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PRIPAŽĮSTA LIETUVOS 
UŽSIENIO PASUS

Ryšium su pasitaikiusiais kai 
kurių Vokietijos konsulatų abejo
jimais, ar jie turi teisę dėti vizas 
į Lietuvos užsienio pasus, Vokie
tijos užsienio reikalų ministerijai 
buvo įteiktas VLIKo vardu raštas 
su prašymu duoti savo konsula
tams šiuo reikalu teigiamų nuro
dymų. Užsienio reikalų ministeri
ja raštu atsakė, kad Vokietijos 
konsularinės įstaigos yra įgalintos 
vizuoti pasus, kurie yra išduoti 
veikiančių Lietuvos diplomatnių 
ir konsularinių įstaigų ir atatinka 
bendrąsias užsienio pasų taisyk
les. Iš rimtų šaltinių tenka patirti, 
kad pabaltiečių pasų vizavimo 
klausimas Lietuvos atstovo Pary
žiuje Dr. S.A. Bačkio pastango
mis, išspręstas taip pat mums pa
lankia prasme.

NETRAUKTI SANTYKIUS
SU KOMUNISTAIS

Amerika turi nutraukti santy
kius su visomis komunistinėmis 
valstybėmis, — pareiškė Ameri
kos senatorius McCarr an* as. — 
Sovietų Rusija ir jos satelitai turi 
būti pašalinti iš JTO. Prispaus
tųjų žmonių masės komunistinėse 
valstybėse yra Amerikos sąjungi
ninkai. Jos yra mūsų slaptieji 
ginklai, — pridūrė senatorius. Jis 
šulo: 1) pasmerkti visus asmenis, 
esančius sovietinėje valdžioje už 
nusikaltimus žmoniškumui: už pa
laikymą priverstinų darbų, už 
tautų naikinimą, ruošimą agresijų 
prieš kaimynus, už atėmimą žmo
nėms pilietinių teisių ir 1.1., 2) pa
remti prieš Sovietus kovojančias 
grupes komunistų valdomuose 
kraštuose, 3) bendradarbiauti su 
tūkstančiais asmenų, pabėgusių 
iš komunistų apvaldytų kraštų. 
Tie žmonės dabar gyvena Europos 
ir Azijos žemyne pasigailėjimo 
vertose sąlygose.
PRANCŪZIJA DAR BE 

VYRIAUSYBES
Jau mėnuo laiko, kai Prancūzi

ja neturi vyriausybės. Ją sudary
ti mėgino keletas partijų vadų, 
kai kurie net po kelis kartus, bet 
nepasisekė. Svarbiausia nesėkmės 
priežastis ta, kad vidurio parti
jos, iš kurių atstovų norima suda
ryti vyriausybę, nesutaria keliais 
esminiais klausimais.

Dabar vyriausybę bando suda
ryti Rene Pleven‘as, buvusios vy
riausybės min. pirm. Jį nutarė 
paremti Radikalų partija, MRP 
(katalikai), Socialistai ir keletas 
nepriklausomų parlamento atsto
vų. Atrodo, kad šią savaitę pran
cūzai, pagaliau, sudarys vyriau
sybę.

PARYŽIAUS MIESTUI 
2000 METU

Paryžiaus miestas šiais metais 
švenčia savo 2000 metų jubiliejų. 
Ta „šventė“ trunka ištisus 8 mė
nesius: nuo gegužės pradžios iki 
metų galo- Ta proga rengiama 
daugybė įvairiausių iškilmių bei 
pramogų — tarp kita ko tai gera 
meškerė turistams, ypač ameri
kiečiams... Centrinės iškilmės bu
vo liepos 8 d., kuri paskelbta ofi
cialiu Paryžiaus gimtadieniu. Tos 
dienos iškilmėse dalyvavo apie 
40 didžiųjų pasaulio miestų gal
vos.

REIKALAUJA PASALINTI 
SUECO BLOKADA

Amerikos, D. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovai JTO įteikė 
Egipto atstovui raštą, reikalau
jantį Egiptą liautis blokuoti Sueco 
kanalą. Jei tat Egiptas per dvi pa
ras nepadarys, tai minėtos val
stybės ketina pasiskųsti Saugumo 
Tarybai.

Kaip žinoma, Egiptas laiko esąs 
karo būklėje su Izraelio valstybe 
ir dėl to per Sueco kanalą nepra
leidžia laivų į Izraelį ir laivų su 
nafta į Haifos rafireriją.

S AVA IT Ė S ĮVYKIAI
NUTRŪKO DERYBOS DĖL

KORĖJOS KARO PALIAUBŲ
JTO kariuomenės ir komunisti

nės kariuomenės deiegacijos Kae- 
songe turėjo 18 posėdžių, per ku
riuos svarstė Korėjos karo veik
smų sustabdymo klausimą. Neu- 
tralinės juostos klausimas pasiro- „Pravda“ savo prierašu stengėsi, tas iki šiol Rusijoje nebuvo pas- 
dė neišsprendžiama problema, įprastu bolševikams būdu, savo kelbtas 'ir slėptas nuo rusų tautos.
nes dėl jos vietos abiejų pusių 
nuomonės skyrėsi. Atrodė, kad dėl 
nesutarimo derybos turės netrūk
ti. Jos ir nutrūko, bet ne dėl svar
stomojo dalyko, bet kitos prieža
sties.

Kaip žinoma, Kaesongo sritis 
prieš derybų pradžią abiejų ka
riaujančių pusių buvo sutarta lai
kyti neutrali vieta. Abi pusės pa
žadėjo nelaikyti ten jokių ginkluo
tų karių, o tie, kurie bus reikalin
gi, bus neginkluoti. Nežiūrint 
susitarimo, rugpiūčio 4 d. ištisa 
kinų kuopa, ginkluota visokiais 
ginklais, praėjo šalimais pro tuos 
namus, kuriuose buvo tariamasi 
dėl Korėjos karo paliaubų. Šis 
faktas buvo ryškus susitarimo 
sulaužymas, dėl to JTO kariuom. 
vyr. vadas gen. Ridgway‘us pasi
tarimus liepė sustabdyti tol, kol 
komunistai nepatikrins derybų 
vietovės neutralumo. Jo patvar
kymas buvo perduotas komunisti
nės kariuomenės vadovybei. Pa
staroji iš pradžių teisinosi, kad tai 
buvęs eilinis atsitikimas, į kurį, 
beveik, nereiką nė dėmesio kreip
ti, bet kai gen. Ridgway‘us komu
nistus įspėjo, kad neatnaujins de
rybų tol, kol nebus iš jų pusės pa
teikta rimtų garantijų dėl Kae
songo vietovės neutralumo, tuo
met komunistų vadovybė pradėjo 
kaltinti ir JTO kariuomenę, kad 
ir jos ginkluoti būriai toje zonoje 
buvę.

Vadinasi, Korėjos karo paliau
bų derybos šiuo metu įstrigo to
kion būklėn, kad neaišku, ar jos 
iš viso gali būti atnaujintos.

RAUDONOSIOS TAIKOS 
KONGRESAS

Ryt. Berlyno daly komunistai 
suorganizavo komunistinio jauni
mo suvažiavimą. Į jį buvo pak
viestu komunistai ir iš Vakarų 
valstybių. Tačiau vakarų valsty
bės nesutiko jų leisti į Berlyną, 
kad nepasunkintų ryt. Berlyno da
lies gyventojams mitybos. Kon
greso rengėjai, norėdami daugiau 
simpatikų atsivilioti į suvažiavi
mą, jiems žadėjo visokių valgių 
ir gėrimų, kurie būtų paimti iš 
berlyniečiams skiriamų maisto at
sargų.

Nežiūrint įspėjimo, iš vakarų 
kraštų daug komunistų sftnpati- 
kų mėgino važiuoti į Berlyną. Ne
galėdami legaliai į rytine Vokieti
jos zoną patekti, jie mėgino ne
legalius kelius. Dėl to, įvairiose 
vietose buvo sulaikyta daug tokių 
žmonių, pav. Austrijoje net apie 
2000, kurių tarpe buvo apie 400 

iš D. Britanijos.
Šis kongresas prasidėjo rugp. 

5 d. ir truks dvi savaites. Jis pa-: 
vadintas taikos kongresu.

Prieš kongresą, apie 200 gat-; 
vių iš ryt. miesto dalies į vakarinę '• 
buvo uždaryta, kad kongreso da
lyviai nenueitų pažiūrėti, kaip 
ten žmonės gyvena. Palikta buvo 
tik 32 gatvės. Nežiūrint šios prie
monės, pirmomis dienomis vaka
rų Berlyne apsilankė apie 18.000 
kong-eso dalyvių, o keli šimtai jų 
paprašė leidimo pasilikti, nes biją 
grįžti atgal, kad komunistai ne
persekiotų.
P. MORRISON'O STRAIPSNIS
Prieš porą savaičių D. Britani

jos užs. min. Morrison'as, spaudos 
konferencijoj proga, pasiūlė Mask
vos „Pravdai“ įdėti jo straipsnį 
ir tuo būdu suteikti Rusijos gy
ventojams nešališką informaciją 
anie Britų politiką. Iš pradžių 
..Pravda“ statė sąlygą, kad j-i P 
Morrison'o straipsnį įdės, jei ir 
Britu atitinkamas laikraštis isidės 
jo.; atsakymą, bet kai pasiūlė tai 
paiaryti keli Londono laikraščiai.

tai- nutilo. Tačiau „Pravda“ įdėjo 
Morrison'o straipsnį ir ilgą savo 
prierašą.

P. Morrison'as savo straipsny 
pažymėjo Britų siekimus taikos 
reikalu ir kitus dalykus, kurių ei
liniai Rusijos žmonės nežino.

kaltę kitiems suversti.
P. Morrison‘o straipsnio pasiro

dymas „Pravdoje“ anglų spaudai 
davė progą panagrinėti tą faktą ir 
Sovietų laikyseną taikos atžvilgiu. 
Nuomonė ne kokia. Tik tai esą ge
ra, kad „Pravdoje“ pasirodė ki
tokio pobūdžio straipsnis, kuris, 
gal, ne vieną skaitytoją privers 
Pagalvoti, kad Vakarai nėra tokie, 
kaip juos Sovietinė propaganda 
vaizduoja.

BRITŲ PERSŲ DERYBOS
Rugpiūčio 3 d. į Persiją išvyk© 

Britų vyriausybės delegacija mi- 
nisterio Stokes'o vadovaujama. 
Derybos su persais, kaip aiškėja, 
remsis faktu, kad Britai pripažįs
ta Persams teisę naftą nusavinti.

Persijon atvykęs p.. Stokes’as 
aplankė Abadane esančią rafine- 
riją, iš kur grįžęs pradėjo pasita
rimus su persais. Persų delegaci
jai vadovauja fin. min. Varaste, 
tas pats, kuris jai vadovavo ir per 
pirmąsias derybas.

Pirmasis posėdis įvyko rugp. 7 
d. ir lietė bendrus klausimus. 
Kaip aiškėja, derybos gali apie 
porą savaičių užtrukti. Jos šiuo 
laiku yra geresnėje aplinkoje, 
kaip pradžioje, nes persai laikosi 
santūriau. Tačiau jų spauda dar 
vis užsipuola anglus. Jai labai ne
patinka ir Britų karo laivyno bu
vimas netoli Abadano..

Persų parlamentas davė įgalio
jimus min. pirm. Mossadek‘ui de
rėtis su Britais dėl naftos. TriuKš- 
mą kėlė tik kraštutiniai naciona
listai, kurie Mossadek'ą vadino iš
daviku.

Persų parlamentas, turėjęs išsis
kirstyti atsotogų, Mossadek'o siū
lymu, paliks veikti.

KREMLIAUS SIŪLYMAS 
AMERIKAI

Sovietų Rusijos aukščiausiojo 
sovieto pirm. Švernik'as atsiuntė

ARGENTINOS LIETUVIU SUSIVIENIJIMUI 37 METAI
Prieš 37 metus pirmieji ateiviai 

lietuviai Argentinoje sukūrė savi
šalpos ir kultūrinę draugiją — 
„Susivienijimą Lietuvių Argenti
noje“. Nuo to laiko visi, į šį kraš
tą atvykstą susipratę lietuviai, dė
josi į šią, tuo metu vienintelę lie
tuvišką draugiją. Laikui bėgant, 
šiai draugijai daug teko pergy
venti kritiškų momentų ir tik ke
lių pasiryžėlių dėka, jos žlugimo 
išvengta. Iš tokių susivienijimo 
gelbėtojų paminėtini: A. šiaud- 
vytis, {velionis I- Šutinis, J. Se
reika, Grigaitis ir eilė kitų. Taip

posėdžių paaiškėjo, kad anksty
vesnių globėjų SLA yra tiek nu- 
globotas, kad ižde bebuvo vos 50 

Jussi Bjorling'as, garsus švedų: centų grynais pinigas. Nuo tų 
dainininkas, neseniai koncertavęs: sunkių SLA dienų jau praėjo apie 
Londone, kur susilaukė didelio: 14 metų. Per tą laiką narių skai- 
dėmesio. : čius priaugo iki 600, o visas SLA
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Amerikos prez. Truman'uį laišką 
ir Sovieto rezoliuciją, kaip atsa
kymą į prez. Truman'o, prieš mė
nesį pasiųstą Amerikos parlamen
to nutarimą, kad Amerika nori 
taikoje gyventi su visomis tauto
mis, jų tarpe ir su rusais, šis fak-

Sovieto rezoliucijoj reiškiamas 
rusų tautos vardu nusistebėjimas 
dėl ko Amerika atmetusi pasiūly
mą sudaryti penkių didž. valsty
bių sutartį taikos išlaikymo reika
lu. Ta proga išvardinta keletas 
iškreiptų faktų, kuriais norima 
parodyti, kad tik Sovietai nori 
taikos.

Švernik'as savo lydrašty iškiša 
bolševikiškai agitacinę tezę, esą 
karo nebus, jei pati liaudis paims 
į savo rankas taikos apsaugojimą.

Amerikoj šis Sovietų pasiūly
mas susitarti penkioms didžio
sioms valstybėms dėl taikos išlai
kymo, laikomas propagandiniais 
slastaisAmerikos oficialūs asmens 
pažymi, kad JTO charta yra sa
vaime taikos sutartis ir kol ji vei- į
kia, nereikia sudarinėti kitokias 
sutartis taikos išlaikymo sumeti
mais.

REKORDINE A. BOMBŲ 
GAMYBA

Amerikos Atominės Energijos 
komisija, pusmetiniame savo pra
nešime pažymėjo, kad šiemet, lai
ke pirmojo pusmečio, atominių 
bombų gamyba pasiekė rekordinį 
kiekį. Baigus statyti du didelius 
atominės energijos gavimo įren
gimus, a. bombų gamyba galės 
būti dar padidinta.

Žymi pažanga padaryta ir ato
mine energija varomų motorų sri
ty, panaudotinų lėktuvams ir nar
domiesiems laivams.

Beto komisija pažymi, kad šie
met bus atlikti didelio masto ato
minių ginklu mėginimai Ameriko
je ir Ra niojo vandenyno saloje — 
Eniwetoke.

Ta proga pažymėtina, kad ir 
Britai šiemet ruošiasi savo gamy
bos a. bombą išmėginti Australi
jos dykynėje esančiame Woomero 
poligone.

pat daug atsikuriančiam Susivie
nijimui paūtarnavo pirmieji 
anuometinės masinės emigracijos 
ateiviai: G. Šimkūnas, St. Majaus
kas ir K. Velička. G. Šimkūnas 
sukūrė SLA Draugijos skyrių, o 
Majauskas su Velička — organi
zavo scenos veikimą, kuriam vi
suomenė labai pritarė ir talkinin
kavo.

Dabar SLA turi šešis skyrius 
plačioje Argentinoje. Po išgelbė
jimo, Centro Valdybai susirinkus 

turtas iki 500.000 pezų Tai vis 
narių ir SLA vadovybės pelnas. 
Ypat ingai daug nusipelnė G. Šim
kūnas.

Kiekvienas SLA narys šiandie
ną vienaip ar kitaip šiai draugi
jai talkininkaudamas ar remda
mas, puikiai žino, kad visa SLA 
nuosavybė, šiandieną priklausan
ti jiems, ryt priklausys jų vai
kams ar vaikų vaikams.

Jau baigiami statyti puikūs 
SLA rūmai, kurie pavadinti Dr. 
Vinco Kudirkos vardu. Šie rūmai 
bus didžiausia lietuvių visuome
nės nuosavybė visoje Pietų Ame
rikoje. Taip pat, jie bus puikus 
paminklas Tautos Himno auto
riui Dr. V. Kudirkai.

SLA savo garbingos 37 metų su
kakties proga gavo daug nuošir
džių sveikinimu iš.rMrių lietu
viškų organizacijų. L. Kančauskas

Francisko Craveiro Lopes'as, 
naujasis Portugalijos prezidentas. 
Jis yra prezidentu išrinktas vieton 
gen. Carmona'a, kuris neseniai 
mirė.

SOVIETAI BLOKUOJA 
BERLYNĄ

Jie eksportuojamoms iš vakari
nio Berlyno prekėms į vak. Vokie
tiją reikalauja tokių formalumų^ 
kurie visai suvaržo prekių ekspor
tą. Keturių, Berlyną okupuojan
čių valstybių, atstovų pasitarimas 
dėl eksporto varžymo nedavė 
vaisių.

Eksportas iš vakarų Berlyno 
sustojo; gaminių prisirinko pilni 
sandėliai.

