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NAUJOJI 
KARALIENE

„Visų akivaizdoje parelšku, kad 
visas mano gyvenimas, ar jis būtų 
ilgas ar trumpas, bus pašvęstas 
tarnauti Jums ir mūsų didelei im
perinei geimai, kuriai mes visi pri
klausome“.

Tokią dedikaciją davė Jos Dide
nybė karalienė Elžbieta savo 21 
metų gimtuvių proga, dar būdama 
princesė ir nesvajodama, kad jai 
ateis taip greitai proga pažadą iš
pildyti. Pačioje gyvenimo pradžio
je, būdama vos 25 metų amžiaus, 
princesė Elžbieta buvo pašaukta 
aukščiausioms Imperijos parei
goms — būti Anglijos ir dominijų 
karaliene ir Commonwealtho gal
va.

Nors šiandien monarchų teisės 
yra labai susiaurintos, jų pareigos 
tebėra labai didelės. Monarcnas 
simbolizuoja tautą, nepertraukia
mą valstybės tęstinumą. Jo kiek
vienas žingsnis yra sekamas, jis 
visuomet ir visur yra žmonių aky- 

minlsterlai ir 
patys aukščiausi

se. Jį gerbia 
gatvių šlavikai, 
ir patys žemiausi valstybės ir tau
tos pareigūnai. Jį savo monarchu 
ir ausščiausiu simboliu laiko ne 
Lis Anglija, bet ir dominijos kolo
nijos ir p.otektoratai. Karalius ar 
karalienė yra vienintelis pastovus 
tos didelės Britų Imperijos jungi
nys.

Tokios aukštos ir sunkios parei
gos gali įbauginti įr didelio patyri
mo valstybės vyrą, o tuo labiau 
jauną princesę, kuriai likimas už
dėjo imperinę karūną. Kada kitos 
jos draugės tokiam amžiuje rūpi
nasi savo asmeniniais reikalais, 
vakaruškomis, berneliais ir p., jau
noji karalienė savo laiką turi pa
švęsti valstybiniams reikalams, pa
sirašinėti dokumentus, 
aukštus pareigūnas, duoti savo pa
tarimus, dalyvauti įvairiose iškil
mėse Ir savo privačiame šeimyni
niame gyvenime būti pavyzdžiu 
tįsiems. Karalienė turi griežtai ne
rodyti prielankumo tai ar kitai 
partijai. Tiesa, kad jos atsakomy
bė valstybiniuose reikaluose yra tik 
simbolinė, nes už tai atsako vyriau
sybė. Nežiūrint to, suverenas turi 
didelės įtakos į krašto reikalų 
tvarkymą ir savo asmenybe gali 
pakreipti valstybės ir tautos vairą 
į vieną ar kitą pusę.

Karalienė Elžbieta, dar būdama ropoję. Paskiausiai, Prancūzijos vy- 
10 metų amžiaus, žinojo, kad jai 
vieną dieną reikės būti Imperijos 
galva ir toms pareigoms ruošėsi. 
Nestebėtina dėl to, kad ji nuo pat 
pirmų karaliavimo dienų, pasijau
tė savo pareigose „kaip namie" ir 
tuo užtikrino kraštą, kad Jurgio VI 
palikimas bus tęsiamas ir monar
chijos institucija stiprės.

Netenka nė kiek abejoti žmonių 
lojalumu naujai karalienei. Jos Di
denybę pažįsta ne tik šio krašto, 
bet ir Commonwealtho kraštų gy
ventojai. Jie sekė jos gyvenimą 
nuo pat mažens, ją pamėgo, ją my
li ir ją gerbia. Per savo paskutinę 
kelionę po Kanadą, Jos Didenybė 
užkariavo žmonių širdis įr Kanada 
pirmoji pasiskubino paskelbti El
žbietą savo karaliene.

Laimė lydėjo asmeninį karalie
nės gyvenimą. Kada ji vedė jauną, 
gražų ir populiarų Edinburgho ku
nigaikštį, visiems buvo žinoma, 
kad tai buvo meilės vedybos. Jau
noji greitai susilaukė sosto 
įpėdinio, princo Karolio ir vėliau 
princesės Anne. Turėti berniuką ir 
mergaitę yra juk kiekvienos šei
mos troškimas. Pažįstant karalie
nės auklėjimą ir jos tėvų laimingą 
šeimynišką gyvenimą, galima drą
siai tvirtinti, kad Jos Didenybė ras 
asmeninę laimę ir poilsį nuo sun-

VARGAS SU EUROPOS KARIUOMENE
Einant prie galutino Europos -Prancūzijos socialistai sutiko duo- 

kariuomenės, arba dabar jau pla
tesne prasme vartojamo termino 
— Europos Apsaugos Bendruome
nės — organizavimo, pradedama 
susidurti su vis didesnėmis kliūti
mis. Tas gal ir yra neišvengiama, 
darant tokius didelės svarbos isto
rinius nutarimus ir taip greitai. 
Viešoji opinija dar nespėjo viso to 
tinkinai suvirškinti ir prie to pri
prasti.

Didžiausią Europos Apsaugos 
Bendruomenės organizavimo kliū
tį sudaro Vokietijos problema. Vo
kietijos apginklavimas ir jos ka
riuomenė yra būtini dalykai Euro
pos apsaugai. Su tuo dauguma su
tinka, bet dėl įormos nuomonės 
išsiskiria. Pati Vokietija (vakarų) 
sako: jei norite, kad mes vėl va
rytumėme savo žmones į uniformą 
ir lietume kraują, tada mus turite 
laikyti lygiais su visais ir turite 
mumis pasitikėti, kad mesi savo 
ginklų neatšuktume prieš jus.

Prancūzija gi, iš vienos pusė bi
jodama vokiečių karinės galybės 
atsikūrimo, o iš kitos pusės Ameri
kos spaudžiama sutiko, kad būtų 
organizuojama Vokietijos kariniai 
daliniai, bet tik vakarų valstybių 
kontrolėje, neleidžiant Vokietijai 
organizuoti tautinės kariuomenės 
generalinio štabo ir neleidžiant jai 
gaminti sunkesnių ginklų bei lėk
tuvų. Tam pasiekti ir buvo supro
jektuota Europos kariuomenė, ku
riai ir Vokietija duotų kontingen
tus.

Europos kariuomenės klausimas 
buvo svarstomas Vokietijos ir 
Prancūzijos parlamentų. Iš Vokie
tijos pusės svarbiausios sąlygos bu
vo, kad Vokietijai būtų duota ne
priklausomybė (baigta okupaci
ja) ir kad ji būtų priimta pllna- 

priimti teįSįU nar.iu į Atlanto Paktą. Pran
cūzijos sąlygos yra: Vokietijos kon
tingentai neturi būti rekrutuoja
mi, kol Europos kariuomenės su
tartis nebus visų dalyvaujančių 
valstybių parlamentų priimta; jo
kia valstybė neturi būti priimta į 
Atlanto Paktą be suinteresuotų 
valstybių parlamentų sutikimo Ir 
taip pat neturi būti priimtos vals
tybės, turinčios teritorinius reika
lavimus; toliau reikalaujama Ame
rikos ir Anglijos garantija prieš 
VoKietijos milicanzmą ir tų valsty
bių karinių dalinių palikimą Eu-

riausybė įpareigojama atnaujinti 
žygius, kad įtraukti Britaniją į Eu
ropos kariuomenę.

Kaip Vokietijos taip ir Prancūzi
jos vyriausybės turi daug vargo su 
opozicijos partijomis ir tos sąlygos 
buvo priimtos daugiausiai, kad 
patenkinti opoziciją. Socialdemo
kratai Vokietijoj yra iš viso prie
šingi Vokietijos apginklavimui, gi 

klų pareigų savo šeimos židiny. 
Atomų, diktatorių ir vergijos pa
saulyje yra gražu žinoti, kad yra 
pasaulio dalis, kurios vyriausias 
suverenas valdo žmones ne kalėji
mų ir vergų stovyklų pagalba, bet 
savo pavyzdžiu, pagrįstu laimingu 
šeimos gyvenimu.

