reikalauja, iš šio krašto
nors politinių kombinacijų objek vykstančios lietuvių emigracijos
akivaizdoje, kiekybiškai stiprinti
tas.
DBLS,
į jos eiles įtraukiant visus
DBLS, stovėdama ant vienybės,
abipusės tolerancijos ir darbo pa tuos tautiečius, kurie dar nariai
grindo, yra visų šio krašto geros nebuvo ir tuos, kurie buvo, bet
dėl įvairių aplinkybių su DBLS
valios lietuvių organizacija.
Laikydamosi šių, gražiųjų prin ryšius formaliai yra nutraukę.
DBLS centro valdyba yra gyvai
cipų, DBLS per ketverius metus
išvarė gilią vagą tiek organizaci susirūpinusi įtraukti visus Didžio
jos, tiek savo narių socialinės ge sios Britanijos lietuvius į šią orga
rovės, tiek Lietuvos vadavimo nizaciją, tačiau vien tik centro
darbo srityse. Atsigrįžkime ir valdybos rūpesčio maža. Reikia
pažvelgkime: DBLS yra aktyvus tuo rimtai rūpintis ir visoms sky
tiesioginis ir netiesioginis dau rių valdyboms ri-visiems ligšioli
gelio tarptautinių
suvažiavimų niams nariams.
Šis birželio mėnuo — naujų
dalyvis, DBLS daug padarė mūs
slėgusius darbo varžymus panai DBLS nartų verbavimo mėnuo!
Kiekvieno skyriaus valdyba turi
kinti, DBLS iniciatyva ir kietu
darbu įsigyta lietuviškoji tvirtovė ištirti, kurie lietuviai, gyveną jos
— Lietuvių Namai, DBLS su mū veiklos ribose, dar nėra DBLS
sų meno ir kultūros viešaisiais pa nariai. Į juos visus reikia kreiptis
sirodymais pralaužė ledus j anglų asmeniškai, kiekvienam įteikiant
visuomenę ir kaskart vis platesne į narius įstojimo anketą ir išaiš
srove išeiname į šio krašto viešąjį kinti priežastis, kurios juo? ligšiol
gyvenimą, DBLS renka aukas darė pasyvius — neorganizuotus.
Lietuvos išvadavimo reikalams— Reikia! nenarius kviesti į artiTautos Fondui, DBLS leidžia 'imįausius skyrių -susirinkimus ir
mums visiems taip reikalingą lai ten aiškinti organizuotumo būti
kraštį „Britanijos Lietuvį“, DBLS numą. Reikia įtikinti,, jog šiandien
eilėse, dirbdami bendrą darbą, labai klaidinga galvoti, kad, girdi,
įvairių įsitikinimų lietuviai iš „apsieis be manęs“. Neapsieis!
Tu nesi nudžiūvusi tautos me
mokstame gražiai tarpusavy su
gyventi ir vienas kitą, kaip žmogų, džio šaka,
bet esi gyvoji jos ląstelė, todėl
sąžiningai gerbti, pagaliau, DBLS
kiekvienam nariui padeda sutvar tu negali jausti- lietuviškojo gyve
kyti jo asmeninius reikalus įvai nimo pulso ir dvasios, tavyje ma
riose įstaigose, kartais^ darbovietė žėja lietuviškojo kraujo cirkulia
se ir 1.1. Čia išvardinta tik mažutis cija, jei tu neįsijungti į visiems
organizaciją
DBLS darbų sąrašas, bet ir iš jo priimtiną lietuvių
jau susidarome gražų vaizdą apie užsienyje. Nebūdamas organizuo
visą šios organizacijos veiklos ka tas, tu negali būti šaunus Lietuvos
Laisvės kareivis, tu silpnini lietu
pitalą.
antikomunistinį
frontą,
Ar visa tai būtų padaryta, jei višką
mes būtume dirbę kiekvienas at O tuo pačiu sustiprini sovietinį.
Štai kodėl visi šio krašto lietuviai
skirai? Ne!
Tik mūsų sujungtos rankos turi būti DBLS nariai
Naudinga ir gražu būtų, jei iš
mums davė stiprybę ir nuveiktų
vykstu DBLS nariai, kurie ištikdarbų rezultatus,
kuriais mes galime ir patys pa rųjų padarė didelį įnašą visoje or
sigėrėti, ir prieš kitų kraštų lie ganizacijos veikloje, patys nepa
tuvių kolonijas nesigėdyti ir prieš liktų spragų, bet padarytų dar
savo tautą Tėvynėje neraudo •paskutinį savo, kaip nario, žestą:
aš išvykstu, bet įtrauksiu nariu
nuoti.
Bet pastaruoju metu DBLS kitą lietuvį, kuris dar ligšiol nebu
ima kiekybiškai mažėti. Didelė vo narys, kad tuo būdu nesuma
emigracijos banga žymų skaičių žėtų DBLS ir nesusilpnėtų jos vi
DBLS narių išnešė ir dar tebene sos, taigi kartu ir mano, varytas
ša į kitus kraštus. Jiems tenka darbas.
Šis birželio mėnuo mūsų tautos
mūsų padėka už nuveiktus darbus
DBLS gretose ir šilti linkėjimai gyvenime yra ypatingas mėnuo:
laimės ir gerovės kituose kraš prieš 11 metų sovietai okupavo
tėvynę, prieš
10 me
tuose, tačiau čia lieką turime mūsų
pradėtas
mūsų
tautos
susirūpinti užtaisyti išvykstančių tų
jų paliekamas spragas. Mums masinis trėmimas į S.birą, prieš
nepakanka išlaikyti tai, kas visų 10 metų lietuvių tauta spontaniš
DBLS narių ligšiol kietu darbu kai sukilo prieš sovietinį okupan-

vo lopšio ta padermė buvo perga
lingai skynusis sau kelią per du
žemynus ir, persikėlusi per didžią
--------- Ambrose Bierce ■
jūrą, buvo įsibrovusi į trečiąjį, kur
—- o —
iš paveldėjimo gimė kariauti ir
Ambrose Bierce, gimęs 1842 m., viešpatauti.
yra originalus praėjusio šimtme
Berniukas buvo kokių' šešerių
čio Amerikos rašytojas. Gimęs ne
turtingo ūkininko šeimoje, jaunas metų amžiaus, neturtingo' planta-’
būdamas daug vargo, dirbdamas toriaus sūnus. Savo jaunystėje
įvairiausius fizinius darbus. Kilus berniuko tėvas buvo kareivis, bu
pilietiniam karui, stojo savanoriu vo kovęsis su nuogais laukiniais ir
į Unijos kariuomenę. Karui pasi buvo sekęs paskui savo tėvynės
baigus, vertėsi žurnalistika ir pa vėliavą į civilizuotos tautos sosti
sireiškė kaip gabus publicistas. nę toli pietuose. Taikingame planKurį laikų gyveno Anglijoje ir čia tatoriaus gyvenime ta karžygio
pradėjo rašyti noveles. 1891 m. ugnis buvo išsilaikiusi: kartą už
Amerikoje išleido pirmąjfį savo degta, ji niekad neužgęsta. Tėvas
apysakų rinkinį „Istorijos apie mėgo, karines knygas ir paveikslus,
karius ir civilius“. Tačiau knyga, ir berniukas buvo tiek supratęs,
dėl aprašytų ąvykių žiaurumo, ne kad buvo sau pasidirbęs medinį
turėjo pasisekimo. Ir vėliau pasi kardą, nors net jo tėvo akis būtų
rodžiusios jo knygos skaitytoju vargiai pažinusi jį kaipo tokį. Tą
nebuvo mėgiamos, nors literatūri ginklą jis dabar narsiai nešė, kaip
niu atžvilgiu jo kūriniai yra gana kad pritiko didvyriškos padermės
vertingi ir originalūs.
sūnui, ir, stabtelėdamas kartkar
Čia dedamas apysakos vardas tėmis saulėtose girios aikštėse, jis,
yra istorinis. Toje vietoje įvyko kiek perdėdamas, čia puldavo, čia
vienas žiauriausių Amerikos pilie gindavosi, kaip kad buvo išmokęs
tinio karo mūšių.
daryti iš graverio paveikslų. Per
— o —
daug įdrąsintas to lengvumo, su
Vieną saulėtą rudens popietę kuriuo įveikė neregimus priešus,
nuo savo primityvių namų, maža mėginusius užkirsti jam kelią, jis
me lauke nuklydo berniukas ir padarė tą gana paprastą karinę
nepastebėtas įėjo į girią. Jis buvo klaidą — vydamasis perdaug pa
laimingas, apimtas naujo nevaržo vojingai užsivarė, kol atsidūrė ant
mos laisvės jausmo, — laimingas, kranto plataus, Jąet seklaus upelio,
kad turi progą tyrinėti ir ieškoti kurio sraunūs vandenys užkirto
naujų nuotykių. Mat, šio berniuko jam tiesioginį kelią į bėgantį prie
dvasia pef jo prosenelių kūnus bu šą kuris buvo persikėlęs, nelogiš
vo daug tūkstančių metų lavina kai lengvai. Bet tai reikėjo įveikti
ma atmintiniems atradimo irfuž- bebaimio nugalėtojp; per didžiąja
kariavimo žygiams — laimėji jūrą persikėlusios padermės dva
mams mūšiuose, kurių kritiški mo sia ruseno nenugalima toje mažo
mentai būdavo - ištisi šimtmečiai,, je krūtinėje ir negalėjo būti pa
kurių nugalėtojų stovyklose būda neigta. Radęs vietą, kur keli rievo kalto akmens miestai. Nuo sa duoliai gulėjo upelio vagoje už ko
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kio žingsnio ar šuolio nuo vienas
kito, jis persikėlė ir vėl puolė sa
vo įsivaizduoto priešo užpakalinę
dangą, iškapodamas visus kardu.
Dabar, kada mūšis buvo laimė
tas, apdairumas reikalavo, kad jis
pasitrauktų į savo operaciifę bazę.
Deja, kaip nevienas galingesnis
pergalėtojas ir kaip, vienas, pats
galingiausias,, jis negalėjo sutram
dyti karo troškulio, nei . išmokti,
kad gundomas likimas apleidžia
iškiliausią žvaigždę.
Žygiuodamas nuo upelio - kran
to, jis staiga susidūrė su nauju ir
baugesniu priešu; kelyje, kuriuo
jis’traukė.stačias, pastatytomis au
simis ir priešais nuleistomis lūpo
mis, tupėjo zuikis.
Šuktelėjęs
iš išgąsčio berniukas atsisuko- ir
leidosi tekinas, pats nežinodamas
kur, šaukdamasis neaiškiais gar
sais motutės, verkdamas, klūpčio
damas, erškėčiams nuožmiai dras
kant jo švelnią odą, mažai širdelei
smarkiai mušant iš siaubo, —•’ už
dusęs, ašarų apakintas, — pakly
dęs girioje Paskui daugiau kaip
valandą jis klaidžiomis kojomis
takavo po raizgius tankynus, kol,
pagaliau, nuovargio įveiktas, atsi
gulė šiauriame tarpe tarp dviejų
akmenų, už kelių žingsnių nuo
upelio, ir, vis nusitvėręs savo žai
slinį kardą, jau nebe ginklą, bet
draugą, kukčiodamas užmigo, Gij-ios paukščiai linksmai čiulbėjo
jam ties galva; voveraitės, pasiviksnodamos savo šauniomis uo
degaitėmis, bėgo lodamos įš me
džio prie, medžio, nejausdamos vi
so to gailumo, ir kažkur toli gru
mėjo keista, prislopinta perkūni
ja, lyg kurapkos būgnytų, švęs
damos, kad gamta nugalėjo jos pa
vergėju nuo neatmenamų laikų
vaiką. O mažoje plantacijoje, kur

MARGI
(Skausmingo minėjimo proga)
Susikaupę minime vienos bir
želio m. nakties padarinius, —
nakties, kuri tebesitęsia .ligi šiai
dienai. Aukų Golgotos dešimtmetį
minime vienui vieni; krašte pasi
likusiųjų ir tremiamųjų šauksmas,
mūsų — tragedijos liudininkų
pastangos, dar vis bejėgės pra
laužti tylos sąmokslą. Stovime
ilgos nakties kely vieniši, grąžome
rankas,
dažnai
nebesumojame
kurion pusėn atsikreipti žvilgsniu
bei šauksmu. Tyla lyg slaptų pa
kasynų valandą.