Vakarų valstybės priverstos bu
vo atnaujinti „oro tiltą“. Jis pra
dėjo veikti rugpiūčio pradžioje. 
Vakarų valstybių transportiniai 
lėktuvai gabena iš Berlyno į vak. 
Vokietiją prekes. Iš pradžių „oro 
tiltu“ kasdieną buvo pergabena
ma 90 tonų prekių, bet šiuo laiku 
— jau pusantro šimto tonų. Atro
do, kad „oro tiltas“ bus dar padi
dintas.

Ryšium su prasidėjusia Berlyno 
blokada, Federalinė Vokietija 
neatnaujino prekybos sutarties su 
rusų okupuotąja Vokietijos dali
mi. Dėl to iš vak. Vokietijos sus
tabdytas prekių eksportas į ryt. 
Vokietiją. Tokia būklė bus tol. 
kol sovietai nepanaikins vak. Ber
lyno blokados.

SUKILO LENKU KARO 
LAIVO ĮGULA

Rugp. 2 d. sukilę lenkų karo lai
vo, minų valytojo, jūrininkai, ka
rininkus uždarė į kajutes (pana
šiai kaip neseniai į Švediją pabė
gę 3 lietuviai žvejai) ir prisiarti
no prie Švedijos kranto. Laivas 
švedo loco buvo įvestas į Ystado 
uostą. Ten paaiškėjo, kad 16 len
kų jūrininkų, iš 30 visos įgulos, 
prašo leidimo, kaip politiniai emi
grantai, apsigyventi Švedijoje.

Sekančią dieną po šio įvykio, 
į Švediją atbėgo 4 lenkai moko
muoju lėktuvu. Tai buvo trys vy
rai ir moteris. Jie pagrobė lėktu
vą, prieš tai nuginklavę du sargy
binius ir pasileido kelionėn. Ke
lionė buvo daugiau kaip rizikngą, 
nes lėktuvas pasirodė labai blogas. 
Atbėgę paprašė leidimo apsigy
venti Švedijoje, kaip komunistų 
persekiojami.

KORĖJOS KARAS
JTO kariuomenė, po didelės 

kovos, užėmė vieną aukštumą, 
esančią 30 mylių į šiaurę už 38 ly
giagretės. Kitose fronto dalyse di
desnių kovų neįvyko.

Visą laiką veikia gausi JTO 
aviacija, bombarduodama komu
nistų kariuomenės telkinius ir jos 
judėjimo kelius.

Iš Korėjos ateinančios žinios 
kalba apie kom.'inistu ruošimąsi 
naujam puolimui. Ryšium su to
kiom žiniom, „New York Post“ 
įdėjo žinią, kad Amerika panau
dos atominius ginklus, jei komu
nistai Korėjoje pradės JTO ka
riuomenę pulti.

ŠVEDAI NEIŠDUOS 3 LIETUVIU
Švedija atmetė Sov. Rusijos rei- 

kalaviną išduoti jai tris lietuvius 
žvejus, neseniai atbėgusius į Šve
diją. Jie, kaip žinoma, prieš pabėg
dami, tris rusus uždarė kutery. 
Atplaukę į krantą, pranešė šve
dams apie įvykį ir paprašė leidi
mo pasilikti Švedijoj kaip politi
niams emigrantams, šis trit-, lie
tuvių prašymas dar tebėra neišs
pręstas.
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SU SAVO
Mes pabėgome iš tėvynės, gali

ma sakyti, oe nieko. Tiesa, buvo 
tokių, kurie sugebėjo išmanevruo
ti su vežimais lašinių ir kumpių 
net su sauja auksinių monetų 
kojinėje, tačiau buvo ir tokių, 
kurie, perplaukę Elbę, apsidžiau
gė, kad išliko gyvi, nors ir be ry
šulėlio rankoje. Laikui bėgant, 
riebiabarzdžių lašiniai išsibaigė, 
o plaukikai jau turėjo po kelias 
vilnones eilutes ir po pluoštą 
banknotų kišenčje. Taigi, laimės 
dalykas, kaip sakoma, yra nepa
stovus ir kartais r et per naktį iš 
nieko padaro viską.

Vis dėlto, vienos vertybės mes 
negalėjome nei pamesti, nei pra
rasti, tai būtent, savo kilmės, sa
vo tautiškumo, neatsižvelgiant 
į tai, kaip jis pas vieną ar kitą 
reiškėsi. Su ta prigimtąja nuosa
vybe, lyg su kokiu dvasiniu ram
sčiu, mes išsibarstėme plačiajame 
pasaulyje ir atsidūrėme pavojin
goje to dvasinio ramsčio neteki-; 
mo, tariant, nutautėjimo padėty
je, juo labiau, kad visų šalių mū
sų darbdaviai to tik ir tepagei- 
dauja. Jie tariasi atsigabenę mus 
sutirpdyti savo masėje, sužavėti 
savo civilizacija ir įpūstj meilės 

' vizą išdavusiam kraštui. Čia ir 
prasideda mūsų mėginimas; čia ir 
telkiamos mūsų pastangos širdyse 
ir sielose išlaikyti nepakeičiamas 
vertybes, kurias mums įkvėpė 
lietuvės motinos ir gražioji tėvy
nė. Pagal jų spinduliavimą asme
nyje mes ir vertiname lietuvį, ne
klausdami, ar jis yra pilkoji bite- 

. lė, ar diplomuotas.
Dabar pažvelkime į savo atspa

rumą, nors juo ir negalime pasi
girti. Apie sąmoningus ir veiklius 
tautiečius čia nekalbėsime ir jų 
neliaupsinsime, nes jų nuopelnus 

. įvertins istorija, bet apžvelgsime 
tuos, kurie sukelia mumyse rūpes- 

. čio, sieĮvarto ir pasigailėjimo Bet 

. prieš tai reikia pabrėžti, kad nu
tautėjimas ir tautinis pasyvumas 
yra du skirtingi dalykai.

Nutautėjimo atžvilgiu didžiau
sias aliarmas gali būti keliamas 
dėl jaunimo, kaipo minkščiausios 
asimiliacijai medžiagos. Mūsų su
pratimu, bene geriausia priemonė 
prieš tą pavojų būtų nesrovinė

• jaunimo organizacija su įvairio
mis sekcijomis, veikianti DELS- 
gos globoje. Tokia organizacija 
būtų didelė parama ir tėvams, to
lydžio kovojantiems su vaikų pa
linkimu į svetimybes. Netenka 
stebėtis, kodėl taip yra, nes, 
šiaip ar taip, aplinka daro savo.

‘ Todėl ir svarbu sudaryti tokią ap
linką, kuri atsvertų svetimą įtaką. 

"O tokią aplinką jaunimas galėtų 
rasti tik savo organizacijoje, ku
rią jis pats palaikytų ir kurioje 

' reikštųsi. Tai yra aktualus, disku- 
' sijų vertas klausimas, dėl kurio 

turėtų pasisakyti jaunimas ir 
senimas.

Tautiniu pasyvumu negaluojan
čių yra trys ryškesnės grupės. 
Pirmąją sudaro išpruseliai, kurie 
iš puikybės arba apatijos nesitei-

• kia dėtis prie tremties visuomeni
nės veiklos, nes asmeninių ambi
cijų patenkinimą jie randa tik

• tarnybinėje kategorijoje, padorio- 
- je algoje ir prieš jį stovinčio pilie
čio drebinime reikšmingais virši
ninkiškais kc-stelėjimais. Viso to 
tremtyje jie neturi, tad ir nejau
čia pareigos ugdyti ir palaikyti 
žemesnių už juos padarų patrio
tizmą, nes tai priklus ir nedėkin
gas darbas. Tai sąmoningi ir už
kietėję simuliantai, kurie tikisi 
vėl tėvynėje pražysti visu savo 
egoizmo ir karjeros grožiu.

Antrąją grupę sudaro lengvapė
džiai, aistringi stiklelio, tranky
mas!, rėkavimų, skandaliukų ir 
nuotykių su dažytomis svetimtau
tėmis mėgėjai. Tai pusiau sąmo
ningas, nerūpestingas elementas, 
pasinešęs pavėjui ir nesiteirau- 
jantis, ar tas vėjas palankus lietu
viui, ar ne Šitos grupės žmonės 
vis dar žaidžia likimu ir prašo 
jais nesirūpinti, nes jie, girdi, ži
ną, ką darą Savo apsileidimą 
tautinio pasireiškimo atžvilgiu jie 
stengiasi pateisinti ateities miglo
tumu ir apsisprendimo nuotaikų 
pašėlimu, audringumu. Dėl to jie 
sudaro didelio skausmo besisielo- 
jantiems tautos gyvojo ąžuolyno 
taurumu ir sveikatingumu.

Trečiąją grupę sudaro apšepę 
atsiskyrėliai ir neatsargaus flirto 
aukos. Jie jau ilgesniam laikui 
įklimpę į farmerio mėšlyną ar 
įsijungę į nuasmenėjusių pramo
nės darbininkų masę ir įsipareigo
ję beatodairiškai klausyti savo ci
garetėmis ir alučiu pakvipusių 
Margaretų, kurios ir pabučiuoti

KRAIČIU

imanomas tik
tarp gimtąja

už įsakymą išskalbti kūdikio vy- 
stiklus ne visados teprisileidžia, 
kad pudros neapseilėtų. Tai jau 
nesąmoningas elementas, iš kurio 
sunku tikėtis Kokio visuomeninio 
aktyvumo ir kūrybinio pasireiški
mo Lietuvos atstatymo labui, ži
noma, jų krūtinėse dar teberuse
na tėvynės meilės ugnelė, dar ne 
visas dvasinis kraitis išbarstytas, 
dar gali būti atsivertimų ir atgai
lavimų, bet tos grupės „skaistes
nis“ tautinis atgimimas jau sun
kiai bus beįmanomas, dr daugel} 
jų noromis nenoromis teks nura
šyti į nuostolius. Aišku, bus ir 
malonių išimčių.

Visų tų trijų grupių žmonės da
ro nedovanotiną klaidą, slopinda
mi savyje tautinį gajumą ir moda
mi ranka į kenčiančios tautos lū
kesčius. Jie sukelia apgailestavi
mą ir pasibaisėjimą tų, kurie žino 
ir tiki, kad pilnutinis asmens ga
lių suklestėjimas 
savajame krašte,
kalba kalbančiųjų brolių ir sesių, 
gyvenant laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. O kas to nenori ar ne
sistengia suprasti ir dėl to kovoti 
tremtyje, yra tik pasigailėjimo 
verti menkysta, nejaučianti savo 
dvasinio pranašumo prieš tuos, 
dėl kurių dirbtinės šypsenos ne
riasi iš kailio, kurių papročius 
pasisavina, prieš kuriuos lanksto
si ir leipsta. Liūdna, žinoma, kai 
žmogus nevertina savo kultūros.

Visiškai nutautusiais mes laiko
me tuos, kurie gėdisi prisipažinti 
esą lietuviai ir kurie sąmoningai 
padeda mūsų tautos kruvinajam 
priešui. Dėl jų nė negadiname 
popieriaus, nes jie yra pasmerki
mo verti dezertyrai.

Nesiginkime, kad mes pabėgo
me kaipo pakankamai subrendę 
Lietuvo: Respublikos piliečiai, 
bet prileiskime, kad vieni grįšime 
įtartinai išsekę, kiti šį tą dar 
išsaugoję savyje, o treti parsine- 
šime viską ir dar, galimas daiktas, 
su priedu. Tad kaip malonu bus 
laisvės kovotojams ir mūsų prisi- 
kentėjusiems namiškiams tų tre
čiųjų susilaukti ko daugiausiai. 
Neapvilkime jų! L. Stasiukas.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, 

GRANT & CO., 
'i, Charles II St. London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į 
DBLS Centrą).

== ŠATRIJOS RAGANA

Marija Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana, gimusi 1878 m., yra mū
sų senesniosios kartos viena pro- 
duktingiausiųjų rašytojų. Jos raš
tai pasižymi gilia tėvynės meile, 
religingumu ir jaunuomenės au
klėjimo idėjomis.

Šatrijos Raganos raštai sudaro 
kelis didelius tomus. Ryškiausias 
jos kūrinys — didelė apysaka „Se
name dvare“.

Nors ši apysaka nepasižymi di
desne intriga ir joje rašytoja nes
prendžia gilesnių problemų, bet 
parašyta lengvu, patraukliu sti
lium, pamarginta gražiais gamtos 
ir ano meto dvaro gyvenimo vaiz
dais, susilaukė nemažo skaitytojų 
dėmesio ir pasisekimo.

Neseniai Kanadoje įsikūrusi lie
tuviškų knygų leidykla „Baltija“, 
pirmuoju savo leidiniu išleido šį 
gražųjį mūsų klasikinės literatū
ros veikalą, Kurio keletą fragmen
tų čia patiekiame mūsų skaityto
jams.

Šatrijos Ragana mirė 1930 m.

Už miškų, už upių, tarp daubų 
kalvų stovi seno dvaro medinis 

Ne aukštas, bet ilgas ir
ir 
rūmas, 
platus, su dideliu prieangiu, ant 
baltų stiebi! rymančiu, pilnas mei
lių kampalių, jaukus ir šiltas, išti
kimas visų mūsų džiaugsmų ir 
liūdesių savo prieglobstin priėmė
jas. Prieš ji didelis, miegūstas 
tvenkinys su paslaptingomis gel
mėmis, vakarais mėnesio ir 
žvaigždžių auksinamas, ir įsigiedo-

„BRITANIJOS LIETUVIS“

LIETUVIU SPAUDA
DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS

ATSTOVO VYKD. TARYBOJ
Prof, J. Kuprionis „Drauge“ ra

šydamas apie Maž. Lietuvos atsto
vo įtraukimą i VLIKo Vykd. Ta
rybą pažymi tai kaip reikšmingą 
dalyką, nes Lietuvos praeitis yra 
sudariusi specifines problemas, 
kuriomis reikia skirti specialų 
dėmesį. To dėmesio verta ir Lie
tuvos pajūrio sritis.

Straipsnio autorius, kalbėda
mas tuo klausimu pažymi, kad 
parodaksalinis dalykas: grynai 
lietuviška žemė, gyvybinės reikš
mės Lietuvai pajūrio ruožas — 
Klaipėdos kraštas, tačiau jo išlai
kymas Lietuvai sudarė daug sun
kumų. Maža to, įsisvyravus ultra 
nacionaliniam sąjūdžiui Vokieti
joj, jos vadovų buvo jėga (ultima
tumu) prisijungtas prie Vokieti
jos, tarytum tai būtų tikra vokiš
ka žemė. O kaip bus toliau? Būtų 
labai pavojinga susidaryti sau gal
voseną, kad Klaipėda be jokių 
dvejojimų bus mūsų ir tik laukim, 
kol atsikūrus Lietuvai, vėl kursi
me savo laivyną. Tiesa, yra labai 
svarbių argumentų, kad Klaipė
dos kraštas yra neatskiriama Lie
tuvos dalis, bet yra ir labai žalin
gų veiksnių.

Kraštas grynai lietuviškas Eik 
skersai išilgai per kaimus, visur 
sutiksi lietuvį. Žinoma, imant 
prieškarinę padėtį. Nueik į tur
gus, kurie labiausiai charakteri
zuoja krašto gyventojus, pamaty
si tą patį. Pats asmeniškai kartą 
specialiai stebėjau didžiulį turgų 
(jomarką) Klaipėdoje, kur buvo 
suvažiavę kaimiečiai iš visų apy
linkių. Pašvenčiau kelias valan
das pereidamas skersai ir išilgai 
turgų, nuo vieno vežimo prie kito. 
Ir kągi? Beveik be išimties, nie
kur neužėjau iš kaimo atvažiavu
sio vežimo, kurio savininkas būtų 
ne lietuvis, o sakysim, vokietys. 
Tik iš paties miesto atėjusios ap
sipirkti skrybėlėtos poniutės bei 
Klaipėdos miesto perkupčiai šne
kino lietuviškus burus 
ir šie 
vieną 
savęs

Tai 
vardžiais? Jie ypatingai lietuviški, 
kaip net Didžiojoj Lietuvoj nevi- 
sur terasi. Beveik kiekvieno kai
mo, upės, ežero, lauko ir jo atski
rų kampelių pavadinimas prabyla 
grynai lietuviškai, liudydamas 
šios žemės amžiną lietuviškumą. 
Tad ir nebej ieškant faktų pageltu
siuose istorijos lapuose, vien jau 
dabartinė faktinoji padėtis sako, 
kad šis kraštas yra neatskiriama 
Lietuvos dalis.

Gyvybinės reikšmės žemė. Yra 
faktų, kad tarptautinėse derybose 
daug nulemia žemės ar miesto 
reikšmė kuriam kraštui, kaip sa
kysim, lenkai buvo išsiderėję net 
koridorių per Rytprūsius, kad tu

vokiškai, 
labai nerangiai atstumdavo 
kitą žodį vokiškai, gi tarp 
šnekėjosi tik lietuviškai, 
žmonės. O kaip gi su vieto-

jęs, įsivepėjęs, įsisvajojęs sodas.
Meilingai glaudžia sodas prie 

plačios krūtinės tvenkinį ir rūmą 
— ištikimus savo draugus — ir 
šnibžda jiedviem kažkokias nepa
baigiamas pasakas, kažkokias by
las paslaptingas, ilgas, amžinas go
das. O tuodu klauso — tylūs ir 
susimąstę.