Mes, lietuviai, jau irgi turėjome 
progos pažinti naująją karalienę, 
kada per Baltų Tarybą mes jai įtei
kėme vestuvinę dovaną. Nors ji 
gavo tūkstančius dovanų iš visur ir 
iš visų, ji vis dėlto rado laiko at
siųsti mums jos pačios pasirašytą 
padėkos laišką. Tai mes labai bran
giname ir linkime Jos Didenybei 
ilgo ir laimingo karaliavimo. Nau
jai sosto valdovei mes atiduodame 
mūsų lojalumą ir paramą, ką mes 
teikėme ir jos garbingos atminties 
tėvui. 

tl vyriausybei pasitikėjimą tik, kai 
vyriausybė priėmė anksčiau pa
minėtas sąlygas. Tas viskas labai 
sulėtina Vokietijos apginklavimą.

Europos apsaugos klausimai, .o 
taip pat Vokietijos santykiai su 
vakarų valstybėmis buvo šią savai
tę svarstomi Britanijos, Prancūzi
jos ir Amerikos užsienių reikalų 
ministerių Londone. Ypatingas dė
mesys buvo atrelptas į sutartį, ku
ri turės pakeisti dabartinį okupa
cinį statutą Vokietijoj ir duoti Vo
kietijai daugiau nepriklausomybės. 
Į pasitarimus vėliau buvo, pakvies
tas ir Vokietijos kancleris Dr. a- 
denauerls, kuris bu atvykęs 
raliaus laidotuves. Posėdžiai 
sunkūs ir kontroversiški, 
paslapties, kad Amerika yra 
tenkinta Europos
progresu. Prancūzijos pastytos są- tais. Pasitarimams pasibaigus, an- 
lygos Vokietijos apginklavimui 
gali labai ilgai nutęsti arba net ir 
vfisai Išardyti Europos kariuome
nės sudarymą’ Nestebėtina, dėlto.

į ka- 
buvo 
Nėra 

nepa-
susivienijimo

RUSIJA MEILINASI PRANCŪZIJAI
Svyravimai dėl Europos kariuo

menės kūrimo Ir ypatingai prieš 
Vokietijos apginklavimą nukreipti 
Prancūzijos parlamento debatai 
davė Rusijai progą vėl atgauti ini- 
clayvą Europos politikoje. Tą pro
gą sovietai greitai išnaudojo, tam 
tikslui panaudojant rytų Vokieti
ją. Rytų Vokietijos vyriausybė pe
reitą savaitgalį apeliavo į visas ke
turias okupacines valstybes (Ame- mente gavosi įspūdis, 
riką, Britaniją, Prancūziją ir Ru
siją) pagrelnti Vokietijos taikos 
sutartį. Laisvų rinkimų visoj Vo
kietijoj klausimas, kuris ikį šiol 
buvo svarbiausiu sovietų propa

Lisabonos Konferencija
Trečiadenį Lisabonoje prasidėjo 

Atlanto Pakto organizacijos kon
ferencija, kuriai priduodama daug 
reikšmės. Per šią konferenciją 
buvo tikimasi galutinai susitarti 
dėl santykių tarp Atlanto Pakto 
o-jos ir Europos Apsaugos ben
druomenės, tačiau sutiktos kliūtys 
organizuojant Europos kariuome
nę, greičiausiai privers šį klausi
mą dar atidėti. Dėl Vokietijos da
lyvavimo Europos apsaugoj Pran
cūzija ir Amerika laikosi skirtin
gų nuomonių. Amerika nori gin
kluoti Vokietiją ir sutnkant su 
Vokietijos reikalavimais, kas prie
šinai Prancūzijosa nusistatymui. 
Britanija šiame reikale laikosi vi
durio kelio įr ieško kompromiso 
tarp tų dviejų pažiūrų. Tuos klau
simus plačiai aptarė savaitės pra

džioje tų trijų valstybių užsienio 
reikalų ministeriai Edenas, Ache
sonas ir Schumanas Londone.

Kitas svarbus klausimas, kurį 
svarstys Lisabonos konferencija, 
tai pačios Atlanto Pakto organiza
cijos struktūra. Siekiama, kad ta 
organizacija įgautų pastovų, o ne 
periodinį žpobūdį. Tam tikslui no
rima paskirti nuolatinį sekretorių. 
Juo yra numatytas Kanados užsie
nio reik, min. Pearson.

Per konferenciją bus taipgi su
sitarta dėl nuolatinės tos organi
zacijos būstinės. Anglai nori, kad 
centras būtų Londone, gi prancū
zai siūlo Paryžių.

Kad sustiprinus karinės vadovy
bės prestižą, manoma bus duota 
daugiau teisių kariniam vadu; gen. 
Eisenhowerlul.

Vld. rytų gynybos klausimas irgi 
bus svarstomas ir čia neabejotinai 
bus paliesti Britanijos įr Egipto 
santykiai.

kad Achesonas ir Edenas, siekdami 
Išgelbėti Europos kariuomenę, da
rė viską, kad Prancūzija būtų nuo
laidesnė Vokietijos reikalu ir kad 
kilę įtarimai tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos būtų pašalinti.

Tačiau nežiūrint didelių sunku
mų ir kliūčių, užs. reik, minlste- 
rių pasitarimai tarpusavy ir su 
Adenaueriu Londone davė teigia
mus rezultatus ir, atrodo, bent lai
kinai išgelbėjo Europos Apsaugos 
Bendruomenę nuo per ankstyvos 
mirties. Po pasitarimų išleistame 
komunikate sakoma, kad pasitari
mai pašalino kliūtis, kurios iki šiol 
sulaikė sutarčių sudarymą. Taip 
pat duodamas pažadas laikyti Eu
ropoje savo kariuomenes, kas davė 
■pasitenkinimo Prancūzijai. Komu
nikate išreiškiamas visų dalyvių 
pasitenkinimas pasiektais rezulta- 

tradienį Edenas, Achesonas ir 
Schumanas išskrido į Lisaboną At
lanto, Pakto organizacijos konfe- 
rencij ą.

gandos objektu, tapo nustumtas į 
šalį. Taip pat tapo užmirštas rei
kalavimas suvienyti visą Vokietiją, 
ant ko komunistai anksčiau baza- 
vo savo propagandą vakarų Vokie
tijoj.

Paskutinis sovietų propagandos 
įrankis — Vokietijos taikos sutar
tis — yra pirmoje eilėje taikomas 
Prancūzijai. Per debatus parla- 

kad Pran
cūzija daugiau bijosi Vokietijos, 
negu Rusijos agresijos. Sovietai 
pasišovė duoti prancūzams atsa
kymą: sudaryti Vokietijos taikos 
sutartį, ir tada nereikės Vokietijos 
ginkluoti ir Prancūzijai nebus a- 
gresljos pavojaus.

Kaip prisimename, vien tik dėl 
Rusijos nekompromislnės laikyse
nos Vokietijos talkos sutartis ne
galėjo būti iki šiol sudaryta, įr ši 
paskutinė rytų Vokietijos vyriau
sybės apeliacija, padaryta sovietų 
įsakymu, tikrumoje siekia ne tai
kos sutarties sudarymo, bet sus
tabdyti vak. Vokietijos apginkla
vimą ir Europos kariuomenės 
suorganizavimą. Prancūzija, bijo
dama Vokietijos karinės galybės 
atkūrimo, yra geriausia dirva tai 
sovietų propagandai.

Komunistų pasiūlymas pagrei
tinti Vokietijos talkos sutarties su
darymą turi vieną didelį minusą. 
Nieko nesakoma, kas per derybas 
turėtų atstovauti Vokietiją. Komu
nistų pareigūnai kalba, kad jei 
patys vokiečiai negalėtų susitarti 
dėl atstovybės išrinkimo, tada ga
lėtų alijantai paskirti delegaciją.

ELŽBIETA l-JI AR II-JI
Škotijos nacionalistai pranešė, 

kad jie nesutinka su karalienės ti
tulu — Elžbieta II-ji. Jų nuomone, 
karalienė turėtų vadintis Elzbieta 
I-ji, nes pirmoji Elžbieta buvo tk 
Aniglijos karalienė, kada Škotija 
dar tebebuvo atskira karalija.

Karalienės titulo
Škotijos nacionalistų o-jos tary
ba eis į teismą. Apie tai yra pain
formuotos visos Britų dominijos.

nustatymui

UŽUOJAUTA

Ponui Karoliui Lėderiui ir p-Iei 
Aldonai Lėderytei, liūdintiems 
dėl brangaus tėvelio mirties, 
reiškiu širdingą užuojautą.