* * *

Dėl mūsų tautos kančių, dėl
pusmilijonio lėtai mirčiai ištrem
tųjų brolių, šiandien, nepasipils
minios į gatves, — iš jos neišgirsime protesto balsų, dėl musų
skausmo neprasidės solidarumo
ir bado streikai.
Spauda kalbės apie kryžkelėj
suvažinėtą šunį, iš trečiojo aukšto
iššokusią mergaitę,
prezidento
dukters pirštinių švelnumą, pabė
gusius diplomatus, salonų madas...
parlamentuose!,
asamblėjose
tikrai neatsiras drąsuolių su pa
klausimais ir dėl mūsų tautos tra
gedijos neįvyks ugningų debatų.
Kokie tad peršasi klausimai?
Pasigavę. seno lietuvių bičiulio,
prancūzų Henri de Chambon žo
džius, šiandien drąsiąi galime
klausti; „Ar nūn ir liksit kurtūs
ir nebyliai jūs, respublikonai- ir
demokratai, kurie teisingai suki
lote prieš žiaurumus, padarytus
mūsų žemėje, Vokietijoje ir kitur,
bet šaltai stebit žudymą ir trėmi
mą tūkstančių žmonių, kurių vie
nintelis nusikaltimas yra jų troš
kimas laisvės ir nepriklausomybės
savo tėvynei. Kodėl tylit jūs, so
cialistai, kurie savo partijos rin
kiminiame manifeste prancūzų
tautai sakote: „Pasaulis nebus lais
vas, kol bus prispausta bent viena
tauta“?... Kodėl tylite jūs, krik
ščionys demokratai, kūrie skelbiatės esą dvasinių vertybių gynėjai?
tą savo Laisvės atstatyti ir gyvy
bės ginti. Tas didysis tautos suki
limas, subūręs 100.000 laisvės ko
votojų, per kelias dienas pareika
lavęs daugiau kaip 2.000 par.tizanų gyvybių (didesnis skaičius kaip
Nepriklausomybės kovose žuvu
siųjų), yra vienas gražiųjų mūsų
tautos ryžtingumo ir Laisvės mei
lės epizodų.
Neveltui tad ir DBLS centro
valdyba birželio mėnesį parinko
DBLS narių verbavimo mėnesiu.
DBLS — Lietuvos vadavimo ko
vos organizacija — šaukia visus
Didžiosios Britanijos
lietuvius
stoti Laisvės kovotojais — naujais
DBLS nariais. Susijunkime visi
į vieną frontą (vardan Lietuvos
laisvės ir mūsų tautos ateities!
J. Senkus .

•balti ir juodi vyrai paskubomis,
išsigandę,
ieškojo laukuose ir
ežiose, motinos širdis plyšo dėl sa
vo dingusio vaiko.
Praslinko valandos, ir mažasis
miegotojas atsistojo ant kojų. Va
karo vėsuma buvo įsibrovusi į jo
sąparius, ir klaiki baimė į jo šir
dį. Bet jis buvo pasilsėjęs ir nebe
verkė. Kažkokiu altlu instinktu,
kuris vertė jį veikti, jis veržėsi
pro aplinkinius brūzgynus ir pri. sivarė prie ’aukštesnės " žemės, iš
dešinės buvo upelis, iš kairės —
retais medžiais nusėta švelni at
šlaitė, o viršuj-visko —■ tirštėjan
ti prieblandos niaurumą. Pagal
vandenį kilo skystas vaiduokliš
kas rūkas. Jis gąsdino ir atstūmė
j|į; užuot persikėlęs per upelį ir
nuėjęs ta kryptimi, iš kurios jis
buvo atkakęs, jis atsisuko nugara
ir leidosi į priekį, tamsios, visa
supančios girios link. Staiga jis
prieš save pamatė keistą judantį
daiktą, kurį jis palaikė kokiu di
deliu gyvuliu, — šunimi, kiaule,
—■ jis negalėjo jo įvardyt/; gal tai
buvo lokys. Jis buvo matgs lokių
atvaizdų, bet nieko pikto apie
juos nežinojo, ir neaiškiai buvo
norėjęs su vienu susitikti. Bet kaž
kas to daikto pavidale ag jude
siuose, — kažkas jo artinimpsi ne
rangume, jam sakytę sakė, kad
tai ne lokys, ir smalsumas sulaikė
baimę.' Jis stovėjo kaip įremtas, Įr,
tam daiktui pamažu slenkant pjrmyn, kas akimirką darėsi drąses
nis, nes matė, kad daiktas ’ bent
neturi ilgų, grasinančių zuikio au
sų, Galimas dalykas, Jo įspūdin
gas' protas nuvokė kažką pažįsta
ma toje ropojamoje, nerangioje
eisenoje. Kai daiktas prisiartino
tiek, kad galėtų išsisklaidyti jo
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Ar tos vertybės ne tokios pat vi
suose kraštuose ir ar Kristaus
mokslas ne universalus? Nejaugi
jūsų visų smegenis taip iškepino
Stalino saulė, kad jau nebesuvokiate, kas darosi už geležinės už
dangos?“
Atsakymo ir nelaukiame. Prie
Baltijos krantų vyksta suėmimai,
deportacijos, sekvestrai, žudymai,
kankinimai... ' Baltramiejaus nak
tis tęsiasi.
Stebėdami nerangius Vakarų
demokratijos judesius, savo nusi
vylimą skandiname naujuose pa
žaduose, kilniuose didžiųjų susi
tarimuose, chartose ir gražiose
frazėse. Dar ir dabar mūsų akyse
skamba žodžiai, auksiniai žodžiai,
šaukę vardan idealo, vardan su
kurtos idealios programos tarnau
ti, skirti visas pastangas, gyvybės
kaina aukotis tironijai, vergijai,
priespaudai ir netolerancijai už
slopinti.
Vardan
demokratijos idealų,
tūkstančiai mūsų tautos sūnų iš
gabenta nežinion, tūkstančiai iš
rūko pro nacių krematoriumų ka
minus, tūkstančiai krito tėviškės
laukuose, šimtai tūkstančių iške
liavo ir dar keliauja į baisias dar
bo vergų stovyklas.
Tamsumos dar supa didelę že
mės
rutulio dalį. Tamsumoje
vyksta tautų, vertybių, sienų ir
paskiro žmogaus išpardavimas,
mainai, derybos... Derybų per
traukų metu pasigirsta senų paža
dų kartojimas, panaujinti šūkiai,
naujos vilionės.
Prieš keletą šimtų metų Ma
chiavell’is yra pasakęs: „Be abe
jo, didžiai girtina, kad kunigaikš
čiai laikosi savo įsipareigojimų.
Tačiau tarp mūsų gadynės kuni
gaikščių, atlikusių didelius darbus,
maža tėra tokių, kurie būtų sielojęsi apgavę .tuos, kurie pasitikė
jo jų taurumu“.
* * *
Esame apvilti, bet nenužudyti.
Daug kartėlio, skausmo ir širdgė
los susiklosto verčiant praeitį ir
žvelgiant į ateitį. Nežiūrint mūsų
reikalų išdavimo, šiandieninio ty
los sąmokslo, mes savo viltis, ti
kėjimą, pastangas ir patyrimus be
dvejojimo dedame Vakarų demo
kratijų pusėn. Kito pasirinkimo
nėra. Esame įsitikinę,■ kad pasau
lio sąžinė pabus ir vieną dieną
Vakarai išeis ginti savęs ir paverg
tųjų.
Iš Teherano konferencijoje fik
suotų deklaracijų man yra įstrigę
pora sakinių: „Mes su džiaugsmu
sutiksim ateinančias prisidėti'prie
visuotinės demokratijų šeimos—
mūsų mintys ir viltys lekia į tą
dieną,, kada pasaulio .tautos galės
gyventi laisvos, tironijai nepasie
kiamos ir besivaduojančios savo
pačių troškimais ir sąžine“.
Tikėkim, kad dėl šių principų
įgyvendinimo, Vakarų demokrati
jos pusiaukelėj nesustos...

Gal visi prisimename Persijos
šacho vestuves, įvykusias šių me
tų ankstyvą pavasarį. Gal taip pat
prisimename, kad vestuvių proga
S.talin‘as naujai šacho žmonai do
vanojo geriausios rūšies sabalų
kailinius. Toks buvo Stalinų įsa
kymas — išmedžioti visus Sibiro
miškus naujos karalienės garbei

ir aprengti ją sabalais.
Ne vienam stebėtojui kilo min
tis ir mįslė: dėl ko dovana tik
Persijos šacho žmonai, o ne Egip
to karaliaus Faruko sužadėtinei
arba kuriai kitai ištekėjusiai ka
ralaitei? Juk karališkų vestuvių
buvo daug ir jos gana dažnos.
Pagaliau ir Persijos klimatas ne
tinkamas, kailiniams — per karš
ta. Tad kam tokia nepaprastai
brangi dovana ir tik. Persijos ka
ralienei?
Žinoma, Persijos karalienė gali
būti pakviesta ir į Maskvą, gal
būt net ir žiemą, kada Maskvoje
veikia teatrai, operos, baletai.štai,
kad
jauna,
graži
karalienė
nesušaltų, Stalin'as iš anksto do
vanojo jai kailinius, tokius, kokių
neturi nei viena moteris pasau
lyje.
Ir visgi lieka klausimas neišs
pręstas — dėl ko tik Persijos ka
ralienei? Kodėl nieko nepasiuntė
naujam Tibeto Dalai Lamai? Ko
dėl Stalin’as susirūpino tik Persi
jos karaliene, kad ji nesušaltų,
o kitos — teiššąla sau?
Tačiau ilgai neteko laukti ii
mįslė kažkaip lyg savaime pa
aiškėjo. Kailiniai pasirodė ne do
vana. Geriausi sabalai buvo me
džiojami ne gražiausiai dovanai,
bet aukščiausiai kainai. Kaina
ištikro aukšta — Abadano žibalo
šaltiniai, o per juos, gal, ir visa
Persijos nepriklausomybė.
Čia nėra ko ir stebėtis. Argi
Maskva yra Ką nors kam nors do
vanojusi? Nieko ir niėkam. Viską
tik ėmė ir grobė.
Abadano žibalo šaltiniai yra gy
vybinės reikšmės, visų pirma, pa
čiai Persijai. Nuo jų eksploataci
jos priklauso visas valdžios biu
džetas, kurio 75% skiriami ka
riuomenei ir valdininkijai. Tad,
kuriuo nors būdu prisiartinus
prie jų, Maskvai tektų ne tik žiba
las, be.t ir Persijos kariuomenė ir
laidžios aparatas.
Bet tuo tarpu šis tikslas yra to
limesnis ir gerali užmaskuotas.
Šiuo metu viskas daroma grynai
tautiniais, patriotiniais motyvais.
Abadano žibalo versmės suvalsty
binamos. Jos turi priklausyti tau
tai, ne kapitalistams ir dargi sve
timiems. Įdomu, kad žibalo vers
mių suvalstybinimą ir jų perda
vimą tautos žinion remia ir reika
lauja ne tik persų kraštutinės
tautinės, bet irgi komunistinės,
srovės. Pastarosios yra netgi žy
miai uolesnės ir griežtesnės.
Į ką šiandien taikoma tiesiogi
niai ir neužmaskuotai, tai į vaka
rų imperializmą.
Abadano žibalo versmių eks
ploatacija yra išimtinai britų ran
kose. Iš Abadano versmių kasmet
teka 30 milij. tonų žibalo. Šis kie
kis patenkina 60% viso D. Brita
nijos žibalo suvartojimą, be to
dar tenka jos dominijoms: Pakištanui, Indijai ir Australijai. Tol.
kol šios versmės yra D. Britanijos
rankose, nėra baimės, kad žibalas
tekėtų kitur, kaip tik sau ir pami-

abejojimai, berniukas pamatė, kad
paskui jį seka kitas ir dar kitas.
Dešinėje ir kairėje jų buvo daug
daugiau;
visa aikštė aplinkui
knibždėjo jų — visi jie slinko pir
myn, prie upelio.
Tai buvo vyrai. Jie šliaužė ropomis. Naudojo tik rankas, vilk
dami kojas. Naudojo tik kelius,
nes rankos karojo šalia šonų ne
naudingos. Mėgindavo atsikelti,
bet griūdavo kniupšti pamėginę.
Nieko natūraliai nedarė, tik tai,
kad pėda už pėdos šliaužė į tą pa
čią pusę. Pavieniui, poromis, ma
žais būreliais jie slinko prietemiu:
vieni kartkartėmis stabtelėdavo,
kiti pamažu pro juos prašliaužda
vo, paskui pirmieji vėl sujudėda
vo. Jie ropojo tuzinais ir šimtais;
kiek buvo galima akimis užmesti
tirštėjančioje prieblandoje, jie tysojo, ir tamsi giria už jų atrodė
neišsemiama. Pati žemė, rodėsi,
slinko upelio' link. Kartais vienas,
kuris- sustodavo, ■ toliau , nepasiversdavo, bet pasilikdavo gulėti
nejudėdamas. Jis buvo negyvas.
Kai kurie stabtelėję, darydavo
keistus mestus, iškeldavo ir'vėl
nuleisdavo kojas, apsikabindavo
galvas, tiesdavo delnus į viršų,
kain kad kartais tenka matyti
žmones darant, kai viešai mel
džiasi.
Ne visai tai berniukas įsidėmė
to- tai būtų pamatęs senas stebėtoias: jis tik tiek matė, kad tai
vvrai. bet šliaužia kaip kūdikiai.
Pūdami vvrai, jie nebuvo baisūs,
no-s kai kurie buvo nepažįstamai
mcMaro. jis zujo laisvai tarp jų,
nuo vieno prie kito, ir žvilgčiojo
jiems i veidus su vaikišku smal
sumu. Visi jų veidai buvo keistai

