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Britų premjeras Churchillis išplau
kė iš New Yorko į Londoną. Prieš 
apleisdamas Ameriką, jis dar tu
rėjo su Trumanu vieną konferen
ciją, kurios metu buvo 
dėl 
do, 
t is. 
tas 
nui 
sutarta bendrai rekomenduoti At
lanto Pakto valstybių organizaci
jai kai kurių pakeitimų, kurie tą 
organizaciją 
lankstesne ir 

Viešėdamas 
chillis turėjo 
bendrą senato ir kongreso posėdį. 
Churchilllo kalba buvo ypatingai 
entuziastingai kongreso priimta. 
Jam įeinant ir išeinant, kongreso 
nariai sutojo ir ilgai kėlė ovacijas.

Savo kalboje Churchillis davė 
nemažai komplimentų Amerikai, 
bet tuo pačiu įterpė daug druskos, 
kas amerikiečiams iki šiol labai 
nepatiko. Iš tų Amerikoje nepopu
liarių dalykų galima pažymėti tris; 
1) Sueco kanalo saugojimą. 2) 
Britanijos neprisidėjimą prie Eu
ropos Federacijos ir 3) Kiniją, kur 
Amerika įr D. Bitanija pripažįsta 
skirtingas vyriausybes. Dėka. Chur- 
chillio iškalbingumo ir jo asmens 

lZ_ncumliarumo-Amerikoje ir šie kon
troversiški ir nemalonūs dalykai 
praėjo palyginamai labai švelniai. 
Dėl Sueco kanalo, Britanijos pre
mjeras užtikrino, kad „mes nesie
kiame būti Egipto valdytojais, bei 
tik esame pasaulio prekybos tar
nai“, siekią išsaugoti šį ypatingai 
svarbų susisiekimui kanalą visų draugingumo sutarčiai. Tuojau pat __
valstybių naudojimui. Dėl to būtų Persiia pasiuntė Britanijai kitą bes nenoro atitraukti iš kanalo ao- 
labai nepageidautina, tęsė Chur- nota> paneigiant jos nemandagų nos pagelbinės policijos dalinius, 
chillis, jei ir kitos valstybės, ku- elgesi ir pranešant, kad 1857 metų kurie yra nediscipiinuoti įr eina 
rios pasiūlė Vld. Rytų gynybos pak- sutartis daugiau neegzistuoja. Gi kartu su teroristas. Notoje taip 
tą, laikytų bent simbolines karines konsulatų uždarymo diena pat protestuojama prieš civilių ap. 
pajėgas Sueco kanalo zonoje. Tos buv0 paskelbta tautine švente. Vi- ginklavimą.

susitarta 
šiaurės Atlanto vandenyno va- 
kuriuo bus paskirtas amerikie- 
Tuo Pačiu praplečiamas plo- 
aplinkul Britaniją, kur laivy- 
vadovaus britas. Ir paskiausiai

važiavau prašyti ne aukso, bet ge
ležies“ ir „mūsų gyvenimo stan
dartas tai yra mūsų vidaus reika- pavojų britų įgulai. Nors oficialiai 
las“, su tuo mes patys susitvarky
sime ir tęsime nuolatinį progresą 
— tie sakiniai buvo ilgų ovacijų 
palydėti. Ypatingai patiko kon
gresui Churchilllo referencija į 
atomo bombą; „Būkite ypač at
sargūs neišleisti iš savo rankų ato
minės bombos, kol nesate tikri, 
daugiau negu tikri, kad yra kitos 
priemones taikai išlaikyti“.

Apie komunizmą jis išsireiškė, 
kad Rusijos veiksmai ir kalbos įro
dė, jog laisvas pasaulis stovi prieš 
didelį pavojų ir naują tiranijos ir 
agresijos formą, lygiai pavojingą, 
kaip ir nacizmas. O sveikindamas 
Europos susivienijimą, Churchillis 
tikėjosi, kad į tą susivienijimą įeis 
ir kitos Europos valstybės. Baig
damas jis išreiškė pageidavimą, 
kad Amerika ir Britanija ne tik 
kalbėtų viena kalba, bet ir eitų tuo 
pačiu keliu, kas yra geriausia ga
rantija pasaulio talkai užtikrinti, 
arba karui laimėti, jei jis kiltų.

Kai 
mieji 
vietų 
apie gręsiantį jiems pavojų,
mes buvome vienų laikomi 
jingais karo 
karštakraujals. 
pročiais. Mes 
nepopuliarūs.
Rusija tada dar buvo laikoma gar
bingu karo meto alijantu, kuris 
kaip buvo manyta, nori taikingai 
su kitais gyventi ir leisti kitiems 
gyventi.

Bet tas mūsų neatbaidė, nes 
mes per gerai pažinojome Krem
liaus diktatorius ir jų demoniškus 
planus, kuriuos patys ant savo kai
lio patyrėme. Dėl to vietoj sustoję 
kalbėti, mes pradėjome dar gar-" 
siau šaukti ir apeliuoti 1 laisvo pa
saulio sąžinę. Greitai prie mūsų 
prisijungė ir kitos Rytų ir Vidurio 
Europos tautos, susilaukusios to 
paties likimo kaip ir mes. ir. pa
galiau, ailė atėjo ir vakarams įsi
jungti į mūsų frontą — pirmiau 
Amerika, paskui Britanija. Pra
džioje vakarai buvo atsargūs, bet 
palaipsniui įsidrąsino ir tvirtai ėjo 
ir eina į priekį geru keliu. Marša- 
lio planas, Korėja, Atlanto Paktas, 
Europos Taryba, Europos kariuo
menė su vokiečių kontigentu’ lais
vų tautų ginklavimas —- tai stul- 
P«t, Komius pastate laisvaypaSaū- 
lis kovoje prieš komunizmą.

Tačiau visi vakarų ikį šiol pada
ryti žygiai ir vedama politika sie
kė tik 
mesnę 
gerai. 
Mums 
būtų, ne vien atremta, bet kad ji 
būtų išstumta iš okupuotos Euro
pos ir kad būtų išlaisvintos paverg
tos tautos. Tad yra žymių, kad ir 
deda. Štai geriausias pavyzdys ką 
tik Londone pasibaigusi Europos 
Sąjūdžio konferencija, kurios obal- 
šis. etapas vakarų politikoj prasi- 
tautoms. Nosr Europos Sąjūdis yra 
tik visuomeninė organizacija, jos 
sis jau buvo: laisvę pavergtoms 
įtaka yra didelė. Ji davė pradžią 
Europos Tarybai, iš kurios išplau
kė Europos kariuomenė. Sąjūdy da
lyvauja žymios asmenybės, kurios 
turi daug įtakos, nustatant tų kraš
tų 'politiką, ir kas svarbiausią, ęri- 
tų vyriausybė oficialiai palaimino 
Londono konferencjią ir jos tikslą 
— išlaisvinti Europą. Vyriausybės 
narys pasveikino delegatus, gi 
pats premjeras Churchillis leido 
savo sūnui kalbėti per uždaromąjį 
mitingą.

Taigi antrais ir sunkiausias eta
pas mūsų kovoje prieš Sovietų im7 
perializmą jau prasideda. Vakarai 
pradeda pramatyti, kad nors jie ir 
galėtų atremti tolimesnę komuni
zmo agresiją tas klausimo vlsvie- 
na neišsprendžia ir vakarų sąžinė 
liks nerami, kol pusė Europos ver
gaus. Ūkiškai reikalą vertinant, ir
gi yra aišku, kad Europos ekono
mija negalės sutvirtėti ir dolerių 
krizė bus neišspręsta, kol vakarų 
ir rytu Europos ekonomija negalės 
pasikeist! savo gaminiais.

Kremliuj efektingai padedant, 
męs įtikįnome vakarus, kad Rusi
jos politika yra agresyvlnė ir kad 
vąkąraj turi tokiai agresijai ruoš
tis. Mpsų šauksmas, nors kartais 
atrodę ir beviltiškas, davė paten
kinamų rezultatų. Dabar mums 
reikia kitus įtikinti, kad vien apsl= 
ginklavimas ir pasiruošimas atakai 
neatneš taikos Ir gerensnio gyve
nimo laisvam pasauliui. Tas gali
ma pasiekti tik išlaisvinus Europą 
iš vergijos ir pašalinus iš pasaulio* vieningu ryžtumu ir ataklumu dir- valstybėmis ir kol nebus jai garan- 
priespaudos ir agresijos šaltinį. Tai bsime bendram reikalui. tuota strateginė apsauga.

vieno dalyko; atremti toll- 
Sovletų agresiją. Tas labai 
bet mums to neužtenka.

gi reikalinga, kad Rusija

numatoma padarys 
efektingesne.

Vašingtone, Chur- 
garbės kalbėti per

PERSIJA SULAUŽĖ SUTARTI
Mažai yra valstybių, kurios ga

lėtų parodyti tiek įžūlumo ir ne
mandagumo tarptautiniuose san
tykiuose, kokį rodo Persija Brita
nijos atžvilgiu. Persijos notą, rei 
kalaujančią uždaryti britų konsu
latus, Britų Ambasadoriui įteikė 
kurjeris po to, kai ji jau buvo pa
skelbta per Teherano radiją. Bri
tai tą pastebėjo savo atsakyme ir 
pažymėjo, kad toks Persijos reika
lavimas yra priešingas 1857 metų

Egipto policija nesiriša su teroris
tais, nėra abejonės, kad ji juos 
remia. Per vieną susirėmimą su 
teroristais, virš 100 egiptiečių po
licininkų buvo suimta ir jie tebe
laikomi britų įgulos žinioje. Ismai- 
lijos miestas ypatingai pasižymėjo 
teroristų aktyvumu ir britai buvo 
priversti dalį miesto okupuoti, nes 
egiptiečių policija nesugebėjo ten 
tvarkos palaikyti. įsmailijos oku
pavimo metu įvyko labaį šlykštus 
incidentas, kurio pasėkų dar ne
galima dabar pramatyti. Eglpttie- 
člų išlaisvinimo batalijono nariai 
per susirėmimą su britais, buvo 
įsiveržę į katalikų vienuolyną įr 
nušovė vieną vienuolę —- Amerikos 
pilietę. Egipto vyriausybė apkalti
no britus už tą incidentą, bet britų 
įgulos vadas griežtai pareiškė, tu
rįs liudininkų, kurie įrodė, kad 
vienuolė buvo egiptiečių nušauta. 
Amerikos ambasadorius Kaire įtei
kė protesto notą Egipto vyriausy
bei, kuri pažadėjo incidentą ištirti.

šitas incidentas gali turėti ne
mažai įtakos į Amerikos visuome
nę, kuri iki šiol gana šaltai tuo 
reikalu laikėsi Ir su nepasitenki
nimu priėmė Churchilllo sugestiją 
pasiųsti Ir Amerikos karines pajė
gas Kanalo zonai saugoti.

Savaitės pradžioje incidentų 
skaičius prie kanalo dar padidėjo 
ir pareikalavo aukų. Britai buvo 
apsupę kapines prie įsmailijos ir 
rado daug paslėptos amunicijos. O 
Britų vyriausybė pasiuntė labai 
griežtą notą Egipto vyriausybei 
skundžiantis dėl Egipto vyriausy-

Ypač smarkiai puola ją baltų ir 
ukrainiečių spauda.

žinias apie vykdomas deportaci
jas skelbia net tolimiausių kraštų 
laikraščiai, pvz., Naujosios eZandi- 
jos „The Pree“ atsispausdino iš 
Vašingtono gautą pranešimą apie 
ištrumtus 8 milijonus europiečių,

kitos valstybės yra; Jungt. Ame- devyni britų konsulatai užsida- 
rikos Valstybės. Prancūzija ir Tur- r® pereitą pirmadienį, nors Britą - 
Xfja. ’ nija neatsisako nuo savo teisių,

Europą Churchillis skaito svar- išplaukiančių iš 1857 metų sutar- 
biausiu pasaulinės politikos cen- tles- 
tru ir dėl Britanijos neprisidėjimo Visi šie Persijos vyriausybės 
prie Europos federavimo. kas Ame- giai yra rišami su rinkimais, kad ratifikavimą. Ta proga Dulles, ku- 
rikoje buvo smarkiai kritikuojama, davus geros propagandinės 
Churchillis pareiškė, kad svarbiau- džiagos Mossadekui, o taip 
siu dalykų yrą ne susivienijimo for- kad duoti jam ginklą, ginantis senato užs. reik, 
ma. bet ginkluotų divizijų skaičius, prieš opoziciją parlamente.
oro pajėgos ir ginklų kvalltetas. Britų ambasadorius Teherane imtis pozityvių žygių tikslu nuvers- 
Niekas negali apkaltinti Britanijos sir F- Shepherd geltu laiku bus ti dabartinę Maskvos dominuoja- 
šiame reikale ir mes šiandien sto- perkeltas į kitą postą, o jo vieton mą valdžią Kinijoj. Dulles taip pat 
vim kartu su Amerika ir Kanada paskirtas Hankey, dabartinis 
po gen. Eisenhowerio vadovybe, gi- nisteris Budapešte.
nant vakarų laisvę. Tačiau Britų 
premjeras įsakmiai pažymėjo, 
„mes, Britų Commonwealthas. ne
būsime bet kokios kontinento ar 
federalinės sistemos nariu, nežiū
rint kurioje Atlanto pusėje tas bū
tų organizuojama“.