V. Steponavičius

BRITANIJA SPROGDINSjįATOMO BOMBA.
Gandai, kad ir D. Britanija jau 

turi pagaminusį atominę bombą, 
pasitvirtino. Iš No. 10, Downing 
Street (mlnlsterio pirmininko re
zidencija), pirmadienį buvo oficia
liai pranešta, kad šiais metais Bri
tanija sprogdins savo atominę bom
bą Australijos dykumose. Austra
lijos vyriausybe tam davė sutikimą 
ir Australijos mokslininkai akty
viai prisidės prie tyrimų.

Amerika buvo pasiūliusį sprogi
mą daryti Amerikoje, tačiau Brita
nija atsisakė tą pasiūlymą priimti. 
Amerikoje tačiau jaučiamas pasi
tenkinimas tuo pranešimu iš Lon
dono, nes laisvo pasaulio karinė 
jėga, tuo dar turės sustiprėti. Nieko 
nežinoma, kokios rūšies bomba bus

NUOTAIKINGA
Pačius kontroversiškiausius da

lykus atidėję į šalį, abiejų šalių de
legacijos mėgino susitarti dėl kitų 
dviejų dalykų; taikos konferenci
jos, kuri turėtų įvykti po paliaubų 
ir dėl neutralios komisijos paskyri
mo paliauboms prižiūrėti.

Dėl pirmojo punkto komunistai' 
reikalavo, kad per talkos derybas 
būtų svarstomi politiniai klausi
mai, turį ryšį su Korėja. Alijanti 
su tuo nesutiko. Komunistai tada 
sutiko Išbraukti sakinį apie politi
nius klausimus ir vietoj to įrašyti 
žodžius „et cetera“ (ir 1.1.) Alijan
tai tam pritarė, bet kartu pridėjo 
savo „et ceteros“ žodžio interpre
taciją, kad tas turi apimti tik ka
rinius Korėjos reikalus.

Nesutikimų pagrindu yra tas fak
tas, kad komunistai nori ta proga 
svarstyti ir kitus klausimus kaip 
komunistinės Kinijos prie pi imą į 
J ungtines Tautas, Cangkaišeko 
vaidmenį Formozoje ir p. Alijantai 
prie to nenori derybų prileisti, nes

KARALIAUS ŽMONA DĖKOJA
Patirta, kad velionies karaliaus 

našlė ateity nori būti vadinama: 
„Karalienė Elzbieta, karalienė Mo
tina“.

Pereitą sekmadienį Jos Didenybė 
davė spaudai savo padėkos pareiš
kimą, kuriame dėkoja už pareikštas 
simpatijas ir užuojautą jos vyro 
mirties proga. „Jis Jus visus mylė
jo: kiekvieną iš Jūsų kuo nuošir
džiausiai.

Tai yra, kaip Jūs žinote, tai, ką 
jis visuomet mėgino Jums pasakyti 
per savo metinius kalėdinius lin
kėjimus; ir tai buvo pažadas, kurį 
jis davė per savo karūnavimą“. Jos 
Didenybė toliau išreiškė pageida
vimą tęsti vieną tą darbą, kurį ji 
su karalium stengėsi visuomet at
likti. Palinkėdama visiems taikos 
Ir Dievo palaimos, ji prašė visų 
duoti savo lojalumą ir paramą jos

PARLAMENTAS SUSIRINKO
Aukštieji ir žemieji parlamento 

rūmai, kurie buvo pertraukę darbą 
dėl karaliaus mirties, vėl susirinko 
posėdžiams antradienį. Dėl tos per
traukos parlamento darbas turėjo 
būti pertvarkytas ir kai kurių da
lykų svarstymas turėjo būtį atidė
tas. Socialinio saugumo mokesčių 
įvedimo ir geležies ir plieno atval- 
stybinimo įstatymai buvo atidėti 
vėlesniam laikui.

žemieji rūmai šią savaitę dau
giausia užsiėmė bėgamaisiais ne- 
kontroverslnials reikalais. Audra 
prasidės kitą savaitę, kada bus tę
siami prieš karaliaus mirtį pradėti 
užsienio politikos debatai. Tada 
bus svarstoma opozicijos rezoliu
cija, kurioje Churchillis yra kriti
kuojamas už savo kalbą Amerikos 
kongrese, kas liečia Britanijos lai

sprogdinama Austrdlijoj, bet Ame
rikos laikraščiai mano, kad tai ne
bus Amerikos atominės bombos 
kopija, bet visai kitokio galinges
nio pobūdžio bomba.

šią savaitę taip pat buvo pra
nešta kad ir Amerika darys toli
mesnius atominių bombų sprogdi
nimus prie Enlwetok, Pacifiko van
denyne. Tyrimuose dalyvaus sau
sumos, vandenyno ir oro karinės 
pajėgos.

Tikimasi, kad šie paskutiniai 
įvykiai atominėj srityje prives prie 
glaudesnio bendradarbiavimo Ir 
žinių pasikeitimo atominės bom
bos reikalais tarp Amerikos ir Bri
tanijos. Iki šiol Amerika nenorėjo 
Išduoti savo paslapčių Britanijai.

TAIKA KORĖJOJ
jie žino, kad tuo keliu einant nėra 
vilties pasiekti taikos Korėjoj.

Į komisiją paliauboms Korėjoj 
prižiūrėti komunistai pasiūlė Len
kiją, Čekoslovakiją ir Rusiją. Ali
jantai priėmė pirmas dvi valstybes, 
bet vetavo Rusiją, nes ji nėra neu- 

Itralį Korėjos konflikte. Komunistai 
dėl to labai užsigavo ir pareiškė, 
kad jei Rusija nėra neutrali, tada 
pasauly iš viso nėra neutralios val
stybės.

Vakarai iš savo pusės į komisiją 
pasiūlė Švediją, Norvegiją ir Švei
cariją.

šitokia derybų būklė tęsiasi ilgą 
laiką, bet, pagaliau, antradienį bu
vo pranešta, kad abi šalys nusilei
do ir dėl taikos konferencijos su
šaukimo susitarė.

šis susitarimas yra tik vienas Iš 
penkių dienotvarkės punktų įr jis 
buvo paskutinėje vietoje. Dėl pir
mų keturių punktų jokio susitari
mo dar nėra pasiekta.

dukteriai jos sunkiose pareigose: 
„ji bus reikalinga Jūsų apsaugos ir 
Jūsų meilės“.

Vienas po kito užsienio svečiai, 
kurie buvo atvykę į karaliaus lai
dotuves, išvažinėjo namo. Laidotu
vėse buvo atstovaujamos virš 30 
valstybių. Atstovų tarpe buvo 5 
karaliai (Danijos, šedijos, Norve
gijos, Olandijos įr Irako), trys pre
zidentai (Prancūzijos, Jugoslavi
jos ir Turkijos), 18 užsienio reikalų 
ministerių, daug karališkos kilmės 
princų bei kunigaikščių ir kitų gar
bingų asmenų.

Laidotuvių procesija buvo rodo
ma per televiziją ir kurie turėjo 
progos ją pamatyti, gavo neužmirš
tamą įšpūdį. Karaliaus karstą par
lamento rūmuose aplankė per 
300.000 žmonių.

kyseną tolimuose rytuose. Opozici
ja tvirtina, kad Churchillis priža
dėjęs Amerikai remti čangkalšeką, 
kas yra priešinga iki šiol vedamai 
Britanijos politikai.

Lordų Rūmai šią savaitę debata- 
vo krašto ekonominę būklę.

Lietuvos Diplomatijos šefas pa
kėlė Dr. Frlką Melerį Įgaliotu Mi- 
nisteriu Brazilijoj, palikdamas jį 
toliau Lietuvos Charge d'Affalres 
pareigose, kurias Dr. Meleris eina 
jau daugiau 10 metų.

Brazilijos vyriausybė, kuriai šis 
naujas Dr. Melerlo paskyrimas bu
vo praneštas atitinkama nota, jį 
oficialiai pripažino, šis Brazilijos 
vyriausybės aktas yra naujas di
delio palankumo Lietuvai ženklas. 1JL. i
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Jaltos konferencija
Vasario 11 d. sukako septyni me

tai nuo Jaltos konferencijos pabai
gos. Konferencijos, kurioje va.sty- 
blų diplomatai, nepažindami gerai 
sovietų tikslų, išdavė jiems dau
giau kaip pusę Europos. Išdavė ir 
vienų savo Ištikimiausių alijantų 
Lenkiją. Netenka stebėtis, kad va
kariečiai Jaltoje buvo apgauti. JAV 
dalyvavimas pasaulinės politikos 
koncerte nuo tos konferencijos tik 
ir prasidėjo, o britai buvo per daug 
susirūpinę kitais svarbesniais klau
simais, kad galėtų skirti tam rei
kalui daugiau dėmesio. Tačiau tik
rai nuostabu, kad reikėjo net sep
tynių ilgų ir neproduktingų metų, 
kad vakariečiai pamatytų ir sup
rastų tas savo padarytas klaidas, 
kurios pastatė į pavojų ne tik mi
lijonus jų Išduotų žmonių, bet ir 
jų pačių saugumą.