balti, ir daugelis buvo išmarginti
ir iškeršinti raudona spalva. Kaž
kas tame, — gal, ir kažkas jų gro
teskiškose pozose ir judesiuose, —
jam priminė dažytą klouną, kurį
jis buvo matęs praėjusią vasarą
cirke, ir jis juokėsi, žiūrėdamas į
juos. Bet jie vis slinko pirmyn, tie
sužaloti ir sukruvinti vyrai, tiek
pat nepaisydami, kiek ir jis, to
dramatinio kontrasto tarp jo juo
ko ir jų pačių siaubingo rimtumo.
Jam tai buvo linksmas reginy s.Jis
buvo matęs savo tėvo negrus ropojant jam pralinksminti, —buvo
taip jais jodinėjęs, „apsimesda
mas“*, kad jie arkliai. Jis dabar
prisiartino prie vieno iš tų ropo
jančių pavidalų iš užpakalio ir vi
kriai apžergė jį. Vyras prigulė
ant krūtinės, atsitiesė, žiauriai nu
metė berniuką ant žemės, kaip
neišjodihėtas kumelys, paskui at
suko į jį veidą, kuriam trūko že
mutinės žiaunos — nuo viršutinių
dantų iki gerklės ėjo-, didelis rau
donas plyšys su pakarusiais mės
galiais ir kaulo skeveldromis. Ne
natūralūs nosies išsikišimas, sma
kro stoka, žiaurios akys teikė vy
rui didėlio plėšraus paukščio, sa
vo aukos kraujo nuraudonintu
gurkliu
ir
krūtine,
išvaiz
dą.
Vyras
atsikėlė
ant ke
lių, berniukas — ant kojų. Vy
ras pakratė kumščią berniukui;
berniukas, pagaliau, išsigandęs,
pribėgo prie medžio netoliese, už
siglaudė už jo ir ėmė rimčiau žiū
rėti į padėtį, šitaip ta glūdi mi
nia pamažu ir skausmingai vilko
si toje baisioje pantomimoje — lei
dosi atšlaite kaip koks spiečius,
dideliu juodo grambuoliu, nesu
keldama mažiausio garso — gflib-

je, visiškoje tyloje.
Užuot patamsėjęs, tas vaiduok
liškas gamtovaizdis ėmė šviesti.
Pro medžių juostą anapus upelio
sužėrėjo keista raudona šviesa, ir
medžių kamienai ir šakos prieš ją
virto kokiais juodais mezginiais.
Šviesa lietė šliaužiančius pavida
lus ir teikė jiems pabaisiškus še
šėlius, kurie karikatūrino jų ju
desius ant nušviestos žolės. Ji kri
to jiems ant veidų, pabrėždama jų
baltumą rausvu atspalviu,* kelda
ma aikštėn dėmes, kuriomis tiek
daug iš jų buvo sutepti ir nukeršinti. Ji blizgėjo, atsimušusi nuo
jų sagų ir metalo gabalėlių, jų ap
daruose. Instinktyviai berniukas
atsisuko į tą plintančią pažiorą ir
ėmė leistis atšlaite su savo bai
siais draugais; po kelių akimirkų
jis buvo pralenkęs pačius pirmu
tinius — tai nebuvo koks žygis,
atsižvelgiant į jo pranašumus. Jis
atsistojo priekyje, it vadas, laiky
damas savo žingsnius sil jų ir kar
tais atsigręždamas, lyg pamatyti,
kad jo kariuomenė neatsilieka.
Tikrai toks vadas niekad tokių pa
sekėjų neturėjo.
Pabirę ant žemės, kuri dabar
pamažu siaurėjo, šitaip baisiai
kariuomenei vis arčiau prisibraunant prie vandens, buvo tam tik
rų daiktų, kurie vado prote nebu
vo susiję su jokiomis veikšmingomis asociaciiomis: vienas kitas ap
klotas, standžiai išilgai susuktas,
sudvilypuotas, špagatu surištais
galais; sunki kuprinė, sulaužyta
muškieta šen ir ten, — žodžiu, to
kie daiktai, kurie randami pasi
traukiančios kariuomenės užpa
kalyje, — nuo medžiotojų bėgan
čių vyrų „pėdsakai“. Visur, arti
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BRITANIJOS LIETUVIS”

Vertindami aplinką, žvilgsniu
atsigręžkime į savas gretas. Koks
mūsų vaidmuo tėvynės nelaimių
valandoje?
Pravardžiuojami „ramybės truk
dytojų“ vardu, prievartaujami unros kirpėjų ir kepėjų, siundomi
politrukų gaujų, skrynmguojami,
piktu veiksmu ir autoritetų žo
džiais vejami: „grįžti į kilimės
kraštus“;
maitinami
Paleckio,
Sniečjraus šnekomis, enkavedistų
spauda bei šlykščia kukurūzinių
miltų sauja, mes plaukėme pro
pavojingus sūkurius, ryžomės tie
są išnešti savais pečiais.
Šiandieninėje politikos biržoje
tremtinių kaina yra pakilusi, ligi
nesvajotos vertės. „Ramybės truk
dytojai“', dar vakar uniformuotų
ir frakuotų raginami „apsispręsti“,
šiandien yra klausiami: ar nebu
vome kartais viliojami grįžti tė
vynėn, ar negalėtume pasakyti
„vyliūgų“ pavardes. (Šioje vietoje
leidžiama visiems garsiai nusi
kvatoti).
Pasiramstydami benamio elge
tos lazda, šiandien mes priartėjo
me prie garbingų teismo posėdžių
salių, taurių asmenybių,
kil
nių organizacijų,
demokratijos
idealų saugotojų, kur galime vi
siems liudyti tautos kančias, pasa
koti savus išgyvenimus.
Liudininko vardas uždeda gar
bingas pareigas bei didelę atsako
mybę. Pasaulio sąžinės atbukimą,
tylos sąmokslą privalome laužti
šauksmu, tiesos žodžiu, priesaika,
lietuvio dorybėmis, meile žmogui,
pavergtos tėvynės balsu. Į Vakarus
išėjome ne „vendravoti“, bet pa
vergtiems parnešti laisvės, skelb
ti tai, ko patys pavergtieji negali
pasakyti.
Apie tironiją, vergiją, priespau
dą, netoleranciją, deportacijas, žu
dymą ir kankinimą privalome liu
dyti kiekvieną valandą .ir kiekvie
name žingsnyje.
Mūsų žodį, žingsnį ir veiksmą
privalo lydėti Vienybė ir susiklau
symas. Visokių mokslų ir sąjū
džių daktarai, levitai ir evange
listai turėtų įsidėmėti, kad „sambūriauti“ ir „sąjūdžiauti“ galėsim
tada, kai grįšim išlaisvinton Lie
tuvon. Trinimasis, skaidymasis
tremtyje, ir dar tokioje sunkioje
tėvynės nelaimių valandoje, nieko
gero nežada.
Prašnekome ne tam, kad šnekė
ti, bet kai tylėti nebegalima. Tė
vynės kančių valandoj pasilikim
vieningi draugai dvasioj ir sieki
muose.
M. Urvikis

SABALU KAILINIAI
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OKUPUOTOJE LIE TUVOJE
SPORTININKUS LAIKO
STOVYKLOJE
Okupuotoje Lietuvoje krepšinio
sportas visai smukęs. Jau porą me
tų iš eilės Lietuva užima pasku
tinę ar priešpaskutinę vietą So
vietinės Sąjungos pirmenybėse.
Priežastis ta, kad geresnius Lie
tuvos krepšinio žaidėjus, kaip
pav. St. Butautą, K. Petkevičių
ir Lagunevičių Maskvos rinktinė
pasiėmė sau ir į Lietuvą jų
daugiau neišleidžia. Jie yra ap
gyvendinti
„Serebrianyj
Bor"

iiėtoms dominijoms.
Bet užtat gali susidaryti visai
skirtinga padėtis, jeigu Abadano
šaltiniai išsiveržtų iš D Britani
jos rankų, globos ir priežiūros.
Versmės galėtų pradėti išsekti
D. Britanijos atžvilgiu ir pradėtų
gausiai tekėti SSSR pusėn. Nesun
ku įsivaizduoti, kas tokiu atveju
atsitiktų. Eeveik visas D. Britani
jos motorinis susisiekimas auto
mobiliais, tankais ir lėktuvais
taptų paraližuotas; D. Britanijos
ūkinė ir karinė galybė taptų
smarkiai suredukuota. Tai būtų
kaip tik tai, ko Maskva siekia.
Neabejotina, kad Rusijos įtaka
Persijoj yra didelė. Bet ne maža
ir D. Brritanijos. Tad, prasidėjo
.rungtynės tarp dviejų galybių vi
sai arti Europos sienų. Rusija su
telkė kariuomenę Kaukaze, visai
arti Persijos sienos ir Persijos sos
tinės. D. Britanija telkia parašiu
tininkus Kipro saloj, o'jos laivy
nas plaukioja arti Abadano. Kari
nių konflikto atveju, atrodo, Aba
dano versmės turėtų tekti D. Bri
tanijai, nes Rusija per toli nuo
jų, kad galėtų jas užimti anksčiau
kaip britų laivyno kareiviai. Tad
Maskva matyti mėgins „išvaryti“
britus iš Persijos taikiu keliu, ati
duodant versmes persų tautai suvalstybinimo keliu. Tai padarius,
Maskva mėgins antrą ėjimą šach
matų lentoje — „padėti“ persų
tautai versmes tvarkyti
Ir kas tuomet? Tuomet žibalas
gali pradėti tekėti iš pietų į šiau
rę, į Rusiją. Tuomet persų valdžia
ir kariuomenė būtų Maskvos pri
klausoma. Tuomet kiltų karas
pačioje Europoje.
Tuo tarpu vyksta kieta, diplo
matinė, šalta kova. Ji paskutinėje
fazėje.- D. Britanijos ekonominė,
politinė ir karinė galybė šį kartą
yra tiek paliesta, jog galima būtų
tvirtinti, kad šį kartą Kremlius
laiko pjautuvą po pačiu D. Brita
nijos kaklu.
Aišku savaime, D. Britanija
nesiduos pjaunama. Kova vyksta
ir vyks dar kurį laiką. Ji gali pa
sibaigti arba Kremliaus pralaimė
jimu arba trečiuoju pasauliniu
karu. Kad ji užsibaigtų Persijr
okupavimu, tokiam atvejui, atro
do, yra mažiau galimybių.
S. Kuzminskas
upelio, kur šitoje vietoje buvo že
mumos pakraštys, žemė buvo su
minta į purvą vyrų ir arklių ko
jomis. Stebėtojas, geriau pratęs
vartoti savo akis, būtų pastebėjęs,
kad tie pėdsakai ėjo į abi puses;
žemė buvo du kartus pereita —
traukiant pirmyn ir pasitraukiant
atgal. Prieš kelias valandas šie
bevilčiai, parblokšti vyrai su sa
vo laimingesniais ir dabar gero
kai nutolusiais draugais buvo tūk
stančiais įsiskverbę į girią. Jų
paeiliniai batalijonai, pakrikę spie
čiais ir vėl į eiles susirikiavę, bu
vo praėję pro vaiką iš abiejų pusių
— buvo ko jo, miegant, neužmynę.
Jų žygio šlamesys ir ūžesys nebu
vo jo pažadinęs.Beveik už akmens
mėčio nuo ten, kur jis gulėjo, jie
buvo kovęsi, bet jis neišgirdo nei
muškietų tratėjimo, nei patrankų
griovimo, nei „karvedžių griaudi
mo ir rykavimo“. Jis buvo viską
pramiegojęs, nusitvėręs savo ma
žą medinį kardą, gal, kietesne
gniaužta, nesąmoningai atjausdamas savo karinę aplinką, bet ne
paisydamas kovos didybės, kaip
tie negyvėliai, kurie buvo mirę tai
šlovei sukurti.
Gaisras anapus girios juostos,
tolimesnėje upelio pusėje, atmuš
tas į žemę nuo savo dūmų skliau
sto, buvo nudažęs visa, gamtovaiz
dį. Vingiuotą rūko liniją jis buvo
pavertęs aukso garais. Vanduo
žvilgėio raudonomis dėmėmis, ir
daugelis akmenų, kurie kyšojo jo
paviršiuje, irgi buvo raudoni Fet
tai buvo kraujas: mažiau sužeis
tieji buvo juos sudėmioję nersikeldami. Jais dabar ir berniukas
noriais žingsniais perėjo: jis trau

sportininkų stovykloje, prie Mas
kvos. Su Maskvos komanda ba
landžio 27 dieną jie buvo nuvežti
į Paryžių žaisti. Toje pačioje sto
vykloje apgyvendintas ir SSSR,
bokso meisteris kaunietis Šocikas,
kuris heseniai buvo nuvežtas i
Stockholmo bokso pirmenybes.