Del Kinijos, kuriuo reikalu Ame
rika yra nepatenkinta tuo, 1__
Britanija pripažįsta komunistinę ro tarnybai Vokietijoj įvesti, ____,________  _______ _
vyriausybę, Churchillis užtikrino nuomone, yra netikslu norėti, kad tūra aktyviai remianti nacionalis- 
kongresą. kad Britanija, nežiūrint k.ltos valstVbės tokią prievolę tu- 
politinių manevravimo skirtumų, ° Vo^letiJa pasitenkintų vien 
remia Ameriką, priešinantis Kinų 
komunistų agresijai, ir jis apsi-

ČANGKAIŠEKAS RUOŠIASI
OFENZYVAI

Amerikos kongresas dabar 
žy- svarsto Japonijos taikos sutarties

Kaip ameriKlečių spauda pra
neša. sugrįžusi į JAV Kalėdų šven
tėms ivus. t,. Roosevelt, New Yorso 
aeroarome zurnanstų pasiausta, 
ar JAV aelegacija mano daryti ko
mų nors žygių ael sovietų vykdo
mo pavergtuose europiniuose Kraš
tuose genocido, aisaKė, jog bet
koks žygis oucų bevertis, nes ne- deja, tik viena ponia Rooseveltienė 
są iroaymų, Kad (sovietai yra tikrai 
panai ę jiems inKiiminuojamuostus 
nusiKaitimus. Dėi toKio jos atsa- 
Kymo, atspausto diožiojoj JAV 
spauuoj, nusteoo ne vienas net ir 
is pačių ameriKlečių laiKraštanin- 
ku, o tremtinių ir mažumų spau
doj puspyie nei to griežčiausių pro
testų, iiomnėjaiičių, jog ir Višins- 
kis negaiejęs geriau atsakyti. Egzil, 
veiksnių politikai drauge reisma 
nusteoimą, Kaip ji is vso gali ne tik 
taip Kaioeti, bet ir oūti JAV dele
gacijoje, Kada tuo(pačiu metu mi
lijonai ištremtųjų kenčia ir žūsta 
priverčiamųjų oaroų stovykloje 
bov Rusijoje, taip pat nuolatos ei
na nauji transportai į Sibirą. Ne 
vienas net pastebi, kad tokiems 
kaibetojams, Kaip ponia Roosevei- 
nene, puma reiktų patiems išgy
venti visą sovietų siaubą ir prie
vartavimus, o paskum tepamėgin
tų taip kalbėti.

Nuo kitų bendrų žygių tuo reika
lu neatsilieka ir mūsų tautiečiai. 
Jau vr-lKO vadovybės paskelbtas 
Paryžiuj atsišaukimas sukėlė pla
tų atgarsį, o tokie pareiškimai, 
kaip minimasis ponios Roosevel- 
tienės, visų akciją turi dar dau
giau padidinti. ALTas tuo reikau 
ruošia memorandumą, reikalingų 
žygių imasi ir Laisvosios Euopos 
Patariamoji Lietuvių Grupė. Prie 
VLIKo Pryžiuje genocioo reikalu 
pradėtos akcijos, kaip pranešė per 
savo centrinių organizacijų atsto
vus, taip pat dedasi latviai, lenkai 
ir vokiečių pabėgėliai. Šiuo metu 
renkami reikalingi efektyvūs įro
dymai, akivaizdžiai paneigiantieji 
panašius pareiškimus, kurie vi
siems tremtiniams juo skaudesni, 
jei yra pareikšti tokio žmogaus.

me- ris daugiausia prisidėjo prie Japo- 
pat, nijos sutarties sudarymo, pareiškė 

komitetui, kad 
Jungt. Amerikos Valstybės turi

mi- pastebėjo, kad Japonija galį ūkiš
kai išsilaikyti ir neprekiaudama su 
Kinija.

Prie to yra reikalinga pastebėti, 
kad Burmoje, Kinijos pasieny, 
dar tebekariauja viena Kinijos na
cionalistų divizija (93-ji) vadovau
jant generolui Li Mi. Maršalas 
Cangkaišekas į ten nesenai pa-

PRIVALOMA KARINE 
TARNYBA VOKIETIJOJ

Vak. Vokietijos • kabineto narys
Theodor Blank, per pereitą savait
galį pranešė, kad vyriausybė grei- 
tai patieks parlamentui įstatymo geriamas s^o

kad projektą rinktinei priverstinei ka-
Jo

karines pajėgas, o taip pat prane
šama, kad viena Amerikos agen-

tų kariuomenę Burmoje, iš kur 
numatoma gali būti pradėta ofen- 

tik savanoriais. Zyva prleš komunistus. Nors ofi-
Numatoma į karinę tarnybą nauaj Amerikos sluoksniai tvirti- 

džiaugė. kad Amerika neleido kinų paimti tarp 300.000 ir 400.000 vyrų. na kad jje jOkių ryšių neturi su 
(komunistams padaryti invaziją į Įstatymo projektas bus patiektas, BUrmoje esančiais kinais-naclona- 
Formozą, kur yra Kinijos naciona. kai tik bus ratifikuotas susitari- neabejojama, kad Ameri- 
listų vyriąusybė ir jos karinės pa- mas dėl Europos kariuomenės įstei- kos pasiUntinybė Bangkoke akty- 
jėgos. gimo. viaj remia minėtą agentūrą.

Churchilllo kalbos kelias kitais I® Vašingtono pranešama, kad 
reikalais buvo lengvesnis. „Aš at- ^ra planuojama leisti Vokietl- 
_____________________________ jai ir oro laivyną, kuris tačiau bus 

1___ Europos kariuomenės vadovybės
ir yra mūsų didžiausias uždavinys, žinioje, 
Praeitis mums duoda vilties atei- Vokietijoj opozicija, socialdemo- 
čiai, kad jr šitą uždavinį mes tin- Kratai, yra labai priešingi Vokietija 
karnai atliksime, jei neatleisime jos apginklavimui, kol. Vokietija 
rankų, nesustosime pakely, bet su neturės lygių teisių su kitomis

Neprikl. Liet. Kovų Dalyviui, 
Savanoriui - Kūrėjui

A. A. PRANUI BUTKUI 
mirus jo žmoną gilaus liūdesio 
ir skausmo valandose nuošir

džiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

A. V. D. Banaičiai

to nemato, nors, anot laikraščio, 
tatai tvirtina net pats buv. JAV 
valstybės pasekretoris J. Grew, pa
žymėdamas, kad ,.tie duomenys 
nėra koks nors košmaras ar fikcija, 
bet tik pačių gyniausių faktų pas
kelbimas. ištiusių milijonus tokių 
žmogyblų, kaip ir mes patys“. Tu
os jo žodžius taip pat patvirtina 
daug pačių amerikiečių laikraščių.

Liet, klubas žiburiai. Liet, die
nos žeme kelionis biuras.

NAUJA VYRIAUSYBE 
PRANGUZ.UUJ

Trylika dienų po paskutinės vy
riausybės atsistatydinimo, pereitą 
sekmadienį p. Faure, radikalas, 
sudarė naują Pracūzijos vyriausy
bę. Užsienių reikalų ministeriu pa
lieka Scnumanas (katalikas), vice
premjerais yra: radikalas Queuil- . 
le ir katalikas Bilault.

Visa vyriausybė yra sudaryta iš 
centro ir dešiniųjų grupių. Socia
listai į ją neįeina ir vyriausybės 
likimas pareis nuo socialistų par
tijos laikysenos. Paskutinioji Ple
veno vyriausybė buvo socialistų 
nuversta, negalint susitarti dėl 
geležinkelių reformos ir socialinio 
saugumo.

MA2ĖJA DARBAI TEKSTILĖJE
jau nuo pereitų merų vidurvasa

rio kai kurie tekstilės fabrikai su
mažino dėl žaliavų trūkumo ga
mybą. Naujieji Metai atnešė ne
malonią staigmeną 
kų 
ku, 
ną 
kai

S lEkLiNtiU BLOKAS susu are
Savaitę laiko trukusi Common- 

wealtho fnansų mlnisterlų konfe
rencija Londone pasibaigė pereitą 
pirmadienį. Svarbiausias jos tiks
las buvo rasti būdų sterlingo bloko 
ekonominei būklei sustiprinti ir 
išlaikyti valiutos vertę.

Ministerial sutarė dėl priemonių 
' 1) infliacijaį sustabdyti, padidi
nant eksportą ir pakeliant darbo 
našumą, 2) ilgalaikėms paskoloms 
gauti iš kitų kraštų, kad išnaudoti 
turimus resursus ir 3) padaryti 
sterlingą iškeičiamu į kitas valiu
tas. Taip pat sutarė dėl priemonių, 
kad išlyginti sterlingo bloko užsie
nio prekybos balanso deficitą iki 
šių metų pabaigos.

Suprantama, kad oficialus ko
munikatas gali būti tik bendro po
būdžio ir detalių neduoda. Detalės 
paskelbs atskirų kraštų vyriausy
bės ir tada tik paaiškės tikrieji 
šios konferencijos nutarimai.

Nors iš šalies ši konferencija 
atrodo mums neįdomi, jos nutari
mai palies mus visus. Britanijos 
Finansų mln. Butleris pareiškė,

. kad, susirinkus parlamentui, jie 
patieks naujų pasiūlymų ūkinei 
krizei nugalėti. Importas bus dar 
daugiau suvaržytas. Taip pat nu
matoma, kad bus įvesti kai kurie 
suvaržymai darbininkams ta pras
me, kad darbą bus galima gauti 
tik per darbo ministerijos įstaigas, 
kurios ragins darbininkus eiti į 
svarbesnes darbo įmones.

teKstllės fabrl- 
daugelis fabri- 
gaminą dirbti- 
darbo valandas

darbininkams;
ypač fabrikai, 

šilką sumažino 
kuriose vietose net Iki 40 darbo

valandų savaitėje. Suprantama, 
kad ši padėtis ypatingai nerimą 
sukelia svetimtaučiams darbinin
kams. kurių didelis, procentas dir
ba šios rūšies britų pramonėje. Ne
rimą didina gandai, kad profesi
nės sąjungos vėl reikalausiančios, 
kad, darbo krizei pasireiškus, sve
timtaučiai būtų pirmoje eilėje at
leidžiami, nors darbdaviai daugelį 
kartų yra labai teigiamai pasisa
kę apie EVW darbininkus, dirban
čius tekstilėje.

šiuo metu šitoksai darbo suma
žėjimas pastebimas ypatingai vi
dur. Anglijos tksetllės fabrikuose. 
(Coventry, Derby ir kt.)

TIRS VERGŲ STOVYKLAS
* JTO paskyrė 200.000 dolerių 

sumą išlaidoms, kurių pareikalaus 
1952 metais numatomiems vergų 
stovyklose tyrimams, pravesti, 
šitie tyrimai apims taip pat vergų 
lagerius rytų Europoje, šiam rei
kalui yra paskirta komisija, kurios 
sudėtin įeina visų rūšių priverčia
mųjų darbų ekspertai. Komisijai 
pirmininkauja Indijos atstovas,

Į RENGIAMĄ LITERATŪROS 
VAKARĄ MANCHESTERYJE at
vyksta VLIK'O atstovas Dr. P. 
KARVELIS, kuris sutiko padaryti 
pranešimą aktualiais klausimais.

Londone tebevyksta, (šį ,,Br. 
Lietuvio“ numerį spausdinant), 
Centro ir Rytų Europos konferen
cija, todėl tik kitos savaitės nume
ryje galėsime atspausdinti išsamų 
šios konferencijos aprašymų.
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BRITANIJOS LIETUVIS

MUSU TREMTIS^IR MUSU LAISVOJI TRIBŪNA NUOTAIKOS TROKADERO RŪMUOSE
Kas yra mums tremties gyveni

mas, — su gyvenimu Tėvynėje?
Tiem ties gj vedimas yra prieš 

mūsų norus, prievarta nubloški- 
mas į kitą svetimą kiaštą. Tėvy
nėje jautėmės namie. Kiekvienas 
jautėme, gimtosios žemės šhumą. 
Jautėme, kad pasauns yra mums 
savas, žinojome ir turėjome tiksią 
gyventi. Ir visauos žmogus, išvaži
nėjęs daug pasaulio Kraštų, visur 
raaęs svetimą ir Saitą aplinką, 
visur buvęs nesuprastas — 
grjžta i savąjį kraštą, į gimtąjį 
kampelį, kur pajunta savos žemės 
šilumą. Pajunta, kad jis yra čia ne 
svetimas, kad čia jo sava žemė. 
Nuoiat jis regi gimtnės vaizdus, 
gražius žaliuosius miškus, kalnus 
Ir lygiąsias pievas, girdi m.škų oši
mą, bičių dūzgimą ir javų auksi
nėmis varpomis bangavimą, įsijun. 
gia, įsigyvena, jog viskas širdžiai 
taip sava ir miela. Čia ir saulutė 
rytmetį užtekėdama daug links
miau pasveikina, čia ir paukštelių 
čiulbėjimas daug gražesnis, ir nuo 
gintaro krantų papūtęs vėjelis ma
loniu dvelkimu gaivina.

Ką gi tad primena mums šis 
tremties gyvenimas?

Mums, tremtiniams, šis gyveni
mas primena, kad čia mes esame 
svetimi, kad čia gyvename tik lai
kinai, kad mes nesame emigrantai. 
Emigrantas, dėl kokių nors prie
žasčių, svetimame krašte, įsikuria 
visam laikui, pastoviam gyveni
mui. Mes gi, matydami ir jausdami 
grąsiantį pavojų mūsų gyvybėms, 
svetimos jėgos verčiami, palikome 
gimtąjį arastą. Tad mes nesame 
emigrantai, o tremtiniai, ir mūsų 
Lemtis yra laikina. ' ’

Svetimiesiems, tarp kurių mes 
gyvename, gan kiltį minčių, kad 
mes esame išslžaaėję savojo krašto 
ir pasirinkome’šį Kraštą, lyg jame 
rasdami geresnes gjvemmo sąly
gas. Mes galėtume jiems paaiškin
ti, kad buvome ir tebesame savojo 
gimtojo krašto valkai. Kaip bran
ginome ir mylėjome, taip ir dabar 
tebebranglname Ir tebemyl.me mū
sų gražiąją Lietuvą. Mes užiaugia- 
mėš savaja Tėvyne, kuri niekam 
blogo nepadarė ir nenuskriaudė. 
Ir tegu tik priešai pasitraukia iš 
mūsų krašto, tegu Išvaduoja mus 
nuo baimės, kad mes neteksime gy
vybės mūsų Tėvynėje, mes nieko 
nelaukdami grįšime namo. Ten yra 
mūsų lopšys, ten užaugome, ten 
norime gyventi Ir kurtį Tėvynės 
šviesesnę ateitį.

„...Brangus Drauguži! Nors šiau
raus likimo esame Ir prislėgti, ta
čiau nepalūžklme, tikgkime, kad 
Dievas, kurs yra teisingas, mūsų 
neapleis. Būkime dvasios milžinais, 
nors kūnas ir pavargtų, sunkaus 
likimo prislėgtas. Drauguži! Kuę-a 
met sunkus vargas bus nebepake
liamas, prisimink gražiuosius Tė
vynės laukus ir pievas, tą ramųjį 
gimtąjį kampelį, kur augai, ir tada 
pajusi, kad dėl jų galima sunkiau
si smūgiai pakelti“. K.R. 