Jaltos konferencijoje vakariečiai 
perleido nemažus plotus buvusios 
Lenkijos teritorijos rusams, tikė
damiesi, kad už tai rusai leis vidu
rio Europos valstybėms tapti lai
svomis demokratinėmis valstybė
mis. Rusai, tačiau, pirmai progai 
pasitaikius, paglemžė ir vidurio 
Europą ir pačią Lenkiją. Sąryšy 
su Lenkijos teritorijos perleidimu 
rusams, buvo parduotos ir Pabalti
jo valstybės, jų tarpe jr Lietuva.

Vakariečiai nuolaidas rusams 
padarė ne tik Europoje, bet ir to
limuose Rytuose. Ten rusams buvo 
parduotos ne vien 'Japonijos, bet 
ir vakariečių alijantų Kinijos te
ritorijos. Kaip tik šios nuolaidos ir 
Įgalino Rusiją pravesti kinų revl- 
liuclją ir sukurti tolina. Rytuose tą 
nesaugią situaciją, kuri dabar ten 
egzistuoja. Dėl šios klaidos jau de
šimtys tūkstančių jaunų amerikie
čių sumokėjo savo gyvybėmis, ši 
auka nebuvo visai veltui, nes at
vėrė amerikiečių akis. Vaizdas, ku
ri jie išvydo, nebuvo viliojantis. 
Norėdami išvengti panašių klaidų 
ateityje, 56 senatoriai pateikė se
natui konstitucijos pakeitimo pro
jektą, kutiuo draudžiama JAV per
leisti dali savo suvereninių teisių 
bet kuriai tarptautinei organizaci
jai. Nors toks pakeitimas ir nebūtų 
galėjęs Rooseveltui sukliudyti Jal
tos kombinacijų, vistlk gerokai 
būtų suvaržyta jo derybų laisvė.

Tas pakeitimas reikalinga buvo 
padaryti ir dėl to, kad pagal ame
rikonų teisę, tarptautinė turi pir
menybę prieš vidaus civilinę teisę 
tuo atveju, jei jos konkuruoja. Ki
taip sakant, anksčiau amerikiečiai 
formaliai negalėjo atsisakyti nuo 
Jaltos pasižadėjimų.

Būdingas ir kitas dalykas, kad 
tą pačią savaitę senatas, didele 
balsų dauguma 73—2, atmetė kon
stitucijos pakeitimą, kuriuo buvo 
norima suvaržyti prezidento teisę 
amerikiečių kariuomenę už valsty
bės ribų tuo atveju, jei tai gali su
daryti karo pavojų. Tas pasiūlymas 
buvo patelktas sen. Watkins ir bu
vo remiams sen. Tafto respubliko
nų kandidato 1 Amerikos preziden
tus. L. Gelvonis

VLIKū ir VT 
(ŽODIS

Vargingos Tėvynės nelaimingi 
vaiKai! Mūsų gyvenimą apgauce 
tamsi naans, ir šią tamsiąją našų 
Kaip Trys Kaianai j skurdų tvai- 
teų atėji vasauo 16-ioji. Atėjo ir 
skaisčia vinies sauiute sužibo. Aai- 
nuiaos Jaune ir piaeities aiayce 
širdį pa.vUle.iO, Bet ažaugsmas dar 
nearlydėjo tos karališkos viešnios. 
Tačiau jos nelydi ir nusiminimas, 
nes nusiminąs — praiaimėjimo 
piaažia. Nusiminimas—sunKi nuo- 
oėmė tautai ir tėvynei. Per mirti, 
skausmas ir Kančias velykinė vil
tis mus privalo lyueti. rą viltį ti
kėjimu grįsKune, nes musų išga
nytojas sselbia, jog gėris nugalės 
biogį. Vasario šešioliktoji — ge
riausias to pažado įrodymas. Vy
riausiais Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas Jums, Broliai ir Sesės, pa- 
siliKusiems šventoj Lietuvos že
melėj, iš širdies linki greičiausiai 
sulaukti Maskvos vergijos gaio ir 
laisvuzės, Lietuvos žemei. Lietu
vos laisvė mums nėra bet kieno 
dovana jr malonė, bet mūsų teisė. 
Amžinais dieviškasis įstatymas 
mums ją skyrė ir pasaulis mums 
privalo padėti ją atgauti. Tikėkim 
tvirtai — Lietuvai išmuš laistės 
valanda. Bed kada gi, Viešpatie, 
kada? Akys nuo ašarų temsta ir 
rankos nuo kančių leipsta. Politi
kas, deja, ne pranašas. Valandos 
nieks Jumps nepasakys. Tykiai Ne
munėlis plaukdamas gal dar ne 
vieną sevo bangą nuneš į Baltijos 
jūros glėbi, bet tikėkim tvirtai — 
laisvės valanda išmuš. Nepamirški
me, kad šių dienų istorija nepaly
ginti sparčiau verčlaį savo lapus 
ir įvykiams platesni kelią tiesia. 
Nepamirškime dar ir to, kad ne 
visi lietuviai uždaryti bolševikų 
varžoj. Senos lietuvių išeivių sody
bos išsklaidytos po visą pasauli, 
ypatingai gausinga ir veikli JAV- 
bių, ir tremtiniai, tokių ar kitokiu 
būdu dėl bolševikų okupacijos at- 
sioūrę laisvajame pasauly, VLIKo 
vadovaujami, budį ir visas savo 
sukauptas jėgas kreipia tik l vieną 
tikslą — atgauti Lietuvai nepri- 
ikausomybę ir išvaduoti Jus, Bro
liai ir Sesės, iš bolševikų vergijos. 
Ji jau daug žalos padarė mūsų 
tautai. Smarkiai praretėjo lietuviš
kosios galvos. Tai jautriausiai mū
sų nuostolis. Jam atitaisyti reikės 
nemaža laiko. Lietuvių tauta ne
mirs. Ji turi gyventi ir gyvens. To
dėl mūsų svarbus uždavinys — 
taupyti ir saugoti lietuviškąsias 
galvas. Per kovą tik lalsmėsime 
laisvę ir savo teises. Kova — kelias 
į laisvąją Lietuvos Respubliką. Bet 
tą kovą, kur ji kovojama ginklu 
rankose, turime kovoti taip, kad 
ji paimtų mažiausia lietuviškų gy
vybių. Priešas nori mūsų pražū
ties. Jis provokuoja tokius nuosto
lius. Saugokimės tad priešo provo
kacijų. Kai ateis valanda, Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
iškels kovos vėliavą ir su išrikiuo
tais kovos vyrais žygiuos Jums i
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PIRMININKO M. KRUPAVIČIAUS LIETUVIAI VOKIETIJOJE
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pagalbą. Tai yra juk vienintelis 
aukščiausias ir švenčiausias Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
visų laisvojo pasaulio lietuvių tiks
las. Tada, mieli Broliai ir Sesės, 
perduosime Jums mūsų gražiąją 
nesuteptą trispalvę su baltuoju vy
čiu. šia proga Jums pareiškiu ir 
užtikrinu, kad Vyr. Lietuvos Išlai- 
vinimo Komitetas savo pareigas 
baigs ant Lietuvos ribos, nes val
džia privalo priklausyti tiems, ku
rie savo žemėj kentėjo ir kovojo su

OS
— VLIKo ir VT pirmininkas 

M. Krupavičius pasiuntė telegra
fiškai užuojautą karalienei Elžbie
tai II-jai dėl karaliaus Jurgio VI 
mirties ir atsikira telegrama pas
veikino naująją karalienę.

— Vasario 16 d. proga Vokie
tijoje per bavarų ir LE radiofonus 
Munchene, karinį amerikiečių sių
stuvą Etuttgarte, šiaurės Vakarų 
Vokietijos ir kitus radijus duoda
mi apie Lietuvą ir jos laisvinimo 
akėją pranešimai per kuriuos žodį 
tarė VLIKo, VT Tarybos nariai ir 
kiti lietuvių veikėjai. Vasario 16 
d. proga VLIKas aaro tradicini 
priėmimą Reutlingene, i kur}, be 
VLIKo ir VT narių, taip pat pak
viesti amerikiečiu, prancūzų, vo
kiečių, latvių ir estų atstovai.