„PLANINGAS REMONTAS“
Pereitais metais į Kauno auto
remonto dirbuves „Kurpiaus“ ar
telė iš Ukmergės atsiuntė savo
sunkvežimį pataisyti.
Remontą
pažadėta baigti mėnesio laike.
Tačiau po metų „Kurpiaus“ di
rektorius, atvykęs automobilio,
atsiimti, dirbtuvės kieme rado
tik jo šonkaulius. Dirbtuvių di
rektorius Broniukaitis paaiškino,
kad tai yra normalus reiškinys,
nes visos mašinos remontuojamos
iš eilės ir trūkstamos dalys iši
mamos iš sekančios, eilėje remon
tuoti laukiančios mašinos. Ir nie
ko stebėtina, jei paskutinės ma
šinos eilėje tik griaučiai liko. Kai
atsiųs kitas remontuoti mašinas,
iš jų bus išimtos dalys ir pridėtos
prie „Kurpiaus“ artelės mašinos
griaučių.
MŪRIJA SAMOVARUS
Okupantai savo kariams Lietu
voje jau spėjo pastatyti 70 pamin- ’
klų. Didžiausias ’jų gen. černiachovski‘ui Vilniuje. Dabar skulp.
Pundzius baigia lipdyti naują
bolševikų užsakymą. Tai bus rau
donarmiečio paminklas, 5 metrų
aukščio. Jis būsiąs masiniai pa
daugintas ir pastatytas Klaipėdo>je, Obeliuose, Alytuje, Rudamino
je, Joniškyje. Pundzius lipdo dar
vieną raudonarmiečių grupę Ža
liajam tiltui Vilniuje. Vietoj Trijų
Kryžių paminklo, kurį rusai sus
progdino, numatoma užrioglinti
kokį nors sovietinį griozdą. Šiau
liuose pastatytas pergalės pa
minklas, o Biržuose ir Trakuose
po obeliską. Dabar paskelbtas
konkursas Salomėjos Neries ant
kapiui. Jis būsiąs pastatytas ant
jos kapo Karo muziejaus sodelyje
Kaune, dabar Istorijos—revoliuci
niam muziejuje.
PALIAUPSINO NEGYVĄ ŽUKĄ
Vilniaus muziejuje buvo piešėjo
Stepo Žuko penkių metų mirties
irriinėjimas.
Nepriklausomybės
laikais bolševikinis Žukas netruk- ’
domas Kaune paišė bolševikinius
plakatus, nukreiptus prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Tai paaiš
kėjo bolševikams okupavus Lie
tuvą. Su rusais Žukas išbėgo į Ru
siją, su jais ir grįžo į Lietuvą.
Tačiau neilgai jam teko džiaugtis
grįžimu. Bolševikų nusamdyti ži
buriai, kaip taisyklė, neilgai švie
čia. Guli jis jau po Lietuvos velė
na kaip ir kiti savo talentus ru
sams pardavę menininkai: Salo
mėja Neris, Liudas Gira, Petras
Cvirka, Taliat-Kelpša, Gruodis,
Borisas Dauguvietis ir kt.
kė į gaisrą. Atsistojęs ant tolimes
nio kranto, atsigręžė pasižiūrėti j
savo žygio draugus. Priekinė dan
ga artinosi prie upelio. Stipresnie
ji jau buvo prįsivilkę prie krašto
ir buvo panėrę savo veidus į sriau
tą. Trys ar keturi, kurie gulėjo
nejudėdami, atrodė, buvo be galvų.Pamačius tai, berniuko akys iš
siplėtė. iš nusistebėjimo; net jo
laki vaizduotė negalėjo priimti
reiškinio, žyminčio to į gyvybin
gumą. Apmalšinę savo troškulį,
tie vyrai jau nepajėgė atsitraukti
ir išlaikyti savo galvas viršuj van
dens. Buvo prigėrę. Jų užpakaly
je atviros girios aikštės parodė va
dui tiek pat belyčių jo niaurios
komandos pavidalų, kaip ir pirma,
bet kur kas mažiau judėjo. Jis
pamojavo savo kepuraite jiems pa
drąsinti ir šypsodamasis parodė
savo ginklu į kelrodę šviesą —
ugnies <' stulpą
šiam . keistam,
eksodui.

Pasikliaudamas savo kariuome
nės ištikimumu, jis dabar įžengė į
girios juostą, lengvai pro ją praė
jo raudoname gaise, perlipo per
tvorą, atsisukdamas kartkartėmis
pakoketuoti su savo atlaipiu šešė
liu, ir taip prisiartino prie liepsno
jančių namo griuvėsių. Viskas bu
vo siaubte nusiaubta Visoje toje
plačioje pažioroje nebuvo matyti
gyvos dvasios. Jam tai nerūpėjo;
reginys jam patiko, ir jis šokinė
jo džiaugdamasis ir pamėgdžioda
mas blaksinčias liepsnas. - Jis bė
giojo rankiodamas kurą, bet kiek
vienas daiktas, kurį jis surado,
buvo jam per sunkus įmesti iš
atstumo, iki kurio kaitra jam lei
do prisiartinti. Nevilties pagautas.
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MASTYMAI APIE ATOMĖLI
ATOMBOMBĖ SPROGSTA IR
KAS TOLIAU
tžiūr. „B- Lietuvio“ 12 num.)
3. RADIOAKTYVUMAS
Radioaktyvumas jr yra ta sa
vybė, kuria atombombė iš esmės
skiriasi nuo kitų —„senamadiškų“
bombų. Taigi pravartu apie šią
naujenybę pakalbėti plačiau ir iš
samiau, ypač kada daugelis radioawyvumo pavojų pervertina ar jo
nedavertina. Čia neminėsiu dau
gybės natūralių ir dirbtinų radio
aktyvių (t.y. pasižyminčių savo
tišku spinduliavimu) medžiagų, o
kalbėsiu tik apie tas, su kuriomis

galim susidurti galimo atominio
Karo atveju.
Jau iš pirmųjų „mąstymų“ ži
nom, kad suskaldyto, sutrupinto
atomo dalelės — trupinėliai pasi
žymi savotišku veikimu '■— radio. aktyvumu. (Tiksliau būtų šią sa
vybę vadinti radiacija — spindu
liavimu).
Radioaktyvumas yra
baisus tuo, kad jo negalima pa
gauti mūsų turimais „penkiais kū
no pajautimais“, o kai jo padari
niai pajuntami — jau būna per
vėlu, nes tada giltinė jau tvirtai
žmogų laiko savo glėbyje...
Atominio karo atveju tektų su
sidurti su: gamma - spinduliais,
neutronais, a beta spinduliais (dadelėmis), alfa spinduliais (dalelė
mis) na, ir praktiškai bereikš
miais, neutrino ir mezotronais. Su
kiekvienų jų susipažinsim atskirai.
A. Gamma spinduliai
("panašūs i Roemgeno spindulius,
vartojamus peršvietimo ir gydy
mo tikslams medicinoj) yra pavo
jingiausi, nes jie lekia šviesos
greičiu (apie 186,000 mylių per
sekundę), nulekia gana toli ir pa
sižymi stipria prasiskverbimo ga
ila. Jei už 3000 pėdų nuo sprogi
mo būsi pasislėpęs 12 colių storu
mo betono bunkeryje — jausiesi
saugiai nuo karščio, bet dalis
gamma spindulių^ pervėrę betoną,
dar puikiausiai smigs į tavo „griešną“ kūną... Išėjęs iš bunkerio, dėl
visa ko, skubėk tvarkyti savo as
meniškus reikalus,
nes galima
50% tikrumu tvirtinti, kad jau gy
veni skolintu gyvenimu... Didė
jant atstumui šių spindulių žalin
gumas smarkiai silpnėja. Pav., už
7000 pėdų šie spinduliai būtų beveik nepavojingi ir be jokios už
dangos, o nuo karščio tokiame at
stume oda dar stipr iai nudegtų.
Atombombės sprogi
mo metu
išsiskirią gamma
spinduliai, po kelių sekundžių, jau
būna išsisklaidę — „išgaravę“.
Sprogd'nant
bombą įprastame
aukštyje — tik apie 1% gamma
spindulių tepasiekia žemę. Ir vis
dėlto į mylios spinduliu nuo že
mės centro (taip pavadinta vieta
žemėj tiesiog apačioj sprogusios
bombos) visi be uždangos esą žmo
nės žūtų, o 3/4 mylios spinduliu
— gal žūtų nuo šių spindulių. Ne

ilgai gyvens ir užkluptieji vienos
mylios atstu... Toliau esą išliks
gyvi, bet bus gavę tokią gamma
spindulių dozę, kuri trukdys žai
zdų gijimą ir pasveikimą apskri
tai.
Skaičiuojama, kad Japonijoj 1520% visų mirčių kaltininkais bu
vo gamma spinduliai. Šis %, be
abejonės, būtų buvęs žymiai di
desnis,jei žmonės nebūtų žuvę nuo
karščio ir oro spaudimo pada
rinių.
Gamma spindulių šaltiniai yra
net keli:
a) Milžiniški jų kiekiai išsiski
ria skylant atomų branduoliams
atombombėj.
Ugnies kamuolio
centre temperatūra esanti apie 2
milijonus laipsnių. Gal gamma
spinduliai išsiskiria ir
grynai
aukštos temperatūros įtakoj?
b) Ne visus atomus neutronai
įstengia suskaldyti — jie tik įs
minga į anų, neskylančių, atomų
branduolius ir juos „suerzina“: čia
susikaupusi energija išspinduliuo
ja gamma spindulių pavidalu ir
tada branduoliai vėl „nusiramina“.
c) Jei atombombė sprogtų vi
sai žemai, tai energingieji neutro
nai, pasiekę, žemę, dar galėtų sus
kaldyti atitinkamus atomus ir „iš
spausti“ gamma spindulius.
d) Ne visi atombombės užtaiso
(uranium ar plutonium) atomai
spėja suskilti: didelė jo dalis su
trupinama į smulkutes skeveldrė
les — dulkes, kurios anksčiau ar
vėliau (juo stambesnė dulkė — juo
greičiau!) nusėda žemėn, čia irsta
ir išskiria gamma spindulius.
Taigi, teks skaitytis ir su to
kiais radioaktyviais (atominiais)
debesimis. Didesnį ar mažesnį jų
žalingumą žymiai nulems atmos
ferinės sąlygos. Laikoma, kad po
2-6 valandų žemę pasiektų gal
apie 18% visų atominio užtaiso
skilimo produktų ir tai sudarytų
tik 0,1% pirminio atominio debe
sio radioaktyvumo. Jei giedras
(kas retai būna šioj saloj!...), vė
juotas oras, tai atominis debesys
pasiskirstys, prasiskies milžiniš
kuose dangaus plotuose, radioak
tyvios dulkės suirs ir pavojus gy
vybei bei sveikatai bus menkas.
Savaime aišku, kad pavėjui esan-

čioms sritims grėsmė bus žymiai
didesnė! Bet jei pasitaikytų drėg
nas oras ir ypač jei atominis debesys susimaišytų su lietaus de
besimis, tai padėtis būtų visai tra
giška, nes imtų lyti radioaktyviu
lietumi ar snigti radioaktyvi.sniegu!
Svarbu
ir
sprogimo
aukštis. Jei atombombė sprog
tų prie pat žemės paviršiaus —
neutronų sukeltas radioaktyvu
mas būtų labai stiprus, o didelės
duobės išrausimas būtų lydimas
gausių mirtingų radioaktyvių dul
kių debesio susidarymo. Jei atom
bornbė sprogtų 100 pėdų aukštyje,
tad, sakoma, po 15 minučių po
sprogimo jau būtų nebepavojinga
pervažiuoti šią sritį uždara maši
na vidutiniu greičiu, o po 6 va
landų — net pereiti. Ar tie, ku
rie taip sako, patys rizikuotų taip
daryti — nežinau...
Ir aviatoriai domisi radioakty
viais debesimis: kiek nuo jų nu
kentėtų lakūnai? Patyrimo šioj
srity dar nėra, bet teoriškai ap
skaičiuojama, kad, po kelių mi
nučių po sprogimo, tokį radioak
tyvų debesį perskristi sandariai
uždarytu lėktuvu nebūtų didelės
rizikos.
Atominių debesų reikšmę pa
vaizduoja kad ir šis faktas. Apie
30 mylių nuo sprogdintos atom
bombės ramiausiai sau ganėsi gal
vijų bandos saulėtose naujosios
Meksikos ganyklose. Deja, ši sri
tis buvo pavėjui nuo sprogdintos
bombos ir per šias ganyklas slin
ko atominis debesys ir dalis radio
aktyvių, dulkių nusėdo ant galvi
jų nugarų. Po kiek laiko pasireiš
kė
radioaktyvumo
padariniai:
pražilimas, plaukų smukimas ir
net išopėjimas nugaros odos...
Arba štai, kitas radioaktyvumo
šposas, pagadinęs fabrikantams
biznį. Už 1000 mylių nuo sprog
dintos atombombės Illinois valsty
bėj bangavo javai, karštos saulės
šildomi bei stipraus lietaus lais
tomi. Niekas nežinojo, kad atomi
nis debesys slinko pro čia ir pali
ko savo pėdsakus..
Nelaimei, iš
šių javų šiaudų buvo pagamintas
popieris, į kurį suvyniota jautrios
foto filmos Pasirodė, šis popieris
buvo pakankamai radioaktyvus,
kad ’sugadintų — sudėmėtų į jį
įvyniotas filmas...
K. Valteris.