VLIKo IR DIPLOMATŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Daly lietuviškos spaudos (ypač 
tautininkų laikraščiuose) nesiliau
ja VLIKo puolimai dėl dviejų da
lykų; 1. VLIKas atmetęs susitari
mus su p. Lozoraičiu, nenorėda
mas jo pripažinti diplomatijos še
fu; 2. VLIKas nenorįs bendradar
biauti su Lietuvos pasiuntiniais 
(diplomatais), dėl ko nukenčia 
Lietuvos laisvinimo reikalai.

Kadangi buvau vienas tų, ku
riems Reutllngeno susitarimai (su 
p. Lozoraičiu) kėlė daugiausia abe
jonių, todėl manau, kad bus nau
dinga čia tuos klausimus paaiš
kinti, kaip man norėjosi visuome
nei paaiškinti anuos susitarimus 
balsuojant.

Pirmiausia, kaltinimas, kad 
VLIKas nenorįs bendradarbiauti 
su Lietuvos diplomatais, yra labai 
neteisingas. Reutllngeno susitari
mų akritimas visai nereiškia, kad 
nenorima bendradarbiauti, nes už 
susitarimų patvirtinimą balsavo 
visos 10 VLIKo grupių. Vadinasi, 
visas VLIKas vienbalsiai norėjo ir 
bendrabarbiavlmo su diplomatais 
ir su pačiu p. Lozoraičiu asmeniš
kai. Taigi toks tegali būti bešališ
kas susitarimų balsavimo aiškini
mas, klek jis liečia diplomatus.

Reutlingeno susitarimai atkrito 
dėlto, kad vieniems jie atrodė 
.priimtini be jokių motyvų, o ki
tiems jie ir jų sudarymo aplinkybės 
atrodė abejotini ir reikalingi paaiš
kinimo visuomenei ir pačiam 
VLIKui. Kadangi nei vienas, nei 
kitas pasiūlymas (su motyvacija ir 
be motyvacijos) nesurinko balsų 
daugumos, atkrito ir patys susita
rimai, o su jais ir tas VLIKo ir dip
lomatų bendradarbiavimo būdas 
(p. Lozoraičio tarpininkavimas), 
kuris buvo numatytas Reutlingene 
(čia nekalbu apie kitus susitarimo 
punktus, kurie su diplomatija nie
ko bendro neturi).

O Reutllngeno susitarimai buvo 
reikalingi paalškir.lmų tiek dėl ap
linkybių, kuriose tie susitarimai 
buvo padaryti, tiek dėl pačių susi
tarimų teksto neaiškumo. Pirmiau
sia dėl aplinkybių.

Kai buvo ruošiamasi Reutllngeno 
deryboms, VLIKas, turėdamas p. 
Lozoraičio 8 punktų pasiūlymus, 
juos nuodugniai apsvarstęs, buvo 
padaręs šitokio turinio nutarimus, 
kaip instrukciją delegacijai: 1. p. 
St. Lozoraičio 8 punktų pasiūlymai 
nepriimtini; 2. pasiūlyti p. Lozo
raičiui įeiti į Vykd, Tarybą užsienio 
reikalų valdytoju, kaip buvo numa
tyta Berno susitarimais; 3. jei jam 
tai būtų nepriimtina, pasiūlyti jam, 
kaip diplomatinio korpuso atstovui, 
sudaryti bendrą organą iš VLIKo 
ir diplomatinio korpuso žmonių 
užsienių reikalams tvarkyti; 4. jei 
Ir tai p-. Lozoraičiui nebūtų priim
tina, siūlyti periodines konferenci
jas tarp VLIKo ir diplomatinio

korpuso. Šito nutarimo pirmieji 
trys punktai buvo priimti devyniais 
VLIKo narių balsais, tik paskuti
nysis — šešiais.

Reutlingeno darybų eigoj pasi
rodė, kad visi ką tik suminėti VLI
Ko pasiūlymai p. Lozoraičiui buvo 
nepriimtini. Tada, nepaisydama 
beveik vienbalsio VLIKo nutarimo, 
delegacija su P- Norkaičiu priešaky 
derėjos toliau ir susitarė su p. Lo
zoraičiu, priimdama jo pasiūlymus, 
šitokiu būdu iš jo 8 punktų pasiū
lymų trys (VI, VII, VIII) buvo tie
siog išreikšti susitarimų tekste, o 
vienas jo punktų buvo neaiškiai 
išreikštas susitarimų preambulėj ir 
vieno straipsnio pastraipoj.

Dėl šitokio d.elegacijos „perlanks- 
taus elgesio su instrukcijomis“ kilo 
nepasitenkinimo VLIKo narių tar
pe, o visuomenėj susijaudinimo dėl 
naujo kelio demokratiškumo. Vi
suomenę jaudino ir tas faktas, kad 
VLIKo pasiūlymai buvo nežinomi, 
o p. Lozoraitis savo 8 punktus buvo 
paskelbęs spaudoj prieš derybas. 
Juose jis buvo numatęs ir kai ku
rių svarbių VLIKo institucijų lik
vidavimą ar jų reikšmės susiauri
nimą (likviduoti užsienio tarnybą, 
o kitas tarnybas paversti skyriais).

Taigi, dėl to viso VLIKui, kaip 
demokratiškam organui, reikėjo 
visuomenę nuraminti ir jai duoti 
paaiškinimų bent po derybų, susi
tarimus tvirtinant. Be to, patys 
susitarimai, kurie išėjo visai kito
kie, negu VLIKas buvo numatęs, 
turėjo neaiškių punktų, o jų 
preambulė ir ELTOS komunikatas 
skelbė, kad, principiniais k.ausimais 
nesutarta. Todėl tie, kurie balsavo 
už susitarimus su motyvacija, taip 
pat norėjo, kad visuomenei būtų 
žinoma ne tik derybų eiga, bet 
taip pat ir tie principiniai klausi
mai. Tarp neaiškumų tekste, buvo 
taip pat diplomatijos šefo titulas. 
Kokia prasme jis reikia suprasti ir 
kokį turinį jam duoti, nes Lietuvos 
įstatymais toks titulas nėra numa
tytas Ir neturi precedento Lietuvos 
valstybinėj praktikoj? Dėl to nuo
monės buvo įvairios.

Iš Reutlingeno derybų protokolų 
buvo matyti, kad p. Lozoraitis sa
vo 8 punktų pasiūlymų kietai lai
kosi ir ateity sakė laikysiąsis. O 
jais nubrėžtas diplomatijos šefo 
titulo turinys — labai platus, maž
daug kaip egzllinlo prezidento. Tas 
suvereno įsivaizdavimas Iškyla ir 
toje Reutllngeno derybų protokolo 
vietoj, kur p. Lozoraitis sakosi ne
galėtų dalyvauti tokioj konferenci
joj, kuri nebūtų ir jo vardu šaukia
ma.

Jei šitokia p. Lozoraičio aiškina
ma prasme diplomatijos šefo titu
las būtų buvęs priimtas, tai būtų 
reiškę VLIKo pobūdžio keitimą ir 
atsisakymą kai kurių ankstybesnių 
susitarimų. Tačiau kai kurie VLI
Ko delegacijos nariai, kurie buvo 
įrašę „diplomatijos šefą“ į susita

rimus, aiškino, kad šitokia plačia 
prasme to titulo nereikia suprasti. 
Jie sakė, kad jis suprastinąs pagal 
min. St. Urbšio 1940 m. birželio. 2 
dienos telegramą. Bet kokia pras
me ten šefo titulas pavartotas ne
buvo aišku, nes lig šiol VLIKui tos 
telegramos turinys nėra žinomas. 
Taip pat buvo nuomonė, kad „dip
lomatijos šefą“ reikia suprasti ne 
kaip diplomatų viršininką, bet 
kaip pirmininką, kaip primum in
ter pares (pirmą tarp lygių). Bet 
tuoj pat kilo klausimas, kaip p. Lo
zoraitis gali būti pirmas tarp pa
siuntinių minlsterių, kai jis tėra 
exmlnisterls, netekęs diplomatinio 
statuso ir tarptautinio požiūriu 
tėra pesona prlvata.

Turint tuos neaiškumus, pen
kiems VLIKo nariams atrodė, kad 
bus mažiausia apsirikta ir bus 
mažiausia keblumų, „diplomatijos 
šefą“ suprantant, kaip diplomatų 
atstovą. Be to, šituo supratimu 
VLIKss neprimeta pasiuntiniams, 
kad ir morališkai, viršininko p. Lo
zoraičio asmeny. Antra vertus, šita 
samprata niekuo nekliudo bendra
darbiauti pagal padarytus susitari
mus Reutlingene. šitokia „diplo
matijos šefo“ samprata ir buvo 
duota motyvacijoj, kurioj dar buvo 
kalbama ir apie ankstybesnius su
sitarimus ir VLIKo įsipareigoji
mus.

Tačiau per balsavimus tie paaiš
kinimai atkrito drauge su susita
rimais. Su jais atkrito ir tas VLIKo 
ir pasiuntinių bendradarbiavimo 
būdas, kuris buvo numatytas, bet 
neatkrjto noras bendradarbiauti, 
nė pats bendradarbiavimas, klek 
mūsų diplomatai į jį leidžiasi. Bet 
dabar kai kas dėl to bendradarbia
vimo būdo atkritimo nori padaryti 
dideles politines rietenas, šauk
dami, būk tai įvykusi baisi tragedi
ja. Tuo tarpu dar J946 m. Berne 
buvo sutartas žymiai glaudesnis ir 
realesnis VLIKo ir pasiuntinių ben
dradarbiavimo būdas negu Reu
tlingene. Anais susitarimais užsie
nio reikalų valdytojo pareigos Vykd. 
Taryboj kaip tik buvo numatytos 
ir vėliau pavestos p. Lozoraičiui. 
Kadangi anie susitarimai VLIKo 
tebelaikomi galioj, telieka tik p. 
Lozoraičiui panorėti, arba kam 
nors jam patarti, grįžti į tas parei
gas. iš kurių jis 1947 m. pasitraukė. 
Klausimą, ar p.Lozoraitis tinka bū
tie šefu prezidento prasme, reikia 
spręsti ne VLIKui, bet jį palikti 
pačiai Lietuvių tautai, kai Ji bus 
laisva. . s

O jei p. Lozoraičio šalininkai 
mano, kad jam užsienio reikalų 
valdytojo pareigų būtų permaža. 
tegu jas dar labiau suutiprina. Tai 
jie (tautininkai ar kita politine 
grupė) gali padaryti kiekvienu mo
mentu, savo grupės vardu pasiųs
dami p. Lozoraitį į patį VLIKo ple
numą. Tada nebereikės jokių 
neaiškių raštiškų susitarimų, tada

Paryžiuje, Jungtinių Tautų Or
ganizacijos (JTO) pasėdžiuose ir 

vėl atsinaujino „karinga“ dvasia. 
Nepaisant vakariečių rodomo nuo
laidumo rusams (vengiant atsakyti 
į jų nuolatinius paslkoliojlmus) 
JTO atmosfera ir vėl pasidarė „kar
ti“, ka:p Višinskis dvi valandas už
sitęsusią kalba puolė JAV dėl jų 
priimto Mutual Security Act (Ben
dro Saugumo Akto), kuriame ru
sai įžiūrėjo kišimąsi į jų vidaus 
reikalus.

Rusų tuo reikalu prieš JAV nu
kreipta rezoliucija buvo atfngsta 
39 balsais prieš 5 (sovietų blokas), 
vienuolikai susilaikius.

Kiek karštos šiuo reikalu buvo dis
kusijos, galima spręsti ir iš to, kad 
JAV kongreso atstovas Vorys (JAV 
Užsienio Reikalų Komisijos narys 
ir JTO delegatas) per Amerikiečių 
Klubo pietus pavadino Višinskį 
senu ožiu, su kuriuo pamazginė
mis diskusijomis negalima konku
ruoti, kaip negalima varžytis su 
šešku... vistiek tokios stiprios smar
vės nepaleisi...

Kodėl Višinskis taip karščiavosi 
prieš JAV. Turbūt, pavergtų tau
tų rėmimas, Amerikos Balsas, IRO 
(pagal Višinskį „vergų samdymo 

plantacijoms biuras“) ir pabėgė
lių tremtinių įsileidimas į JAV 
rusams ypatingai „ant nervų“ 
veikia.

Amerikos atstovas Michael Mans
field, kalbėdamas pirmosios (poli
tinės) komisijos posėdyje, apie 
šimto milijonų dolerių sumą, Kon
greso paskirtą pabėgėliams iš už 
Geležinės Uždangos remti, pabrėžė 
kad šis aktas specialiai liečia žmo
nes, kuriems pavyksta išsprukti Iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir iš 
„komunistų dominuojamų arba 
iš bet kurių kitų šalių paglemžtų 
Sovietų Sąjungos“.

M. Mansfield taip pat pabrėžė, 
kad rusai, puldami JAV aktą, už
miršta paminėti tą vietą, kurioje 
kalbama, apie „tris Pabaltijo valsty
bes, kurias ji. (Rusija) pagrobė 1940 
metais, sulaužydama iškilmingus 
nepuolimo ir. ne-agresijos paktus“.

Taigi, pagaliau, ir mes jau esa
me primenami rusams ir bene tas 
priminimas bus Išmušęs rusus iš 
pusiausvyros —• slibinui neleidžia
ma ramiai virškinti prarytų aukų...

Toks Amerikos atstovo griežtas 

atkris įtarimas, kad p. Lozoraitis 
nėra demokratas, tada taip pat 
nebereikės p. Lozoraičiui inspiruoti 
visokių seperatistinių sąjūdžių ir 
reikalo jais remtis.

Taigi, yra ir demokratiškų būdų 
p. Lozoraičio pozicijoms stiprinti, 
Jei kas to nori, yra taip pat seniai 
sutarti VLIKo ir diplomatų glau
daus bendradarbiavimo būdai. Lie
ka tik panorėti realaus darbo.

J. Grinius
Liet. Darbo Federacijos 

atstovas VLIKe. 

pasisakymas »tr aiškus patvirtini
mas JAV tezės, pagal kurią Pabal
tais nėra ir jokia sutartimi nebuvo 
pripažintas rusams, davė drąsos 
pasisakyti labai aiškiai rusų atžvil
giu ir kitiems. Visų kalbų nebekar. 
tojant, primintinas Kosta Rikos 
atstovo p. Ruben Esquivel pasta
tytas Višinskiu! klausimas:

— Kaip gali lietuvis būti Sovietų 
Sąjungos išdaviku?