Vokiečių radiofonai vasario 16 d. 
taip paminėjo; 1. Stuttgarto Sudd. 
Rundfunk vasario 15 d. (penkta
dieni) serijoje „Von Tag zu Tag“ 
19.45 - 20.05 vai. transliavo Z. 
Ivinskio kalbą ir lietuvišką muzi
ką. 2. Vas. 16 d. 21 - 21.30 AFN (A- 
merican Forces Network), karinis 
amerikiečių siųstuvas Stuttgarte, 
davė savo pranešėjo kalbą ir .Čiur
lionio ansamblio dainų pynę. 3. 
Radijas FreeEurope vasario 16 d. 
18.05 - 18.15 davė vengriškai, če
kiškai ir slovakiškai pranešimą 
apie Lietuvą, o 22.05 - 22.50 lietu
viškų liaudies dainų (iš plokšte
lių) koncertą, 4. Bayrischer Rund
funk Munchene vas. 16 d. serijoj 
„Zeitfunk“ davė 18.30 - 19.00 in
terview. 5. Hamburgo; Kolno ir kt. 
radiofonai vasario .16 d .taip pat 
paminėjo, dėl programos susitarė 
su PLB Vokietijos krašto valdyba.

— ALTas jau pradėjo šiemeti
nį laisvės vajų 100.000 dol. Lietu
vos laisvinimo darbams surinkti. 
Tuo reikalu drauge su ALTU taip 
pat paskelbtas ir VLIKo atsišauki
mas 1 JAV lietuvius.

Gautosiomis iš JAV žiniomis, 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga ALTo atstovus su lietu
vių delegacija priims svarbūs a- 
merikiečių veiksniai Vašingtone.

— VLIKą ir VT latvių egzili- 
nių vardu vasario 16 d. proga pa
sveikino latvių vysk. J. Rancans, 
drauge visiems lietuviams tremti
niams palinkėdamas juo greičiau 
atgauti nepriklausomybę.

— Vasario 16 d. 17.30 - 17.45 

priešu žiauriu už lasvę ir garbę bei 
savo teises. Laisva tauta laisvais 
rinkimais pasikvies prie valdžios 
vairo tuos, kuriais daugiausia pasi
tikės. štai ko lietuvių tautos tei
sių saugotojas ir gynėjas Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas siekia, dėl ko kovoja ir ko 
meldžia Dievo. Vasario šešioliktoji 
tepraskaidrina Jūsų padangę ir 
sustiprina viltis ateičiai. Apsau
gok, Aukščiausias, mūs mylimą 
šalį.

ŽINIOS
bangomis 42,22 - 48.39 ir 41,44. 
Prancūzų Paris radiofonas sutiko 
duoti specialią asarlo 16 d. proga 
emisiją, skirtą į Lietuvą.

— Vasario 16 d. akto signata
ras prol. K. šaulys savo 80 m. am
žiaus sukakties proga gavo iš viso 
pasaulio lietuvių oaug sveikinimų. 
Už VLIKo ir VT Pirmininko jam 
pasiųstą sveikinimą atsiuntė nuo
širdžią padėką, drauge nupasako
damas ir savo dabartinę veiklą. 
Ryšium su sukaktimi' buvo pak
viestas kalbėti l Lugano radijo sto
ti ir tarė savo samprotavimus apie 
pilietinės sąžinės kvotimą.

— Prof. J. Brazaitis JAV-se 
pakviestas pagridiniu pranešėju į 
ALTo Čikagoje ruošiamą vasario 
16 d. minėjimą ir pasakė kelias 
viešas kalbas apie Lietuvos laisvi
nimo veiksnių veiklą.

— LE Patariamoji Lietuvių 
Gi upė yra sudariusi iš K. Bielinio, 
M. Tolišiaus ir V. Vaitiekūno Lie
tuvos sienų studijoms organizuoti 
Komisiją, Kuri, bendradarbiauda
ma su prof. K. PaKštu ir ats. pulk. 
Andrium, rūpinasi išleisti naują 
Lietuvos žemėlapi. Taip pat pro
jektuojama išleisti veikalą, kuris 
etniniu, istoriniu, kultūriniu, juri
dinių ir kt. atžvilgiais pateiktų iš
samių duomenų Lietuvos teisėms 
į Mažąją Lietuvą pagristi, Lietuvos 
vakarinei sienai nustatytį ir prie
šų propagandai atremti. Tai bus 
stambus kolektyvinis darbas. Im
tis iniciatyvos pakviestas prof. Z. 
Ivinskis. Bendradarbiais numato
mi prof. K. Pakštas, A. Mažiulis, 
M. Tolišius, prof. D. Krivickas ir 
kt.

— Prie Stuttgarto radiofono 
per Švediją prasiveržę į laisvąjį 
Vakarų pasaulį lietuviai žvejai, 
atvykę l JAV-es, ten pradeda lan
kyti stambesnes lietuvių kolonijas.
Pirmiausia jie dalyvaus vasario 16 
d. suruoštuose pagrindiniuose mi
nėjimuose New Yorke ir Cikagojė.

— Prie Stuttwarto radiofono 
suorganizuoti pasikalbėjimai, kur 
diskutuojami įvairūs dalykai. Juo
se dalyvauja Rytų ir Vidurio Euro
pos pavergtų tautų atstovai. Va
sario 6 d. buvo suruoštos diskusi
jas mažųjų ir didžiųjų tautų na
cionaliniais klausimais, kuriuose, 
išdėstydamas lietuviškas tezes, ak-

Vokiečių spauda vis dar rašo a- 
pie vokiečius, po karo radusius Lie
tuvoje prieglobsti ir dabar grįžu
sius l Vokietiją.

„Stormarner Tageblatt“ sausio 
2 d. čia duodama antrašte rašo 
apie vieną vokietę iš Karaliau
čiaus, kurį 1945 m. pabėgo iš Ryt
prūsių į Lietuvą ir čia elgetauda
ma bei dirbdama atgavo jėgas ir 
išsigelbėjo nuo bado. Ji, kaip ir 
Kiti voKiečių „sugrįžėliai“ iš Lie
tuvos, įsakmiai pabrėžia lietuvių 
žmoniškumą, kurie neatsakydavo 
neį maisto, nei guolio ir priglaus
davo išbadėjusius vokiečius nebe

apie lietuvius partizanus,

darni draudimų, grėsmių ir pavo
jaus savo gyvybei.

„General-Anzeiger“ fuer Bonn 
und Umgegend kalėdiniame nume
ryje pasakoja „sugrįžėlių“ apie 
pirmąsias Kalėdas tėvynėje. Mo
terys kalba apie paskutines Kalė
dų šventes Lietuvoje, kur lietuviai 
ūkininkai jų vaikus apdovanoję 
obuoliais ir saldainiais. Viena vo
kietė motina, grįžusi su trimis 12, 
13 ir 14 metų vaikais, skundžiasi, 
kad vaikai jr dabar dar geriau kal
bą lietuviškai kaip vokiškai.

„Schwaebische Iilustrierte“ va
sario 9 d. laidoje duoda platų re
portažą 
atnešusius ant savo kūnų šventa
jam Tėvui Lietuvos katalikų žodį. 
Iliustruotame laikraštyje įdėta 
Keliuose puslapiuose įspūdingos 
nuotraukos pačių partizanų pa
siuntinių ir vaizdų iš part.zanų 
gyvenimo Lietuvoje.

* * *

— šių metų kovo mėn. pradžio
je PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
leidykla išleis naują knygą, Bales 
Vaivorytės „Viltrakių vaikai“, apy
sakos iš tėvynės jaunimui.

— Lietuvos Skautų Brolijos vy
riausiu skautininku koresponden- 
cinio suvažiavimo būdu išrinktas, 
vieton buvusio vyr. sktn. d-ro V. 
Čepo, vyr. sktn. Stepas Kairys, 
buvęs Baltijos uniwersiteto Pinne- 
berge profesorius-dekanas, dabar
tinis „Skautų Aidų" redaktorius 
Kanadoje.

— Vokietijos skautų reikalams 
netrukus pradės eiti neperiodinis, 
rotatorium spaudintas laikraštis 
„Gairelė“, kurį leis „Aušros" tun
tas Diepholze.