LiETUVIU SPAUDA
10 METŲ
„Tremtis“, rašydama apie pirmą
jį dešimtmetį nuo rusų įvykdytų
lietuvių trėmimų į Sibiro taigas
bei Rusijos tundras, laisvajam pa
sauly atsidūrusiems lietuviams,
kaip politiniams emigrantams pri
mena šį uždavinį;
„Nežiūrint nūdienos pasauly vy
raujančio pasyvumo atviriau pa
sisakyti už tautas, sovietų naiki
namas, tektų šios sukakties pro
ga tiek mūsų diplomatams, tiek
įvairioms organizacijoms brautis
su protestais į nūdienos politikai
vadovaujamus asmenis, per juos
eiti į Jungtines Tautas. Jei kitur
jaučiama tyla, tai nevieta mūsų
tarpe. Tasai tylos pralaužimas žy
mia dalimi priklauso ir nuo mūsų
pačių. Reikia siekti, kad politinėse
sferose ir pasaulinėj spaudoj nuo
lat būtų kalbama apie Lietuvos
naikinimą ir lietuvių tautos kan
čias, sovietų paruoštas, o vakarų
buvusio karo metais aprobuotas“.

jis sviedė savo kardą — pasiduo
damas pranašesnėms gamtos jė
goms. Jo karinė karjera buvo pa
sibaigusi.
Pakeitęs savo padėtį, jis pama
tė kelias pašiūres, kurios pasirodė
keistai pažįstamos, lyg jis būtų
jas sapnavęs. Jis stovėjo ir žiūrė
jo į jas stebėdamasis, kai staiga
visa plantacija, su ja supančia gi
ria, atrodė, psisuko kaip ant ašies.
Jo mažas kardelis pusiau grįžtelė
jo; pasaulo kryptis pasikeitė. De
gantį pastatą jis pažino kaip savo
ARGENTINOS LIETUVIAI IR
namus.
PAVERGTOJI GIMTINĖ
Akmirką jis stovėjo apkvaitin
Taip įvardintame straipsnyje
tas to atskleidimo galybės, paskui
klumpančiomis kojomis leidosi te „Argentinos Lietuvių Balsas“ ra
kinas, pusiau apibėgdamas griuvė gina tam krašte gyvenančius tau
sius. Ten, žymiai, gaisro šviesoje, tiečius organizuotis, palaikyti sa
gulėjo negyvos moteries kūnas —
baltas veidas buvo atsuktas į vir
šų, rankos ištiestos ir prigniaužusios žolės kuokštus, drabužiai
išdraikyti, ilgi plaukai susiraizgę
ir pilni sukrekėjusio kraujo. Di
desnioji dalis kaktos buvo nuplėš
ta, ir iš šerpetotos skylės kyšojo
smegenys, ištekėję ant smilkinių,
putota pilka mase, apvainikuota
raudonu burbulėlių kekėmis —
tai būtą sviedinio darbo.
Berniukas sukrutino savo mažas
rankytes, darydamas klaikius, ne
tikrus mostus. Jam iš gerklės iš
siveržė eilė neaiškų ir neaprašo
mų garsų — panašių į beždžionės
niurzėjimą ir klakuto burbuliavi
mą — išgąstingų, besieliškų, ne
lemtų garsų, velnio kalba Berniu
Keistas mūsų senis,
kas buvo kurtnebylis.
Kągi padarysi.
Paskui jis stovėjo nejudėdamas
Pasigaut žuvelę
virpančiomis lūpomis ir žiurėjo i
Malonumas visas.
griuvėsius.............

1951 m. birželio 15 d.

LIETUVIAI
„Keleivis“ Mažosios Lietuvos
lietuvių laikraštis, 5'— 7 num.
įdėjo Mažosios Lietuvos Tarybos
prezidiumo nutarimą, iš kurio
aiškėja, kad Taryba su VLIKu
susitarė tik dėl atstovo VLIKo
vykdomoje taryboje, o dėl atsto
vo VLIKe MLT ir toliau reiškia
savo teisę. Į vykd. tarybą MLT
prez. pasiūlė teisininką Martyną
Braką.
Keturiose Hamburgo stovyklose
dar gyvena apie 150 lietuvių, dau
giausia Zoo stovykloje.Čia vargsta
mediniuose barakuose ir net „bač
kose“ ligoniai, seneliai, daugiavai
kės moterys. Vienas charakterin
gas skirtumas yra tas, kad tokia
me didmiestyje, iš seno pripratusiems prie svetimtaučių, mažiau
sia jaučiamas kasdieniniame gy
venime koks nors svetimtaučių
išskyrimas ar jiems neapykanta.
Neustadtas Holsteine. Povande
ninių laivų buvusios mokyklos ir
kareivinių blokuose tebegyvena
apie pustrečio šimto lietuvių. Jie
beveik visi išgyveno kelis kilnoji
mus, tai iš stovyklos į stovyklą,
tai iš bloko į bloką. Blokams patuštėjus, atkeliami vokiečių pabė
gėliai. Jų tarpe ir klaipėdiečiai,
kurie, su savo seniūnu Pareigiu,
beveik visi sugūžėjo į tuos blokus.
Šitame, prie jūros prisiglaudusiame Holsteino užkampyje nėra
jokių vilčių darbo gauti ir jeigu
lietuviai čia turės ilgiau pasilikti,
tai jie ilgiems metams nuteisti ne
veikliam stovyklos, pašalpų gavė
ju gyvenimui, kas kart labiau
migdančiam iniciatyvą, silpninan
čiam žmones dvasiniai ir mate
rialiai. Ir čia laukiama emigraci
jos, nors čia daugiau pastebima
rezignacija ir pasiruošimas sutik
ti likti Vokietijoje.
Vyrų brolijos dešimtmetis. Sao
Paulo Lietuvių R.K. šv. Juozapo
vardu vyrų Brolija geg. 5 d. minė
jo savo veiklos pirmąjį dešimtme
tį. Ši organizacija yra pati seniau
sia ir gausiausia narių skaičiumi
lietuvių organizacija Brazilijoje.
Ją įsteigė pirmasis lietuvių kape
lionas kun. Jeronimas Valaitis
1928 m. rugsėjo 2 d. Tiesa, kai
kas dar aukščiau yra mėginęs kur
ti lietuviškų organizacijų, bet nei

siūlymus, kad tuose kraštuose bū
tų uždarytos tos partijos, kuriose
esą nacinio gaivalo, straipsnio au
torius pastebi. — Rudasis kirmi
nas nesudaro laisvajam pasauliui
nei šešėlio to pavojaus, kurį suda
ro raudonasis kirminas. Eetgi tos
ąkyliosios akys, kurios mato pa
vojų iš atgyjančioj o rudojo kirmi
no, nemato to pavojaus, kurį su
daro raudonasis kirminas. Tie .iš
manėliai“ nereikalavo ir nereika
lauja, kad Vokietijoj, Austrijoj,
Italijoj, Prancūzijoj, Amerikoj ir
kiltose laisvose šalyse raudonojo
kirmino partija būtų uždaryta.

vo spaudą ir nenuleidžiant rankų
dirbti. Laikraštis ragina;
„Visi sąmoningieji lietuviai pri
valome kovoti prieš judošius ir
jungti savo pajėgas bendrai tau
tos kovai už Lietuvos išla^vinimą.
Okupacija nebus amžina, nors ji
ir sunaikins didesnę mūsų tautos
dalį. Atminkime, kad savu noru
nei viena tauta prie bolševikų są
jungos neprisidėjo, bet k visos yra
vien okupanto ginklu pavergtos.
Bet Stalino- sostas jau braška. Sa
vųjų draugų skerdynės jį nepri
ves prie . gero. Net ištisos valsty
bės, pavyzdžiui Jugoslavija, ne1951 m. birželio 4 dieną eis
paneigdamos socialistinės siste
mo nelaimėje žuvo DBLS-gos
mos, pasmerkia rusiškąjį imperia
Kempston Hardwicko skyriaus
lizmą ir kratosi nuo jo diriguoja
narys
rdo Kominformo. O tai reiškia,
JONAS
KESTYS
kad kruvinasis Kremliaus impera
Giminėms ir pažįstamiems
torius vieną kartą su dideliu triuk
reiškia užuojautą.
šmu nueis tokiu pat keliu, kokiu
Skyriaus valdyba
nuėjo jo garbinamas Jonas Žiau
rusis, Petras Didysis, Katrė An
Šv. Patriko didžiojoj mokyklos
troji ir kiti svetimų šalių grobi salėje, liepos 8 d.
kai“.
WHINES
LIETUVIŲ
ŠVENTĖ
KO BIJO IR KO NEBIJO
14 vai. — eitynės miesto gatvė
Taip įvardintam straipsny P. mis; 17 vai. — programa, šokiai,
Gudas „Drauge“ nagrinėja vaka bufetas, Liet. Kunig. E. Sapiegos
ruose reiškiamą baimę 'dėl pasi- žmonos—Marijos ,čia prieš 127m.
reiškusio Vokietijos ir Austrijos palaidotos, lankymas. Bilietai —
rinkimuose nacizmo. Paminėjęs 2/6, prie įėjimo
Rengėjai
PAVEIKSLAS,

Bet iš tų paveikslų
Pamoką mes turim,
Kaip, sakysim, anglai
Į dalyką žiūri.

KURS

SVETUR

viena jų neišliko gyva iki šių
dienų.
Prof. Vaclovas Biržiška, Čika
goje, šiomis dienomis pradėjo dar
bą viename milijonierių klube.
Profesorius darbu esąs patenkin
tas.
Dr. D. Monstavičlus, buvęs Lie
tuvoje Apeliacinių Rūmų proku
roras, nuo gegužės 7 d. pakviestas
į Syracuse universitetą dėstyti ru
sų kalbą.
■*
Kap. A. Kudirka, baigęs jūri
ninkų mokyklą Marselyje, Pran
cūzijoje ir ten gavęs jūrų kapito
no diplomą, dabar tarnauja ame
rikiečių prekybiniame laive.
Australijoj kuriama antra lie
tuviška spaustuvė. Geg. 2 d. Sidneyje įvyko steigiamasis spaustu
vės akcininkų susirinkimas. Jos
sumanytojas yra A. Baužė, Au
stralijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas. Ši spaustuvė, be kitako, spausdins ir bendruomenės
leidžiamą savaitraštį „Mūsų Pas
togė“. Tai bus antra Australijoj
lietuviška spaustuvė, nes nuoš.m. pradžios pirmoji veikia Ade
laidėje ir spausdina „Australijos
Lietuvį“.
St. Būdavas, rašytojas ir kuni
gas, šiuo metu gyvena prie šv.
Bernardo parapijos Rocklande,
Maine, JAV. Dirba ne tik šioje
parapijoje, bet šventadieniais dar
aptarnauja ir kitas dvi bažnyčias.
Kiek atspėdamas rašo kelių tomų
romaną „Rapolas Gelžinis“.
Gegužės 20 d. Romos Lietuvių
Kunigų Sąjungos ir Ateitininkų
Draugovės iniciatyva šv. Kazimie
ro Kolegijos salėje įvyko iškilmin
gas 150 metų nuo Vyskupo Motie
jaus Valančiaus gimimo minėji
mas. Minėjime dalyvavo Kauno
Arkivyskupas Metropolitas Juoza
pas Skvireckas, Vyskupai Brizgys
ir Padolskis ir daugumas Romos
lietuvių. Programoje buvo dvi pas
kaitos: kun. R. Krasausko „Va
lančius — didysis Lietuvos Vysku
pas“ ir kun. Dr. J. Bičiūno „Kaip
Vyskupas Valančius vertinamas
lietuvių ir svetimųjų“; Paskaityta
ir iš Vyskupo Valančiaus raštų.
Lietuvos paštininkai yra susior
ganizavę į atskirą sąjungą. Jos
valdyba yra Čikagoje.
Sąjungos
pirm. J. Bareiša apie lietuvius
paštininkus,
esančius tremtyje,
„Draugo“ korespondentui suteikė
tokiu žinių. — Vokietijai kapitu
liavus ir lietuviams tremtiniams
susibūrus į stovyklas, paštininkai
tremtiniai tuoj įsteigė stovyklose
paštus, kurie atliko visas pašto
operacijas ir uoliai platino lietuj;
viskąją spaudą ir įvaikius lietu
viškus leidinius. Stovyklų paštų
veiklai derinti ir kitiems paštinin
kų reikalams tvarkyti stovyklų
paštininkų atstovai suvažiavę Ha
nau stovykloje įsteigė LPS-gą ir
išrinko jos valdybą, kurios trys
nariai dabar gyvena Čikagoje: J.
Janušaitis, A. Gintneris, J. Gudai
tis. J. Gečiauskas gyveną Philadelphijoje, o pirmininkas — St.
Louis, Mo.
Sąjunga rūpinasi į vargą pate
kusius savo narius sušelpti. Tam
tikslui yra suorganizuotas ir vei
kia savišalpos-fondas, kurio lėšas
sudaro LPS-gos narių laisvi įnašai.
Sąjunga registruoja laisvose ša
lyse gyvenančius paštininkus, pa
laiko glaudų ryšį, teikia informa
cijas apie sąjungos nuveiktus dar
bus, skatina juos sekti atitinkamų
šalių pašto veiklą, arba kur yra
sąlygos, įstoti į pašto darbą, kad
atvadavus Lietuvą paštininkai ga
lėtų grįžti su patyrimu, kuris bus
reikalingas atkuriant
Lietuvospašto darbą.

PAMOKO

O, dėl jų, kas nori,
Gali sau ir žūti,
Tik svarbu, kad vietos
Kur sėdėki būtų.