Yra sode mažas pussalėlis, i 
tvenkinį įsikišęs, spirejų žydinčių 
krūmų uždengtas, visas gėlėmis 
apibertas. Ant jo kranto auga 
gluosnis, kurio stuobrys, matyti, 
kitąsyk nukirstas, išleido tris nau
jus stuobrelius ir sudarė 
tarsi fotelį, kuriame labai pato
giai galima sėdėti atsilošus. Kana- 
kados radova tą kampelį su ma
mate. Mamatė išpiovė ant vieno 
stuobrelio mano raidę ir tarė:

— Dabar čia bus tavo fotelis, 
Irute. O kai čia sėdėsi, atmink 
mamatę — ir vien geros ir gražios 
mintys teateina į tavo galvelę.

Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluos
nio fotelyje, nes ruošiu dovanėlę 
mamatės vardinėms. Žiemą pra
mokau siuvinėti ir išgeidžiau pir
mąjį savo dai-bo vaisių jai atiduo
ti. Už savo pinigus nupirkau rei
kiamos medžiagos, ir štai, pasislė
pusi fotelyje, kad mamatė nepa
matytų, siuvu staltiesėlę spintelei 
prie jos lovos. Pasirinkau šią do
vaną, ne kitokią, gerai viską ap
galvojusi. Vakare, mąsčiau, kai 
mamatė, baigusi skaityti, norės už
gesinti žvakę, jos paskutinis žvilgs
nis puls ant mano staltiesėlės, ir 
ji užmigs apie mane mąstydama... 
O rytą pirmutinis daiktas, jos 
žiūrimas, yra laikrodis ant spinte
lės... Ir čia vėl turės mane atsi
minti.

Viršum mano galvos gieda ir

čiulba paukšteliai; toli, antrame 
tverikinio krante, kalena gandras; 
ties mano kojomis mėlynuoja dan
gaus ašarėlių giria, stebėdamosi 
savo atvaizdu tvenkinio veidrody
je. Kažkoks saldus, tarsi medaus, 
kvapas kutena man nosį — bet ne
paisau nieko ir vis siuvu kuo 
uoliausiai. Taip man saldu, links
ma mąstant, kaip nudžiugs mama
tė, šį mano darbelį pamačiusi. Ir 
didžiuodamosi žiūriu į savo vei
kalą — iš tikrųjų menką ir ydin
gą, bet mano akyse labai gražų. 
O paskui atsimenu mamatės norą, 
kad, man čia sėdint, tik geros min
tys teateitų į galvą, ir mąstau, kad 
juk negali būti minčių geresnių už 
tą, kaip savo mamatę pradžiuginti.

— Irute!
Krūptelėjau, išgirdusi mamatės 

balsą. Greit susidėjusi darbą, pas
lėpiau jį už krūmų ir nubėgau.

Liuoktelėjusi į taką, einantį nuo 
alėjos, pamačiau antrame jo gale 
mamatę. Ėjo man priešais, vesda
ma už rankos mano mažesnįjį bro
liuką. Neturėjo užsidėjusi skrybė
lės, tik su baltu skėteliu dengėsi 
galvą nuo saulės. Jai taip einant 
visai saulės spindulių apibertai, 
šviesus, melsvai pilkas apdaras, 
apsiaučiąs jos gražų, laibą stuome
nį, buvo panašus i saulės nuš
viestą debesėlį. Skėtelio paūksmė- 
ie iuodavo ant galvos storų kasų 

blankaus veido 
žiūrėjo juodos 

po antakių, lyg
Mažas Jonelis

vainikas, o iš 
liūdnai ir meiliai 
didžiulės akys iš 
kregždės sparnai, 
šalia jos su savo balta eilute, ne
seniai pakeitusia j upelę, ir didele 
skrybėle atrodė kaip išlindęs iš 
krūmų pasakos nykštukas.

— Esu, mamate! — susukau pri
bėgusi ir liemenį jai apkabinusi.

rėtų priėjimą prie jūros. Klaipė
dos uostas yra vieninteliai vartai 
Lietuvai išeiti į pasauli. Tiesiog 
sunku įsivaizduoti, kokia būtų 
Lietuvos padėtis,. jei ji neturėtų 
šio uosto. Jos ekonominis gyveni
mas būtų, tiesiog, suparaližuotas. 
Tad jei ko turime rūpintis, tai po 
nepriklausomybės, antroje vieto
je, pagal svarbą, stovi Klaipėdos 
priklausomybės Lietuvai.

Nežiūrint eilės esminių argu
mentų, kad Klaipėdos kraštas 
yra neatskiriama Lietuvos dalis, 
yra ir priešingų, mums žalingų 
veiksnių.

šimtmečių uždėtas kiautas. Ma
žosios Lietuvos lietuvius su pa
grindu turime laikyti didvyrių 
ainiais, kai jie ilgą eilę šimtmečių, 
tiesiog, Apvaizdos lėmimu, suge
bėjo išlaikyti lietuvišką krašto 
charakterį. Tačiau ilgi šimtmečiai 
negalėjo neuždėti savo kiauto. 
Jug tautinės lietuviškos sąmonės 
čia netik niekas neskatino, bet 
visais būdais svetimieji ją slopi
no. Ir susidarė padėtis, kad prieš 
šimtmečius iš vien kovoję prieš 
kryžeivius, Klaipėdos kraštui gry- 
žus vėl prie Lietuvos didlietuvis 
kalbėdamas su mažlietuviu, nors 
susikalbėjo lietuviškai, tačiau 
dvasioje dažnai viens kito nebe
suprato. Ir mums buvo skaudu 
matyti, kai grynas lietuvis, klai
pėdietis, savo balsą dažnai atiduo
davo savo buvusių pavergėjų 
ainiams. Klaipėdos krašto seime
lio proporcija būdavo 25—27 vo
kietininkai, ir 3—5 lietuvninkai“.

NKVD TEBESEKA 
TREMTINIUS

Budapešte yra Sov. Rusijos 
MGB užsienio žvalgybos skyrius 
vakarų Europai sekti. Jam vado
vauja gen. Talensky‘s. šiam sky
riui talkininkauja neseniai ten 
įsteigtoji „Tarptautinė Žurnalistų 
sąjunga“. Ji yra globojama kito 
ruso generolo Ermilov'o iš minėtos 
MGB centralės. Ši, vadinamoji 
„žurnalistų sąjunga’" turi savo 
skyrius Vokietijoje, Danijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Šve’cari- 
joje, Anglijoje, Belgijoje, Švedijo
je, Norvegijoje ir kitur. Ji yra pa- 
’. edusi jiems sekti tuose kraštuose 
gyvenančius tremtinius. Kaip se
kimą turi atlikti, yra tam tikra 
instrukcija detalizavusi. Šią in
strukciją „Drauge“ paskelbė jo 
europinis korespondentas P. Ru
peika. Instrukcija įpareigoja:

1. kas mėnesį siųsti į Euda- 
pešto centrą sąrašus laikraščių, 
straipsnių >ir kitokių spausdinių, 
rašančių prieš Sov. Rusiją ir 
„liaudies demokratines respubli
kas“ (Sov. Rusijos satelitus);

2. kas mėnesį pranešti pavar
des ar slapyvardžius tų autorių, 
kurie yra ką nors tą mėnesį pa
rašę prieš komunistų valdomus 
kraštus;

3. pranešti pavardes ar slapy
vardžius (jei vartoja)visų jų kraš
te gyvenančių ir veikiančių
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•Jaguaras, Amerikos žemyne 
tigras (rudai, juodai rainuotas) 
yra greičiausias pasaulio keturo- 
kojis. Bėdos priverstas ar medžio 
jamas, jis bėga 70 mylių greičit 
per valandą. Bėgimo greičiu ja 
toli pralenkia arklį, pav. lenkty 
nių, nes per lenktynes greičiau 
sias arklys gali bėgti tik apie 4( 
mylių greičiu per valandą.

tremtinių žurnalistų, rašytojų 
visuomenininkų ir politikų, pa
duoti jų, jų šeimų ir giminit 
adresus, jų ryšius su kilmės kraš 
tais, ką jie rašo, iš kokių šaltini: 
gyvena, kokius ryšius .turi su vie 
line spauda, visuomenės organiza
cijomis, valdžios įstaigomis, vy
riausybės ir visuomenės asmeni
mis; tas žinias papildyti kas mė
nesį;

4. susekti ir patikrinti kokiais 
šaltiniais naudojasi tremtiniai 
žurnalistai ir politikai savo spau
dos darbe ir politinėje veikloje;

5. susekti kokius ryšius turi 
tremtiniai žurnalistai ir politikai 
su kitų kraštų priešsovietine 
spauda)" priešsovietinėmis organi
zacijomis ir asmenimis;

6. atskirai paduoti sąrašus tų 
žurnalistų, kurie pastoviai teikia 
žinias Vatikano propagandai arba 
turi ryšių su Vatikano atstovais 
jų gyvenamame krašte;

7. per „taikos komitetus“ kom
promituoti žurnalistus tremtinius 
ir kitus veikėjus, apšaukiant juos 
karo nusikaltėliais ir karo kursty
tojais; tam tikslui išnaudoti ryšius 
su savo krašto neutralia spauda, 
kurioje turi būti įrodinėjama, jog 
tremtiniai propaguoja karą ir jų 
veiksmai kenkia krašto saugumui.;

APIE LIETUVIŲ KILMĘ
J. Puzinas „Argentinos Lietu

vių Balse“ ištisoje eilėje straips
nių apžvelgė lietuvių kilmės teo-į 
rijas, kokios buvo parašytos am-; 
žiu būvyje, bet, deja, nė vienai jų 
nepritarė. Dėl ko? Nes labai ilgą 
laiką lietuvių kilmės klausimas 
buvo sprendžiamas diletantiškai, 
— aiškina jis — nedaug kas ban
dė tą problemą moksliškai pana- 
grir.ėti. Čia veikė įvairios priežas- 
tys: laiko dvasia, politinės aplin
kybės ir tautiniai jausmai. Tos 
pačios dvasinės srovės, kurios vie
nu ar kitu būdu veikė mokslą ki
tur, palietė ir mūsų kraštą, čia, be 
to, labai didelį vaidmenį vaidino 1 
krašto politinės aplinkybės Po|

O ji, su rankele mano veidą! 
glostydama, paklausė:

— Savo fotelyje sėdėjai, Irute?! 
O ką ten dirbai?

Per jos lūpas pralėkė lengvutė 
šypsena, o man dir gtelėjo, ar tik 
ji kažko nenumanė. Nelaukdama 
mano atsakymo, tarė:

— Eisim pažiūrėti, ar nepražy
do jau mūsų rožės.

Nuėjome pirma prie vadinamų
jų mano rožių — dviejų senų,! 
aukštų, sulig mamate, kerų, kažin! 
kieno ir kažin kada pasodintų. Bu-j 
v o juodu pilnu baltuojančių pum
purų, bet žiedo neradome nė vieno.

— Tavo seneliai vis daugiau ap
tingsta, — tarė mamatė. — Eina
me pas manuosius.

Perėję per tiltelį, atsidūrėme 
kitoje sodo pusėje. Ten, ant aukš
to tvenkinio kranto, buvo maža 
dirvelė, pilna ,aunų rožių kerelių, 
pačios mamatės neseniai padiegtų. 
Ant visų baltavo gražūs, dideli 
žiedai švelniais, lyg šilkai, ir bal
tais, lyg sniegas, lapeliais, pačia
me viduryje vos paraudusiais. Ir 
rodės, kad po tuo raudonumu sle
piasi rožių siela.

Mamatė ėjo nuo vieno kerelio 
prie kito, lytėjo rožes savo plonais 
piršteliais ir pasilenkus traukė jų 
nuostabu kvaoą.

— Žinai, Irute, tas meilus kva
pas — tai rožių kalba. Ir ta savo 
kalba nasakoja jos apie tokias gro
žybes, kokių niekados nėra ma
čiusios žmonių akys, apie tokius 
balsus, kokių niekados nėra gir- 
dėjusios žmonių ausys, ir apie to
kią laimę, kokios niekados nėra 
patyrusios žmonių širdys.

O aš pagalvojau, kad vis dėlto 
žmonės daug laimės patiria, štai 
puikios, kvapios rožės, štai bran-
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JUS PADĖJOTNors DP stovyklų skaičius Vakarų Vokietijoje ir sumažėjo, bet IRO ir karinė valdžia vis nesiliauja jas draskyti ir kilnoti iš vietos į vietą. Būdinga tai, kad net sanatorijos ir ligoninės, kurių gyventojams daugiau negu kitiems reikalinga ramybė, neišvengia šitos perkilnojimų bangos. Štai nesenai iš įvairių amerikiečių zonos vietovių buvo surinkti ir atkelti prancūzų zonos 7 lietuviai džiovininkai. (Jų adresas :14b Haidkappelle, Kr. Gammertingen, Heilstatte Haid).BALFo pareigūnai pasikrovė vieną dieną kelis „CARE“ paketus, truputį riebalų, kelis desėtkus markių, o svarbiausiai — lietuviškos spaudos ir nuvažiavo naujai atkeltųjų tautiečių lankyti.Susiradę pirmąsias dvi lietuvaites, nenorim tikėti savo akim. Abidvi prieš metus gulėjo Rotten- mūnsterio ligoninėj: studentė Nasvytytėj buvo po sunkios plaučių operacijos, kurios žaizdas vis negalėjo sugydyti, ir kasdien reikėjo išpumpuoti neįsivaizduojamą kiekį pūlių; jaunutė gimnazistė Montvilaitė kentėjo nuo sunkios plaučių astmos, — ji mažai kalbėjo ir, atrodė, kad aplinka jos vsiškai nedomina. Netrukus jas iškėlė i amerikiečių zoną, ir mūsų ryšys nutrūko. Ir štai dabar tas abi mergaites mes staiga sutinkam einančias.— Koks gi stebuklas jus taip greit išgydė, — klausiu, žiūrėda- Liublino unijos Lietuva vis kaskart labiau ir labiau nustoja savarankiškumo. Lietuva, būdama sujungta su Lenkija, yra priversta dalintis vienodu likimu. Vis nauji karai su kaimynais, vidaus netvarka Lenkijoje veda prie abiejų kraštų katastrofos. Po trečiojo Lenkijos — Lietuvos valstybės padalinimo 1795 m. Lietuva atitenka Rusijai, o jos vakarinė dalis už Nemuno — Prūsams, Vokietijai. Toliau vėl sukilimai, represijos nepaprastai nuvargina žmones. Tais visais neramiais laikais vis atsiranda žmonių, kurie kovoja dėl Lietuvos laisvės ir nuolat žadina tautinę lietuvių sąmonę. Tokių didesnių tautinių sąjūdžių metu ypatingai domimasi gimtąja kalba, praeitimi ir visa kuo, kas tik yra lietuviška. Praeitis idealizuojama, ieškoma kiek galint garbingesnės senovės bruožų. Tą darbą daugiausiai dirba entuziastai, jausmo, bet ne mokslo žmonės, todėl ir jų darbo vaisiai žiūrint mokslo akimis, dažniausiai yra diletantiški. Rimtų savų mokslininkų ilgai neturėjome. Tik mūsų amžiaus pradžioje atsiranda eilė mokslo žmonių, kurie, nusimetę jausmų skraistę, pradeda dirbti gryną mokslinį darbą. Ir lietuvių kilmės klausimas nušviečiamas kita šviesa.