— BALF'o Vokietijos įgaliotinio 
įstaigos šalpos skyriaus vadėju 
pakviestas p. L. Kalinauskas. Pas
kelbus naujuosius šalpos dalinimo 
principus, pirmomis savaitėmis 
gauta apie 800 prašymų.

— Likusioje Vokietijoje lietu
vių bendruomenėje labai jaučia
ma vyriškų rūbų stoka. Jų parei
kalavimas yra didesnis, nes vien 
tik ligoninėse vyrų skaičius pra
neša moterų skaičių net keleriopai. 
Antra vertus, moterų duosnumas 
aukojant rūbus yra didesnis, jos, 
atrodo, lengviau skiriasi su tokiais 
drabužiais, kurie dar yra nešiotini. 
Suaukoti vyriški rubai paprastai dyme.

būna tiek suplyšę ir nudėvėti, kad 
jų visai nebeįmanoma pataisyti, 
nekalbant apie tai, kad patys vy
rai to nesugeba ar negali, o pas 
siuvėją nešti negalima, nes pinigų 
trūksta dar labiau kaip drabužių.

— PLB Vokietijos Krašto Val
dyba išsikėlė iš Bad Salzuflen'o ir 
įsikūrė Hannoveryje. Jos antra
šas yra (20o) Hannover-Kleefeld, 
Hegelstr. 6.

— Kai kur užsienio lietuvių 
spaudoje pasirodė žinutės apie 
Lietuvių Namų statybą Vokietijo
je. PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
tuo reikalu nieko nėra skelbusi.
Pati idėja tokius namus statytis 
jau yra sena. Ji gimė visų pirma 
LTB Schleswlg-Holsteino Apygar
dos Komitete, kurio pirmininku 
buvo dabartinis Krašto Valdybos 
pirmininkas Pr. Zunde, šita gali
mybė neišleidžiama iš aklų, bet 
to sumanymo vykdymui konkre 
čia! dar nieko nedaryta.

— Pabaltiečių Spaudos Biuras 
Vioikietijoje jiau įsteigtas. Dabar 
ruošiamasi leisti to biuro informa
cijas vokiečių kalba. Ieškoma bū
dų tokias informacijas išleisti kuo 
pigiausia. Taip pat dar nėra visai
Išspręsti finansiniai reikalai, nes 
pabaltiečių bendruomenių- pajėgu
mas tuo atžvilgiu nėra lygus. Kol 
išeis bendras pabaltiečių informa
cijų leidinys Krašto Valdyba leis 
vėl savo iniciatyva informacijas 
vokiečių kalba.

— Lietuvių emigracija is Vokie
tijos į JAV dar nesustojusi. Nors 
IRO įstaiga savo veiklą visai už
baigė, lietuviai dar važiuoja vokie
čių etninės kilmės žmonių titulu. 
Be to, yra vilčių, kad dokumentuo
ti, bet nesuspėjusleji išvykti pagal 
DP bylių, gaus emirgacljai į JAV 
ypatingų privilegijų. Tokios rū
šies asmenys gali registruotis . A- 
merikos konsulatuose Vokietijoje.

TARIASI SU EGIPTU
Britanijos santykių su Egiptu 

pagerėjimas tęsiamas. Prelimina
riniai pasitarimai įvyko Londone ir 
Kaire. Britų ambasadorius kalbė
josi su karalium Faruku, gi Amr 
Pasha, Egipto ambasadorius Lon
done, matėsi su Edenu. Amr Pasha 
buvo prieš kurį laiką atšauktas iš 
savo pareigų, bet manoma, kad jis 
dabar vėl liks Londone (atvyko į 
karaliaus laidotuves).

Per šiuos preliminarinius pasita
rimus buvo ieškoma formulė, kuri
sudarytų bazę deryboms. Britų ka
riuomenė galėtų būti atitraukta iš 
.Egipto, jei būtų surasti kiti būdai 
Sueco kanalo apsaugl tarptautinė
je plotmėje. Britanija net gal ir 
sutiktų pripažinti Faruką Sudano 
karalium, bet su sąlyga, kad Suda
no gyventojams bus duota proga 
patiems vėliau nuspręsti savo liki
mą .Tuo tarpu Egiptui būtų duo
dama daugiau teisių Sudano- val-

M. DAUGĖLAITĖ

ŽĄSIS
Ties įvijais laiptais kabančio di- Danutės balsą. — Tu vis iš viso 

delio sieninio laikrodžio rodyklė pasakai, Ir aš žinau, ką tu turi 
prisiartino prie dvyliktojo skait- galvoje. Nereikia man sakyti. Tu 
mens. Danutė paliko savo korido- turi galvoje mane, ne? Ir kas tau, 
rių ir įėjo l-kambarį paimti ran- po velnių, ar patalynei sveika, ar 
kšluosčio, kai ją sutiko piktas Ja- ne?
dzės balsas: žvilgterėjo l veidrodį, prisisegė

— Koks tavo, po velnių, reikalas, išsidraikiusią garbaną ir trinkte- 
ar aš dažau lūpas, ar ne? Tu žiū- durimls.
rėk savo, girdi, tu!... Nekaltų žmo- Danutė sumišusi tebestovėjo, 
nių neapkalbinėk ir nesikišk, sa- —Toska blogai suprato mane,— 
kau, po velnių. mąstė ji nusiminusi, lėtai priėjo

Danutė valandžiukei sustojo. Di- prie lovos galo, pasiėmė rankš- 
delės žydrios akys padidėjo iš iš- luostį ir, pamačiusi nukritusią 
gąsčio ir nuostabos. Ji nemirksėda- pudros pritrintą vatą, pakėlė ir 
ma žiūrėjo į Jadzę. padėjo ant Jadzės staliuko. Dar

— Nežinai? — šoktelėjo. — Neži- vis ausimąsčiusi išėjo rankų plauti,
nai? Ką gi Toskaį kalbėjai ši rytą Ji įžengė į tarnaičių valgomąjį, 
prausykloje? Jadzė ir Toska buvo bebaigiančios

Ji Išsitempia ir artinasi prie Da- sriubą. Danutei sunki širdis, 
nutės. Pabandė kuo draugiškiau Unktelė-

— Aš visai apie jus nekalbėjau, ti, bet Jadzė ir Toska tik susižvalgė
— suprato Danutė. — Aš tik iš viso ir abi sutartinai šyptelėjo, 
pasakiau, kad gulant Irgi reikia Sriubos ji nenorėjo. Įsidėjo į 
nusiprausti dažytas lūpas, nes ir lėkštę gabalėlį mėsos, keletą bul- 
lūpom nesveika ir patalynei. Aš vlų, pusę šaukšto žirnių. Atsisėdo 
tik iš viso... ant kraštelio kėdės. Jai nesmagu,

— Iš viso, — pamėgdžioja Jadzė kad Jadzė per stalą kažką šnabžda

Toskaį. Ji skuba valgyti. Jadzė po 
stalu mina koją Toskaį, o tojį nuo 
kutenančio juoko niekaip negali 
užs įritinti žirnio ant peilio. Paga
liau jai pavyksta, ir ji dedasi-jį į 
iš anksto pražiodytą burną.

Valgomajame buvo daug staliu
kų. Apie juos grupavosi anglės, o 
lietuvaitėms — atskiras. Danutė 
mielai sėstų bet kur, nors ir su 
šlubąja ir galvą kratančią Agnes; 
kai jos susėdusios suspygdavo juo
ku. žinok, Agnes nepataikydavo l 
burną. Bet tas lietuviškumas! Gali 
kas nusistebėti: lietuvaitės nesu
taria prie vieno stalo; Taip, lietu
viškumas didesnis už asmenišku
mus. Bent taip galvojo Danutė.

Ji atvažiavo iš Vokietijos lietu
vių stovyklos tarnaites darbui į 
Angliją. Paskyrė t „Well‘ ligoninę, 
į slaugių gyvenamuosius namus. Ji 
atrado čia dirbančias dvi lietuvai
tes, kurios buvo atvažiavusios prieš 
dvi savaites. Jų viršininkė, ramaus 
ir besišypsančio veido sesuo Miss 
Eggart, norėdama, kad svetimšalės 
jaustųsi laimingesnės, apgyvendi
no visas tris viename didokame 
kambaryje.