Dar juk ne aliarmas,
Dar juk sausos kojos.
Tad jis, kaip ir anglas,
Nė nesikarščiuoja.
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KŪRYBA IR JOS VERTINIMAS
Sakoma,
kad kritikuoti yra kad veikėjų charakteriai būtų gilengviau, negu ką nors kurti. Iš lūs ir platūs, kad įtikintų skaitytiesų, rimtas menininkas daug toją. Negana to, reikia suvokti,
darbo įdeda į savo kūrinį, ir kaip ar tarp „ką“ ir „kaip“ autorius
keista, kai kas nors jo naujagimį pasako yra darnumas, tariant, ar
iškoneveikia. Antrą vertus, para- turinys yra proporcingas formai,
syti tokį veikalą, kad jis būtų be štai bene ir visos „paslaptys“, kupriekaištų ir visiems patiktų, dar rias reikia prisiminti, norint sa
niekam nepavyko ir turbūt nepa varankiškai vertinti didžius ir
vyks, nes niekas negali
sukurti mažus veikalus.
absoliučiai-tobulo dalyko. Net ge
Žinoma, svarbus dalykas yra ir
nijai ne tik savo laiku yra gavę autoriaus pasaulėžiūra. Perskaitęs
pylos, bet ir vėliau prieš jų laurų knygą ar trumpą veikalą, kad ir
vainikus netrūko ir netrūksta pa- eilėraštį, skaitytoj as-kritikas turi
sikesintojų. Mes žinome, kad L. susikaupti ir atspėti, kur autorius
Tolstojus W. Šekspyro kūrybą lai nori jį „nuvilioti1. Jei autorius ei
kė absurdu, kad šlykštėjosi Betho na tuo pačiu keliu, jis atrodo ar
veno muzika, kad rusų kritikas timas širdžiai ir mielas, jei suka
Pisarevas sumalė A. Puškiną, kad šalin ir kursto sekti jį, laikykis!
kažkoks Menzelis negailestingai Jei jis savo kūrybinėmis priemo
užsipuolė vokiečių - kolosą Gėtę, nėmis ir mintimis pavergia skai
kad A. Jakštas nemėgo M. Čiur tytoją, tai yra jo laimėjimas. Iš
lionio tapybos, bet visi tie kūrė tos jėgos jau galima atpažinti ir
jai išsilaikė ant savo sostų ir ne bręstančius talentus.
prarado aureolių, nes genijų ir ta
Nereikia užmiršti, kad rimtas
lentų negalima nušluoti plunks kūrėjas yra savo rūšies filosofas,
nos pabraukimu, ir jie nerezig — pamėgęs kokią nors filosofinę
nuoja.
sistemą arba susidaręs savo. Tuo
Kritikuoti valia kiekvienam, ta remdamasis jis sprendžia buities,
čiau kritika yra tik asmeninė nuo laimės, pašaukimo, nuodėmės, iš
monė apie kito asmens kūrybines ganymo, likimo, meilės, grožio,
pastangas ir tų pastangų rezulta kultūros, šeimos ir kitas proble
tus. Kadangi kritikai nėra vieno mas. Ir juo tos problemos yra vi
dos erudicijos, vienos pasaulėžiū suotinesnės ir amžinesnės, juo au
ros, vienodų pažiūrų bei vienodo torius jas meniškiau apipavidali
skonio žmonės, tad ir veikalo įver na, tuo veikalas yra vertingesnis
tinimas išeina nevienpdas; tad ir
Be abejo, veikalo vertinimas pa
supaisioti, kuris yra nešališkesnis, saulėžiūros atžvilgiu arba filosofi
ne taip jau lengva. Gal dėl to ir niu metodu visados bus šališkas,
ne labai apsimoka visiškai sutikti subjektyvus, ir dėl to neverta kar
su kritiko nuomone ir nusigręžti ščiuotis, nes -tai yra žmogaus įsiti
nuo veikalo, o ypač, kai kritikas kinimo dalykas, bet vertinimas
yra priešingų pažiūrų žmogus. To kompozicijos, formos, stiliaus ' ir
dėl ar ne verčiau pačiam susipa kitų kūrybinių priemonių atžvil
žinti sU veikalu ir susidaryti sa giu jau reikalaujama, kad jis bū
vo nuomonę — pasmerkti arba pa tų nešališkas, objektyvus, nes tie
girtu Tuo atveju ir kito kritiko dalykai turi bendras, pripažintas
tendencijos — piršimas arba atgra- taisykles, kartais kuriančiųjų sa
symas — pasidarys suprantamos. votiškai derinams. Vadinasi, rei
Vertinant veikalą, reikia suge kia būti išmanančiam, kad koks,
bėti atskirti grūdas nuo pelų, iš atsiprašant, rašeiva neprasmuktų
siaiškinus sau, ko paprastai iš pa-, neišplaktas, ir pakankamai atsar
doraus kūrinio reikalaujama. Agi giam, kad, ieškodamas priekabių
reikalaujama šių būtinų dalykų — prie talentingo autoriaus, pats ne
idėjos naujumo, minčių originalu būtum apšauktas diletantu. Imki7
mo, sodraus turinio, meistriškos me pavyzdžiui J. Ramono romaną
konstrukcijos, stiliaus prisilaiky „Kryžiai“. Dėl to veikalo kompozi
mo, grynos kalbos ir ištikimybės cinių trūkumų ponai kritikai ne
kūrybinei srovei, kaip -tai simbo daug rašalo teišliejo, bet susikirto
lizmui, realizmui, neo-romantiz- dėl jo idėjos, dėl jame reiškiamų
tnui, ekspresionizmui ar kitam ko pasaulėžiūros dalykų. Romaną šil
kiam „izmui“. Taip pat svarbu, tai priėmė katalikiškosios stovy
klos visuomenė, bet gana griežtai
sukritikavo priešingasis ęparnas,
aplamdydamas autorių už tai, kad
Po sunkios ir ilgos ligos, ge
jis nenurodė vidurio kelio tarp
gužės 28 d. mirė
dangaus ir pragaro. Aišku, kad
JUOZAS ŠNELIUS
tai yra kritikų įsitikinimo dalykas,
kaip lygiai aišku, kad dėl to ra
Gilioje skausmo valandoje
šytojas J. Ramonas nekeis savo
likusiems: žmonai Olgai Šnekūrybinių gairių .be gilesnio vidi
lienei, sūneliui, motinai, - sese
nio konflikto.
riai ir broliams Šneliams, reiš
Štai dar vieną nuomonių nesu
kiame
nuoširdžiausią
užuotapimo
pavyzdį turime dėl nese
jautą.
DBLS Manchester!©
niai „Pradalgės ‘ išleistos J. Steinsky r. valdyba ir nariai
becko knygos „Tarp pelių ir vy
rų“. Rašytojas R. Spalis apie tą
Birželio 23 d. 17 vai. St. Pa veikalą parašė palankią recenziją,
trick's, Parish Hall, Paradise St. o p. M. N. išpeikė jį, kaipo sveti
Bradforde
mą mūsų dvasiai ir n«®riimtiną,
rengiamos Joninių išvakarės
nors nei vienas, nei antras negaišo
Programoje: choro dainos, tau laiko, apibudindami autoriaus kū
tiniai šokiai, kupletai ir kt. Pc rybinius gabumus. Iš to galime pa
programos— šokiai; gros A. Kor- daryti išvadą, kad knyga parašyta
neliaus kapela. Veiks loterija ir pagal literatūros teorijos ir stilis
alučio bufetas. Kviečiame visus tikos reikalavimus, tačiau dėl jos
tautiečius atsilankyti.
vedamosios minties žmoniškumo
du vertintojhi-kritikai
pasisakė
Bradford© skyr. valdyba
skirtingai.
Lietuvi, remk Tautos Fondą
Dabar turbūt Jau būsime iš
pastoviai ir nuoširdžiai. Aukoti siaiškinę, kad žodžiu arba kurio
galima per liet, organizacijas arba mis kitomis kūrybinėmis priemo
pinigus siunčiant tiesiog: Tautos nėmis kurti meno veikalus yra
Fondo Atstovybei, 43, Holland vienas dalykas, o tais veikalais
Park, London, W.ll.
reikšti kokias idėjas yra jau kitas
Lietuviai vyrai, išgyvenę Angli dalykas, atskirai svarstomas ir
joje 3 metus, gali gauti darbo deg vertinamas, nes idėja yra veikalo
tukų fabrike, netoli Londono. dvasia, autoriaus apmąstymų ir
Dėl sąlygų rašyti „B.L.“ Nr. 10. įsitikinimo vaisius, leistas gyventi
ir versti kitus atkreipti į save dė
mesį. Net ir vadinamieji netendencingieji veikalai turi
savyje
tendencijos, tik reikia pasistengti
giliau į juos įžvelgti, nes, šiaip ar
taip, kiekvienas kūrėjas yra žmo
gus su savo silpnybėmis ir galio
mis, su savo pažiūromis, kurias
jam sunku nuslėpti kūrybiniam
procesui vykstant ir kurias galvo
jąs skaitytojas ir vertintojas gali
atspėti. Reikia tik pasistengti.
Savaime suprantama, kad čia
buvo kalbama beveik vien apie
literatūrą, kaipo apie populariausią meno šaką. Tačiau nei gelto
noji nei kriminalinė rašliava, nei,
pagaliau, šiaip taip suderintomis
eilučių galūnėmis’'limonadiniai ei
lėraščiai negali būti vertinami čia
trumpai aptartais metodais,nes
panašus šlamštas, nieko
bendro
-— Tavo kreditingumas šiame neturi su poezija..pilna-to. žodžio
mieste neblogas.
Jau keturios prasme, su literatūros menu iš
krautuvės pabargino.
viso.
S. L-s.
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LIETUVIS”