P.Esquivel pabrėžė, kad tie, ku
riuos Višinskis vadina išdavikais, 
kaip tik yra tikrieji patriotai, giną 
savo Tėvynę, kovoj ą prieš okupan
tus.

štai, pagaliau, paramos žodis mū
sų rezistentams!

Po tokių karštų kalbų politinėje 
komisijoje rinkimai paskutinio 
trūkstančio nario į Saugumo Ta
rybą praėjo aiškesnėje nuotaikoje 
ir, Baltgudijos kandidatūrą subol- 
kotavus. buvo išrinkta Graikija!

Tai atmosfera blaivėja— darosi 
aškiau!

Paskutinę ataką prieš rusus pra
vedė Ponia Roosevelt žmogaus Tei
sių komisijoje. Pabrėžus faktą, kad 
Sovietų Rusijoje pilna koncentra
cijos — priverstino darbo legerių 
ir siaučia masinės deportacijos, 
Ponia Roosevelt pasakė:

— Net ir pats Višinskis pripa
žįsta laisvės trūkumą jo šalyje: 
nėra ir negali būti vietos laisvei 
kalbos, spaudos ir kitų komunizmo 
priešų...

Rusų veto. JTO plenumui pasisa
kius už Italijos priėm.mą į JTO. 
paskutinį žodį turėjo šiuo reikalu 
tarti Saugumo Taryba. Deja, čia 
rusų Malikas uždėjo savo VETO. 
Rusai sutinka įsileisti Italiją į JTO 
tik su sąlyga, jei vienkart bus pri
imti visi kiti kandidatai. O jų yra 
visas „velnio tuzinas“ — trylika, 
t.y. Albanija, Mongolija, Bulgarija, 
Rumunija, Vengrija, Suomija, Ita
lija. Portugalija, Airija, Jordanas, 
Austrija, Ceilonas, Nepalas. Taip 
pastačius klausimą, raujų narių 
priėmimas atidėtas neribotam lai
kui...

Po viso to JT organizacija nutarė 
išsiskirstyti šventėmšTr tęsti dar“ 
bus tuoj po Naujų Metų, šventiškai 
nusiteikęs Paryžiaus „Daily Mail“ 
korespondentas ta proga naiviai 
klausia, kaip ten JTO nutarė, ar 
darbus tęsti po Naujų Metų...

JTO šventiškas devizas yra „per 
kalbas į darbus“... Vienas Pietų 
Amerikos atstovas tačiau labai pa
grįstai pastebėjo, kad visos JTO 
kalbos anaiptol nėra tuščios, nes... 
viskas prasideda nuo ŽODŽIO, nes 
r prieš pasaulio sukūrimą „Pra
džioje buvo ŽODIS“ (šv. Jono E- 
vangelija). Deja, JTO žodis tėra 
žmonių, paprastų žmonių, kartais 
beslgrabalioj ančių ir kartais piktų 
žmonių kalba, laimei duodanti pro
gos kartais ir kitoms, linksmes
nėms kalboms JTO paraštėje.

(Tęsinys greta)

BR. DAUBARAS
NAYLONO

ADYTOJA
— Mielai, jei šis klausimas lies 

namų pirkimą, — bandžiau dai 
kartą suvaidinti tikrąjį pirkėją.

— O jeigu jis lįstų žmones, ku
riuos sekate? — ką jūs į tai po- 
neee...

— Simas, — papildžiau jos tęsia
mą žodį, pasisakydamas savo var
dą.

— Labai malonu jus pažinti... 
Ačiū už prisistatymą... Aš vadinuos 
Kristina, — pasakė ji, ištiesdama 
ranką.

— Vardas gražus, kaip ir jo sa
vininkė...

Banalus komplimentas...
— Labai atsiprašau, šiuo kart 

aš tik balsiai pagalvojau...
— Juo geriau, kad jūs sugebate 

balsiai galvoti. Tokiu būdu į mano 
klausimą galėsite neatsakyti, o 
tik balsiai pagalvoti, •— atsakė 
dvlpyasiplškąĮ šyptelėjusi.

— Būtų gera, jei ir panelė Kris
tina.,gaišiai'' pagalvotų šį magiš- 
kąjį-klaustmą. sukeliantį tiek daug 
rūpesčio...

— Jis labai paprastas ir nesudė
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tingas, ypač jūsų profesijos žmo
nėms...

— Angliakasiams?...
— Angliakasiams, perėjusiems į 

privačių seklių tarnybas...
— Aš nesu joks seklys!
—- Juo geriau. Bet, vis dėlto, se

kate ir, aš tikiuos, kad kažkas 
jums moka už šitą darbą?

— Aš nieko neseku ir...
— Liaukitės! Savo akimis ma

čiau, kai išlipote iš automobilio ir 
ilgai slanklojote apie šiuos namus 
nuo tos valandos, kai jie čia atva
žiavo. Jeigu esate pasamdytas ma
no šeimininkės vyro, sakykite, 
klek už tai gaunate? Aš sumokė
siu dvigubai, jei šį kartą nutylėsi
te. Sakykite kiek, ir išlaikykite 
žodį. —- pasakė ji ir jos balse nebe
buvo to pirmykščio puolimo, nei 
grąsinlmo.

— O jeigu aš seku vyrą, kuris su 
jūsų ponia čia buvo? Kiek sumo
kėsite, jei ir apie jį niekam nepa
sakosiu? — tyčiomis ėmiau derė
tis, supratęs, kad ne aš, bet mano 

maloni vaišintoja yra patekusi į 
pinkles.

— Kokios sumos reikalausite už 
abu? ■— su kartėliu, bet rimtai šį 
kartą ji paklausė.

— Dar vienos taurelės ir...
— Ir... — nutraukė ji nebaigtą 

mano žodį.
— Ir sąlyga, jei Kristina su ma

nim Išgers, — atsakiau, žiūrėda
mas į jos žalsvai mėlynas akis.

— Mielas pone, aš visiškai ne- 
nusitelkusi flirtui. Už pinigą dir
bate vienam darbdaviui, tikiuos, 
kad už didesnį pinigą galėsite ir 
kitam padaryti paslugą. Bet jeigu 
jūs turite galvoje kitokias sąlygas, 
iš anksto perspėju, kad nesusitar
sime. Sakykite, klek norite ir, bū
kite malonus, palikti šiuos namus. 
— šitai pasakė ji žiūrėdama l žal
čiais apsivyniojusią moterį, tarsi 
duodama suprasti, kad mūsų pa
sikalbėjimas baigtas.

Po šitokio jos pasakymo, jau
čiau, kad tarp mano ir jos tikslo 
yra kažkas panašaus. Jaučiau, kad 
ir ji, gal būt, ne savo, bet kitų rei
kalus gindama, sielojasi ir dėl jų 
pergyvena. Man buvo nesmagu ir 
mane- velkė neįprasta aplinkuma 
ir visas tos dienos išgyvenimas. Su
sidariusi nuotaika buvo tokia, kad 
man buvo gaila tos nepažįstamos 
merginos ir aš nuoširdžiai prabi
lau:

— Kristina, nežinau kas esate, 

nežinau, kas buvo toji moteris, at
važiavusi į šluos namus su mano 
draugu, bet aš jaučiu, kad mums 
reikia išsiaiškinti. Jeigu, laikote 
mane sekliu, dirbančiu už kažkie
no''pinigus, tai, prisislekiu kad la
bai ir labai apsirinkate. Į šluos na
mus esu patekęs pripuolamai ir ne 
tuo tikslu, kuriuo mane įtarėt. 
Atleiskite man. jei mano storžie
viškumas jus įžeidė. Išgerkime 
taurelę, ir išsiskirkime kiekvienas 
savo keliu. Tačiau, jeigu norite 
sužinoti, kodėl aš čia atsiradau, — 
išeikime iš tų namų ir aš jums pa
pasakosiu. Eikime. Eikime iš čia, 
Kristina.

Ji, nepasakiusi nė žodžio, paėmė 
sklidiną taurelę ir Išgėrė ją iki 
dugno.

— žmogau, — atsiliepė ji po 
pertraukėlės, imdama mano ran
ką į savo švelnias rieškučias, — gal 
būt, aš klydau, gal būt -kiti tikslai 
bus jus čia atvedę, man tai būtų 
labai malonu, bet aš esu jau dau
gelį kartų nusivylusi, todėl eik savo 
keliu, iš kur atėjęs...

Aš išeinu, — pasakiau mergi
nai, tebestovinčiai už baro, bet 
prieš išeinant tebūnie ir man leis
ta vieno dalyko jūsų paklausti.

— Kas klausia — neklysta. — 
atsakė ji, rodydama lygiai išsiri
kiavusių baltų dantų eilutę.

— Kas jūs esate?
— Naylono adytoja...

— Anglė?
Žemaitė nuo Viekšnių, — at

stovė ji lietuviškai, šelmiškai šyp
sodamasi. ,
. Vienu šuoliu peršokau mus ski
riantį baro stalą ir, stvėręs ją glė
bin, ėmiau bučiuoti. Ji nesigynė. 
Tik, kai abu pritrūkome oro, ji 
stumtelėjo mane, sakydama:

— Eikime iš čia...
Tiršta migla buvo užgulusi pa

status ir žmones. Asfaltas žibėjo 
,• gatvės žiburių šviesoje, lyg stro
piai nuvaksuoti batai. Mes buvo
me toli nuėję nuo namų, kuriuose 
ieškojau savo draugo, taip staiga 
šį rytą mane palikusio. Dabar ša
lia manęs, lengvai įsikibusi į mano 
parankę, ėjo Kristina, kurį laiką 
neklausdama, kur ir kodėl mes 
drauge einame.

Dabar manyje budo naujas jaus
mas, kurio niekad anksčiau nebu
vau patyręs. Jaučiau, kaip Jis. lyg 
jūros potvynis, iš lėto, banga po 
bangos užtvindo mane. — šitaip, — 
galvoju aš. — norėčiau su ja praei
ti pro mūsų hostello koridorius, 
pro sales ir valgyklas, pro hostello 
smėliu išbarstatytas aikšteles... 
Tegu. — galvoju. — pamatytų visi 
mano draugai angliakasiai — ško
tai ir italial, latviai, anglai ir ai
riai ir, tegu pamatytu mano drau
gas Petras! Jaučiau, kaip auga ta
sai žmoglškal-poviškas išdidumas, 
kaip jis tirpsta mano kraujuje ir

dilgina Dievo ar velnio vyrui’ į- 
kvėptą savimeilę... Ir aš matau sa
vo draugų pavydo žvilgsnius, o ma
no ausyse skamba jų pastabos, kai 
aš su ja šitaip dabar einu smėliu 
išbarstytais takais...

žiūrėkite, — jie sako, — ir 
aš raustu nuo pasididžiavimo, — 
žiūrėkite, kokios jos kojos, koks 
grakštus žingsnis, kokių linijų jos 
liemuo ir kokios bangos jos žvil
gančiuose plaukuose... — Et, vyrai, 
bet jūs nematote jos akių, nei jos 
lūpų, nei žanduose gundančių bu
čiuoti duobučių, — šitaip aš atsi
kertu draugų pastaboms, ir vėl 
grimstu savo vaizduotės puotoje.— 
Jūs nepažįstate jos ir nežinote, kas 
ji tokia, jūs nežinote kokia skaisti 
jos siela ir... — ir tu jos nepažįsti 
ir nežinai, kokia jos siela! — gar
siai jie šaukia jš kiekvieno kampo 
ir jų kvatojimasis toks įkyrus ir 
toks įžūlūs, kad nuo šitų balsų aš 
paleidžiu jos ranką ir ūmai sakau:

Kristina, — kodėl mes tyli
me?

— Todėl, kad jūs buvote labai 
toli nuo manęs. — ji sako, ir vėl 
įsikimba mano rankos ir po valan
dėlės priduria:

— Užeikime į šią kavinę.
— Two teas — paprašo Kristi

na padavėjos, kai ji praeina pro 
mūsų staliuką.

(b.d.)
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BRITANIJOS LIETUVIS

Įš tokių linksmesnių peltkų ne-1 
galima nepaminėti ir to fakto, kad 
pav. visas svietas’juokiasi iš Pary
žiaus komunistų tiek rašalo išlie
jusių. tiek triukšmo kėlusių prieš 
Koka Kola, prancūzų parlamen- 
tas, komunistams baisiai karingai 
intervenuojant, savo laiku vos 
neuždraudė amerikoniškos Koka 
Kola gamybos ir pardavimo Pran
cūzijoje. Komunistams tas ameri
koniškas gėrifnas buvo imperialis- 
tiškas, trustiškas ir t.t. Kas gi da
bar labiausiai JTO Koka Kola ge
ria? Gi Višinskis! Jis neužmiršta, 
eidamas pro JTO delegatų barą, 
scabtelti ir išgurkšniuotl bonkutės 
tos „kapitalistų trunkos".,. žurna
listų uždavinys Nr. 1 yra nufoto
grafuoti Višinskį, tuštinant Koka 
Kola bonką! iki šiol tai nepavyko 
—j u plačiapečiai, kaip šėpos, „an
gelai sargai“ grąsinančiai draudžia 
foiografamas į jų globotinį objek^ 
tyvus prie baro nukreipti...

Dėl visų tų kalbų Višinskis darosi 
Paryžiuje savotiškai populiarus — 
įvalr.omls progomis pašiepiamas, o 
kartais ir cituojamas. Tokia VI- 
šlnsK.o citata galėjo brangiai kai
nuoti žinomajam Paryžiaus advo
katui Fiorlot, kuris savo paskaito-' 
je apie individualinę la^vę 
dojo tokią apšviečiančią paties 
Višinskio frazę:

„Kaltinimas yra teisėta 
sovietų teisinės organizacijos; gy
nimas gi — nemalonus žentas“...

Tuoj po tos pakaitos adv. Fiorlot 
susuaukė „nemalonaus“ vizito. 
Pas jį atėjo adv. Nordman, pasižy
mėjęs- Kravčenkos kaltintojas, ir 
smarkiausiai užsipuolė adv. Flo- 
riot:

„Kertu lažybų iš dvidešimties 
vakarienių geriausiame restorane, 
kad toK.o sakinio Višinskis nėra 
ištaręs!", pasiūlė Nordmans. Flo- 
riot tokią „dvikovą“ priėmė ir su 
didžiausiu rūpesčiu ėmė ieškoti — 
kn.stis po savo archyvus ir užrašus. 
Pagaliau — laimėjimas! Sename 
„Izvestijų“ numeryje šis sakinys 
figūruoja straipsnyje, pasirašyta
me Višinskio...