Iš .pat pirmo vakaro, tik spėjus 
Danutei paslkišti po lova savo la
gaminėlį, jos pasitiko ją šaltai, 
kaip kokią Įsibrovėlę. Ir jei ne 
mąžos, plonomis, lyg pagaliukais, 

l šalis metamomis kojomis ir pro
tarpiais ar iš susijaudinimo galvą 
kratančios anglės „Hullo“, jos pla
tus bedantės burnos šypsnls ir 
timptelėjimas jai už skverno ilga 
sudžiūvusią ranka, kažin, ar bai
minga išvargusi Danutė būtų nu
rimusi tą pirmąją naktį.

Dar tą pirmąjį vakarą Danutė 
pasakė joms:

— Gal aš paprašyčiau, gal kur 
prie kitų, kur gausiu... Nenorėčiau 
jūsų trukdyti.

Jos abi šnabždėjosi, bet. kažko
kiu reikalu įžengus Miss Eggart, 
tuoj pasikeitė ir meiliai šypsojosi.

Pagaliau prabilo ta su aukštais, 
lyg pusmėnuliu, išskustais anta
kiais ir lyg krauju suteptais na
gais.

— Gali likti, jei jau paskyrė. 
Sakys, va. jau skundžiasi, nespėjo 
nė žingsnio žengti...

— Gali smirsti ir čia, — prabilo 
abejingu storu.balsu kita, kryptel- 
dama tingiai galva į Danutės pusę. 
— Atkels anglę, tai ta ims uosti
nėti viską. — ir išvirto lovoje.

Taip ir liko Danutė. Vieną die
ną leido pailsėti, kitą dieną vežiojo 
po miestą; į policiją užsiregistruoti, 
maisto kortelių, išdavė darbo dra
bužius ir t.t. O trečios dienos 6 vai, 
ryto Miss Eggart užvedė laiptais 
net į ketvirtąjį aukštą jr mostelėjo

Ilgą koridorių su 37 gyvenamais 
kambariais, 6 voniomis, didele 
prausykla ir išviete.

Ramiu, šypsančiu veidu ji apve
džiojo, kelis kartus net palietė pe
čius, kalbėjo, bet Danutė tik supra
to, kad jai čia teks dirbti, valyti 
kambarius, mazgoti vonias, valyti 
langus ir blizginti ilgą ilgą kori
dorių, nuo kurio ji negalėjo atit
raukti aklų, kuris buvo toks ilgas 
ir žibėjo, kaip blizgąs žaltys saulė
je. Savaitei paliko ją dirbti su kita 
angle, kad ši išmokytų, o pati, vis 
ramiai tebesišypsodama, nulipo 
žemyn,.

Taip ir slinko diena po dienos, 
savaitė po savaites, vienas mėnuo, 
ir jau baigiasi antras. Dieną kori
doriuje ,ten, viršuje, vakarais 
virtuvėje.

Danutė padeda šakutę ir peilį. 
Pilasi saldžiosios. Jadzė vėl lenkia
si prie Taškos. Ta nebeišlaiko ir 
išprunkščia slyvas atgal į lėkštę.

Ne, ji nenori. Ašara vos laikosi 
akies kamputyje. Atsikelia ir ty
liai atsiprašo. Nueina. Nesijaučia 
einanti, draskąs verksmas temdo 
jai akis. Ji girdi Agnes šaukiant:

— Daniucla, Danlucia, tavo apel
sinas. Palauk!

šiandien apelsinai, o Agnes per 
15 savo tarnybos metų išsitarnavo 

privilegiją išdalyti mergaitėms pie
tums skirtus vaisius.

Danutė skuba. Ji neatslgrįžta. 
Suka į prausyklą. Tuščia. Priglau
džia įkaitusį skruostą prie rauplė
to stiklo. Gerklėje kamuolys.

— Negaliu nė pavalgyti ramiai, 
net pavalgyti...— skundžiasi sau.

Ašaros bėga upeliu.
Prieina prie praustuvo. Paleidžiu 

šaltą vandens srovę, semia riešku
čiomis ir paskandina veidą.

— Kad tie metai greičiau praei
tų, baigčiau sutartį, persikelčiau 
kitur...— mąsto.

— Danlucia, kur tu...— raišda- 
ma atsiveja Agnės. — Daniucia,
— tiesia ji apeisimą, — čia tau 
priklauso,

— Ne, tų paimk, Agnes, — stu
mia nuo savęs. — Aš tau atiduodu 
JI-

Agnes veidas susiraukia Į plačią 
šelmišką bedantę šypseną, ir ji 
greit traukia iš užančio du apelsi
nus.

— Agnes pavogė. — sako ji. — 
Agnes žino, kur viskas yra.

Danutė bando šypsotis, bet Agnes 
mato jos virpančias lūpas.

— Neverk, — staiga sako surim
tėjusi. — Neverk, aš irgi svetimša
lė. — Keletą sekundžių ji mąsto.
— Aš airė.

(b. d.)
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BRITANUOB LIETUVIS

MUSU GYVENIMAS
°

|| X Karaliaus Jurgio VI mirties NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE
proga, Lietuvos Ministerls Brltanl- LONDONE
joj, p. B. K. Balutis lankėsi vasario 16 d. Londono lietuvių 
Buckinghamo Rūmose ir Clarence parapijos salėje, Londono Lietuvių 
House, kad pareiškus užuojautą Meno Sambūris suruošė Lietuvos 
karalienei Motinai ir karalienei Nepriklausomybės šventės mlnėji- 
Eižbietai II. mą. Minėjimą, šventei pritaikytu

X Nžuj autos laiškus karalie- žodžiu, atidarė Meno Sambūrio 
nei Ir karalienei Motinai pasiuntė pirm. P. Mašalaitis, pakviesdamas 
DBLS pirmininkas, p. M. Bajorl- susirinkusius atsistojimu pagerbti 
naS1 žuvusius už Lietuvos Nepriklauso-

X Vasario 16 d. proga DBLS- mybę.
gų telegramois sveikino D. Btttani- DBLS Tarybos narys j. Senkus 
jos Latvių Tautinė Taryba ir Lon- savo turiningoje paskaitoje nuš- 
dono Estų Draugija. vletė Nepriklausomybės prasmę,

■ kviesdamas visus lietuvius vlenin- PRANEŠIMAS , . t , .gal ir sutartina; veikti kovoje už 
Pranešama, kad A. L. B-nės Ta- sietuvos laisvės atgavimą.

r|yty>s įsuk ažiavlmas, įvykęs) 1951. Meninę programos dalį atliko 
12. 29-30 d. ištinto 1952 m. naujus entuziastingai Londono lietuvių 
organus; A. L. Krašto Valdybon. scenos darbuotojai — dainininkai; 
pirm. J. Vaičaitis (buvo ir 1951), j gernls ir B. Povllavičlus, padai- 
viee-pirm. K. Kemežys, sekr. H. navę, akompanuojant p. Černienei, 
Kmitas, švietimo ir Kultūros va- keletą lietuvių kompozitorių dal- 
dovas V. "Kazokas. nelių.

A. L. B-nės Krašto Garbės teis- l.L. Meno Sambūrio vyrų cho- 
mą sudaro: Teisininką.; J. Kalvai- ras, vadovaujamas naujojo dlri- 
cis, L. Garbaliauskas, A. Maželis, gento J. Cernio, kad Ir gerokai su- 
P. Lukošiūmas Ir Dr. E. Jansonas, mažėjusiame sąstate, ekspresingal

A. L. B. Krašto Kontrolės Komi- padainavo keletą savo įprastinių 
siją sudaro: pirm. S. Grina, sekr. dainų.
I. Pranulis, narys V. Saudarglenė. Minėjiman buvo prisirinkusi pll- 
Suvažiavimas tęsėsi 2 dienas, pa- na galė lietuvių, kurių tarpe min. 
tvirtinta 1951 m. Krašto V-bos a- Balutis, Pasiuntinybės Pata- 
pyskaita ir veiklos pranešimas. rgjas v. Bailokas, DBLS plrmlnln- 
Priimta 1952 m. veiklos gairės, kas jį. Bajorlnas, Anglijos PLB 
įvairios rezolicljos ir sveikinimai, P;rminlnkas P.B. Varkala, parapi- 

Plrmininkavo suvažiavimo pre- jos klebonas kun. K.A. Matulaitis 
zidiume p. J. Valys, jį pavadavo p. jr kiti Londono kolonijos visuome- 
Daukus ir Raginis. Sekretoriavo: njnmkai.
p. J. Liutkutė ir p. I. Alekna. Minėjimas užbaigtas Tautos

EIK FABRIKAM DIRBTI... SPORTAS
ANGLIJOS KREPŠINIO partijoj prieš Vilutį skaudžiai suš-

ALSAGERIO šeimų stovykloje, 
nors ir kukiai, buvo paminėta Va
sario 16 d. šventė. Iš ryto, stovy
klos aikštėje buvo pakelta tautinė 
vėliava. Vakare rėliavą nuleisti su-

Himnu.
M. K.