MUMS IŠTRUKTI IŠ 
MIRTIES NAGU ma į plasnojančius šviesius Nas- vytytės plaukus ir tipingai lietuviškus veido bruožus.— „Išgydė“ tai būtų per daug pasakyta, — šypsosi jos. ■— Mus tik pastatė ant kojų. Bet ir tai buvo stebuklas.O stebukladarių, pasirodo būta. Ir, toli gražu ne paskutinioji vieta toje stebukladarių eilėj tenka BALFui. Nuolat plaukė i sanatorijas riebalai, CARE paketai, nors ir mažom sumom, pinigai. Nors ir mažytės tos piniginės pašalpos,kai kada po 10 markių jį mėnesį, — bet prie jų sąmatos — prie 6 m. kišenpinigių, gaunamų iš sanatorijos — tas pridedamas desėtkas markių jau sudaro „kapitalą“. Užtekdavo ne tik pašto ženklams ir laiškų popieriui, bet — svarbiausia — vaisiams. Vasarą Vokietijoj už 10 markių galima gauti 12 kg vyšnių, arba 15 kg obuolių; žiemą, kai rinkoj yra tik importuoti vaisiai, už tuos pačius pinigus gali nusipirkti nedaugiau, kaip 6 kg. persikų ar apelsinų arba 4 kg bananų. Gydytojai prirašo ?naždaug svarą vaisių į dieną, bet jais apsirūpinti palieka pačių ligonių iniciatyvai, nes valdiškų sanatorijų sąmata šitokios „prabangos“ nepakelia.Kai ateidavo į sanatoriją kava ar rūkalai, ligoniai žinojo, jog šiuo metu BALFo kasoj vaikosi vėjai. Reiškia, susipraskit, išsi- mainykit... šiandien reikalai su tos rūšies gėrybėm visai pablogėjo, nes vokiečiai apsitvėrė neperžengiamais muitų nuostatais.Tam pačiam kambary su Mont- vilaite guli dvi latvės. Neturi jokių giminių, nei artimųjų. Lyg ir nepatogu buvo duoti saviesiems l>o truputį pinigų, o jas aplenkti. Bet lygiai nepatogu iš BALFo kasos šelpti svetimtautes. Išėmėm iš savo kišenės ir davėm jom 10 markių. Vienos akys sublizga ašarom:— Turiu jums atvirai pasakyti, ■— sako ji, — jeigu jūsų vietoj būtų mano tautietis, jis tikrai taip gražiai nepasielgtų. Tegul Dievas laimina jūsų tautą.Kiti ligoniai, deja, negalėjo ateiti mūsų pasitikti: pav., J. Butkus, turįs atvirą procesą abiejose pusėse, jokia operacija neįmanoma, nes pavojinga gyvybei: K. Noreika pozityvus tbc, sunkiai duodasi pumpuojamas oras, stiprūs plaučių suaugimai; L. Ciplijauską į lovą paguldė geltigė. Jį randam bevartant „Tremtį“. Tai tautiečių dovana, kuri drauge su jais kilnojasi iš vienos sanatorijos į kitą. Bet ką tai reiškia mažytis 4 puslapių laikraštis visai savaitei. Tiesa, ligoninėj yra biblioteka, bet ji vokiška.— Nieko taip jūsų neprašom, kaip lietuviškos spaudos, — sako Ciplijauskas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS VYSKUPU LIKIMAS ypač katalikų, vykdoma jau iš Kadaise bolševikai per visus seno, planingai. Dar prieš kard.radijus šaukė, spaudoj skelbė ir Mindszenty bolševikų buvo pas-net filmų kronikose rode, kaip J. Stankevičius buvo atgabentas kalbėti į vad. „taikos kongresą“ Maskvoje, tačiau, kaip teisingai pastebėjo prancūzų spauda, nė puse lūpų neprisiminė, kai jis, neiškentęs visų tų plūdimų savo krašto ir popiežiaus adresu, iš minimojo mitingo išėjo. Paskiausiai italams skiriamose transliacijose buvo per radiją paskelbta komunistiškai „sutvarkyta“ Kaimo kunigų seminarijos tariamo rektoriaus vardu pasakyta kalba. Tačiau nieko neužsiminta apie relig. persekiojimus, realiai vykdomus mūsų pavergtoj tėvynėj ir jos vadų likimą. Kad tas likimas buvo žiaurus, rodo ir tas įniršis, kuriuo kom. spauda („Tiesa“, „Sov. Lit- va“, „Pergalė ‘ ir kt.) puola „buržuazinius nacionalistus“, „nacio- nalžudikuj“, „reakcionierius kat. dvasiškius“ etc. Tačiau ir jį paskiausiai praskleidė amerikietis korespondentas Edm. Stevens'as, 1945 m. išleidęs palankią Maskvai knygą ir pernai išleidęs naują „This is Russia uncersored“, kur plačiau prisimenami relig. persekiojimai ir mūsų tėvynėj.Autorius reiškia įsitikinimą, jog Lietuvoj kova su religija,Šitą prašymą likusieji pagauna, kaip dainos refreną: lietuviškų laikraščių.Tai nėra mirties ar bado šauksmas, kuris šiandien sklinda iš Kinijos, Indijos, Korėjos ir atsimuša į Amerikos krantą — vienintelį krantą, iš kurio uostų į kenčiančias tautas plaukia ne tik kariai, bet ir maistas ir drabužiai. Jų šauksmas yra daug tylesnis ir visai kitos rūšies: mes kenčiame dvasinį badą, mes tenorime ryšio su tautiečiais anapus vandenyno, mes norime žinoti apie jų darbus, kovas, laimėjimus, mes norime — kaip nieko kito, — savojo lietuviško spausdinto žodžio...Atsisveikinant su jais, mums vėl prabėgo pro akis visos BALFo pastangos ir rūpesčiai — kaip sukelti tiems nelaimingiesiems šiek tiek pinigo, kaip iškovoti daugiau CARE paketų, kaip aprūpinti juos spauda, kaip suorganizuoti kokią pramogėlę. Bet reginys mergaičių, kurios dar pernai gulėjo beveik mirties patale, o šiandien lydi mus žvyruotu takeliu, ir jų mėlyni drabužėliai, supasi vasaros vėju j, — šitas reginys atlygino mums su kaupu visas pastangas ir rūpesčius. Ir gaila, kad mes negalime jų nugabenti į ten, iš kur joms plaukė aukos ir pagalba, ir parodyti jas mūsų tautiečiams, kurių gera širdis ir duosni ranka padėjo išplėšti dvi gyvybes iš mirties nagų-, (bl) 

merkti Lietuvos vyskupai, tik kažin kodėl jų byla tąsyk nebuvo padaryta tokia pradinė. Telšių -vyskupui (V. Borisevičiui) byla buvo sudaryta, kaip kad oficialiai teigiama, už tai, kad jis—bent taip jam buvo prikišta, ir taip papasakota minimajam korespondentui — partizanų vadą slėpęs ir buvo įregistravęs bažnyčios tarnautoju, Kaišiadorių vyskupui buvo byla sudaryta ir bolševikiška ištarmė paskelbta, pirma jį apkaltinus, kad jis buvęs „Tiesioginiai atsakingas už žudymą valstiečių, naujakurių ir Sov. intelektualų, ne kartą net su jų šeimomis, aktyvų dalyvavimą teroristinėj gaujoj, teroristų lankymą, antisovietinės literatūros platinimą“ etc. Jau iš pačių kaltinimų formulavimo matyti visas jų absurdiškumas. Panašios provokacinės bylos „už partizanų slėpimą ir atsišaukimų spausdinimą“ buvo iškeltos pranciškonų vadovybei Kretingoj, visai eilei Vilniaus kunigų, Ukmergės bažnytinio choro dalyviams. Dar viena būdinga smulkmena: kai prancūzų kat. spauda paskelbė, kad Maskvoj buvusios kat. bažnyčios St Louis, į kurią beveik išimtinai lankydavosi tik užs. diplom. kor- po nariai ir personalas, rektorius prancūzas Thomas esąs nušalti- nas, į jo vietą esąs paskirtas lietuvis kun. Adomavičius. Paskiau paaiškėjo, kad tai esama ekskuni- go Adomavičiaus, mėgstančio kartais taip pat savo pavardę sutrumpinti', kuris metęs kunigystę, prisidėjo prie komunistų ir jų partijoj aktyviai reiškėsi. Paskiausiai jį komunistai, propagandos ir šnipinėjimo sumetimais, vėl buvo įstatę vietoj minimo prancūzo jų bažnyčioj „rektorium“.Iš to aiškėja, kad apeliuojančių į laisvojo pasaulio sąžinę dėl komunistų vykdomų nežmoniškų prievartavimų skaičius vis didėja. Nuo komunistų nusisuka net jų buvusieji simpatikai. Per Krav- čenkos, Campesino, Lipperio, Dalino, Nikolajevskio, Hydeo ir kitų lūpas išgirstama vis daugiau ir juo šiurpesnės tiesos apie tikrąją dalykų padėtį toje „visų darbo žmonių tėvynėje“.
SUSIŠAUDYMAS SU 

SOVIETINIU SAUGUMU 
VILNIUJEStiprėjantį Pabaltijy, ypač Lietuvoj, pasipriešinimą okupantams parodo, kad ir paskiausiai amerikiečių UP agentūros paskelbta ir visų pasaulio laikraščių, taip pat Rias Berlyne ir kitų radijo stočių pakartota žinia apie susišaudymą darbininkų su sovietiniu saugumu Vilniuje. Ten darbininkai atsisakė nemokamai dirbti per viršva

landžius sovietų kariams batus. Prieš 200 darbininkų demonstraciją puvo pasiųstas sovietinis saugumas, kuris iš jų nukovė 40. Panašių neramumų prieš rusų siautėjimus būta Kaune ir kt. miestuose. Tokių pasipriešinimų pasireiškia, tik ne tokiomis žiauriomis priemonėmis malšinamų, ir Estijoj. Neramumų buvo ir Latvijoj, kai ž. ūkio specialistai bu- i vo deportuoti į vak. Sibirą. „Sov. Latvia“ žiniomis, latvių valst. plano komisijos pirm., senas bolševikas Fricis Deglavs, jau „išvalytas“, nors ir buvo anksčiau apdovanotas Lenino ir Raud. žvaigždės ordinais.
PAŽIAURINO KATALIKU 

PERSEKIOJIMĄSovietų Sąjungoje prasidėjo nauja persekiojimų banga, šį kartą nukreipta prieš katalikus. Aštriausiai puolamas Vatikanas ir kunigai. Vatikanas vadinamas Amerikos imperializmo įrankiu, o tikintieji — šnipais. Labiausiai dėl to kenčia Lietuvos katalikai.Tuo pat laiku, kai bolševikai žiauriausiais būdais siekia atbaidyti vietos gyventojus nuo Bažnyčios, jų prorpaganda užsieniui stengiasi parodyti laisvajam pasauliui, kad Sovietų Sąjungoje- yra tikybos laisvė. Apie tai per Maskvos radiją kalbėjo amerikiečiams skirtoje transliacijoje lietuvis kun. Stankevičius, vyskupu vadinamas. Prieš savaitę, Italijai skirtame pusvalandyje, Maskvos radijas, trumpomis bangomis, transliavo pamaldas, sakė, iš Vilniaus katedros. Tuo tarpu Lietuvos gyventojai net svajoti negali apie tokių transliacijų klausymą per Vilniaus radiją.
SUNAIKINO KAUNO KAPINESIš Lietuvos grįžę vokiečiai pasakoja, kad Kauno kapinės, Vytauto prospekte, okupantų yra sunaikintos ir jose įrengta turgavietė.

— Neįsivaizdink, kad esi angelas.— Žinau, ponia. Jei taip būt, kaip ponia sakai, tai prieš kelis šimtus metų būčiau išskridusį.gioji mamatė ir mylimasis brolelis, ten, anapus tvenkinio, 'graži staltiesėlė, ir netrukus bus mamutės vardinės, ir bus daug svečių, ir kremo, ir taip gražu visur, ir saulė taip puikiai šviečia ir šildo.— Mamate, —•'’tariau, — o mano širdis yra labai laiminga. Taip visur gražu, taip puikiai žydi tos rožės!Mamatė jau ne į rožes žiūrėjo, bet kažkur tolyn, pro tamsias pu • šis, augančias sodo gale, tarsi ieškodama tų grožybių, kurių nėra regėjusios žmonių akys. Išgirdusi mano žodžius, ji, lyg prisiversdama, atitraukė žvilgsnį nuo tų tolių, pažiūrėjo į mane, liūdnai šyptelėjo ir tarė:— Trumpai težydi rožės, liūte!Ir, papurčiusi galvą, tarytum norėdama nusikratyti liūdnomis mintimis, ėmė skinti rožes ir dėti į puokštę.— Nunešime bukietą tėveliui,— tarė.Išrinkusi puikiausią rožę, pasistiepusi įsegiau ją mamatei į kasų vainiką ant kaktos ir gėrėjausi, kad an,t kaktos plaukų ji atrodė lyg sidabrinė žvaigždė- Ir ūmai pamačiau, kad tarp mamatės ir baltų rožių yra kažkokio panašumo...Ir tariau:— Mamate, rožės į tave panašios.— Kuo, Irute?— Tokios jos meilios ir taip liūdnai žiūri, kaip ir tu-
—o—Naudodamos šviesiomis vasaros dienomis, mamatė pradėjo man siūti antklodėlę. Pasilenkusi ant stiklelių, piešė ji su kreida žvaigždes ir ratelius, o paskui 

siuvo sūpestingai, savo baltomis rankelėmis švytuodama. Atsisėdusi šalia, skaičiau balsu „Iš jaunos našlaitės atsiminimų“. Priskaičius vietą, kurioje vargšė mergelė aprašo, kaip mirė jos motina, skausmas suspaudė man širdį, o akys pasruvo ašaromis. Metusi knygą, prisiglaudžiau prie mamatės verkdama.Mamatė ramino mane, kad, tiesa gaila esą tos našlaitės, bet taip verkti nereikiąBet aš jau nebe tos našlaitės verkiau. Žaibu šovė man į galvą mintys, kad, jei tos našlaitės motina mirė tokia jauna ir palikusi mažą dukrelę, tai juk ir mano mamatė gali mirti. Ir ne tik gali, bet ir turi, jei ne dabar, tai kada nors. Juk visi žmonės miršta, juk nuolat girdžiu mirus tai vieną, tai kitą.— Mamate, kas bus, jei tu taip mirsi, kaip tos našlaitės mama?— Iš kur tau tokios mintys, Irusia? Juk matai, kad esu visai sveika.— Taip, dabar gal ne, bet vis- tiek kada nors mirsi, kai užaugsiu.— Žinoma. Kiekvienas žmogus turi mirti. Tai baisu, vaikeli, bet nieko nepadarysi.— Bet aš nenoriu, kad mirtumei, mamate, — tariau kukčiodama. — Niekados, nė kai užaugsiu! Aš ir užaugusi didelė taip pat juk tavęs gai'ėsiuos. Aš prašysiu Pono Dievo, kad mirčiau pirmiau ir už tave, ir už tėvelį, ir už Niką, ir už Jonelį.Tartum po mano kojomis atsivėrė bedugnė ir aš turiu į ją įkristi, nes kito kelio nėra. Taip, visi miršta. Tėvelio tėvų jau nebėra, mamatės mamos nebėra — ir ma

na tėvelių nebebus, o aš pasiliksiu. Baisa ir skausmas draskė mano mažą širdelę, dš aktų upeliais tekėjo ašaros; šlapindamos mamatės apdarą.Tada mamatė, pametusi savo darbą, pasisodino mane ant kelių ir ėmė raminti. Sakė, kad aš juk jau mokiusis katekizmo ir turinti atsiminti, jog tiktai žmogaus kūnas temiršta, o siela yra nemiri, kad, apleidusi tą savo sumenkusį, paliegusį kūną, ji einanti žvaigždėtais kelias pas Dievą. Ir jei ji buvusi gera, tai Dievas vedąs ją į savo rojaus sodus, kur ji matanti tokių grožybių, kokių niekas žemėje nesąs matęs ir nematysiąs, kad ir visą pasaulį iškeliautų, ir girdinti tokią pukią muziką, kokios niekas nesąs girdėjęs šioje žemėje.— Ar ten gražiau ir už tave groja, ir už poną Janavičių? — paklausiau liovusi verkus.— Žinoma, Irute. Kad ir geriausi viso pasaulio artistai susirinkę imtų groti įvairiausiais instrumentais, ir tai jų muzika nebūtų tokia puiki, kaip anoji Dievo soduose. O sielos vaikščioja tų stebuklingų melodijų besiklausydamos, sutinka savo mylimuosius, anksčiau mirusius, ir laukia tų, kurie dar pasiliko žemėje.— Ar mūsų sielos, mamate, bus tokios pat, kaip mes? Ar mes galėsime pažinti kits kitą?— Kaip gi mylinčioji siela nepažins mylimos sielos? Pagalios, juk siela ne visada bus atsiskyrusi, juk žinai, kad paskui ji vėl susijungs su kūnu.— Kaip gera, mamate! Sako, kad sielų negalima esą. nė palytėti, kad jos, lyg dujos, blaškosi ir 

nyksta. O aš noriu, kad būtumei ten visa, tokia pat, kaip dabar, mamate, kad galėčiau prisiglausti ir bučiuoti tas baltas rankeles ir kad į mane žiūrėtų tavo akys ir viskas.— Bus taip, Irusia.— Aš manau, mamate, kad ten turi būti ir knygų, daug daug, gražių, raudonų, pilnų puikių paveikslėlių?—- Viso ko yra, ko kas tik nori.— O ar sielos visados bus drauge Dievo soduose? Ir ten jau niekuomet nere:ks persiskirti?— Niekuomet. Taigi matai, kad nereikia taip verkti ir mirties bijoti. Kai ateis ta skaudžioji valanda, žinos’, kad persiskirsime tik valandėlei.— Ar tikrai, mamate?— Tikrai, Trute. Tik reikia būti gerai, kad ponas Dievas į tuos savo sodus priimtų.Jau visiškai buvau nurimusi. Mano mintys atsitraukė nuo baisių mirties paveikslų ir skrajojo ten. kur taip gražu, kaip niekur žemėje, gražiau negu Šveicarijoje, kur, kaip skaičiau, esą mėlynų ežerų ir baltų kalnų. Tačiau vakare, kai sukalbėjome balsu poterius, aš patylomis dar pridėjau:— Pone Dieve, duok, kad aš mirčiau pirmiau už mamatę, tėvelį, Niką ir Jonelį.Geriau ten laukti jų. neką’p čia be jų pasilikti, — nusprendžiau.Atsigulus į lovelę, mintis apie mirtį vėl išsinėrė iš kažkokių sielos gelmių. Nuostabu man pasiro- dė.kad taip nebranginau mamatės. tiek laiko kasdien praleisdama be jos. O kas gali žinoti, ar ilgai dar teks būti kartu. Ir nutariu, kad kiek galėdama nuo jos nesiskirsiu.