Nordmanas, įtikintas, fundijo 
gausiam Fiorlot draugų būriui va
karienę su sąlyga, kad būtų išgerta „Romuva“ ir „Rūta", šventėje da- 
Po Člerką vodkos už kaltininką...

Izraelio delegacija pasakoja tokį 
anekdotą. Du Jų atstovai svarsto 
savo valstybės finansinius sunku
mus. Vienam dingteli gera mintis:

— Telieka viena išeitis pas
kelbti karą J. a. Valstybėms!

Aišku, žiūrėk, Vokietija pas
kelbė karą JAV, o dabar amerikie
čiai Ją atstato, remia. Japonija

MUSU GYVENIMAS
LITERATŪROS VAKARE

Manchesteryje, kol rinksis klau
sytojai ir pertraukų metų, jei pa
siseks suorganizuoti. norima duoti 
progos pasiklausyti lietuviškų 
plokštelių muzikos.

panau-

duktė

ELTOS ŽINIOS Lietuviai svetur
— Amerikiečių tel. agentūra 

AP praneša, kad tremty veikiančių 
pavergtų Rytų Europos kraštų 
egzilinių veiksnių, tarp jų ir lie
tuvių vardu buvo kreiptasi į prezid.

NOTTINGHAM AS
Prieš kurį laiką dažnai skaityda

vome „B. L.“, kad Nottinghamas 
kruta, juda. Bet paskutiniu metu 
apie' jį nieko negirdėti. Ar Nottin- 
ghamo didžiulė ir aktyvi kolonija’ 
nebus užmigusi, o gal totališkai 
išemigravusį į kurį nors kitą konti
nentą.

, Bet pasiteiravus pas vietos lietu
vius. išgirsti, kad Nottinghamas 
gyvas ir kruta, kiek Ūk sąlygos lei
džia.

Metiniame Nottinghamo skyriaus 
i susirinkime rinktą nauja valdyba, 

kur! ryžtasi duoti ko nors naujes- 
, nio ir geresnio. Iš pradžių buvo su

ruoštas paskaitų ciklas, kurios buvo 
įvairiomis temomis ir įvairių prele
gentų. „Romuvos“ klubo patalpose 

• sekmadienia’s po paskaitų būva 
šokiai. Bet , prieš pat Kalėdų šven
tes paskaitas teko nutraukti, nes 
ėmė trūkti klausytojų. Kodėl taip 
atsitiko. Turbūt, esame tiek išsila
vinę ir viską žiną, kad paskaitos 
jau nedomina, o geriau eiti į ..Pub“ 
ir ten siekti „angliško".mokslo.

Valdyba suruoš&iLjętuvos kariuo
menės šventę. Paskaitą skaitė pulk. 
Strimas. Meninę programą atliko 
„Rūta“ choras. Nors . buvo labai 
smarkus lietus, bet žmonių atsilan
kė daug, kas rodo gražų įvertinimą 
savos kariuomenės atliktų žygių.

Kalėdų švenčių; metu Nottingha
mo kolonijos vaikučiai turėjo savo 
šventę, kurios metu juos aplankė 
Kalėdų senelis, atnešdamas kiek
vienam po mažą dėžutę su įvairiais 
žaisliukais ar kitomis dovanėlėmis. 
Vaikučiai jam padekiamavo eilė
raščių. gi kolonijos mažiausia dai
nininkė Vandutė Galbuogytė padai
navo net solo daineles.’ pianinu 
palydint V.1 Untuliui. šią šventę 
suruošė skyriaus valdyba, kartu

nijds gyvenimas. Geriausios sėk
mės šį gražų užsimojimą įgyven
dinti!

Meno Sambūris irgi kruta, nors 
emigracija ir vedybos- kaskart vis
atitraukia aktyvių narių. Tik dėka Trumaną ir minist. pirmininką 
.Rūtos““ vedėjo V. Untulio ir pasi- Churchillį, kad jie per savo pasi
šventusių dainininkų, choras, su- tarimus neužmirštų taip pat bevil- 
mažėjusiu sąstatu, dainuoja minėj!- ūškos padėties R. Europoje soviet, 

tlranijos pavergtų tautų, jie turė
tų jau šiandien aptarti planus, 
kaip reiktų padėti tiems 120 mili
jonų vėl atgauti laisvę. Suvienyta 
Europa galės egzistuoti ir taika 
bus patvari tik tada, kai Rytų 
Europoje bus vėl atstatyta laisvė 
ir demokratybė, skelbiama tame 
buv. vengrų minist. pirmininko F. 
Nagy vadovaujamo komiteto atsi
šaukime, kuriuo buvo apeliuota į 
Trumaną ir Churchillį. Minimojo 
atsišaukimo turinį sausio 14 d. 
paskelbė ir Vak. Europos spauda.

— VLIKo ir VT pirmininkas 
prel. M. Krupavičius N. Metų pro
ga pasveikino Vokietijos kanclerį 
Adenauerį, linkėdamas „jo vado
vaujamai Vokietijos Respublikai 
1952 m. tapti dar reikšmingesniu 
veiksniu kovoj už taiką ir laisvę, 
sūrios taip išsiilgusi laukia lietu
vių tauta“.

— VLIKo ir VT pirmininkas M. 
Krupavičius Šveicarijoj gyvenan
čiam prel. K. šauliui, vienam iš tri
jų Vakarų pasauly esančių gyvų 
Vasario 16 d. akto signatarų, jo 80 
metų suaakties proga, kuri sueina 
sausio 16 d., minimųjų institucijų 
vardu pasiuntė nuoširužius svei
kinimus.

— vLIKo ir VI narys prof. J. 
Kaminskas, infoimuodamas JAV- 
se lietuvių organizacijas ir atski
lus veikėjus apie Lietuvos' laisvi- 
mino daroą Europoje ir kt., ypač 
šutai buvo sutiktas ten įsikūrusios 
met. inžinierių ir Architektų Są
jungos, tarp kurios narių yra daug 
jo ouvusių auklėtinių, dabar akty
vių menu vos ūkio programos atsta
tymo lėmėjų. Paskiausiai vėl išlei
stas naujas Lietuvos Ūkio atsta
tymo Studijų 
siuvmis. Juos 
J. Dačinskas.

— Kaip ir
taip ir šiemet 
atskirose priv. audiencijose visus 
prie Vatikano akredituotus diplo
matus. Tų priėmimų eigoje gruo
džio 27 d. buvo priimtas Lietuvos 
pasiuntinys prie šv. Sosto min. St. 
Girdvainis, lydimas pasiuntinybės 
attache S. Lozoraičio jr. Pasveiki
nęs Popiežių N. Metų p.oga, min. 
Girdvainis podėkojo Jo šventeny
bei už Vatikano nuolatos rodomą 
palankumą Lietuvai ir visus rūpes
čius jos vaikų likimui palengvinti, 
šv. Tėvo pageidavimu min. Gird
vainis atvaizdavo dabartines są
lygas okup. Lietuvoje-ir persekioji
mus, nukreiptus prieš Kat. Bažny
čią ir krašto rezistenciją, pažymė
damas, kad, nepaisydama visų 
sunkumų, lietuvių tauta, gaivina
ma gilių religinių ir tautinių sen
timentų, kovoja dėl laisvės, likda
ma ištikima Kat. Bažnyčiai ir šv. 
Sostui. Audiencijai pasibaigus, šv. 
Tėvas suteikė ypatingą apaštalinį 
palaiminimą jo paūes žodžiais 
tariant, „visados brangiai Lietu
vai".

Vykstantį religiniais reikalais 
į P. Ameriką vyskupą V. Brizgį 
VT įgaliojo aplankyti eilę P. Ame
rikos valstybių, Informuojant vy
riausybes. spaudą ir visuomenę 
apie Lietuvos 
paremti mūsų 
ypač prašant P. 
sybes paremti 
kad į artimiausią JTO sesijos pro
gramą būtų įrašytas Lietuvoje ir 
kt. Sovietų pavergtuose kraštuose 
vykdomo gemocido klausimas. 
Vyskupas V. Brizgys yra taip pat

muose ir parengimuose, gieda baž
nyčioje ir su lietuviška daina re
prezentuoja lietuvius anglų visuo- 

. menėje.
Vyturys

MIRĖ SAVANORIS PRANAS 
BUTKUS

Manchesteryje staiga mirė sava
noris kūrėjas Pranas Butkus.

NAUJA D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ VADOVYBĖ

D. Britanijoj apsigyvenę lietu
viai žurnalistai prieš d ve j is metus 
įkūrė Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
skyrių, tikėdamiesi, kad netrukus 
bus atkurta ir pati sąjunga. Nors 
daugumas jos narių ir valdyba yra 
apsigyvenusi JAV, bet ikisiol, ne
žiūrint raginimų ir skatinimų, ji 
ten sąjungos centro dar vis nėra 
atkūrusi. O reikalas tokį centrą 
turėti yra didelis, ypač lietuviškam 
reikalui atstovauti’ ten, kur jis tin
ka žurnalistams atstovauti. Kaip 
tik tokiam uždaviniui ir buvo An
glijoje įkurtas Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos skyrius. Jis 1 atstovauja 
lietuvius žurnalistus atitinkamose 
tarptautinėse organizacijose, o 
daugiausia — Tarptautinėje Lais
vųjų Europos žurnalistų Federaci
joje. Pastaroji aktingai veikia, 
gindama spaudos ir žmogaus teises 
nuo bolševikų sauvalės jų okupuo
tuose Europos kraštuose, ši Federa
cija, kaip gerai savo veikla užsire
komendavusi organizacija, yra 
pakviesta net į dvi JTO Tarybas, 
kaip patariamoji organizacija.
. LžS D. Britanijos skyrius turi 12 
narių ir veikla kiek praplėsta, kaip 
skyriui, kompetencija, atitinkamai 
prisitaikęs įstatus, nes, be skyriaus 
valdybos, jis turi Revizijos Komi
siją ir Garbės Teismą, kurie būtų 
nebūtini, jei .būtų sąjungos cent
ras.

lyvavo daugiau kaip 40 mažųjų ko
lonijos gyventojų.

Gruodžio 31 d. įvyko skyriaus su
sirinkimas aktualiems reikalams šiuo laiku įvyko visų šio skyriaus 
svarstyti jų tarpe ir paminklo sta
tymo ant buv. kolonijos gyventojo 
a.a. Flrinausko kapo, šiam dalykui 
vykdyti išrinkta komisija: S. Kas
paras, V. Melnykas ir M. Burba.

..Romuva“ ’ girdėti, žada įsigyti 
paskelbė karą JAV, o dabar ame- savo patalpas, kuriose galėtų tik- 
rikiečiai juos finansuoja.

— Tikrai, — sutinka pirmasis.
Skelbkime karą Amerikai.

Bet’paskui susigriebia:
— Palauk, o kokia katastrofa 

būtų, jei mes tą karą ko gero lai
mėtume!

Antras anekdotas atkeliavo iš 
Pragos.

Kalėjimas Čekoslovakijoje. Čia, 
kaip, kitur, prigrūsta kalinių — 
paskutinio „valymo“ aukų. Trys 
vyrai užmezga pažintį ir kalbas! 
apie savo kaltinimo motyvus.

Aš buvau prieš Clementis, — 
sako pirmas.

v_ aš buvau už Clementis..., ste
bisi antras.

— Aš esu Clementis, — užbaigia 
trečias.

rai pulsuoti visas lietuviškos kolo-

organų rinkimai. Valdybon išrink
ta: K. Obolėnas, F. Neveravičius ir 
prof. S. Žymantas Pirmieji du per
rinkti, o p. Žymantas naujai Išrink
tas. Revizijos komisijon; K. Barė- 
nas. L. Trilupaitis ir S. Kuzmins
kas. Garbės Teisman: A. J. Kaulė- 
nas. S. Laucius ir kun. Gutauskas.

PARYŽIAUS LIETUVIU KREIPIMASIS I JTO

J. M. — D. R.

NAUJI LIETUVIŲ TRĖMIMAI 
I SIBIRĄ *

Mus pasiekia, kad praeitų metų 
rugsėjo ir spalio mėnesiais Lietuvos 
gyventojus vėl palietė trėmimų 
banga. Iš miestų, miestelių ir kol
chozų buvo vežamos ištisos šeimos. 
Iš kolchozų buvo vežiami, daugiau
sia, „buožės“, tai reiškia, ūkininkai 

• patriotai. Kolchozų darbininkai bu
vo verčiami skųsti numatytuosius 
išvežti ir dalyvauti jų deportacijose. 
Trėmimų metodai ir NKVD taktika 
yra ta pati, kaip ir buvo 1941 metais

P-lę G. MONORY 
ir

P. A. LIETUVNINKĄ 
sukūrius šeimos židinį, sveikina 
daug laimės linki

V. Žukas
P-lę GIZELLĄ MONORY

Sausio 13 -d. Paryžiuje, šaipos 
Draugijos kviečiamas, susirinko 
įvairių profesijų ir socialinių sąly
gų gerokas, virš 100 žmonių lietu
vių būrys. Po pasitarimo savais 
savišalpos reikalais, buvo padary
tas trumpas pranešimas apie mūsų 
bylos padėtį tarptautinėse organi
zacijose ir bavo konstatuota tas 
liūdnas faktas, kad tose organiza
cijose tiek Lietuvos, tiek kitų pa
vergtų kraštų bylos viešai nekelia
mos ir iš viso apie jas mažai kalba
ma.

VLIKo paraginimą protestuoti 
prieš genocidą Lietuvoje pasekda
mi ir atsišaukimą ..sukilkime prieš 
tylą“ visa širdimi paremdami, Pa
ryžiaus lietuviai su tam gyvybi
niam klausimui priderančia rimti
mi priėmė ilgoką rezoliciją VLIKo 
atsišaukimo dvasioje ir specialiai 
komisijai pavedė ją pasirašyti ir 
Išsiuntinėti pagal nurodytus adre
sus.