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Šiam .tikslui reikalinga tam tik
ra specialinė mokslinė institucija
būdingai tautos kultūrai tirti bei
jos problemoms nagrinėti. Tokia
iš rimtai savarankiškam mokslo
darbui pasiruošusių mokslininkų
specialistų
sudaryta institucija
bent-kultūrinio darbo srityje pas
tato tautą lygiomis su kitomis se
nų kultūrinių tradicijų tautomis
ir tuo būdu įgalina tą tautą įsi
gyti atitinkamą respektą tarptauti
nėje plotmėje bei atitinkamą svo
rį tautų pažangoje ir jų varžyty
nėse.
Šiokos institucijos reikšmė šiuo
metu mums dar padidėja. Laisva
jame Vakarų pasaulyje atsidūrusiems lietuviams tenka pareiga
tęsti ir išsaugoti objektyvaus li
tuanistikos mokslo tradicijas, ku
Gražų, saulėtą, kaip retai kada, šūviu be garso ir dūmų. Čia grie rios turi didelę savo reikšmę ir
gegužės rytą, vienaaukštis auto bėsi režisūros gudrybių garsus mūsų tautos likiminėjime kovoje.
Tokios mokslinės institucijos
busas išniro iš aprūkusio Brad imituoti užkulisy.
Daug darbo įdėjo p. Zdanavi steigimo mintys Vakaruose, spe
ford© ir vingiuotais keliais, kal
besirūpindamas tinkamu cialiai Jungtinėse Amerikos Val
vomis bei kloniais lengvai, plėšė čius,
Manchesterio link. Iš lekiančio scenos apšvietimu, pastatydamas stybėse, jau nuo seniau brendo
autobuso sklido laki daina. Pra ir vėl nuimdamas reikaligas prie vieno kito mūsų mokslininko ir
lenkiami praeiviai dažnai atsigrįž mones. Jis patobulino žibalinę visuomeninko galvoje.
Visa tai turėdama prieš akis,
davo
pasiklausyti
nesupranta lemputę įvesdamas į ją elektrą,
Draugijos
mos dainos. O ji vis skambėjo, nes tikra žibalinė lempa uždraus Lietuvių Profesorių
ta scenoj naudoti.
Amerikoje Valdyba pasiūlė meti
lietuviška daina.
Negalima nepaminėti p. Jokub- niam narių suvažiavimui, įvyku
Tai „Aušros Sūnų“ dalyviai, du
kartus juos parodę namuose, da kos, kuris ir dabar vyksta sunk- siam 1951 m. vasario 17 d. Cicebar dainuodami vyksta pirmon vežimu, gabendamas dekoracijas. roje, Illinois, steigti Lituanistikos
iškilom Nors jų laukia sunkus už Jis pas pastatys scenoj ir nuims. Institutą Jungtinėse Amerikos Val
davinys nesavoj scenoj, bet pir Jis vertina jas, kaip gražų Petri- stybėse. Suvažiavimas, klausimą
mieji debiuto bei nedrąsos ledai konio darbą ir kad jos pinigą išdiskutavęs, visais balsais pasiū
jau pralaužti ir jie visi šviečia ge Apygardos vadovybei kainavo. lymui pritarė ir LPDA Valdybai
ra nuotaika. Iš jų nepailstamai Ji§ pasiėmė visą šio pastatymo pavedė tokį institutą neatidėlio
veržiasi juokas ir daina, čia, lyg, finansavimo naštą, kaip vieninte jant įkurti.
nėra dabar susirūpinusio, atsakin lis Apygardos vadovybės narys
Po to netrukus Valdyba iš savo
gą knygnešio naštą pasiryžusio Bradforde. Jis šį pastatymą pra tarpo paskyrė komisiją (Dr. P.
iki mirties nešti tėvo Rusteikos. dėjo organizuoti, sukvietė visus Joniką, Dr. D. Krivicką, Dr. V.
Čia nepažinsite pamaldžios ir ty dalyvius ir sėkmingai, be nuosto Viliamą) Lituanistikos Institutui
lios Rusteikienės, ar senos, raukš lių, baigė. Tik jo darbas neatly organizuoti. Komisijos svarbiau
lėtos Barboros. Sunkiai atpažin gintas, liko nepastebėtas ir neį sias uždavinys — paruošti institu
site ir visūs kitus. Jie čia be ūsų. vertintas. Tuo tarpu jis turėjo, to statutą ir apsvarstyti būdus in
gal, daugiausia rūpesčių ir bė stituto lėšoms telkti, kurios, be
ir barždų, be grimo ir perukų.
Ir nelengva buvo juos visus su giojimo.
abejo, yra viena iš svarbiausių in
Ir taip visų išvardintų ir pamir stituto gyvavimo sąlygų.
jungti į šitą vienetą ir parodyti
tokius, kokius matome uždangai štų dalyvių bendru darbu tikslas
šiuo metu jau paruošti Litua
pakilus. Tai pareikalavo keletos pasiektas.
nistikos Instituto' mokslinės są
Jų šaunusis autobusas jau rieda rangos statuto apmatai. Prieš ga
mėnesių, repetuojant vieną ar
porą kartų kas savaitę. Jie visi Manchesterio gatvėmis.
lutiniai statutą formuluojant, krei
Dar ankstiį pavakarį prasidės piamasi pirmiausia į mokslinin
įbėgėjai, bet stengėsi ir ryžtingai
dirbo nuskriaųsdami poilsį po vaidinimas. Užkulisy pasigirs tyli, kus lituanistus, kviečiant juos pa
kasdieninio darbo. Tėvas Rųstei- lyg iš Sibiro ir kitų pasaulio kam reikšti čia įvairiais klausimais sa
kis net ketvertą valandų sugaiš pų atplaukianti sena lietuvių vo nuomonę bei pasiūlymus.
davo vien tik kelionėj vykdamas tremtinių daina „Leiskit į tėvy
Pagal tuos apmatus, Lituanisti
nę“. Dainos dvelkime suskambės kos Institutas būtu mokslinė in
į repeticijas.
P. Masiulis ne tek surežisavo šį aiškiai tariami žodžiai:
stitucija, kurios apimtis, .taikan
— Sesule, prisimink šią gimtą tis prie laiko ir aplinkybių,, būtų
pastatymą, bet iki smulkmenų
pasirūpino visais .techniškais rei pirkią
kiek platesnė negu paprastai. In
Ir tu, brolau, ją prisimini stituto tikslas būtų — tirti lietu
kalais. Viską sunešiojo iš viso
”
Bradfordo, perukus ir apšvietimo tyliai, —
vių kalbą, lietuvių literatūrą, lie
Tai čia aušros sūnūs tau Laisvę tuvių tautotyrą, Lietuvos proistoįrengimus iš Leeds'o, o grimą —
net iš Manchesterio. Bet tikru pirko, —
rę, Lietuvos istoriją ir Lietuvos
Iš čia išėjo knygnešių keliai...— geografiją, gal net įtraukiant ir
garsu šaunančių priemonių visai
Tylių didvyrių, tėviške bra- kitus glaudžiai su šių sričių lietu
negalėjo gauti. /Todėl nestebėtina,
giausia,
kad Rusteika išdaviką laikrodi
vių kultūra susijusius dalykus;
_ Pirkele, kvepianti pušų me taip pat institutui rūpėtų rinkti,
ninką scenoj vis dėlto iš karto nu
dum, —
deda vienu rankos ištiesimo, —
tvarkyti ir skelbte šių sričių me
žinau, ir vėl dar mus pri džiagą bei šaltinius ir skelbti tų
Birželio 17 d. 16 vai. St. Pa
glausi,
dalykų studijas, prireikus net ir
trick's, Parish Hall, Paradise St.
Jei grįšim taip, kaip dera jų ponularizacijas.
Suprantama,
Bradforde
mum. —
kad svarbus instituto dėmesys bū
rengiamas trėmimų minėjimas
Prasiskleis uždanga. Prasidės tų skiriamas Amerikos lietuvių
Po minėjirpp šaukiamas visuoti veiksmas
knygnešių
pirkioj. kultūros dirvonams.
nas DBLS Bradfordo skyriaus „Aušros Sūnūs“ gyvu žodžiu ir
Lituanistikos Instituto darbui
narių susirinkimas aptarti lituviš- gyvais vaizdais prabils į žiūrovų pasiruošusių specialistų bei pa
kos pastogės įsigijimą Bradforde širdis.
galbininkų netrūksta. Ir minimu
ir kt. reikalus. Nariai ir svečiai
Kai kas prisimini savo gimtą mas šakinių bei mokslo priemo
prašomi gausiai dalyvauti.
pirkią, senų knygnešių ir tremti nių dabartiniu metu yra arba ga
Bradfordo skyr. valdyba
nių kryžiaus kelius. Kai kas nuo li būti prieinami. Bereikia mora
skruosto ašarą slapta nubrauks. linės ir ypač materialinės mūsų
Birželio 23 d., šeštadienį, para Kai kas ištverti pasiryš...
visuomenės paramos. Eet šitokiam
pijos salėje, 345a, Victoria Park
* * *
didingam ir reikšmingam užsimo
Rd. E.9 vaidinama
O vėlyvą naktį autobusas vėl jimui, kaip pirmą kartą lietuvių
4 veiksmų linksma komedija
grįš. Vėl iš . jo skambės lietuviška tautos istorijoje kuriamai autori
INTELIGENTAI'
daina.
tetingai mokslinei įstaigai — Li
Tikimės, kad ši jų dar nepasku tuanistikos Institutui — steigia
Po vaidinimo — šokiai. Pradžia
A-tas B. mam už Lietuvos ribų esančių
6 vai. vak.
L.L. Meno Sambūris tinė iškila.
lietuvių, atrodo, paramos nė vie
KELIAUTI BESIRUOŠIANČIŲJŲ ŽINIAI
nas sąmoningas lietuvis ar patrio
Ryšium su padidėjusiu pareikalavimu vietų, laivuose vasaros se tinė organizacija negalėtų atsa
zono metu, patariame būsimiems keliautojams į Kanadą arba JAV kyti.
(Organizacinės komisijos inforpasinaudoti sekančiais laivais:______ '_____________ ___________
maci
ja).
________________
B-vės
Laivo
Išplaukimo Atvykimo į Išplaukia Atvyksta
vardas
vardas
data
vietą data
Iš:
Į:
Southampton Halifax
Greek Line Neptunla 2. Spalio
Montreal
„
Columbia 8. Spalio 18. Spal.
**
>1
Halifax
Home Lines Homeland 15. Spalio 22. Spal.
„
Montreal
1. Lapk.
„
Greek Line Canberra 22. Spalio
Halifax
s*
Neptunia 3. Lapk.
>«
»>
Montreal
17. Lapk.
„
Columbia 7. Lapk.
Halifax
21. Lapk.
„
Home Lines Homeland 14. Lapk.
Žemiausios turistų klasės kainos yra: 48.10.0 sv. ir 50 sv. Vai
kams iki 1 metų — 3.10.0 sv. ir nuo 1-12 m. į suaug. kainos. '
Emigrantai, turį vizą ir norį iš’.ykti prieš š.m. spalio 2 d. pra
šomi mums tuojau pranešti. Mes dažnai galime parūpinti vietas
laive ir norintiems anksčiau išvyk ti, nes nasitaiko kad - kas nors
atsisako.
FREGATA TRAVEL LTD.

Tautos gyvybei išlaikyti ir jos
egzistencijai pagrįsti svarbus ne
tik jos gyventojų skaičius, jų eko
nominiai turtai, bet didele dalimi
ir jos kultūra. Tokiame išsilaiky
mo vyksme mažoms tautoms kul
tūrinės vertybės, kultūrinis lygis
dažnai turi didžiausią reikšmę.
Bet ir pačioje tautos kultūros
kūryboje ypatingai svarbus bū
dingosios, individualinės tautos
kultūros puoselėjimas, o šioj sri
ty, šiokios kultūros vertybių bei
duomenų tyrinėjimas. Šalia savo
pačios kultūros lygio kėlimo, tuo
— Kaip pikta atvykus į stoti būdu tauta įneša savo dalį ir į
porą minučių vėliau, kai paskuti bendrąjį žmonijos kultūros lo
nis .traukinys būna išėjęs.
byną.

AUŠROS SUNŪS ANGLIJOS KELIAIS

Prašau atsiųsti man lietuvių kalba bendraraštį ir į Kanadą
plaukiančių laivų tvarkaraštį.

Pavardė ....................................

Adresas ................... ..................

įrašę savo adresą, iškirpkit ir siųkite:
Mr. L. Vane, Fregata Travel Ltd., 122 Wardour St., London,W.l.

i

Jonelis: — Ant kalno karklai
siūbavo...
Motina: — Nesiūbuok daugiau,
nes tėvelis vėl naktį pradės rėkti,
kad kažkokia geležis į širdį lenda.
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TRUMPOS

MUSU KREPŠINIO PIRMENYBĖS

NAUJIENOS

* JA Valstybių kariuomenės
įstaiga Muenchene kviečia rytų
Europos kraštų ir Ispanijos pilie
čius stoti savanoriškai į JAV ka
rimus dalinius. Patikrinama 80 dol.
mėnesinė alga, geras maistas, bu
tas ir apranga, kariškas išmoksli
nimas JA Valstybėse ir teisė Ame
rikos pilietybei gauti.
* Per ateinančius tris ar ketu
ris mėnesius į Europą atvyks trys
sekančios Amerikos kariuomenės
divizijos, skirtos šioje žemės daly
esamas Amerikos kariuomenės
įgulas sustiprinti.
* Nuo liepos pradžios pietinėj ir
ryt. Anglijoj bus pakelta dujų kai
na namų apyvokos reikalams.
* Vengriškasis enkavedė iš Bu
dapešto ištrėmė, masinio trėmimo
forma, 10.000 šeimų, daugiausia
buvusių valdininkų ir inteligentų.
Trėmimai vykdyta rytais, tarp 4
ir 6 vai. Tremiamiesiems leista pa
siimti labai nedaug daiktų, bet ir
tų dalis pakeliui atimta. Tremti
niai palikti šiaurinėje Vengrijos
daly, netoli Slovakijos.
* Nuo birž. 8 d. leista iš D. Bri
tanijos į užsienį vykstantiems iš
sivežti iki 10 svarų pinigais be lei
dimo. Iki šiol buvo leidžiama išsi
vežti tik 5 svarai. Minėta suma
skiriama smulkioms išlaidoms ke
lionės metų laivuose ar trauki
niuose pamokėti.
* Birželio 30 d. uždaromas IRO
skyrius Londone. Pastarojo veikla
tiek buvo nežymi, kad tik išimti
nais atsitikimais koks DiPi, gyve
nąs šiame krašte, galėjo kokios
pastaugėlės susilaukti.
* Jugoslavijos kariuomenės šta
bo viršin. gen. Popovič‘ius atvyko
į Ameriką. Jis rūpinasi gauti gin
klų Jugoslavijos kariuomenei.
* Amerikoj, virš Iiidianos val
stybės, laike mokomojo skridimo,
nukrito, vienas po kito 8 Amerikos
aviacijos sprausminiai lėktuvai.
Tuo tarpų skridime dalyvavo 34
lėktuvai, šį atsitikimą Amerikos
įstaigos tiria, nes nori sužinoti ka
tastrofos priežastį.
* Salzburge, Austrijoj esančiai
sovietinei
repatriacijos misijai
Amerikiečiai patarė baigti savo
veiklą ir davė laiką išsikraustyti.
Tačiau sovietiniai pareigūnai ne
paklausė. Amerikiečiams nieko ki
ta nebeliko, kaip politrukus pavė
žėti iki rusiškosios zonos ribos ir
ten paleisti.
■* Belgijos karalius Leopoldas
įspėjęs Belgijos min. pirmininką,
kad liepos mėn. jis atsisakysiąs
sosto savo sūnaus Baudoin‘o nau
dai. Pastarasis iki pilnametystės
eina karaliaus vietininko parei
gas, o karalius — atostogauja už
sieny.
* Heiderabado nizamas, vienas
turingiausių pasaulio žmonių, už
perleidimą valdžios Indijos vy
riausybei gaunąs iš jos pensiją,
sutiko perleisti dalį savo brang
akmenių Indijos valdžiai. Brang
akmeniai, apie 30 milij. svarų ver
tės, bus parduoti Amerikoj.
* Amerikos parlamentas priėmė
įstatymą dėl suteikimo Indijai 67
milij. dolerių paskolos. Jos dalis
bus sunaudota 2 milij. tonų javų
pirkimui. Ši žinia Indijoj sukėlė
didelį džiaugsmą. Tuojau buvo
grūdų norma padidinta. Dabar ji
siekė 9 unc. dienai
* Sovietų Rusija paskutiniuoju
metu padidino anglų kalba propa
gandą per radiją. Šios rūšies pro
pagandai varyti yra panaudotos ir
Rusijos satelitų radijo stotys: Var
šuvos, Pragos, Budapešto ir kt.
* Frankfurte, vak. Vokietijoj,
buyo Amerikos karinių atstovų
Baigiasi antrasis šių metų pus
metis. Kartu baigiasi ir pusmetinėš prenumeratos laikas. Pusme
čiui išsirašiusius „B. Lietuvį“ pra
šytume išsirašymą laiku pratęsti.