Vis žemiau, vis žemiau leidžia brėkis savo pilką šydą ant pasi— nėrusios spalvų ir garsų gėryje žemės. Senas rūmas gobias slaptinga skraiste ir ima svajoti, pilnas jazmininių kvapų ir melodijų, sklindančių iš vieno jo kampo. Ten skambina mamatė. Atsisėdusi didelės kanapos kertelėje, klausausi žiūrėdama, kaip mamatės rankelės, brėkio pilkume baltais balandėliai^ švytuodamos, greitai bėginėja po klavišus, šalia manes sėdi Niką su savo vežėjo sumeis- truota smuikele — paprasta, lėkšta lentele, išpiauta smuiko pavidalo, su užvyniotais ant sukamųjų pagaliukų siūlais stygų vietoje. Ak, tie sukamieji pagaliukai! Visai kaip tikro smuiko. Pasikišęs savo smuiką po smakreliu, Niką griežia, braukdamas stygas smičiumi — vytele, lanku sulenkta ir surišta siūlais. Smuiko balsas panašus į uodo birbimą. Bet dabar jo visai negirdėti. Griežia Niką stengdamasis prisitaikyti prie mamatės muzikos: kai mamatė skambina iš reto — ir jis palengva judina savo pirštelius ant „stygų'* ir retai traukia smičių, o kai iš po mamatės rankų ima byrėtį greiti pasažai — ir jo piršteliai skubiai laksto, o smičius šokinėte šokinėja.Kaip puikiai, kaip puikiai skambina mamatė! Paskambins ką nors liūdna — ir ašaros nejučiomis ima riedėti iš akių, o širdį taip skauda. Pažais linksmai — ir ima noras šokti ir juoktis. Ir kaip ji mėgsta muziką — ji viską užmiršta beskambindama. Juk neseniai, kai tėvelio nebuvo namie ir niekas nepertraukė, mamatė skambino ir skambino be ga-
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STABDŽIAIAnas gerasis mano mokytojas ne kartą yra sakęs, kad pasaulyje nieko nėra, arba kad niekas nesi- daro, ar nedaroma, be tikslo. Ne tik kad kiekvienas žmogus, bet net ir mažiausia kirmėlytė jos Kūrėjo yrą leista su tikslu ir turi savo tikslą. Net ir akmuo.O kai dabar giliai pagalvoju apie baisiai neramų pasaulinį makalynę, man ateina ir tokia juokinga mintis, kad net ir visokie stabdžiai turi savo tikslą. "Visokių stabdžių yra pasaulyje: primityvių ir moderniškų, geležinių ir medinių. Yra net ir dvasinių — moralinių stabdžių, šitie šiuo metu man arčiausiai širdies, todėl apie juos ir iškelsiu keletą minčių.Kuriam mūsų nėra pasitaikę gyvenime pašposauti, sakysim, taip esant geros nuotaikos? — Aš mėgdavau į besisukančių ratų stipinus kišti pagalį, nes šitaip kai kurių ratų sukimąsi sustabdydavau, sakysim, mažo vežimėlio ar dviračio. Didesnieji vežimai mano pagalį visada sulaužydavo — ir riedėdavo pirmyn. Aišku, negalėdavau pakelti tokio storumo pagalio, kad jis didel’o vežimo ratus sulaikytų. Taigi, pagalių kaišiosimas į ratų stipinus yra stabdis. Ir ne kartą neblogas stabdis. Atitinkamo storumo bei stiprumo pagalys gali ir didelį, sunkų bei stiprų vežimą sulaikyti.Sėdėdamas ramioj parugėj ir žiūrėdamas į pasaulį iš tolimos perspektyvos, aš, kaip vaikas, įsivaizduoju, kad Amerika yra didelis, sunkus bei stiprus vežimas, vairuojamas giliai protingo, stipriai energingo ir kietos valios va- žeivos.Tas vežimas yra išsirengęs į tolimą, ilgą, sunkią ir žūtbūtinę kelionę. Apie jį ir paskui jį rieda eilė .visokių vežimėlių, įsikinkiusių į Jungtines Tautas, ir Atlanto paktą, ir eilės žinomų ir nežinomij, svarbių ir ne taip svarbių sutarčių. Ir tas didysis vežimas, ir tie mažieji vežimėliai rieda didelio pirkinio — pasauliui taikos, laisvės ir gerovės parvežti: nes iš kitos pusės kitas didelis vežimas — Rusija, suklijuotas iš klibančių satelitinių vežimėlių, jau daugelio tautų laisvę yra savo ratais sutraiškęs ir pasišovęs traiškinimą varyti iki galo, kol bent viena, kad ir mažiausia, tautelė, kad ir bet kuriame tolimiausiame pasaulio užkampyje dar laisvai kvėpuoja.Baisiai keistų pomėgių turi anas važeiva!Kadangi jo pomėgiai reiškia mirtį visiems kitiems, dėl to didysis Amerikos vežimas su visais savo palydovais ir rieda galutinėn kelionėn — jam kelio pastoti.štai šitoj vietoj ir iškyla kaišiojimo į ratų stipinus, arba, jei norit, tų vadinamųjų moralinių stabdžių reikalas.Žinot, anas gerasis mano moky

„BRITANIJOS LIETUVIS“ sų fabrikams trūksta žaliavų, ir tik mūsų gyvenimo standartas dėl to ar nenukentės? — Metai bėga— ūsorius šypsosi, mat, jo vežime gyvenimo standartas aukščiau bet kurių diskusijų Ir taip Eisen- howeris randa, kad Danija visiškai nepakankamai ginkluojasi, kad Prancūzija visiškai nestato aerodromų, kad Anglija negali visiškai nutraukti gumos ir kitų, karo vedimui svarbių medžiagų pardavimo Ūsoriaus vežimukams. Metai bėga — Ūsorius šypsosi, nes jis ir ginklų, ir aerodromų užtenkamai turi.3. Mokydamosi iš istorijos ir patyrimo, Amerika užsiminė, kad vakarų Europos gynybai atitinkamą duoklę įneštų ir vakarų Vokietija — trumpai, Amerika sugestionavo vienokio ar kitokio masto vokiečių kariuomenės įsteigimą ir inkorporavimą į Eisenhowerio divizijas — ir Prancūzija buvo pirmoji, kuri pasipriešino. Ja pasekė ir Anglija, žinoma, Amerika ir čia praves teisingą savo nuomonę, bet— laikas bėga, vokiečių kariuomenės dar nėra (nors ji aiškiai bus!), o Ūsorius šypsosi — nes jam niekas netrukdo net ištisų satelitinių armijų vadais rusiškus maršalus pastatyti.4. Nujausdamos artėjantį pavojų ir norėdamos didesnės apsaugos bei tinkamesnio karinių savo pajėgų panaudojimo, Graikija ir Turkija panoro būti priimtos į Atlanto Pakto valstybių tarpą — Anglija ne tai kad priešinosi, bet ilgą laiką delsė duoti sutikimą, ieškodama visokių kabliukų, kol, galų gale, kitos išeities neberasdama, pareiškė, jog ji nesipriešinanti, tik— ligšiol ji vis ieškojusi, kokį specialu uždavinį tos dvi valstybės galėtų atlikti Atlanto Pakto ■"a’s- tybių ribose.5. Ir taip galų gale atėjo eilė tiems mažiesiems vežimukams paimti didžiausią pagalį, kurio jie nė pakelt negali — nes ir tas didysis Amerikos vežimas padarė drastišką šuolį — jis atsidūrė net Ispanijoj.Pasaulinėj savo gynybos strategijoj Amerika jau seniai suprato, jog iš tos strategijos Ispanija jokiu būdu negali būti išskirta. Europos gynybai ir tėra tik trys pagrindinės bazės: Anglija, šiaurinė Afrika ir, pačioj Europoj, Ispanija. Todėl Ispanijos klausimas Amerikos karinių bei politinių vadovų pasitarimuose diskutuojamas jau ne pirmas mėnuo. Tuo klausimu Amerika bando Anglijos nuomonę jau net nuo -šių metų pradžios — ir gauna vis neigiamą atsakymą. Patys galim suprasti, kokio svarbumo klausimu Amerikoj laikoma Ispanija, kad Amerika, gerai žinodama neigiamą Anglijos bei Prancūzijos nuomonę, vis dėlto ryžos' šiam drastiškam šuoliui: šių metų liepos mėn 16 d. ji pasiuntė karo laivyno operacinio skyriaus viršininką admirolą Shermaną Ispanijon tuo klausimu

tojas maa taip pat ne kartą yra sakęs ir kitą gerą dalyką: „Vaikuti“, sakė jis, „jei n iri būti laimingas — šypsokis: kai tau sunku šypsokis, kai tau skauda — šypsokis, kai tu pakliūni į neišbrendamą situaciją — šypsokis, nes šypsena nieko nekainuoja, o ir tavo veidą, ir sielą ir protą nuskaidrina“.Taigi, kalbant apie tuos moralinius stabdžus, ypač skani šypsena nuskaidrina veidą todėl, kad tie mažieji vežimėliai, kurie rieda su Amerikos vežimu, visą laiką bando kaišioti pagalius į to didžiojo Amerikos vežimo ratus.Kad jie savo riedesenoj nesugriūtų, Amerika, kaip gera teta, Europon pasiuntė stiprių muskulų kalvį Maršalio Pagalbos vardu. Visi tie vežimukai, vieni daugiau, kiti mažiau, mielai pasinaudojo šio kalvio dovanomis — atsistojo ant kojų, susiremontavo savo ratus. Ir, kaip kad paprastai pasaulyje būna, nė ačiū nepasakė dėdei kalviui. Maža to, to dėdės dėka galėdami paskui jį riedėti, jie susigalvojo, jog ir jie toj kelionėj turi savo žodį tarti, jie įsivaizdavo, jog ir jų nuomonė pasidarė svari, lemiamus buities — būti ar nebūti klausimus sprendžiant.Kita šypsena ant veido gula, kai pamatai, jog tie, kurie daugiausia gavo, ir energingiausi pasidarė. Kalvis Maršalis daugiausia kaustė Anglijos, Prancūzijos, vakarinės Vokietijos ir Benelukso (įdomus naujagimis!) vežimus. Ir tie vežimai važiuoja — nes jie kitos išeities neturi, nes tėra tik vienas pasirinkimas: Trumano ar Ūsoriaus vežimas. Atrodo, kad jie apsisprendė rikiuotis pagal Trumano vežimą. Bet apsispręsdami, jie, turbūt, ir ką kita galvojo, kaip tas, amžinos atminties Lietuvos kupčius: ui, aš einu su tavim, bet kišenėj ir špygą tau rodau. Ir taip šitie vakariečių vežimukai špygos gal ir nerodo, bet iš pat pradžių pradėjo pagalius kaišioti, kur nereikia.1. Lemiamoje savo kelionėje Amerika apjungė vakariečius Atlanto Pakto ribose efektingesniam pasipriešinimui; važeivas susirinko, padiskutavo ir nusprendė: darbą sukrauti ant komisijos pečių. Komisijos nusprendė: eksplorato- rinė stadija — darbą sukrauti ant subkomisijų pečių. Metai bėga — Ūsorius šypsosi, nes jo vežimui niekas pagalių į ratus nekaišioja.2. Amerika paprašė — ir mažieji važeivos sutiko: ginkluotis ir mobilizuotis. Metai bėga. Ir Mont- gomeris ir pats Eisenhoveris važinėja iš valstybės į valstybę — o mažieji važeivos taip nerangūs pagerinti savus vežimus: Beneluksas galvoja — mes maži, mes čia nieko nenuspręsim, jei ką padarys — tai tik Amerika su Anglija; Pran cūzija galvoja: palaukit, leiskit tik mums susidaryti pastovią vyriausybę; Anglija galvoja — sure, sure, everything ir O. K., tik mū

1951 m. rugpjūčio 10 d.pradėti derybas su gen. Franko. Amerikai svarbu ne tik Ispanijoj turėti aerodromus ir uostus, bet ir Ispanijos Maroke, ir ypač ' idur- žemio jūroje esančiose Balearų salose, kur galės būti įrengtos net bendro tiekimo bei aprūpinimo bazės.Šias galimybes iš Ispanijos gaudama, Amerika priverčia gen. Franko sušvelninti, lyg ir daugiau sudemokratinti, diktatūrinį jo režimą ir atsilygina jam didele parama — Ispanų vyriausybės sluoksniuose kalbama net apie 525 milijonus svarų.Šio, pagalio kišimo į ratų stipinus klausimu, ir Prancūzijos, ir Anglijos nuomonės sutampa — jos nenori nieko bendra turėti su nedemokratine Ispanija. Anglija iš pradžių užakcentavo, kad ji ne tik kad nesutiks, kad Atlanto Paktas būtų bet kuriuo būdu jungiamas su Ispanija, bet kad ji priešinsis ir bet kurios Atlanto Pakto rėmų valstybės santykiams su Ispanija. Vėliau ši nuomonė žymiai sušvelnėjo. Oficialioji Anglijos nuomonė tuo klausimu buvo pareikšta lordo Aleksanderio Lordų Rūmuose rugp. 18 d. Jo žodžiais, priešindamasi diktatorinės Ispanijos pritraukimui prie vakarų Europos gynybos, Anglij'a remiasi moraliniu principu. Jo nuomone, Ispanijos laimėjimas Europos gynybai sukels tik nešvankų įspūdį demokratijose. Šis blogas įšpūdis duosiąs daugiau žalos, negu karinis Ispanijos dalyvavimas Europos gynyboje duotų jai naudos.Socialistinės vyriausybės rėmėjų nuomonė yra, jog Atlanto Paktas sukurtas demokratijoms apginti nuo totalitarinių režimų, — tai kaip jame galėtų dalyvauti totalitarinė Ispanija?Sakyčiau, kad ši nuomonė yra nenuosekli. Didžiausias diktatorius pasaulyje, kartu ir ciniškiausias bet kurios demokratijos smauglys, yra ūsorius, bet Anglijos demokratija nė neabejoja su juo šnekėtis, tartis, prekiauti; Anglijos demokratija net kasdien kalba, kad ji norinti su Rusija geriausių santykių.Tai kodėl Ispanijai taikomas kitas matas?Kitas pavyzdys yra Jugoslavijos Titas. Ir jis yra diktatorius. Ir jo demokratija labai skirtinga nuo idealių vakariečių demokratijų, tačiau Anglija pas jį svečiuojasi, ir jo svečius pas save mielai priima, ir jam paskolas žada — žodžiu, palaiko geriausius santykius.Taigi ir vėl —• kodėl Ispanijai taikomas kitas matas?Visi tie diktatoriai daugiau ar mažiau išžudė žmonių, daugiau ar mažiau užsmaugė vienokias ar kitokias laisves, tik tuo skirtumu, kad vieni jų laiko save komunistiniais diktatoriais, o kiti — tautiniais, fašistiniais bei antikomu- nistinais.Prašosi išvada, jog ir Prancūzija, ir Anglija nieko prieš neturi

— Lėkčiau, lėkčiau, paukščio sparnus kad turėčiau!...Balsas iš publikos: — Nebent iš dramblio pasiskolinus.bendrauti su komunistiniais diktatoriais, bet visom jėgom priešinasi bendrauti su antikomunistiniais.Įdomu, kas atsitiktų, kaip klausia šių metų liepos 19 d. „Daily Mail“, jei legaliu — taigi, demokratiniu keliu, Prancūzijoj prie valdžios vairo atsistotų gen. De Gaullis? Tada oficialioji Prancūzijos nuomonė pakitėtų. Gen. De Gaullio režimas būtų daugiau ar mažiau diktatorinis ir pats diktatorius būtų aiškiai antikomunis- tiškas. Taigi, ar tada Anglija ir savo santykius, kurie šiuo metu yra geri, su Prancūzija diametria- liai pakeistų? Ar ji tada ir Prancūziją laikytų nebetinkamu Europos gynybos partneriu?Atrodo, jog visu šituo plačiu ir gyvybinės reikšmės turinčiu klausimu Anglijos politika, šiaip visada labai šalta, apgalvota ir apskaičiuota, remiasi nebe logika ir matematika, bet sentimentu. O sentimentas politikoj yra gražus, bet nerealus žestas: jis yra tas pats, kas praeito karo metu buvo, kai lenkų kavalerija kardais puolė vokiečių tankus; nuoširdžiai gražus, bet realiai savižudiškas žestas.Atrodo, kad šiuo klausimu tarp Amerikos ir Anglijos yra pirmas lūžis, vis dėlto Amerika eina pirmyn. A.a. Shermanas savo užda- zinį atliko, Eisenhoweris su jo darbu sutiko, Trumanas visą laiką buvo jo informuojamas ir rezultate turim, jog artimiausiu laiku Amerika siunčia Ispanijon savo misiją, kuri smulkiai išdirbs Amerikos bei Ispanijos bendradarbiavimo vakarų Europos gynybos klausimais programą.Šias mintis baigiant, norisi pabrėžti, jog ir mūsų viltys sukrautos į tą didįjį Amerikos vežimą, todėl aiškiai suprantamas ir mūsų nerimas, kai mažieji vežimukai, nors ir riedėdami su juo, vis dar kažkodėl bando į jo ratų stipinus kaišioti nors ir svarbios reikšmės nebeturinčius, bet ji bent prilaikančius, pagalius. Al. Dičpetrislo. Sutemus užžiebiau žvakes ant pianino, ir ji pradėjo skambinti iš gaidų, kol žvakės pasibaigė, o pro langus ėmė žiūrėti aušra. Nika su savo smuikele snaudė viename kanapos gale, aš — antrame. Mamatė išsigandusi pažadino mudu ir nuvedė gulti.— Kodėl nepasakėte man, vaikeliai, kad taip vėlu? — prikaišiojo ji mudviem susirūpinusi ir nusiminusi. — Kodėl nenuėjote patys gulti?— Norėjom, kad ilgiau skambintumei, taip buvo gražu, — atsakiau.— Norėjom vis dar klausytis, — pridūrė Niką.Kokia maloni buvo mudviem ta naktis! Dar niekados, rodos, mamatė taip nuoširdžiai mudviejų nebuvo labos nakties bučiavusi, taip rūpestingai apklojusi, tokiais meiliais žodeliais kalbinusi.Bet retai tegali mamatė taip muzika gėrėtis. Dažniausiai kas nors pertraukia vos jai skambinti pradėjus. Ar šeimininkė reikalauja nurodymų, ar kambarinei reikia kažko pasiklausti, ar, pagalios, ateina tėvelis ir atitraukia numatę prie kažkokių ūkio klausimų. Tačiau vieną kartą — per mane — mamatė galėjo ilgiau pasėdėti prie pianino. Malonu tai atsiminus. Ji skambino, o aš pro langą pamačiau tėvelį skubiai pareinant į namus. Nujaučiau,kad ateis pas mamatę ir pertrauks muziką. Nors labai sunku buvo išdrįsti, nubėgau priešais ir, pabučiavusi jam ranką, tariau:
— Tėveli, tegu mamatė dar 

paskambina! Ką tik pradėjo. Ma
matė taip mėgsta...