Trumpai suglaudus, rezoliucijos 
turinys taks: Aukomis ir krauju 
išpirkusi savo laisvę ir pasiskelbusi 
Nepriklausoma, Lietuva žengę į 
naują gyvenimą moralinės, ekono
minės ir socialinės pažangos keliu. 
Sąžiningai vykdydama visas tarp
tautines prievoles ir įsipareigoji
mus. ji tikėjosi, kad taip bus elg
tasi jos link. Pasaulis yra plačiai 
informuotas ir žino kokia klasta, 
tarptautinių pasižadėjimų panieka, 
smurtu ir prievartavimu Sovietų 
Sąjunga pavergė mūsų ramų kraš-

ją iškilmingi aktai, kaip genocido 
pasmerkimas’ar visuotina žmogaus 
teisių deklaracija, sužadino naujas 
didžias viltis, bet jos sudužo. Pa
saulis nesiima iniciatyvos ištiesti 
pagalbos ranką kraujo klanuose 
skandinamai, koncentracijos sto
vyklose kankinamai, į svetimus 
tyrus mirčiai deportuojamai ir ki
taip dvasiniai ir fiziniai naikina
mai mažai tautai, kuri, tačiau, sa
vo kultūra ir dvasia yra tas Euro
pos vaikas ir kuriai, be to, savo 
istorijos raidoje sargybinio parei
gas prieš invazijas iš rytų nešdama^ 
ji tiek yra pasitarnavusi.

Senos emigracijos ir naujos 
tremties po laisvą pasaulį pabiru
sių lietuvių yra apie milijoną. Jie 
yra išryškinę tautos laisvinimo 
veiksnius. Juridiniai mūsų valsty
bė tebėra tarptautinės bendruome
nės narys, kurį atstovauja laisvuo
se kraštuose tebepripažįstama mū
sų diplomatija. VLIKas ir diploma
tija yra patiekę eilę memorandu
mų ir raštų, išdėstančlų mūsų kraš
to tragišką padėtį ir prašančią 
tarptautinės intervencijos. Tie 
prašymai vis dar pasilieka be atsa
ko. Kodėl? Paryžiaus lietuviai visa 
širdimi mūsų laisvinimo veiksnių 
akcijai pritaria ir visomis jėgomis 
ją remia, bet jų kantrybė išsenka...

Rezoliucija baigiasi taip:
...„Mūsų balsas yra mūsų tautos 

balso aidas. Prieš tuos, kurie taikos 
vardu nori pridengti vergiją ir

Komisijos darbų su
redaguoja dipl. inž.

kiekvienais metais, 
šv. Tėvas priėmė

įgaliotas padėkoti Lotynų Ameri
kos spaudai ir visuomenei už jos 
ligšiolines simpatijas, pareikštas 
mūsų tautai: Ta proga URT paruo
šė spec, promemoriją, vaizduojan
čią dabartinę Lietuvos-1 padėtį, 
aprašančią jai atstovaujančius 
veiksnius ir išryškinančią Lietu
vos aspiracijas, taip pat jos dabar
tinius rūpesčius.

— Venecuelos spauda apie Lie
tuvą ir vysk. Brizgio misiją. Vene
cuelos spauda šiltai atsiliepė apie 
lietuvius, juos statydama net pa
vyzdžiu kit. tautoms, kai jie pui
kiai užsirekomendavo savo draus
mingumu per visuotinį sąskrydį, 
paskum — kai buvo priimti spec, 
audiencijoj kard. Spellmano. Da
bar lietuvių ir pavergtos mūsų tė
vynės vardas vėl skamba Venecue
los spaudoj, o visi didieji sostinės 
dienraščiai, kaip „Universal“, 
„Estera","„La Religion“ ir „Natio
nal“ deda pirmuosiuose puslapiuo
se ir geriausiose vietose jo atvai
zdą, nuotraukas, kaip jis buvo su
tiktas tenykštės bendruomenės, su 
juo pasikalbėjimą apie dabartinį 
gyvenimą Sovietų pavergtoje Lie
tuvoje et.c Tai yra pirmasis Lietu
vos vyskupas, kuris lankosi Vene- 
cueioje. Vysk. Bnzgys padarė visą 
eilę oficialių vizitų, tarp jų nunci
jui mons. Lombardi, Caracas arki
vyskupui, kuris jį pakvietė pietų 
ir Kt. Ateity jis numato atlankyti 
ir kai kuriuos žymesniuosius val
džios pareigūnus. Lietuviams to
limesnėse kolonijose vizituoti vie
na lėktuvų bendrovė paskyrė ke
letą bilietų. Iš jų vyskupas V. Bnz- 
gys pasiryžęs aplankyti .bent ke
turias.

— sausio pradžioj į VLIKo būs
tinę padaryti vizito VLIKo vado
vybei buvo atvykęs žymus ameri
kiečių žurnalistas Leonardas 
ocnweitzer, kuris, kaip amerikie
čių spauuos koncerno News Servi
ce, auriam priklauso 93 spauoos 
organai, atstovas, nuolatos rezi
duoja Romioje. Ta proga jis turėjo 
piaCių pasikalbėjimų su VLIKo 
nariais, ypač aomėaamasis Lietu
voj vykusia ir tebevykstančia re
zistencija, partizaniniu pudėjimu, 
zmomų gyvenimu, religine padėti
mi, visa Lietuvos laisvinimo akci
ja bei lietuviškais veiksniais, vei
kiančiais 'Europoje ir Amerikoje. 
Prieš vykdamas į Europą, jis Va- 
Singtone matėsi su min. p. Žadei
kių.

bchweitzeris pažįsta visus žy
miuosius Rytų nuropos kraštų po
litikus ir žaliajame internaciona
le, ir LE Patariamojoj Grupėj. Ne- 

. seniai jis turėjo pasikalbėjimą su 
De Gasperiu, Adenauerlu ir kt., 
aplankė Sueco kanalo zoną ir 

. antrą kartą vyksta pas Franko. Iš 
vertingų informacijų, kurių jis 

. gavo iš VLIKo, pažaoėjo paskelbti 

. amerikiečių spaudoj Lietuvos by- 
į los reikalu tris straipsnius. P. 
\ bchweitzens nė tik nuoširdžiai 
. domėjosi ir informavosi aktua

liaisiais Lietuvos laisvinimo klau
simais, bet ir pats suteikė VLIKo 
vadovybei vertingų informacijų.

DBLS I-mo skyriaus narį
p. A. LIETUVNINKĄ 

ir
p. G. MONORY 

sukūrius šeimos židinį, sveikina 
laimingo gyvenimo linki

DBLS I-mo skyr. valdyba 
ir nariai

padėtį ir prašant 
kovą už laisvę, o 
Amerikos vyriau- 
mūsų pastangas,

munistų pavergtą Lietuvą JTO 
fortume;

2. Imkitės iniciatyvos ir darykit 
siūlymus padėtį ištirti vietoje;

3. Imkitės iniciatyvos ir jieško- 
kite ir raskite priemonių mūsų 
pavergtos tautos žudymui sustab
dyti ir grąžinti jai laisvę ir taiką“.

J. L.

ir
P. ADOLFĄ LIETUVNINKĄ 

sutuoktuvių proga sveikina ir lai
mingo gyvenimo linki 
y L. Trilupaitis

tą. Pasaulis žino, kokią vergiją 
kenčia mūsų tauta: žino ir tyli!

Visos tarptautinės institucijos, 
katp JTO ar tarptautinę moralę 
formuoją ir tautų laisves apsaugp-

klaidinti pasaulį, mes, laisvėje 
esanti minia, šaukiam į Jus. Duo
kite mūsų bylai eigą! Mes šaukiam 
ir maldaujam:

ĮU Prabilki t, pagaliau, apie ko-

Bostone, JAV, širdies liga, sulau
kęs 64 m. amžiaus, mirė žymus 
Amerikos lietuvių veikėjas adv. 
Fortūnatas Bagočius, buvęs S.L.A. 
prezidentas, socialistų partijos 
veikėjas, visuomenininkas ir kul
tūrininkas. (Būdamas didelis1 pa
triotas ir puikus kalbėtojas, F. Ba
gočius savo karštomis kalbomis, 
aunantis nepriklausomai Lietuvai, 
oaug prisidėjo sukelti Amerikos 
lietuvių tarpe Lietuvai pinigų. 
Antrojo karo metu, daug dirbo 
BALFe ir kitose Amerikos lietuvių 
patriotinėse organizacijose. Jo 
asmenyje Amerikos lietuviai nete
ko vieno žymiausiųjų visuomenės 
veikėjų.

Lietuvių S-ga Brazilijoje netru
kus žada minėti savo 20 metų gy
venimo sukaktį. Ta proga ruošiasi 
išteisti gausiai iliustiuotą metraštį.

Vi, Uriškevičius, vienas tremti
nių lietuvių, gyvena iš viešų paskai
tų apie komunizmą, Jls.daznaj su 
paskaitomis yra kviečiamas įvairių 
amerikiečių klubų Kalifornijoj.

Vincė Jonuskaitė, Lietuvos ope- 
’ ros solistė, atšventė scenos darbo 
. 25 m. sukaktį, jubiliejinis koncer

tas įvyko gruažio 2 d. garsiojoje 
New xorkp carnegie Recital Hali. 

. Amerikos lietuvių spauda ta proga 

. piaciai aprašė namininkės meninį 
aeuą ir ši koncertą. Apie šį V. Jo- 
nusumtės koncertą palankiai atsi
liepė ir ivew Yoi-ko oiozioji spauda.

metuvių, latvių ir estų bendruo
menių Vokietijoje centrinės įstai
gos įteikė bendrą memorandumą 
Aukštajam komisarui ir kitoms 
amerikiečių bei vokiečių įstaigoms 
dėl naujai suteiktų Sov. Sąjungos 
repatnacinės komisijos nariams 
teisių lankyti pabaltiečių stovyklas 
amerikiečių zonoje.

„Amerikos Balsas“ Kalėdų šven
čių proga Tėvynėn pardavė pulk. 
K. Griniaus paskaitą apie mūsų 
kariuomenės kūrimąsi ir jos kovas 
nei nepriklausomybės. Taip pat 
buvo perduotas „Kario“ red. kpt. 
a. Urbono žodis ir sveikinimas ko
vojančiai Lietuvai ir jos herojams 
— partizanams.

Vokietijoj, Gauttingeno sanato
rijoj, šiuo metu yra 80 besigydan
čių lietuvių.

P.L.B. Vokietijos Valdybos kny
gų leidykla ruošiasi išleisti naują 
laidą pagarsėjusios jau mirusio 
puk. Petruičio vaizdingos atsimini
mų knygos „Kaip jie mus sušaudė“.

Vakarų Vokietijoj praėjusių me
tų gale mirė kun. Paul Tittelbergas, 
buvęs Lietuvos vokiečių evangelikų 
liuteronų bažnyčios galva sen
joras.

Čikagoje, praėjusių metų gale, 
Valstiečių liauaimnkų aktyvesnieji 
veikėjai buvo susirinkę aptarti sa
vo partijos ateities veiklos klau
simus. .g.

Galutinai baigtas Bendruomenės, 
organizavimas. Dėka prieš metus 
sudaryto darbštaus Laikinojo Or-, 
ganlzacinlo Komiteto, šiandien Ar
gentinos Lietuvių Bendruomenė 
yru suorganizuota ir eina savo pa
reigas. Laikinasis Organizacinis 
Komitetas baigdamas savo darbą 
sušaukė visuotiną Bendruomenės 
narių susirinkimą, kuriame daly
vavo 57 Bendruomenės nariai iš 
visų apylinkių. Laik. Org Komlt-uo 
pirm. Ig. Padvalskiui pirmininkau
jant, Avellanedos pirm. agr. A 
šantarui sekretoriaujant, susirin
kime kun. Bazys išsamiai kalbėjo 
apie Bendruomenes paskirtį, o prof. 
D. Gruodis savo kalboje ragino vi
sus šeimų narius įsipareigoti skir
ti bent po vieną pezą per mėnesį, o 
vajų progomis, nepasigailėti ir vie
nos dienos uždarbio Bendruomenės 
reikalams.

Į Bendruomenės Tarybą išrink
ta 15 asmenų, o Vykd. Tarybos ko
mitetas iš 5 asmenų: pirmininkas 
— prof. D. Gruodis, vicepirm. — 
M. Tamoliunas ir A. Rinkevičius, 

■ sekretoriai — agr. A. Santaras ir 
J. Mišelis. Bendruomenės Valdybą 
sudaro; pirmininkas — I. Padvals- 
kis, vlseplrm. inž. L. Stašaitis ir 

! agr. S. Mikelionls, sekr. — L. Sruo
ga, iždln. — kun. Garšva, vald. na
rys J. Stasiulevičius. Garbės Teis-

ir

KETURI LIETUVIŲ BANKAI 
ČIKAGOJE

Čikaga, kaip Amerikos lietuvių 
sostinė, ne tik savo kultūrine, bet 
ir ekonomine veikla išsiskiria iš 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų, 
jas žymiai pralenkdama. Tarp dau
gelio lietuvių biznių, tenka pažy
mėti, kad Čikagoje puikiai veikla 
keturi bankai, kurių direktoriai ir 
visas tarnybinis personalas yra 
lietuviai. Privažiavus tremtinių,šių 
bankų veikla dar pagyvėjo, nes 
kiekvienas tautietis taupomus do
lerius neša į lietuvių bankus pasi
dėti, kuriuose indėliai yra apdraus
ti Federaliniame Banke iki 10.000 
dolerių sumai.

Jau laikas užsisakyti „B. Lietuvi"
šiems metams. ’ Jo kaina: metams — 32 šil., pusei 

(6 mėn.) — 18 šil., metu ketvirčiui (3 mėn.) 10 šil.

man: P^ Brazys, P. Mačernis, A.. 
Paršelis, Adolfas Sruoga ir VI. Ve- 
sellauskas. Revizijos komisijon; F. 
.Vaitkevičius, K. Norkus ir S..Kai--.i 
būtis.’

3



į

BRITANIJOS LIETUVIS
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š.m. sausio mėn. 19 d. Londono 

Lietuvių Meno bambūrįs paminėjo 
rašytojos Žemaitės 30-ąsias mir
ties metines. Sambūrio vaidybos 
grupė „Vaidila“ ta proga Londo
no lietuviams parodė žemaitės 2- 
jų veiksmų Komediją „ApslriKO“.