Europos valstybėse pasitarimas.
Jis truko visą savaitę. Apie pasi
tarimą jokio pranešimo nepas
kelbta. Spėjama, kad pasitarimas
lietė vak. Europos gynybos pla
nus.
* Pereitos savaitės gale Londo
no uostuose sustreikavo laivų iš
krovimo prižiūrėtojai. Streikas
yra neoficialus ir jo priežastis —
protestas prieš priėmimą naujų
valdininkų tam pačiam darbui. Iš
1400 laivų iškrovimo prižiūrėtojų
nestreikavo tik 50. Dėl šių asme
nų streiko negali dirbti apie 7000
žmonių. Profesinė sąjunga ragina
streikuojančius grįžti į darbą, bet
iki birž. 13 d. jie dar streikavo.
♦Prieš tris mėnesius buvusio gy
ventojų surašymo duomenimis,
Škotija turi per 5 milij. gyventojų.
Per paskutiniuosius20 metų gyven
tojų skaičius padidėjo 250.000. Di
desnieji Škotijos miestai šiuo laiku
gyventojų turi: Glasgovas-1089000
Edinburgas (sostinė) — 460.000,
Aberdeenas — 182-.000, Dundee —
177.000.

LAISVŲJŲ ZURZIMU
FEDERACIJA
(Tęsinys iš 6 puslapio)
Federacija užmezgė tamprius
saitus su Tautiniu Komitetu Lais
vajai Europai (National Commi
ttee for -a free Europe), su Lais
vosios Europos Radiju (Rėdio
Free Europe) ir su Europos Sąjū
džio Centrinės ir Rytų Europos
Komitetu.
Daromi žygiai užtikrinti Fede
racijos dalyvavimą Tarptautinio
Spaudos Instituto darbuose Švei
carijoje.
Tačiau pačiu svarbiausiu ir di
džiausios reikšmės pasiekimu ten
ka laikyti tai, kad Federacijai su
teiktas patariamasis balsas Jung
tinių Tautų Organizacijoje.
Federacijos globoje veikia įre
gistruota („incorporated“ forma)
Amerikoje ir („limited“) Angli
joje spaudos agentūrą (Free Euro
pe Press Service), "tai agentūrai
pavyko sudaryti įdomias sutartis
dėl žinių teikimo Radio Free
Europe ir Amerikos Balsui (Voice
of America) bei kitoms organiza
cijoms. Jai pagelbėti, Federacijos
rūpesčiu, įsteigti keturiose Euro
pos vietose (Londone, Paryžiuje,
Stokholme ir Romoje) žinių rin
kimo punktai. Kai kurie šių
punktų praplėtė savo veiklą in
formuodami vietinę spaudą.
Federacijos pastangomis gauta
materialinės paramos varge atsidūrusiems nariams. Ji teikiama
per tarptautines ir JAV šalpos
organizacijas tremtiniams žurna
listams, norintiems įsikurti JAV.
Posėdžiuose pateikta įdomių
pasiūlymų dėl Federacijos veiklos
pagreitinimo ir vidaus santvarkos.
Dėl šių klausimą turės pasisakyti
kitas Federacijos Kongresas, ku
ris numatytas sušaukti Paryžiuje
po 3—4 mėnesių.
Lietuviams ypatingai malonu
pastebėti, kad posėdžiams Pary
žiuje pirmininkavo Vykdomojo
Federacijos Komiteto vicepirmi
ninkas pulk. J. Lanskoronskis, ku
ris dideliu pasisekimu bei energi
ja vadovavo kartais net labai
karštoms, tiek gausių ir skirtingų
tautų atstovų diskusijoms.
Nei Anglijoj, nei Vokietijoj, nei
Italijoj gyveną dabar lietuviai
žurnalistai, deja, Tarybos posė
džiuose dalyvauti negalėjo. Juos
atstovavo
Lietuvos
žurnalistų
Sąjungos
Paryžiaus
Skyriaus
nariai.
Kongreso atidaryme dalyvavo
ir Federacijos Tarybą sveikino
Mr. H. Martin, American Newspeper Guild pirmininkas.
J.M.
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•Moderniosios mašinos konstruo
jamos taip, kad nebūtų pavojaus
darbininkui jomis dirbti dėl nea
kylumo ar kitų priežasčių netekti
nuosavos kūno dalies. Pavojui įs
pėti yra įvairiausių būdų. Pavyz
džiui gali būti ir šis paveikslėlis.
Jis rodo darbininkę prie batų ma
šinos darbo metu. Ši mašina turi
sunkų plaktuką, peilius ir kitokias
pavojingas dalis. Pavojui išvengti,
darbininkė ant rankų turi užsi
movusi metalines apyrankes. Jos
yra sujungtos laidais su elektros
baterija. Normalioje asfetumoje'
dirbant, elektra apyrankėse j,tyli“,
bet artinant ranką prie pavojingos
mašinos dalies, ji pradeda veikti
ir ranką kutenti. Ir juo arčiau pa
vojaus ranka artėja, juo smarkiau
ją srovė purto. Vadinasi, snusterti
prie tokio padaro jau negalima.

GERIAUSIAS MAISTAS IS J
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS ’

KOVAS : NEMUNAS 53 :35
Gegužės 26 d. prasidėjo D. Bri
Vykstančiose D. Britanijos lie
tanijos lietuvių Krepšinio pirme
nybės. Pirmenybėse dalyvauja: tuvių krepšinio pirmenybėse bir
1950 m. meisteris — Manchesterio želio 9 d. Nottinghame susitiko
„Kovas“, vicemeisteris — Halifa- Manchesterio „Kovas“ su Not
xo „Vilnius“, Nottingham© „Ne tinghamo „Nemunu“.
„Kovas“ pasirodo aikštėje su
munas“ ir’ Bradford© „Šarūnas“ .
Šiose pirmenybėse kiekviena Glatkausku, Stabačinskuj Baleiša,
komanda žaidžia su kiekviena du Puzinu, Butkum, Tamaliūnu ir
kartu, namie ir išvykoje. Rungty dviem naujais žaidėjais — Narbu
nių laimėjimas užskaitomas dviem tu ir Aleknavičiumi.
„Nemunas“ šį kartą buvo „pra
taškais. Daugiausia taškų surin
kusi komanda gaus 1951 m. D. retėjęs“. Gynikas Aleknavičius
Britanijos lietuvių krepšinio mei susižeidęs ranką, centras — Rydesterio vardą, Sp. Sąjos pereina lis negaluoja po Halifax© žaidy
mąją taurę ir DBLS-gos dovaną. nių. „Nemuno“ sudėtyje: KostkePirmosios pirmenybių rungty vičius, Kiburas, Matukas, Leš
nės įvyko Manchesteryje gegužės činskas, Padvisackąs, Fidleris.
Rungtynės
prasideda
stipriu
26 d. tarp „Kovo“ ir „Šarūno“.
antpuoliu.
Kiburas
Čia „Kovas“ meistriškai laimėjo „Nemuno“
prieš „Šarūno“ jaunuolių komandą pirmoje minutėje užmetė. Seka
pora ilgų iš Padvisacko, Kiburas
80 : 25 (36 :12).
Birželio 2 d. Halifaxe lankėsi vėl „deda“ iš po krepšio. Rezulta
Nottinghamo „Nemunas“, kur tu tas 8 : 0. „Kovas“ nepraeina pro
rėjo rungtynes su „Vilniumi“.Šiose „Nemuno“ zoną. Atrodo, kad „Ko
rungtynėse „Nemunas“ neparodė vui“ gręsia pralošimas. Tačiau
tos kovingumo dvasios, kurią teko komandoje nejaučiama jokio ner
Puslaikio
pabaigoje
matyti Nottinghame turnyro me vingumo.
tu. „Vilnius“ visą laiką vedė žaidi „Kovas“ suranda save. Tai- buvo
mą' ir užtikrino sau laimėjimą Glatkauskas ir -Butkus. Jie bando
tolimais iš šono metimais ir pa
rezultatu 56 : 31 (21 : 8).
Tą pat dieną Halifaxe įvykę sekmėje išlygina. Puslaikis -bai
rungtynės tarp „Nemuno“ ir „Ša giamas 27 : 24 „Kovo“ naudai.
rūno“ . atnešė pirmą staigmeną
Antrame . puslaikyje „Glatkus“
šių metų pirmenybėse. „Nemu vėl sodina kiaurus iš kampo. „Ne
nas“ pasitikėdamas „Šarūno“ silp munas“ stengiasi išlyginti, bet
numu, leido pastarajam prasi perdaug „solo“ ir geras „Kovo“
veržti net 11 krepšių skirtumu padengimas Kiburo ir Padvisacko
ir iki rungtynių galo jau neįstengė pasibaigia taip, kad kamuolys pa
šio skirtumo išlyginti, šarūniečiai tenka „Kovui“ į rankas. Pabaigoje
šį kartą sukovojo labai ambicin rungtynių „Nemunas“ visiškai-pa
gai ir išnaudodami „Nemuno“ simeta. Komandoje nervingumas.
neapdairumą, iš žymiai pajėges „Kovas“ tai išnaudoja ir baigia
nės komandos, išplėšė pergalę 18 taškų persvara.
35:31 (21:16).
Rungtynės praėjo draugiškoje
Po įvykusių 3-jų rungtynių nuotaikoje. Teisėjavo Rydelis.
pirmenybių vaizdas atrodo taip:
Nemunįetis
RŽLPT
Manchesterio „Kovas“
16 1 1 - 2
ATITAISYMAS
Halifax© „Vilnius“
6 11 - 2 „B. L.“ Nr. 22, skilty Aukos VaNottinghamo „Nemunas“ 6 2 - 2 - sario 16 Gimnazijai atspausdinta:
Bradford© „Šarūnas“
6 2 1 1 2 Londono Lietuvių Meno Sambūris
Paaiškinimai: R — rungtynes 5 sv. 10 šil. 2 p» (Motinos Dienos
reikia sužaisti; ž — žaista; L — minėjimo pareng. pajamos). -Turi
laimėta; P—pralaimėta; T — taš- 'būti: Motinos Dienos minėjimo
kai.
J. B.
-pareng. -pelnas.
<

Seniausia Londono lietuvių
parduotuvė siūlo:
Lenkiška salami
1 sv. 7/6
Airiška salami
1 sv. 5/-‘
Daniška salami
Isv. 7/Kiaulienos dešros
1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžu
tėse
-12oz.2/9
Rūkyti lašiniai
1sv. 4/3
Sūdyti laišiniai
„ 1 sv. 4/Dešrelės (frankfurtinės)—
PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ IR MES
1 dėž. 4/3
„B. Lietuvio“ 21 num-. -Laikina neprašydama nieko, tiktai kad
Olandiškas sūris
1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/- sis P.L. B. Komitetas kreipėsi tamsta . atsakytume! lietuvišku
Raugintų agurkų dėžė
2/6 į visus D. Britanijoj gyvenančius žodžių, kad esi. lietuvis, kad nori
lietuvius
ragindamas
paremti- bendrauti su savo kraujo bro
Jei užsakymas viršija 60 šil„ PLB D. Britanijoje idėją. Kaip liais.
persiuntimo išlaidas pamokame žinome, daugumas šio krašto or
Jeigu kurios organizacijos nėra
mes. Siuntinius galime pasiųsti ganizacijų yra tai padarę, kitos numatę atsiųsti savo atstovus, te
svarsto. Tikima, kad ligi liepos atsiunčia’ svečius su savo idėjo
ir į Vokietiją.
konferencijos nuspręs atsiųsti sa mis, pageidavimais. Lietuvybės
J. LTUDŽIUS, 421, HACKNEY vo atstovus ar bent stebėtojus
ROAD, LONDON, E.2. TeleL: į šį Svarbų Britanijos Lietuvių išlaikymas .išeivijoje, kova už lie
tuvišką žodį, kova už Lietuvos
SHOreditch 8734.
suvažiavimą.
išlaisvinimą yra pagrindiniai mū
Kiekviena idėja, prieš duodama sų uždaviniai ir kiekvienas lietu
vaisių, tūri įleisti šaknis. Ką duos vis Įgali vienaip ar kitaip prie to
KELIONIŲ BIURAS PLB suorganizavimas D. Britani prisidėti.
S-P.
joje priklausys .tai, ko mes norė
HICKIE, BORMAN,
sime, kad ji mums duotų. Ir ne
GRANT & CO.,
SPAUDINIAI
tik norėsime, bet ■ aktyviai daly
24, Charles II St. London, S.W.l.
vausime
PLB
Britanijoje
veikime
ITALŲ
SPAUDA APIE LIETUVĄ
parūpina bilietus kelionei į vi
savo idėjomis ir darbais.
sus pasaulio kraštus laivais,
Italų iliustruotas žurnalas „GioKaip minėta, PLB nėra atskira vani“ įsidėjo savo bendradarbio
lėktuvais, traukiniais ir su
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