Tėvelis pažiūrėjo nustebęs man į akis, paglostė čiuprelę ir nuėjo į savo kambarį o mamatė dar valandą skambino niekieno netrukdoma. Paskui neiškenčiau nepasigyrusi, ką padariau.— Niekados nebedaryk taip, Irusia, niekados, — tarė mamatė. — Jei mane myli, turi man padėti eiti savo priedermes, ne kliudyti.Berods, sako mamatė, ne visados galima esą daryti tai, kas malonu. Bet aš norėčiau, kad mama- tei būtų visados malonu ir gera. Ir skaudu man, jei taip nėra, žinau, kad skaudu ir jai. Matau, kad tuomet jos veide pirmą akimirką žybtelia apmaudas ir atkarumas. Bet, vos tik sužibę, tuoj vėl užgęsta, ir, visai ramiai ir meiliai, kaip paprastai, užvožusi pia

Oi tai sodą, tai sodelį 
Užaugino plikis. 
Gaila, kad sveteliams vyšnių 
Kelios tik beliko.

RŪPESTINGAS

Iš baidyklės, čyru. vyru, 
Tyčiojasi paukščiai. 
Gimę vakariniais metais 
Jie jau nebebaugštūs.

SODININKAS

šautuvėlis patentuotas, 
Ir šaulys neblogas.
žiaurios priemonės, bet saldžios 
Ant šakelių uogos.

Oi tai sodą, tai sodelį 
Turi gerbiamasis. 
Čiulba, ulba pukštužėliai 
Vyšneles nulesę.

niną, ji eina, kur jos reikalaujamaJau praskambėjo paslaptingas Schumanno „Warum“, gašus Mo- zarto menuetas — ir plaukia dabar po kitas kito ilgūs Šopeno noktiurnai. Ak, kokie liūdni yra tie noktiurnai! Ak, kaip liūdnai kvepia jazminai! Lyg vainikas ant kažkieno kapo. Ak, kaip baisu, kad visi mirs!Pabučiavau aksominę Nikos galvelę ir tylitelaičiai nuėjau prie pianino, norėdama būti arčiau mamatės. Ji kaip tik, pabaigusi noktiurną, padarė pauzą ir sėdėjo susimąsčiusi.— Mamatė. — tariau, — kodėl visados iš pat pradžių skambini Warum?— Nes siela pilna, pilna klausi

mų... Klausimų, į kuriuos nėra atsakymo.— Kokių klausimų, mamatė?— Kodėl žmogaus sielos esmė yra ilgesys? Kodėl žmogus, nutvėręs tai, ką buvo vijęsis, apsivylęs sako: ne, tat ne tai! Kodėl žmogaus sieloje žydi gėlės, kurių kvapu niekas nesigėri? Kodėl viso ko galas yra mirtis? Kodėl „na tym šwiecie šmierč wszystko zmiecie, robak się lęgnie i w buj- nym kwiecie“?Paskutinysis klausimas užgavo ir mano sielos stygą, ir panorėjau nors į jį duoti mamatei atsakymą.— Juk sakei pati, mamatė, kad mirtis veda mus į laimės šalį.— Ak taip. Irusia, tiesa...Mamatės pirštai vėl palytėjo klavišus ir ėmė austi kažkokią liūdną, graudžią melodiją, ir jos 

taktu mamatė pradėjo pusbalsiu lyg ir dainuoti, lyg deklamuoti.Niką, išgirdęs mamatę dainuojant, pametė savo smuikelę ant kanapos ir atėjo pas pianiną. Iš visos tos elegijos jis, matyti, tiek tesuprato, kad mamatė ilgis ir trokšta kažko, ko čia neturi. Ir, nutilus paskutiniams liūdniems akordams, jis tarė:— Mamatė, kai aš užaugsiu ir uždirbsiu daug pinigų, aš tave nuvešiu toli į užsienį, ir per jūras važiuosime, į Paryžių, į Peterburgą, paklausyti tų orkestrų, kur daug muzikantų griežia kokiu šimtu įvairių instrumentų.Mamatė papurtė galva, tartum nukrėsdama nuo jos kažkokias mintis, ir šypsodamosi atsakė:— Pasiklausytą tų stebuklingų simfonijų orkestrų ir garsių ar-
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LIETUVIAI SVETUR
Nikas Nikūnas, ilgus metus dir

bęs Los Angeles muziejuje, kaip 
konservatorius, išėjo į pensiją.Jis 
gražioje vietoje, prie Ramiojo 
vandenyno statosi namus. Namų 
priekinėje daly mano įrengti lie
tuvių senovės istorinį muziejų. 
Daug eksponatų šiam muziejui 
pats Nikūnas padirbdino, nema
žai jų turi ir surinkęs.

Rio de Janeiro mieste, Lietu
vos atstovo Fr. Maierio iniciaty
va išleistas iliustruotas, 28 psl., 
portugalų kalboje, leidinys apie 
Lietuvą. Tekstą parašė ir nuotrau
kas parinko p. Audeniai.

Toronte, Kanadoje, gyvenan
čios dantų gydytojos deda pastan
gas susiorganizuoti į draugiją ir 
kovoti dėl galimybių dirbti savo
je profesijoje.

Poetui Juozui Mikuckiui šių 
metų rugsėjo 20 d. sueina 60 me
tų amžiaus. J Mikuckis dabar gy
vena Baltimorėje.

P. Gvildys, Kanados lietuvis, 
antriems metams liko Ontario 
provincijos stalo teniso meisteriu. 
Finalinėj kovoj, dėl šios provin
cijos meisterio vardo, jis nugalėjo 
čekų emigrantų stalo teniso 
žvūgždę Ivaa Eonec'ą.

Kompoz. J. Žilevičius, gyvenąs 
Elizabethe, JAV, turi muzikos mo
kyklą. Birželio 24 d. buvo šios mo
kyklos mokinių išleidžiamasis 
koncertas Elizabetho lietuvių pa
rapijos salėje.

Sao Pauly, Brazilijoje, baisiąją 
birželio sukaktį minėjo visi tame 
mieste gyveną pabaltiečiai ben
drai. Minėjimas buvo įspūdingai 
atliktas. Minėjimą nufilmavo Alf. 
Žibąs televizijai. Sekančią dieną 
jis buvo transliuotas per televizi
jos stotis. Visi, kurie turi televi
zijos aparatus, tas iškilmes matė 
savo namuose būdami. Ee to tas 
iškilmes plačiai aprašė Brazilijos 
spauda. Jos buvo nufilmuotos ir 
kino kronikai ir parodytos visuo
se Brazilijos kinuose.

Dainininkė Barbora Darlys, 
gyv. Naujorke, pakviesta Polonia 
operon dainuoti Moniuškos ope
roje „Halka“ Halkos partiją, šiai 
operai vadovaus Dr. W Grigaitis.

Lietuvių Tremtinių D-ja Nau- 
-jorke surinka 150 dol. lietuviš
koms mokykloms tremtyje palai
kyti ir pinigus, per BALFą pa
siuntė į Vokietiją

Nelė Mazalaitė, rašytoja, gy
venanti Naujorke, susitarė su Lie
tuvių Knygų klubu dėl legendų 
rinkinio išleidimo. R’nkinys bus 
pavadintas ..Gintariniai vartai“, 
jame bu^ idėta 35 legendos.

Australijoj Įvyko Lietuvių Kul
tūros Fondo suvažiavimas. Jį ati
darė prof. V. Raulinaitis. Be to, 
į naują KF valdybą išrinkti: dr. 
J. Kaunas, dail. V. Simankevičius, 
J. Kalpokas, ir O. Matulionytė. 
■ I rev. komisiją išrinkt: D. Bort- 
kevičiutė, Mockus, Zdanavičius 
ir Barkus. Svarbiausia apraiška

tistų? Gerai, Niką, važiuosime. 
Ak, kaip trokšta kartais siela...

— Juk -ir mane pasiimsi, Niką? 
— paklausiau.

— Žinoma. Visi važiuosime.
— Bet ne tik muzikos klausysi

me, Niką, — kalbėjo mamatė, — 
apžiūrėsime ir tas puikias galeri
jas, kuriose yra garsieji paveik
iai.

— Ir tą gražiąją Madoną, ma- 
mate, ant angelėlių dugno?

— Madoną ... būtinai, būtinai... 
ir Giccondą su paslaptinga šyp
sena... Taip, norėčiau nors kartą 
visa tai pamatyti.

— Pamatysi, mamate, kai nu
važiuosime.

— Bet būtinai nukeliausime m 
į Šveicariją, Niką.Ten balti kalnai 
ir mėlyni ežerai. Kalnai, kurie 
saulei į akis žiūri ir taip aukštai 
aukštai pakilę nuo žemės klonių...

Į saloną įėjo tėvelis.
— Apie ką kalbatės? — pa

klausė.
— Kaip keliausime po Europą, 

kai Niką užaugs ir pinigų daug 
uždirbs, — atsakė mamatė.

— Ir tamsta, tėveli, su mumis 
važiuosi, visi, — tarė Niką.

— Gal aš jau tuomet nė paeiti 
nebegalėsiu pasenęs, — prasi
juokė tėvelis.

— Ne, tėveli! Tuojau aš užaug
siu, tuojau važiuosime, — karštai 
tarė Niką.

— Gerai, gerai, Niką, — pasakė 
tėvelis, glostydamas jam galvelę.

P. Laimutę ADOMAVIČIŪTĘ 
sukūrusią lietuvišką šeimą, 
sveikina ir daug laimės linki 
naujame gyvenime. Tegu visa
da šviečia šviesi saulutė jūsų 
gyvenime Justina Pociūtė 

— Mindaugo vardo Aukštųjų 
Mokslų institutas. Toliau tikisi 
pasiekti dar geresnių rezultatų. 
Rūpinamasi Australijoj įsteigti 
Baltų Tarybą. Baltai organizuotai 
gražiai pasirodė ir per išvežimų 
minėjimą Nauj. Zelandijoj. Dr- 
V. Didžio ir kt. rūpinamasi, kad 
ir ten esantiems gydytojams lie
tuviams ir kitiems, baigusiems 
Europos un-tus, būtų pripažintos 
praktikos teisės.

Austrijos ir Vokietijos lietu
viams mūsų tautiečiai Venecuėlo- 
je suaukojo apie 1.500 bolivarų 
(350 dol.) ir pasiuntė per R. Kry
žių drabužių ir apavo. Drabužiai 
daugiausia grįžo tie, kuriais mūsų 
tautiečiai buvo išvykę iš Europos. 
Prie LR Kr. vyr. įgaliotinio Au
strijai sudaryta valdyba iš F. 
Blauzdžiūnaitės ir J. Marčiuko.

Liepos 30 d. Paryžiuje įvyko 
„centrinės Europos“ karo vadų 
konferencija. Dalyvavo žymes
nieji vengrų, rumunų, čekoslova- 
kų, bulgarų ir kt. tautybių kari
ninkai. Lietuvai joje atstovavo 
VLIKo bendradarbis kariniams 
reikalams, karo attache pulk. J. 
Lanskoronskis.

Amerikos Balsas įrašė į juoste
les ir pertransliuoja į Lietuvą kal
bas ir pareiškimus visos eilės žy
miųjų Amerikos lietuvių veikėjų, 
kaip A. Olio, L. Šimučio, dr. P. 
Grigaičio, dr. St. Biežio, Vanagai- 
tienės, inž. Rudžio ir kt. „AB“ 
transliacijų programa nuolat to
bulinama.

Daugumai Liežo apylinkės lie
tuvių angliakasių, pradedant me
tines vienos savaitės atostogas, 
liepos 29 d. p. Sekmokas suorga
nizavo į Seraing mišką didžiulę 
iškilą — gegužinę. Grojo 3 links
mieji broliai: Banius Dabulskis, A. 
Draugelis ir Jonas Zinkevičius. 
Iki sutemų skambėjo miške lietu
viškos dainos ir muzika. Ateity 
tokių gegužinių numatoma pada
ryti ir daugiau.

Mirė G. Kybą, „Amerikos Lie
tuvio“ redaktorius. „Amerikos 
Lietuvis“, savaitraštis, buvo įkur
tas M. Paltanavičiaus. G. Kybą 
jį perėmė redaguoti ir leisti iš M. 
Paltanavičiaus prieš 20 metų ir 
ligi šiol jį redagavo. Paskuti
niuoju metu G. Kybą dažnai sirgo 
ir dėlto.kaip pavaduotoją, buvo 
pasikvietęs Bal. Brazdžionį, nese
niai atvykusi iš Anglijos.

„Am. Lietuvis“ ėjo Worceste- 
ryje, Massachusets valstybėje ir 
buvo plačiai pasklydęs.

NUOTAIKOS SENIŪNIJOSE
Klaipėdiečiai, vadinamieji re

patriantai, UNRRA laikais išskri- 
ninguotieji, Prūsų lietuviai ir 
šiaip .lietuviai, savo laiku nepate
kę į stovyklas ir UNRRA globą, 
jau kelinti metai gyvena privačiai 
vokiečių ūkyje ir sudaro lietuvių 
seniūnijas.

Tokių seniūnijų yra daugiau
sia kaimuose ir mažuose mieste- 

■ liuose. Lietuviai 5 ra beveik be 
išimties bedarbiai. Jų tarpe ser
gančiųjų ir senelių nuošimtis la
bai didelis. Seniūnai, aptarnauda
mi savo keliolikos kilometrų apy
linkėje išsisklaidžiusią seniūniją, 
parodo nepaprasto pasišventimo 
ir atsidavimo bendruomenės labui. 
Beveik niekur neįmanoma sušauk
ti susirinkimo ir tokiais pobūviais 
stiprinti lietuviškumo dvasią, tin
kamai painformuoti ir paguosti 
mūsų tautiečius. Pavieniai gyve
nančias šeimas neįmanoma aprū
pinti spauda, o šalpa, be seniūnų 
tarpininkavimo, irgi neįmanoma.

Kokiomis nuotaikomis tokios se
niūnijos gyvena, geriausia gal 
pavaizduoja šiomis dienomis iš 
vieno seniūno gautas laiškas, ku
rio ištrauką, nekeisdami kalbos, 
čia paduodame.

„Sunku žmogui iš pašalpos gy
venti. o dar sunkiau jos nrašyti. 
Vargšai esame visi. Ne kožnas 
kitam lygus. Vienas kantresnis, 
neša savo likimą su jumoru, kitas 
vaitoja, nors ir sotus ir šiek tiek 
apsirengti bei pasidėti turi. Bet 
liūdesys dėl paliktos tėvynės, pra
rasto turto, neturėjimo uždarbio, 
nepakankamos pašalpos, pasekmė
je to nepatenkinantis maistais ir 
iš to sekantis sergalingumas, ner
vų silpnėjimas ir ligos, žmogų 
tiek privargina, kad pasidaro vis- 
vien, ką ateitis atgabens.

Tokioje tai padėtyje mūsų drau
gams esant, labai malonus, bran
gus ir džiuginąs dalykas, kada 
gautomis dovanomis galima mūsų 
bendruomenės narius paremti. 
Pasidaro jiems lengviau likimo 
naštą nešti ir dvasią slegiančius 
sunkumus pakelti bei laukti ge
resnės ateities savo tėvynėje, ku
rion geidžia grįžti.“

Manchesteriečių dėmesiui
DBLS Manchesterio Apy

gardos Valdyba
rengia rugpiūčio 11 d.

Manchestery, Blackley Institu
to salėje, Rochdale Rd.

Diskusijas
apie Lietuvos laisvinimo dar
bui vadovavimą tremtyje. Kal
bės: J. Matulionis ir prof. Žy
mantas.

Pradžia 5 vai. popiet. Po dis
kusijų — šokiai, loterija; bus 
ir bufetas.
Įėjimas 2/6. Iš Cannon St. 
važiuoti autob. 17, 17x ir 63.

P. S. ŪSĄ 
ir 

p. E. DEGUTYTĘ 
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikiname ir linkime 
gražios ateities ir laimingo gy
venimo. Cesė ir Vytas

DĖMESIO MANCHESTERIO-"
CHORISTAMS-ĖMS

Ap. Valdyba, norėdama at
gaivinti buvusį Manchesterio 
meno ansamblį, rugpiūčio 12 d. 
3 vai. p.p. maloniai kviečia vi- 
sus-as Manchesterio ir apylin
kės choristus-stes susirinkti į 
lietuvių socialinio klubo patal
pas. Chorą vesti sutiko p. F. 
Prekeris.

Laukiame gausaus dalyva
vimo. Ap. Valdyba

Virėjai ir namų ruošos darbi
ninkai gali gauti darbo. Anglų k. 
žinojimas pageidautinas. Kreiptis: 
Continental Domestic Agency, 
106, Edgware Rd.. London. W.2. 
Tel. AMBassador 1422.

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park, London, W. 11.

Rugpiūčio 11 d., šeštadienį bus 
šokiai.

Kviečiame visus atvykti. Pra
džia 8 vai. vak. Įėjimas laisvas.