Prabėgomis tenKa pastebėti, 
kad šis pastatymas buvo ir savo
tiškas L. L. M. ssambūilo „jubnė- 
jus“. Tai Keturiasdešimtasis viešas 
(sambūrio pasiiouymas. Per paly
ginti laoai uumpą.laiKotarpl, ne
pilnus ovejls . metus, bamoūno 
cnoras, dazmausia arauge su tau-. 
Ulių somų g-upe, yra davęs per 
16-ą savuiannis-ų Koncertų lietu
viams ir svetuutauCiams ir drauge 
su vamy„os grupe.uaiyvavo dar ti
se pasiiouyriiuosev

Vaidyons grupė per dar trum
pėsiu rniKą yra pastačiusi. septy
nias premjeras, jų tarpe stamoius 
verKarUS; F. oCmnerrO „Klasta ir 
Mene“ ir. A. ,J. iuuueuu „iviuzi- 
nar“. viso vaidyovs grupė yra da
vusi ra speo.ramių nOrmone nei Ki
tose u. Britanijos vietovės.

įsuo metu sambūri Sudaro ketu
rios gi upė: u noras, kutio dirigen
tas ir oamburio meno vaoovas yra 
V. ivramaitis, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama V. Turutbs, vaidy
bos gr upe su reziScrmm ir ue^ora- 
turiuni A. J. nauienu pneKyje ir 
somų aapeia, vadovaujama A. Pe
što. sambūrio vaidybą suaaio: 
pirmininkas P. Masa^a-1įs, vicep. 
E. ateihyvė, sear. A. Teays, ižd. A. 
PukStys ir narys A. Vilkutis.

era pateiktos skaitlines yra iš 
tikrųjų inipozanuskos. Tačiau jos 
nebūtų aar tleK reikšmingos, jeigu 
uz jų nėoūtų dviejų pagrindinių 
daiyaų. Būtent — bambūiio pasi
statytojo tikslo, kuris skamba: 
„zaomti lietuvių Išeivių tautinę 
dvasią, skiepyti jiems 
džo bei dainos meilę, 
nesuzaioję galėtume 
laisvąją Tėvynę —
nuolatinio, tolydaus meninio sam
būrio tobuiėjimo.

Tiedu momentai nedviprasmiš
kai kalba už tai, kad L. L. M. Sam
būris yra didelis ir reikšmingas 
mūsų kultūrinis veiksnys. Jo akty
vumas, jo sunkaus ir neoėkingo 
daroo rezultatai iškelia .jt i tikrojo 
ir labai vertingo lietuviškos kultū
rinės veiklos reprezentanto postą.

Ar. mūsų visuomene Ir organiza
cijos tinkamai Įvertiną Sambūrio 
reikšmę ir ar pakankamai jo vei
klą moranal bei materialiai remia? 
Tai klausimas, l kurį turėtume pa
tys atsakyti.

Sprendžiant iš aprašomojo mi- 
nėjiirio, peršasi gana malancholiš- 
kos mintys. Apypilnė j salėj pasi
dairius, senosios mūsų emigraci
jos garbei tenka pasakyti, jog 
daugumą žiūrovų suuarė jos atsto
vai, jų tarpe p. Buiaitis su šeima, 
Kuris, atrado, nepraieidžia nė vie
no lietuviško parengimo.

Tačiau tik vaigais negalais vie
nur kitur galėjai pamatyti mūsų 
tremties šviesuomenės
Vienos rankos pirštų pakaktų 
jiems suskaičiuoti. Nė vieno mūoų 
orgamzac-jų vadovybių atstovo, tik 
vienas kitas intelektualas, jų tarpe 
gerb. kunigas Matulaitis.

Tad kaip čia yra? Ar ir mums, 
tremtiniams, reikės išgyventi ke
liasdešimt metų 
kad paslllgtume 
kad suprastume 
reikšmę, kad ji
ir remti. Mes daug savo paskaitose, 
susirinkimuose, suvažiavimuose 
kalbame apie Tėvynės meilę, apie 
lietuvybės išlaikymą, apie kultūri
ni darbą, daug prlšnekam pate
tiškų žodžių. Tačiau, kai atsiranda 
proga pasidžiaugti atliktu realiu 
kultūriniu darbu, kai reiktų ji ir 
moraliai ir materialiai paremti, 
mūsų ten nėra. Atrodo, kad laiko
me tai kiekvieno kito, tik ne savo 
pareiga.

Ar pareigos supratimo, ar lietu
viškojo jausmo vedami, l minėji
mą atvykę neapsiriko.

„Vaidilos" pastatymas buvo įdo
mus ir vertingas, ne tik, kaip lie
tuviško kultūrinio darbo pasireiš
kimas, bet taipgi ir grynai meni
niu atžvilgiu.

žemaitės kūrybai charakterin
gas, labai nesudėtingas, iš vaizduo
jamojo laikotarpio išrautas baž

režiserlaus A.J. Kaulelio

varsomis.

gimtojo žo- 
kad visa tai 

parvežti į
Lietuvą“, ir

atstovą.

nytkaimio gyvenimo trupinys mo
komose 
rankose sušvito tikromis meninio 
realizmo

Atrodo, kad veikalo pastatymas 
ir surežisavlmas režisenaus buvo iš 
anKsto nuodugniai pergalvotas ir 
suplanuotas ligi smulkmenų. Išda
voje gavosi vaizduojamos epochos, 
charakterių, aplinkos ir veiksmo 
harmonija.

Čia tenka, betgi, pastebėti, jog 
kai kurie kostiuminiai trūkumai, 
ypač Bugumilos apdare, atsiradę 
dėl finansinių sunkumų, kiek drum, 
stė speKtaaiio optišką oarnumą.

Didžiausiu trūkumu tenka laiky
ti nevisai tvirtą Kai kurių aktorių 
rolių mokėjimą. Tai varžė jų vai
dybą ir vertė naudotis suflerio pas
laugomis, kurios tarpais eizmo žiū
rovą. Zma.it šio trūKumo priežas
tis, reikia ji užmiršti, tačiau nega
lima jo praleisti nepastebėjus.

Kiek iš veikalo turinio, tiek ir iš 
vaidybinio taško, centrine figūra 
tenKa laikyti davatką Veroniką — 
S. Kaulėnienę. Tai ji yra viso to 
nesusipratimo ir triukšmo šaltinis 
bei sleia. Kaulėmenė su nuostabiu 
įsijautimu, temperamentu ir ribo
se apvaldytu šaržu sukūrė puikų 
Veronikos vaidmenį. Pantomini- 
niuose momentuose jos veido iš
raiškos bei aklų vaidyba buvo itin 
pulki ir tarpais net nutraukdavo 
žiūrovo dėmesį nuo šalia jos vyks
tančio dialogo.

V. šalčlūnas, ūkininko Mikos, 
šiupinio, vaidmenyje parodė ne tik 
labai gerą turimos rolės apdirbi
mą, bet ir nemažą asmenini vai
dybinį talentą. Jo sukurtas šiupi
nys buvo nepriekaištingai įtikinan
tis. Tegalima būtų prikišti tai, kad, 
vaizduodamas šiupinio kalbos de
fektą, šalčiūnas tarpais „nuryda
vo“ žodžių dalis, ir žiūrovas kai 
kurių žodžių reikšmės negalėjo 
„sugauti“. Vaizduojant kalbos de
fektą, tenka elgtis itin atsargiai, 
kad nenukentėtų replikos aišku
mas.

J. Zdanavičienė, vaidinusi šiu- 
plnienę, ypač antrame veiksme 
parode tikrus vaidybinius deiman
čiukus. Kivirčo ir barnių scenoje 
ji buvo tiek sugestyvi; jog tarpais 
vertė, užsimiršti esant spektaklyje.

O. Mamaltienė Bugumila — 
gerokai varžėsi scenos ir priklau
sė nuo sufleriaus. Tais, betgi, mo
mentais, kai tais dviem varžtais 
nusiKratydavo, ji rodė gerą įsigj- 
venlmą į vaizduojamą charakterį. 
Debiutantel tenka palinkėti viso 
geriausio tolimesniame jos .darbe 
scenoje.

Labai simpatišką, perdėm įtiki
namą ir vaidybiniai gerą vargoni
ninką sukūrė A. Mašaiaitis.

Levikė — D. Virkutlenė ir Juo
zas — J. Ulevičius, š.upmių vaikai, 
natūralumu, laisvumu ir gana ne
priklausoma laikysena scenoje nu
sipelnė pagyrimo. Ypač diaioginė 
juaviejų, antrame veiksme, scena 
buvo graži ir Sugestyvi.

Ypatingo, dėmesio ir pagyrimo 
vertos A.J. Kau.ėno dekoracijos 
Labai kukliomis priemonėmis, ta
čiau dideliu estetizmu, dekorato- su būrais, jis pergyveno daug nuo- 
rlus sudarė labai jaukius ir pa
trauklius scenovaizdžius.

„Apsiriko“ pelne karštą žiūrovų 
pritarimą ir padėką.

žiūrovai neapsiriko!
F. Neveravičius

už Tėvynės ribų, 
lietuviško žodžio, 
kultūrinio darbo 
mokėtume gerbti

KAIP BUVO SUŠAUDYTAS 
VYSKUPAS V. BORISEVICIUS

Amerikiečių spauda su 
seka ir atžymi taip pat 
religinį gyvenimą ir jos vadovų 
tremtyje žygius. Plačiai rašoma kaltas, — atsake vyskupas. — Pi- 
apie vyskupo V. Brizgio viešus pa
sirodymus ir jo misiją, ypač už
tariant mūsų pa vergtą tėvynę, 
prisiminti mirusio vysk. P. Bučio 
nuopelnai tėvų žemei, o ryšium su 
tuo „Nrth C. News", „cath. North
west Progress" ir kiti laikaščiai 
smulkiai aprašė, kaip buvo „teisia
mas" ir vėliau sušaudytas vyskupas 
V. Borisevičlus. Nors paskutinis 
Popiežiaus metraštis tebežymi ligi* esate nugalėtojai. Tačiau ateitis 
šiol jį kaip vyskupą, „kalinamą už 
tikėjimą“, tačiau minimieji spau
dos organai, remdamiesi naujes- 
nais pebėgėlių parodymais, rašo, 
kad vysk. Borisevičius buvo spec, 
bolševikų egzekucines komandos 
sušaudytas 1946 m. vasario 22 d. 
Vyskupą Sovietų saugumas paėmė 
tų pačių metų vasario 6 d. vidur
naktį iš Telšių. Paskum jis buvo 
įkištas į Vilniaus kalėjimą, kur 
jį be perstojo dvi savaites tardė 
soviet, tardytojai, galiausiai apkal
tintas, kad „ruošęs sąmokslą prieš 
liaudies vyriausybę ir yra liaudies 
priešas". Visas,, teismas“ buvo tikra 
sovietų praprastai mokama gerai 
inssenizuoti komedija. Nieko ne
padėjo nei kelių išgelbėtų žydų 
liudijimas, kad vyskupas nėra jų 
priešas, priešingai, rizikuodamas 
savo gyvybe, jis nacių okupacijos 
metu juos paslėpęs ir tuo būdu iš
saugojęs nuo sunaikinimo. Tačiau 
„teismas“ tą jų liudijimą atmetė, 
o teisėjas pastebėjo.- „Tai nieko 
negali kaltinamajam padėti. Vi
daus reikalų komisaras tvirtina, 
kad jis yra liaudies priešas ir šio 
krašto išdavikas“. Kai buvo pas-

dėmesiu
Lietuvos

kelbtas mirties sprendimas, teisė
jas paklausė ganytoją — rasi, pri
sipažins kaltas dabar. — Aš nesu

lieti Borisevlčiąu, — atslrto teisė
jas, kaip matote jūs esate mūsų 
rankose. Jūsų geri laikai jau pasi
baigė. Jūs buvote gerbiamas ir gal
vojote, kad turite didelę įtaką. Bet 
kur dingo tie visi jūsų globėjai da
bar. Mes. komunistai, esame nuga
lėtojai ir mes čia visados liksime. 
Jūs turėsite mirti. — Į tai vysku
pas atsakė: — Tiesa, šiandien jūs

yra Dievo rankose. Kristus neaplei
džia savo tarnų net mirties valan
dą. Toliau pranešime skelbiama, 
kad vyskupas buvo nuvestas atgal 
į savo celę ir dar tą pačią naktį 
sušaudytas.

„The Boston Pilot“ įsidėjo su 
vysk. v. Brizgiu pasikalbėjimą, 
nušviečianti, kaip komunistai 1947 
m. mėgino sukurti Lietuvoje „tau
tinę bažnyčią“, tik iš to niekas 
neišėjo. Iš 3 mil. krašto gyventojų 
90 proc. yra katalikai. Tačiau So
vietai kolonizacijos reikalais
atgabenę jau apie 200.000 saviškių, 
šiuo metu Lietuvoj stovi per 
80.000 raudonarmiečių ir apie 30.000 
‘visų rūšių slaptosios policijos. Dėl 
to negali būti jokios kalbos apie 
savaimingą krašto revoliuciją iš 
vidaus. Lietuvoje religija daug 
griežčiau persekiojama negu to
kioj Čekoslovakijoj ar Lenkijoj. 
Užtat ten labai aktyvūs pogrindžio 
krikščionys. „Tablet“ ta proga pa
žymai, kad komiteto, kuris rūpinsis 
būsimajai Lietuvai dvasininkų pa
ruošimu, garbės pirmininku sutiko 
būti kard. Spellmanas, kuris gerai 
žino Lietuvos reikalus.

NUOSTABUSIS ŽMOGUS

man tuč tuojau suimti" šį nepaken
čiamą bėgli-

Savo rūpesti papasakojau drau
gams — muzikui ir ūkininkui. Su
prantama, kad jie abu man prita
rė, jog mūsų štabas visiškai be pag
rindo jaudinasi dėl vieno anglo... 
Vos spėjome atvėsti ir nusiraminti, 
kai vėl telefonas suzirzė ir šiuo 
kartu buvau užklaustas, kokius 
žygius jau esu padaręs anglui pa
gauti?

Toks staigus ir pakartotinas vyr. 
būstinės raginimas įpykino mane. 
Todėl visai rimtai, atsakiau, kad 
jau viskas padaryta ir dar prieš 
naktį bėglys bus atvestas belaisvių 
stovyKlon.

Veikti ką nors, vis dėlto, reikėjo. 
Prisiminiau, kažkur skaitęs, kad 

už pabėgusių nusiKaltėllų pagavi
mą buvo skiriamos piniginės pre
mijos ir šis būdas dažnai atnešda- 
vęs teigiamų rezultatų. Kodėl ne
pritaikius jau išbandytą priemonę? 
Klausimas tik ■— kiek? Vengras 
tvirtino, kad už šimtą svarų pabė
gėlis bus sučiuptas iki vakaro. Bu
ras buvo tos pačios nuomonės. Aš, 
tačiau, pergalvojau. Jeigu jie tiki
na, kad bėglys bus pagautas, atseit, 
išmokėti reikėtų šimtą svarų. Ma
no supratimu tai buvo didoka su

yra ma; todėl siūliau 25 svarus. Po 
kelių minučių mieste kaboje ranka 
rašyti šitokio turinio skelbimai:

„25 svarus gaus tas, kas prista
tys V-tos policijos apylinkėn gyvą 
ar mirusį karo belaisvi W. Chur- 
chįllį.

LONDONO LIETUVIŲ STALO
TENISO

turėjo būti sekretorius, 
kelias svetimas kalbas, tu-

Sausio 14 — 16 dlėnŽi , Lietu* 
vių Namuose įvyko Londono lietu* 
vl6 stalo tenise turnyras, kuriame 
dalyvavo geriausi’Londono koloni
jos stalo tenisininkai. Penkių pir
mųjų vietų laimėtojai; H. Petkus, 
V. Bušmanas, S. Bosikis, V. Turūta 
ir J. Alklmavičius. Turnyras vyko 
taškų sistema ir praėjo jaukioje 
sportiškoje nuotaikoje.

Dauguma šio turnyro dalyvių 
(Išskyrus Petkų ir Bušmaną) tokio 
pobūdžio varžybose dalyvavo pirmą 
kartą, todėl žaidimas nepasižymėjo 
aukštesniu lygiu. Turnyro favori
tais buvo laikomi pirmųjų dviejų- 
vietų laimėtojai H. Peikus ir V. 
Bušmanas savo patyrimu ir žaidi
mo technika ryškiai išsiskyrę iš 
kitų dalyvių. Jų susitikimas, kuri 
trijų setų kovoje laimėjo H. Petkus, 
buvo dėmesio centre ir davė Įdo
miausią ir 
kovą, tris 
turnyre.

Turnyro 
yra patyręs 
sporto šaką pradėjęs kultivuoti dar 
Lietuvoje ir pasiekęs gerų rezulr 
tatų. 1950 m. visuotiname Anglijos 
lietuvių stalo teniso turnyre, Įvy
kusiame Halifaxe, laimėjo 4 vietą. 
Jam dalyvaujant 1950 m. rytinio 
Londono IV apygardos stalo teniso 
pirmenybėse, lietuviai toje apygar
doje išsikovojo I vietą.

Il-sios vietos laimėtojas V.Buš- 
manas taip pat stalo tenise nėra 
naujokas. Rimtai padirbėjęs, jis 
gali pasiekti šioje sporto šakoje 
visiškai gerų rezultatų. Gabumų 
tam pakankamai turi.

Visi kiti šio turnyro dalyviai buvo 
aiškiai žemesnės klasės už pasta
ruosius. Klek išskirtinas trečios 
vietos laimėtojas S. Bosikis paro
dęs neabejotinų stalo tenisininko 
sugebėjimų. Jeigu rimtai ir atsidė
jęs padirbėtų, jo asmenyje Londo
no lietuviai stalo tenisininkai Su
silauktų stiprios pajėgos.

Turnyrui pasibaigus, DBLS Cent
ro valdybos pirmininkas M. Bajo- 
rinas Lietuvių Namų direkcijos 
vardu tarė momentui pritaikintą 
žodį ir pirmųjų trijų vietų laimė
tojams {teikė dovanėles, už kurias 
H. Petkus turnyro dalyvių vardu 
Išreiškė padėką.

techniškai stipriausią
vakarus užsltęsuslame

laimėtojas H, Petkus 
stalo tenisininkas, šią

L. O. Haas
V-tos apylinkės sekretorius.“

Kai po kelių valandų niekas po- 
licijon Cnurchillio nepristatė, 
nusprendėme patys eiti jo ieškoti. 
Turėjome žinių, kad mieste yra 
gyventojų, simpatizuojančių ang
lams. Vienas tokių įtariamųjų bu
vo ir vietos pastorius. Reikėjo jo 
bute padaryti kratą. Buvome jauni 
ir neprityrę, todėl labai nedrąsiai 
įėjome į pastoriaus namus. Pats 
pastorius mus pasitiko ir, pamatęs 
prie mūsų diržų kabančius didžiu
lius pistoletus, šyptelėjo, sakyda
mas, kad jis turis vilčių, jog jų 
nereikėsią pavartoti jojo pastogėje. 
Vis dėlto vieną dalyką jojo bute 
mes radome įtartiną. Tai buvo di
delė skrynia, stovinti tamsiame 
prieangio kampe. Mūsų įtarimas 
pasitvirtino, kai pastorius tvirtinęs, 
kad jos negalįs atidaryti, kadangi 
jau seniai raktus pametęs. Mūsų 
spiriamas jis pats talKininkavo ją 
atidarant ir kirvių pagalba atvo- 
žėm dangtį. Skrynioje buvo įvai
riausių daiktų, tačiau Churchillio 
ten neradome. Kitame name viena 
anglė nenorėjo leisti atidaryti spin
tos. Mano pagalbininkas vengras 
tikino, kad jis turis nujautimą, jog 
ten kaip tik ir yra paslėptas bėglys. Bus renkama nauja klubo valdyba. 
Spinton įsilaužėm Jėga. Praskleidę Lietuvių Klubo valdyba
kabančias sukneles radome sandeli ' —X —
whiskės ir džino. Reikalingi darbininkai geležies
Vakarop vienas mūsų policininkų, rūdos atvirų kasyklų darbams. Gy- 
prancūzas, atsivarė jauną vyrą, venti galima stovykloje prie Kette- 
apsirengusl dryžuotu švarku. Poli- ringo. Pasiteiravimus dėl atlyglni- 
clninkas tikino, kad tai esąs tas, mo, darbo sąlygų ir kt. rašyti; Ml- 
kurio mes ieškome ir prisispyręs nes Manager, South Durham Steel 
reikalavo 25 svarų. Kai suimtąjį & Iron Co. Ltd., irchester ironsto- 
ištardėme, pasirodė, kad tai būta ne Co‘s Offlcę, littlę iręheąter, N-r. 
vieno švedo, kuri0 neturėjome jo- Wellingborough, 
klo pagrindo sulaikyti. Nežiūrint 
šito, policininkas reikalavo premi
jos, tvirtindamas, kad tai esąs 
Churchillis, tik jis norįs 
apgauti...

Ieškojimas užsitęsė dar 
dienas. Pagaliau gruodžio 
gavome patikimų žinių, kad 
stonas Churchillis atvyko į Durbą- 
nę, kur jis buvo labai iškilmingai 
sutiktas.

Prabėgo daug metų. Kai viena L. L. Meno Sambūrio vasario 3„ 
kartą sutikau Reuterio korespon- sekmadieni, 5 vai. p.p. parapijos 
dentus lordą Milnes ir lordą Sel- 
borną. jie manęs paklausė: — ko
kiais apskaičiavimais aš anuomet 
{kainavau Winstono galvą 25 sva- 
rąis?...“

Kiekvienas mūsų, paėmęs lai-linkėję 
kraštl, paklausęs radijo žinių, ar mokąs 

rlnt galvoje, mieste ir provincijoje 
gyvenančus svetimtaučius, šitokiu 
būdu man teko penktosios apylin
kės sekretoriaus pareigos. Be ma
nęs šios apylinkės policijos parei
goms buvo paskirtas pašto virši
ninkas M. Isac Alphen (olandas), 
prancūzų kilmės atsargos karinin
kas M. Mineau ir anglų ūkininkas 
Mr. N. James. Jie, tačiau, tiek buvo 
užimti savo asmeniškais re.kalais, 
kad ne visada spėdavo ateiti l trum
pučius kasdieninius posėdžius. Tuo 
būdu visas darbas užgulė mano ir 
mano dviejų pagelbininkų pečius. 
Vienas mano pagelbininkų buvo 
vengrų muzikas, kitas gi ■— jaunas 
būrų ūkininkaitis.

„Policijos būstinė buvo mažoje 
priemiesčio mokykloje, kurioje, 
mūsų džiaugsmui, radome seną 
fortepijoną. Juo vengras mums 
ruošdavo koncertus... Tų pačių me
tų gruodžio 13 'd. mūsų rami tar
nyba buvo sudrumsta: iš vyriausios 
būstinės telefonu pranešė, kad 
tūlas anglų belaisvis, Winstonas 
Churchillis,- pabėgo iš Staats Mo
delschool karininkų belaisvių sto
vyklos. Mūsų nustebimui vyr. būs
tinė laikė mus atsakomlngus už šį 
įvyki.,, Iš šito telefoninio pasikal
bėjimo pasidariau išvadą, kad dėl 
šio belaisvio pabėgimo vyr. būsti
nėje yra labai susirūpinta, nors šis 
dalykas man buvo visiškai neaiš
kus. Kai paklausiau, kodėl taip 
karščiuojamas! dėl vieno-kaž ko
kio anglo, buvau išplūstas už apsi
leidimą. Klek vėliau man buvo 
paaiškina, kad tas Winstonas 
Churchillis yra nepaprastai pavo
jingas bėglys, nes, nors jis ir buvo 
tik karo korespondentas, vis dėlto, 
jis sugebėjo Išsprogdinti vieną šar
vuotą būrų trauki11!- Pagalląu tas 
pats balsas telefono ragelyje įsakė

kino kronikoje pamatęs Winstoną 
Churchlllj, nežiūrint, ar būtume 
jojo vedamos politikos šalininkais, 
ar priešininkais, visada nustemba
me šito žmogaus neišsemiama ener
gija. ir proto -blaivumu, žmogaus, 
kuris devyrnollktojo šimtmečio po
litinėje arenoje stovėjo greta Pran
cūzijos milžino Ciemenceau, Itali
jos Cavoura, Anglijos Disraello ir 
šiandien tas pats žmogus, būdamas 
77 metų amžiaus tebestebina pa
saulį savo politine velnią, iškalbin
gumu ir sugebėjimais. Winsionas 
unurchiilis yra šiandien ir liks 
istorinė asmenybe, o būsimoms 
kartoms jis bus legendarimų vyru.

Sis serias storulis, kaip ji dažnai 
ir be ceremonijų vadina jo tau- 
tieč.ai, kuris sų cigaru dantyse 
laimėjo karą prieš medaliais ir 
uiizgučials apsikarsčiusius vokie
čių feldmaršaius, jau išorine savo 
išvaizda nėra paprastas. Tačiau 
prieš u,augeli metų jie nebuvo nei 
senas, nei „stormis“. Jojo jaunystė 
yra nepaprastai audringa, iki jis 
įsopė į valstybės vyrus buvo nar
sus kareivy ir aistringas laikraš
tininkas. Pietų Afrikoje, karuose

M. K.

LIETUVIŲ KLUBAS 
43, Holland Park, W. 11.

Sausio 27 d., sekmadieni, 16 vai. 
Lietuvių namų patalpose 

š aukiamas 
klubo narių 

SUSIRINKIMAS

P. GIZELLĄ MONORY 
ir

P. ADOLFĄ LIETUVNINKĄ 
sutuoktuvių proga sveikina ir švie
saus gyvenimo linki

S. ir V. Palubeckai
— o —

p. M. MAJUTĘ
ir ' •

p. PRANSKEVICIŲ 
sukūrusius lietuvišką šeimos židi
nį, sveikina ir linki gražaus, Ilgo 
gyvenimo.

tykių. Minėto karo metu jis paten
ka olandų belaisvėn. iš belaisvės 
pabėga ir šį savo pabėgimą aprašo 
laikraščiuose.

Maždaug po 58 metų Vakarų 
Europos spaudoje pasirodė olandų 
laikraštininko L. O. Haas'o atsi
minimai, kuris taip pat dalyvavo 
anglų — būrų kare, tik būrų pusė
je. L. O. de Haas'as savo atsimini
muose pasakoja, kaip jis 1893 m. 
buvo paskyręs kainą už busimojo 
pasaulinių karų didvyrio galva.

1893 m. spalio m. de Haas'as 
buvo viename kavalerijos dalinyje, 
kuri sudarė olandų savanoriai, jo
jo dalinys jau kelis kartus buvo 
susidūręs su anglais Natalo fronte 
ir tuose susidūrimuose olandai 
laikėsi kietai.

„Tikriausiai būčiau likęs geru 
kariu, — rašo de Haas'as. jei ne 
telegrama iš Pretorijos, kurioje 
buvo įsakoma man persikelti l 
užfrontę ir pereiti policijos žinion. 
Kadangi sostinėje karo metui po
licijos pajėgos buvo nepakanka-

- X “
INFORMACIJŲ AGENTŪRA.

Duodami patarimai ir informacijos
Įvairiais skyrybų paieškojimų, blz- 

kelias nl° lr kItais reikalais. Agentai D. 
21 d. 
Win-

mus

Britanijoje. JAV, Indijoj ir Afrikoj. 
Kreiptis raštu ar žodžiu; Enquiries 
Incorporated, Continental Section, 
23, Stanley Gardens, Lgndon, W. U-

salėje šaukiamas 
metinis susirinkimas 
Darbotvarkėje — 

valdomųjų organų rinkimai. ■ 
yaldyba

J. Blažys

Printed for the Lithuanian House Ltd. by Veritas Foundation Press, 12, Praed -Mews, London W. 2. Tel.

— o —
P-lę ELENĄ PAREŠTYTĘ 

ir mūsų skyriaus narį 
p. ANTANĄ NAVICKĄ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židi
nį, sveikina ir laimingo gyvenimo mos, jas turėjo sustiprinti kariai, 
linki. Visas miestas buvo suskirstytas i

Manchesterio skyr. valdyba keletą apylinkių. Kiekvienoje apy-

MARYHOWANE-
SLEDZIE

JEI NORI SKANAUS KONTINENTIŠKO MAISTO 
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže, 

raugintų kopūstų ir kitų 
goodfare 

gaminių.
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVE.

Maisto pakavimas — Importas — Urmo prekyba
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7. 

Telefonas; BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
Telegramos: ..Goodfare, Manchester 7."
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