LONDONO LIETUVIU NAUJIENOS
— Prasidėjus vasaros atosto

goms, Lietuvių Namus gausiai 
lanko lietuvių ekskursijos ir pas
kiri asmenys iš įvairių Anglijos 
vietų. Nemaža atostogautojų pasi
taiko net iš tolimosios Škotijos. 
Svečių būna tiek daug, kad daž
nai visų nebegalima sutalpinti 
Lietuvių Namuose ir tenka juos 
apgyvendinti Londono viešbu
čiuose.

Organizuotai Londone lankėsi 
ir Lietuvių Namuose svečiavosi 
ekskursijos iš Nottinghamo, Der
bio, Manchesterio ir Scotia South.

Artimiausiu laiku laukiama lie
tuvių ekskursiją iš kitų Anglijos 
vietų.

Ekskursantai aplankė Britų 
Festivalį, Londono muziejus, me
no galerijas, Lietuvių bažnyčią, 
Lietuvių socialinį klubą ir kitas 
įdomesnes Londono vietas.

Ekskursijos, paprastai, apsilan
ko savaitės gale, bet paskirų as
menų netrūksta ir kitu laiku.

Vieni jų Lietuvių Namuose sus
toja praleisti atostogas, kiti su
tvarkyti savo emigracijos reikalus 
su Kanados, Amerikos ir kitų 
valstybių įstaigomis.

— Po gana sunkios operacijos, 
iš ligoninės, pasveikęs, grįžo Lie
tuvių Namų gyventojas J. Vai
nauskas, kuris gyvendamas An
glijoje sukūrė daug meniškų me
džio drožinių. Nemaža dalis jo 
puikos kūrybos yra išstatyta Lie
tuvių Namuose lietuviškos tauto
dailės parodėlėje.

— DBLS-gos centrinio skyriaus 
valdyba, iš Kai kurių savo narių, 
gauna aukų pinigais ligon pate
kusiems skyriaus nariams sušelpti. 
Šiomis dienomis už tuos pinigus 
skyriaus valdyba trims savo na
riams, ilgoką laiką ligoninėje be
sigydantiems, pasiuntė po vieną 
maisto siuntinėlį.

— Vieton Kanadon išvažiavu
sios DBLS centrinio skyriaus se
kretorės O. Draugelytės, skyriaus 
sekretoriaus pareigoms pakvies
tas valdybos kandidatas p. Hen
rikas Petkus. (M. K.)

— Britų Festivalo proga vis 
daugiau lietuvių atvažiuoja į Lon
doną. Visos nakvynės vietos Lie
tuvių Namuose yra užsakytos iš 
anksto. Norį ten apsistoti, prašo
mi iš anksto rezervuoti sau nak
vynę.

— Rugpiučio 4 d. DBLS pirm. 
M Bajorinas lankė skautų sto
vyklą Dar ley Moor ir dalyvavo 
paskutinio laužo iškilmėse. Sto
vykloje taip pat atostogavo apie 
tuzinas lietuvių vaikų, kurie sto
vyklavimu buvo labai patenkinti 
ir visi įstojo į skautų-čių eiles.

— DBLS Coventrio Apygardos

15 MŪSŲ GYVENIMO
LIETUVOS PREZIDENTŲ 

MINĖJIMAS
DBLS Coventry Apygardos Val- 

dyoa rugpiūčio 5 d. Coventry su
ruošė Lietuvos Prezidentų minė
jimą. Dienos programa prasidėjo 
pamaldomis bažnyčioje. Pamaldas 
laikė ir pritaikintą pamokslą pa
sakė iš Londone atvažiavęs kun. 
Kazlauskas. „Meilė ir auka savo 
tėvynei“ — buvo jo vedamoji min
tis.

Popiet, Brooklands hostelio jau
kioje salėje. buvo minėjimas. 
Žmonių prisirinko apsčiai. Be pa
čių coventriškių, dalyvavo ir iš 
Birminghamo ir Leicesterio lietu
viai, Wolverhamptono skyrius su
ruošė net specialią eskursiją, ku
riai vadovavo energingas skyr. 
pirm. p. Žukauskas.

Pakilus uždangai, iškart pasiju
to iškilmės reikšmė. 3 Lietuvos 
Prezidentų nemaži portretai — 
eskyzai su trispalve vėliava pasa
ko viską. Dailininkė p. Gurevičie
nė, daug kartų pasitarnavusi savo 
meniškais darbais įvairiomis pro
gomis, ir šį kartą įdėjo nemaža 
darbo papuošti iškilmes ir vaiz
džiai priminti 3 valstybės vyrus.

Garbės Prezdiumui susėdus už 
stalo, p. J. Senkus, Apygardos 
Valdybos vicepirmininkas, atidarė 
akademiją ir pakvietė auditoriją 
pagerbti atsistojimu jau žuvusius 
Lietuvos Prezidentus, o kartu su 
jais ir visus kritusius dėl Nepri
klausomybės

Pirmas prabilo p. M. Bajorinas, 
kaip Lietuvos Ministerio įgaliotas 
asmuo, specialiai atsiųstas į šias 
iškilmes. Jis džiaugėsi coven triš
kių gražia iniciatyva ir pirmu to
kios rūšies surengtu minėjimu. 
Valstybingumo idėja tik šitokiu 
būdu ir įgyvendinama, pažymėjo 
jis.

DBLS Centro Valdybos vardu

pirmininkas, Tarybos narys, uolus 
ir nuoširdus Britanijos lietuvių 
vekėjas ir visuomenininkas o. J. 
Matulionis su šeima emigruoja 
į Kanadą rugsėjo pradžioje. Atei
nančią savaitę p. Matulionis lan
kysis Londone ir atsisveikins su 
Londono kolonijos lietuviais.

— Rugpūtis yra atostogų mė
nuo. Šiuo metu atostogauja p. Ba- 
lickai, p. Varkalai, p. Senkuvienė 
ir daugelis kitų. Inž. Šalkauskas 
išvyko atostogų į Vokietiją.

— Inž. Baublys, neseniai persi
kėlęs į Londoną gyventi, išrinktas 
nauju L. Namų B-vės direktorium 
vietoj kun. Kazlausko, kuris iš 
direkcijos pasitraukė, negalėda
mas pagal kanonus būti turto 
bendrovės atsakingu pareigūnu. 
Lietuvių Namų b-vės direktoriais 
dabar yra p. M. Bajorinas ir inž. 
Baublys. Per akcininkų suvažia 
vimą į direktorius išrinktas p. F. 
Senkus iš tų pareigų atsistatydino 
jau prieš du mėnesius.

—* Teko patirti, kad L. Namų 
b-vė numato greitu laiku savo 
veiklą išplėsti, paimdama naujas 
prekybos šakas. -Pirmoje eilėje 
bus pradėtas įvairių prekių par
davinėjimas paštu. Didesnėse lie
tuvių kolonijose bus paskirti ben
drovės agentai, kurie veiks komi
so pagrindais.

Yra lietuvių pasiūlymų inves
tuoti kapitalą žemės ūkių pirki
mui ir 1.1. Šie reikalai dabar tiria
mi. Nottinghamo lietuvių kolonija 
tariasi su bendrove dėl Lietuvių 
Namų įgijimo Nottinghame.

— Lietuvių Klubo sekretorius 
dabar yra p. A. Žukauskas, kuris 
yra ir Lietuvių Namų administra
torius. Jis buvo paskirtas šioms 
pareigoms, atsistatydintus p. J-Dė- 
dinuL

— Buvęs uolus ir sąži
ningas DBLS Reikalų vedėjas p- 
S. Nenortas gavo darbą savo spe
cialybės srity, bet ir toliau pasilie
ka kaip dalį laiko dirbąs centro 
tarnautojas. Jis dabar veda sąjun
gos ir bendrovės knygvcdybą.

— DBLS Centre valdyba yra 
labai susirūpinusi dėl blogos Są
jungos finansinės būklės, kuri 
susidarė dideliam skaičiui letuvių 
emigruojant iš Anglijos. Kai kurie 
skyriai labai vėluoja atsiųsti nario 
mokestį. Tas centrui sudaro dide
lių sunkumų. „B. Lietuvis“, suma
žėjus prenumeratorių skaičiui dėl 
emigracijos, leidžiamas su nuosto
liu, kurį Sąjunga turi dengti iš 
savo lėšų. Būtinai reikalinga rasti 
naujų „B.L.“ prenumeratorių, pri
traukti daugiau narių į Sąjungą 
ir laiku siųsti nario mokestį cen
trui. Tat turi būti padaryta, nes 
dar yra daug rezervo. (b) 

kun. Kazlauskas iškėlė vienybės 
idėją ir pabrėžė, kad tai, kas šian
dien surengta, atitinka ir L. Są
jungos idėją — lietuvių vienybę.

Pirmas kalbėjo p. V. Dargis 
apie prezidentus, apie I-jį ir pas
kutinįjį Prezidentą A. Smetoną. 
Paskaita buvo objektyvi, o gražus 
ir aktorišKas skaitymas publiką 
sudomina

P. J. Matulionis kalbėjo apie 
II-jį Lietuvos Prezidentą — Alek
sandrą Stulginskį. Kalbėtojas pa
brėžė reikšmę ir sąlygas, kuriose 
šis Prezidentas gyveno ir buvo 
sunaikintas tolimam Sibire. Jis 
žuvo kaio Lietuvos Prezidentas, 
nes bolševikai tik dėl to jį ir su- 
šaudė.

P.S. Kuzminskas iš Nottingha
mo kalbėjo apie III-jį Lietuvos 
Prezidentą dr. K. Grinių, neseniai 
mirusį JAV- Jis iškėlė jo nesvy
ruojantį demokratizmą ir lietu
višką idealizmą.

P. Senkus tai ė paskutinį žodį 
padėkojęs inciatoriams, ruošė
jams, svečiams ir kalbėtojams, 
apibendrinęs šios dienos minėji
mo reikšmę, iškeldamas asmeny
bių vertę ir reikalą jas gerbti. 
Gerbkime lietuvį! -— baigia savo 
įspūdingą kalbą. Iškilmės baigtos 
Tautos Himnu.

Po oficialaus minėjimo, coven- 
triškai su visais svečiais, patraukė 
į „sodelį“. Ten prie alučio būrėsi 
seniai besimatę bičiuliai. Buvo 
proga pasišnekučiuoti, pabičiu- 
liauti, aptarti senas dienas ir 
mesti žvilgsnį viltingon eteitin.

Visi skirstėsi lyg ir atsigavę, 
nusiplovę kasdienes dulkes ir dū
mus, atsinaujinę, pasiryžę iškęsti 
visas tremties nedalias. T ai buvo 
lyg ir vidaus sustiprinimo valan
dos.

Toks minėjimas, kuris :š viso 
įvyko pirmą kartą visoj mūsų 
tremty, yra labai reikšmingas 
daugeliu atžvilgių, o ypač valsty
bingumo idėjos iškėlimu, mūsų 
vienybės idėjos, mūsų bendro vi- . 
siems lietuviams reikalo pabrėži
mu. Nors čia buvo minimi trijų 
lietuviškų politinių grupų ryš
kiausi asmenys, bet kultūringos 
paskaitos ap;e kiekvieną jų, iškel- 
damos ir pabrėždamos jų valsty
binę ir tautinę reikšmę, vaizdžiai 
parodė, kad visi tie asmenys buvo 
geriausi lietuviai patriotai ir kiek
vienas jų dirbo tik Lietuvai, nors 
ir eidami skirtingais keliais.

Dar viena reikšminga smulkme
na, „Nidos“ spaustuvė atspaude 
3 Lietuvos Prezidentų portretus, 
atvirutės dydžio, kurie buvo par
davinėjami salėje prie įėjimo. Pa
dėka priklauso už gražią iniciaty
vą. Ir kyla klausimas — ar never
tėtų tas atvirutes, o gal būt ir 
kitas, paskleisti plačiau mūsų vi
suomenėje, kad priauganti karta 
būtų susipažinusi su mūsų gar
siais wrais (m)

ŽUVO JAUNAS LIETUVIS
Liepos 31 d. motociklo nelaimė

je, kelyje tarp Tadcasterio ir 
Yorko žuvo jaunas lietuvis Ta
mošiūnas Juozas, gimęs 1923 m. 
rugp. 3 d. Bargrynių km. Prienų 
valse.

Nuvežtas Yorko ligoninėje po 
kelių valandų mirė. Kartu su juo 
važiavusi anglė sunkiai sužeista, 
bet tikimasi, kad pasveiks.

Palaidotas rugpiūčio 4 d. Keigh
ley R. Katalikų kapinėse su baž
nytinėm apeigom, DBLS Keighley 
skyriaus ir p. Kriaučiūnų pastan
gomis, pas kuriuos velionis gy
veno.

Velionis buvo pavyzdingas ir 
ramaus būdo lietuvis, šiame kraš
te jokių giminių neturėjo.

K. Vileišis
IŠVYKO KUN. HELERIS

Rugpiučio 6 d. išvyko į vak. Vo
kietiją kun. Keleris. Anglijoje jis 
gyveno ištisą mėnesį ir per tą lai
ką aplankė gausiau lietuvių evan
gelikų gyvenam is vietoves. Ten 
jis laikė pamaldas, atliko religi
nius patarnavimus ir vadovavo 
religiniams susirinkimams.

Didesnis lietuvių evangelikų su
sirinkimas bavo Eradforde, lie
pos 29d. kur dalyvavo per 50 žmo
nių. šiame susirinkime kun. Ke
leris pranešė apie lietuvių evan
gelikų gyvenimą Anglijoje, Ame
rikoje, Kanadoje, Vokietijoje ir 
kituose kraštuose. Iš jo praneši
mo paaiškėjo, kad Anglijoje šiuo 
metu yra 220 lietuvių evangelikų 
šeimų, bendrai — apie 400 žmo
nių.

Susirinkime aptarta įvairūs lie
tuviams ptvangelikams aktualūs 
reikalai ir priimtas sveikinimas 
min. B. K. Balučiui ir DBLS pirm. 
M. Bajorirrui. (J)
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ 1951 m. rugpjūčio 10 d.

būti
gen.

TRUMPOS NAUJIENOS
* Artimieji mėnesiai gali 

kritiški, pareiškė Amerikos
Eddy‘s, sutikdamas ką tik į Vokie
tiją atvykusius Amerikos- karei
vius. Dėl to Amerikos kariai turi 
būti pasirengę kovai.

* Netrukus į Korėją išvyks nau
jas turkų kareivių būrys iš 1800 
žmonių ten esamai turkų brigadai 
sustiprinti.

* Bavarijos krašto vyriausybė 
nutarė sunaikinti Berchtesgade 
Hitlerio liuksusinę slėptuvę, nes 
ją lanko labai daug fiurerio liaup-

- sintojų.
* D. Britanijoj prasidėjo javų 

valymo darbai. Derlius šiemet, 
kaip atrodo, yra mažesnis už vi
dutinį metinį derlių (dėl labai 
vėlyvo pavasario), bet ūkininkai 
phtenkinti, nes jis esąs didesnis, 
kaip tikėtasi.

* Netrukus į Ispaniją išvyks 
Amerikos karinė ir ūkinė misija.

* Buv. Olandijos karalienė Wil
helmina kreipėsi raštu į dabar 
Šveicarijoj posėdžiaujantį „Pa
saulio Bažnyčių Tarybos“ vykdsė- 
mąjį komitetą, kad pasaulis padė
tų tėvynės netekusiems žmonėms.

* Vakarų Vokietijoj sustreika
vo 20.000 žemės ūkio darbininkų, 
reikalaudami padidinti atlygini
mą. Streikas kilo kaip tik prieš 
javų piūtį, dėl to, kaip atrodo, il
gai neužtruks.

* Gegužės mėn. JAV keliuose 
nuo automobilių žuvo 37.800 žmo
nių arba daugiausia laike vieno 
mėnesio per paskutinįjį šimtmetį.

* Azerbeidžano komunistų part, 
gen. sekr. Bagirov'as Maskvos 
laikraščiuose kelia triukšmą, kad 
pereitais metais Baku srity gauta 
tik 15.500 tonų naftos, arba pu
santro milijono tonų mažiau, kaip 
plane numatyta.

* Monte Karle (Pietų Prancū
zijoj) paslaptingai, iš savo buto, 
dingo buv. Lenkijos kariuomenės 
vada Rydz-Smigly‘o žmona. Spė
jama, kad ji yra nužudyta. Tačiau

• nei jos lavonas, nei 
savaitės ieškojimo, 
Lenkai emigrantai 
Smiglienė nužudyta 
sumetimais, tuo tarpu prancūzų 
policija mano, kad tai bus papras
ta piktadarystė.

* Kimberley'o, pietinėj Afrikoj, 
deimantų kasyklose rastas milži
niško dydžio, 511 karatų svorio, 
gelsvos spalvos deimantas. Jis 
esąs penkis kartus didesnis už 
garsųjį, savo dydžiu, Kohinoor'o 
deimantą.

* Amerikos kereiviams bus 
įtaisyti šarvai apsaugoti nuo ma
žo kalibro kulkų ir skeveldrų. Jie 
bus arb i iš kietos plastinės masės 
arba iš storo nylono medžiagos.

* D. Britanijos skalbyklos pa
kėlė 5% mokestį už skalbimą.

* Amerikos spaudos žiniom;s, 
Bulgarijoj esąs susektas sąmok
slas nuversti komunistinę valdžią. 
Ryšium su sąmokslu, suimta 4 mJ- 
nisteriai ir 4 generolai.

* Šį rudenį D. Britanijoj būsiąs 
įvestas kokso normavimas namų 
šildymo reikalams.

* Rugpiūčio 5 d. Paryžiuje, 
keturiose komunistinėse skaityk
lose, sprogo bombos. Žmonių au
kų nebuvo.

* Prieš šešis metus paslaptingai 
dingęs ir per neseniai buvusias 
Varšuvoje iškilmes pasirodęs sov. 
maršalas žukov'as, kaip „Daily 
Graphic" rašo, netik atgavo Krem
liaus valdovų malonę, bet ir pasi
tikėjimą. Žukov'as būsiąs paskir
tas Rusijos vakarinių satelitų ka
rinių pajėgų vyriausiuoju vadu.

* Liepos mėn. vidury į JAV.

pagal DiPi įstatymą, atvyko 
250.000 dipukas. Šis numeris teko 
gudui Holubiv'ui iš Baranovičių.

* Amerikos Karo Veteranų (buv. 
karių) Sąjunga nutarė pasiūlyti 
vyriausybei ištremti visus tuos iš 
Amerikos, kuriems patinka komu
nistinio gyvenimo santvarka į Ra
miojo vandenyno salą ir tegu jie 
tenai gyveno pagal savo norą.

* Iš pagarsėjusio nelegaliu ko
munistų gabenimu Lenkijos laivo 
„Batory“ pabėgo 8 jūrininkai. Jie 
pabėgo tada, kai laivas buvo An
glijoje. Bėgliams suteikta teisė 
pasilikti D. Britanijoje, kaip poli
tiniams emigrantams.

* Floridoje policija sulaikė 14 
metų berniuką, kuris nešėsi 4 pė
dų ilgio smauglį, 21 mažą smaug- 
liuką ir žiurkinę gyvatę.

BES

M-ja, 
and 

teigi- 
Britų

Paplitusi nuomonė apie darbo 
pavojingumą Amerikos ūkyje, pa
sirodo, yra nemažai perdėta. 
Amerikos draudimo įstaigų žinio
mis, žemės ūkio darbas yra sau
gesnis, kaip pramonės, nes žemės 
ūky nelaimingų atsitikimų nuo- 
šimtas yra daug mažesnis, kaip 
karo reikmenų įmonėse arba ka
syklose. Tačiau ir žemės ūky ne
maža būna nelaimingų atsitikimų. 
Pav. praėjusiais metais JAV že
mės ūky 16.000 žmonių žuvo, pu
santro milijono buvo sužeista ir 
55.000 apluošinta.

Pirmojo pusmečio prenumerata 
jau pasibaigė.

žudikai, po 
nesurasta, 

mano, kad 
politiniais

AR DAUG MACLEAN'AS 
ŽINOJO A. PASLAPČIŲ

Amerikos Užs. Reikalų 
atsiliepdama į „US. News 
World Report“ savaitraščio 
mą, kad neseniai dingęs
diplomatas Maclean'as žinojęs 
kiek Vakarai turi atominių bombų 
kokias turi urano atsargas ir 
kiek gali padirbdinti a. bombų, 
pareiškė, kad jis nedaug vertingų 
žinių žinojo apie tuos dalykus.

Maclean‘as nuo 1947 m. buvo 
Britų atominės komisijos sekreto
rius, o nuo 1946 m. jau nebuvę 
tarp D. Britanijos ir Amerikos 
žinių pasikeitimo apie atominius 
ginklus. Jis žinojo tik Amerikos, 
Kanados ir 'Britų patentus dėl 
atominės energijos panaudojimo 
taikos meto reikalams. Kai kurios 
tos srities žinios, prie kurių jis 
galėjo 1948 m. ir 1948 m. prieiti, 
galėjo būti Sov. Rusijai naudin
gos, bet dėl vėliau pasikeitusių 
terminų ir padidėjusios Amerikos 
atominės energijos programos, 
šiandien tos informacijos, kurias 
tas diplomatas, būdamas atomi
nės energijos nariu galėjo surink
ti,

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerb. ku

nigui Kuzmickiui už. gedulingas 
pamaldas ir palydėjimą a.a. Juo
zo T įmošiūno į amž. poilsio vietą.

Dėkojame visiems a.a. Juozo bi
čiuliams už pastangas ir parody
tą brolišką meilę organizuojant ir 
vykdant laidotuves, ypač p. Kriau
čiūnams, tėviškai atjautusiems 
tragišką a.a. Juozo mirtį.

Dėkojame visiems prisidė ju
slėms savo piniginėmis aukomis 
■ir tų aukų rinkėjams, taip pat ir 
visiems laidotuvių dalyviams.

DBLS Keighley skyr. valdyba

ŠACHMATAI

UŽDAVINYS Nr. 3
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jau neturi jokios vertės.

REKORDINIAI PIGUS 
IŠPARDAVIMAS

Nepaprastos išpardavimų rung
tynės šiuo laiku eina Amsterdame 
tarp parduotuvių parduodančiųjų 
gatavus vilnonius vyriškus drabu
žius. Kai kurios parduotuvės dra- 

.bužių kainas tiek nupigino, kad 
vyriškus lietpalčius pardavinėjo, 
skaičiuojant Britų pinigais, po 7 
šil., o kostiumus — po ketvirtį 
peno. Kas pirkdavo švarką, tam, 
dažnai, buvo duodama dykai ir 
kelnės.

Šituo išpardavimu uoliai naudo
jasi gyventojai. Prie krautuvių jie 
ištiesė ilgiausias eiles. Patogumo 
sumetimais, laukią eilėse atsinešė 
ne tik staliukus ir kėdes, bet net 
ir lovas.

GALVOSŪKIAI
Galvosūkio Nr. 31 sprendimas

1. Laidaras, 2. Ugšas, 3. Einis, 
4. Tanas,
7. Imčius,
Abrė, 11.
13. Omė,
16. Abrinas,
19. Vargeta, 
govė.

Iš pirmųjų 
kalbos vadovas“, žodžiai imti iš 
ten pat atspaudinto Liet, kalbos 
žodyno.

Sprendimų negauta.

5. Urbti, 6. Vadžiūnas, 
8. ų, 9. Kabarda, 10. 

Laidukas, 12. Baltakė, 
14. Šalpa, 15. Vampla, 

18. Otus, 
21. Sau-

17. Daba,
20. Agnus,

raidžiu: .Lietuvių

Galvosūkio Nr. 33 sprendimas
„Tas laisvės nevertas, kas negi

na jos“
Teisingai išsprendė ir 1 t. gau

na: V. Stundys.

Galvosūkio Nr. 34 sprendimas
1. Tankis, 2. Retys, 3. Ėska, 4. 

Madaras, 5. Ilsus, 6. Maga, 7. 
Avena, 8. Speigas.

Iš pirmųjų raidžių: Trėmimas. 
Sprendimų negauta.

Galvosūkio Nr. 36 sprendimas
Ūkininkas apsiriko parduoda

mas 5 žąsis už du svarus. Dėl to 
jis gavo tik 24 sv. vietoj 25 f v.

Teisingai išsprendė ir gauna 
1 t; E. Hermanas.

PATIKSLINIMAS 
apie Londono Lietuvių 

organizacijas
„B. Lietuvio“ 28 num. reportaže 

apie Londono lietuvių organizaci
jas yra pasakyta, kad Londono 
Lietuvių Socialiniam klubui pir
mininkauja p. P. Bulaitis, tuo 
tarpu šio klubo pirmininku pas
taruoju metu yra ne jis, bet p. P. 
Mašalaitis. Redakcija

Lietuvis amatininkas, 38 m. 
amžiaus, rimto būdo, prieš išva
žiuodamas į Kanadą, vedybų tiks
lu, nori susipažinti su savo tau
tietėmis. Suinteresuotos prašomos 
rašyti. Patiksim — apsivesim, ne- 
patiksim — padėties nepablogin- 
sim. Rašyti iki rugsėjo 25 d. adre
su: J. Lietuvis, 3, Roundwood, 
Micheldever, Nr. Winchester, 
Hants.

Nelauk, kol sustos tamstą lan
kęs „B. Lietuvis“. Tuojau panau
jink „B. Lietuvio“ prenumeratą, 
jei buvai jį tik pusmečiui išsira
šęs.

Gavau „Karį“ Nr. 8. 
Kaina 2/3. V. Zdanavičius, 35, 
Fashion St., London, E.l.

— Mikai! Skubiai kraustykimės 
į rūsį.

— Ar atombombė sprogo?
— Netauzyk niekų. Automobi

lis gali suvažinėti.
— Kokia nesąmonė!
— Ar neskaitei laikrašty, kaip 

tokia nesąmonė vieną lietuvę Ka
lifornijoj į kapus nuvarė. Dabar 
automobilių nesulaiko namų sie-

KNYGOS, SPAUDINIAI
GAUSĖJA LIETUVIŠKŲ 

LElUiNlęj
Visa eilė naujų liet, leidinių 

jau išėjo iš spauaos ar greit pasi
rodys. Tarp jų didesnis dėmesys 
temca skirti Heidelbergo un-to, 
Vokietijoj, leidžiamam, 3 profeso
rių paruoštam, (šveicaro Nieder- 
manno, A. Sermo Amerikoje ir A. 
Salio) Lietuvių Rašomosios Kal
bos Žodynui, kurio jau pasirodė 
17-jo tomo 2-is sąsiuvinis. Žody
nas yra lietuviškai vokiškas, 
šiam sąsiuviny apimti žodžiai nuo 
pardanginti iki p a ž i :i i- 
m a s. Jis pirmoj eilėj skiriams 
vokiškai kalbantiems.

J. Bačiūnas išleido dr. J. Balio 
„Tautosaką apie dangų“. Čikagoj 
išleista dr. A. Garmaus „Nemuno 
pakrantėmis“ ir humoro žurnalo 
naujas numeris. Ventos leidykla 
Vokietijoje išleido dr. P. Gaida
mavičiaus „Išblokštąjį žmogų“ ir 
netrukus išleis visą eilę naujų lei
dinių. P. Andriušio knyga jau 
baigiama spausdinti. Gabija išlei
do Landsbergio, Mekų ir Lėto 8 
noveles „Proza“. Liet. K. Spau
dos Dr-ja išleido V. Ramono 
„Dulkes raudonam saulėlydy“ ir 
J. Ealio „Lietuviškas pasakas“. 
Baltijos leidykla Toronte išleido 
Š. Raganos „Sename dvare“. Dar
bą atliko spaustuvė „Banga“.

D Britanijoj pasirodė Nr. 1. 
švariai atrodančio žurnalo „Kla
jūnas“, kurį redaguoja Br. Dau
baras. Turiny — min. Balučio žo- 
'dis apie žuvusius ir ištremtuo
sius ir kt. Čikagoj išleistos liet, 
atvirutės šūkiu: „Help Free 
Lithuania“, kur prašoma jai viso
kiais būdais padėti atstatyti 
laisvę.

Patrija baigia kurdintis Stam- 
forde, Čorr Ten pat turės ir savo 
spaustuvę.

Venencijus Ališas yra paruošęs 
spaudai naują poezijos knygą, dr. 
V. Tercijonas parašė knygą apie 
dr. K. Grinių kaip gydytoją ir 
visuomenininką.

Apie Sov. Sąjungą Ir komunisti
nį rėžimą raštų skaičius vis didė
ja. Nekalbant jau apie Bedel 
Smith, pulk. Hawley atsiminimus, 
Koestlerio ir Kravčenkos veika
lus, galima dar pažymėti lenkų J. 
Czapskio „Nežmoniškoji žemė“ ir 
G. Herlingo-Grudzinskio raštai. 
Italijoj turi didelį pasisekimą Ma- 
teotti veikalas apie sovietinį reži
mą, Paryžiuj pasirodė ukrainie
čių rašytojo I. Bahrianyj „Getse- 
mano sodas“. Appleton Century 
leidykla New Yorke paruošė A. 
Kalinės veikalą „Totai Terrors“ 
skirtą genocidui Pabaltijy pavaiz
duoti. Argentinoj buv. Goebbelso 
asmens adjutantas spaudos reika
lams dr. W. von Owen išleido pir
mąją dalį savo dienoraščių, pava
dintų „Su Goebbelsu iki mirties“. 
Juose plačiai pavaizduota prieš 
pat karą ir vėliau, būtent 1943 m. 
lapkričio mėn. antrojoj pusėj, ly
giai, kaip ir prieš pat garsiąją Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartį, vyku
sius pasitarimus tarp JAV, Angli
jos ir Sov. Sąjungos. Churchillis 
reikalavo daryti invaziją linija 
Sofija-Praha-Varšuva-Helsinkis ir 
drauge su amerikiečiais būtinai 
garantuoti Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. Bet kai Stali
nas ir vėl pažadėjo susitarti su na
ciais, kaip buvo padaręs jau anks
čiau, tada Pabaltijo valstybių 
klausimas, kaip mini buv. 
Goebbelso spaudos referentas, iš 
darbotvarkės dingo ir joje dau
giau nebepasirodė. Nei Hullis, nei 
Edenas daugiau nebereikalavo jo 
į darbotvarkę įtraukti: mat, ne
pramato gerai Stalino šantažo.

World Liberalism Supplement 
No. 1, Behind the Iron Curtain, 
Liberalų Internacionalo leidinys. 
Nedidelė, gražiai išleista, 32 pusi, 
knygutė.

Liberalų egzilinis komitetas, 
įsisteigęs 1949 m. Londone ir su
telkęs stiprias 'intelektualines pa
jėgas iš keliolikos tautų, per trum
pą veikimo laikotarpį nuveikė žy
miai daugiau nei kitų partijų pa
našūs susibūrimai. Komitetas 
įvairiomis progomis paruošė eilę 
svarbių rezoliucijų bei memoran
dumų, kurie susilaukė pasauly at
garsio. Komiteto rūpesčiu, Libe-
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ralų Internacionalo leidžiamas 
žurnalas „World Liberalism“ kiek
viename numeryje skiria nemažai 
vietos Sovietų pavergtoms tau
toms.
„Už geležinės uždangos“ yra pir

mas priedas, iš visos serijos kny
gučių, kurias „World Liberalism“ 
yra užsibrėžęs išleisti, šiame lei
dinyje yra visa eilė įdomių 
strapsnių. Be tremtinių autorių, 
čia matome mums pažįstamus 
prof. Gilbert Murray, John 
MacCallum Scott ir Senor Don 
Salvador de Madariaga, kuris sa
ko, kad Europa negali likti pu
siau pavergta, pusiau laisva.

Tarp pavergtųjų tautų autorių 
yri prof. S. Žymanto, Lietuvių li
beralų grupės atstovo, straipsnis 
apie Baltijo valstybių tragediją. 
Šiame straipsnyje randame mūsų 
krašto rezistencijos pareiškimą, 
atspausdintą pogrindžio spaudoje, 
kuriame aiškinama laisvam pa
sauliui dėl ko kovojama tokia ne
lygi kova.

Landsbergis, Mekai ir Lėtas, an
troji Proza, Naujorkas, 1951 m. iš
leido „Gabija“ (340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.) 128 pusi, kaina 
1 dol. 25 c.

Daili knyga. Joje yra keturių 
autorių 8 novelės.

Dr. Pr. Gaidamavičius Išblokš
tasis žmogus, benamio likimo per
spektyvos. 280 pusi., 1951 m. iš
leido „Venta“. Knyga gaunama 
pas „Ventos“ atstovus, D. Britani
joje — Lietuvių Sąjungos centre.

Šatrijos Ragana (Marija Peč- 
ka.įskaitė) Sename dvare, apysa
ka. Trečiasis leidimas. Toronto, 
1951 m., Balti j os leidinys 
Nr. 1. Viršelis V. Bričkaus, 176 
pusi.

Tai yra pirmasis leidinys, nese
niai Toronto, 168 Concord Ave.. 
Kanadoje, įsikūrusios knygų lei
dyklos. Ši leidykla yra pasiryžu
si pirmoje eilėje leisti lietuvių 
klasikų veikalus.

Knyga išleista gražiai. Ji pers
pausdinta iš Sakalo leidyklos 
išleisto leidinio.

PELĖDA, juokdarybos susivie
nijimo mėnesinis organas Nr. 3. 
Čikaga, 1951 m. birželio mėn. 
Red. Alb. Valentinas, leidžia .Ne
muno“ knygynas. 16 pusi. Pre
num. — pusei metų 2 dol. 50 c.

Šis numeris, kaip ir pirmieji, 
įvairius, iliustruotas ir gana vy
kusiai pajuokia vietos lietuvių 
gyvenimo neigiamybes.

ELEMENTORIAUS SUKAKTIS
Liepos 14 d. sukalo 50 metų 

nuo kun. Vinco Juzumo (Juzuma- 
vičiaus) mirties. Kun. Juzumas 
yra daugelio lietuviškų knygų au
torius. Prof. Vacį. Biržiška prime
na, kad jisai yra parašęs „Naują 
Žemaitišką Elementorių“, kuris 
1864 m. pasirodė ir kurio vėliau 
buvo išleista net 20 laidų. Dešim
timis tūkstančių jis buvo paplitęs 
Žemaičiuose.

Rūpindamasis lietuviškos liau
dies švietimu, dar 1854 a. Juzu
mas išleido knygelę apie šv. Izi
dorių artoją.. Jis išleido ir žemai
čių vyskupijos žemėlapį, šiemet 
sukanka 90 metų, kaip jis išleido 
knygą „Gyvenimas žmogaus krik
ščionies“, o dar rankraštyje liko 
jo „Aprašymas žemaičių Vysku
pystės“, papildęs vysk. Valan
čiaus veikalą ir aprašąs tas para
pijas, kurių nėra aprašyta V aian- 
čiaus knygoje.

GRe<5g-.

Nusinamintojas apsinamintima- 
nanč:ajam: — Šituose namuose pa
togumai pirmos klasės; viskas yra, 
net visokiam šlamštui išmesti sky
lė; ką ir bekalbėti; viskas ir dar 
truputis.
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