POETAS VL. ŠLAITAS PIRMASIS 
MANCHESTERYJE ĮSIGIJO 

LIETUVIO PASĄ
sirinko visi stovykloje gyveną lie
tuviai. Prieš nuleidimo apeigas p. 
Bilitavlčius pasakė kalėtą žodžių, 
ypač jaunimui paaiškindamas 
tautinės vėliavos reikšmę ir parei
gą ją gerbti. Vėliavą nuleidžiant 
sugiedota „Marija, Marija“ ir 
Tautos Himnas. Anksčiau čia ši ir 
kitos Lietuvos šventės būdavo 
švenčiamos iškilmingai, bet dėl e- 
migracijos yra sunykusios, meni
nės pajėgos.

S. K.
CORBY Vasario 16-slos minėji

mas įvyko vasario 9 d. Samuel 
Lloyds Senior School. Atidarė 
'Corby ^kyr. pirm. P. Navickas. 
Prezidiumą sudarė Nottlnghamo 
Apygardos atstovas p. S, Laucius, 
Manchesterio skyr. pirm. p. V. 
Kupstys, Ketteringo skyr. pirm. p. 
A. Adomėnas Ir latvių atstovas p. 
Buda. S. Laucius skaitė paskaitą, 
A. Adomėnas pasveikino korble- 
čius ir visus šventės dalyvius. La
tvių atstovas p. Buda angliškai 
pasakė prakalbą, baigdamas ją 
lietuviškai: „Dieve, gelbėk šventą 
Lietuvą“. Meninėje dalyje Iš Not-

Iš Tautos Fondo atstovybės Lon
done gavusi pirmąją Tautos Fondo 
išleistųjų lietuvio pasų ir aukų 
ženklelių siuntą, Manchesterio 
Apygardos Valdyba rūpinasi iki 
Vasario 16 d. suorganizuoti talki
ninkus pasams platinti ir už žen
klelius aukoms rinkti.

Per pirmąjį talkininką K. Stepo
navičių 1952 m. vasario 9 d. pirma
sis Manchesteryje lietuvio pasą 
įsigijo poetas Vladas šlaitas ir ta 
proga jį įlipdė už 1 svarą (20 litų) 
nusipirkęs ženklų Pasas įteiktas 
fabrike prieš pradedant darbą, 
todėl be didelių iškilmių: užteko 
pasispausti rankas, (k. b.)

LIETUVIAI KVIEČIAMI Į ESTŲ 
KONCERTĄ

(Estijos Nepriklausomybės šven
tės išvakarėse, ateinantį šeštadie
nį, vasario 23 d., 6 vai. vak„ Kings- 
way Hall, Kingsway, įvyksta dide
lis estų muzikos ir dainų koncer
tas. Į šį koncertą visus lietuvius 
estų Londono kolonija kviečia at
silankyti. Įėjimas nemokamas.

• * *
tinghamo atvykusi tautinių šokių 
grupė ir Meno Sambūris, išpildė 
gražią programą: deklamacijos, 
tautiniai šoktai ir p. S. Lauciaus 
vaizdelis. Artistai suvaidino labai 
gražiai, kai kuriems ašaros išbyrė
jo prisiminus, kaip yra ir kas buvo 
Lietuvoje. Publikos ir šveičiu bu
vo apie -80, kurie gyveno šventine 
nuotaika. Deja; vienas Corbip skyr. 
narys1 A. G. atėjo labai girtas, su
drumstė visą ramybę, net teko rau
donuoti prieš kitataučius...

S, L.
» » •

SUŽEISTAS LIETUVIS
Neseniai iš Bradfordo atvykęs 

jaunas lietuvis V. Tačilauskas 
apsigyveno Lietuvių Namuose, 
Londone.

Pereitą trečiadienį, grįžtantį iš 
fabriko Tačllauską sunkiai sužei
dė motociklistas. Sužeistasis nu
gabentas ligoninėn,

PADĖKA
P. S. Lauciui už paskaitą, Not- 

tinghamo Meno Sambūriui ir tau
tinių šokių grupei už atliktą pro
gramą Vasario 16-tos . proga Cor- 
byje, reiškiame nuoširdžią padėką.

DBLS Corby skyr. valdyba

PADĖKĄ
Gerb, kun. J, Steponaičiui, lietu

viškų organizacijų atstovams bei 
atskiriems asmenims, dalyvavu
siems mano vyro — vellonies Pra
no Butkaus laidotuvėse ar parelš- 
kuslems man užuojautą, nuošir
džiai dėkoju. Kun. J. Steponaičio 
ir p. Aug. zubricko paskutiniai at
sisveikinimo žodžiai ir tautiečių 
ąnt kapo padėti vainikai buvo 
nuošrdžiausia lietuvių padėka ne
priklausomybės kovų dalyviui,

Nuliūdusi žmona

(Linksmas pasakojimas iš Čikagos 
lietuvių gyvenimo)

Amerika! Amerika! Daugelio lie
tuvių lūpose tūkstančius kartą pra
bėga šis vardas. Tremty mes sap
navome apie Ameriką, galvotrūk
čiais veržėmės, net gal vienas ki
tam pavydėdami, kišom koją tarp 
važiuojančių ratų. Et, visko buvo 
ir tarp kviečiančiųjų ir tarp va
žiuojančiųjų. Laiškai skrido kas
dien oro paštu, dokumentai dygo, 
ir visa Amerikos žemė prigužėjo 
paunų širdžių ir širdelių, kur tik pa. 
sisuksi, anot tos čigoniškos dainos, 
visur dipukas sėdi, mašinas kera- 
voja, po sales tancavoja.

Taip daugelio kitų ir man pavy
ko Išsprukti iš D. Britanijos salos, 
žinot, nei linksma nei graudu bu
vo palikti. Begalo graudu buvo tik 
širdy. Čia jau mano gyvenimo tra
gedijos pasėka. Atlantą paskro- 
džiau be „ožio“ per penkias dienas 
ir nepasijutau, kaip atsiradau 
Amerikos rytuose, nedideliame 
miestelyje. Ne, gal mieste. Europos 
mastu matuojant, tai jau būtų 
miestas, nes keli šimtai tūkstančių 
gyventojų. Čia už kelių- valandų 
gavau darbo ir jau doleris, tas 
milžinas, ateina į kišenių. Darbas, 
brolyti, tai nepaprastas; dirbti 
spaustuvėj ir redaguoti laikraštį. 
Bosas norėjo iš karto nušauti du 
kiškius. Galvoju, kaip aš galiu re
daguoti laikraštį, kad vos pradžios 
mokyklą pabaigęs, gimnazijos vos 
slenkstį matęs, o universitetą 
Kaune tik ekskursijoj vizitavęs. O 
gi čia yra majorų ir profesorių, 
teisininkų ir žurnalistų, kodėl gi 
jie neina prie redaktoriaus kėdės? 
Bet tas greitai paaiškėjo, kai įvyko 
susirinkimas:. Ir ten „valdžion“ 
aukštos galvos nenori įeiti. Kodėl? 
Tuoj pasakysiu. Nesąmonių ir 
šmeižtų apiberiami veikėjai ir su 
panieka į juos žiūrima. Manau, 
tokia dalia bus skirta ir man. Taip 
ir įvyko. Pajudinau vieną širšių 
lizdą, nebesutarlam jau nė su bosu, 
o bosaitė, žilaplaukė, sprogo ato
minė pasimaišiusi laikraščio 
puslapiuose ir pasipustęs pa
dus išskridau į Čikagą. •

O, brolyti, Čikaga, tai jau ne 
miestelis, čia juk žinai, kad antra 
Lietuvos sostinė, čia ir tų dipukų 
jau ne keli šimtai, o prašoka dvi
dešimt tūkstančių... Taj vien tik 
jie, o kur dar senųjų išeivių apie 
tris šimtus tūkstančių. Jau ne iš 
namų skaičiaus ir aukštumo gali 
spręsti miesto didumą, o vien tik 
iš pačių savųjų. Galvoju, kad čia 
tai jau pagyvensiu. Ir veiksiu, 
dirbsiu, tai net visi stebėsis, čia 
kaip namie. Teatrai, žinoma, tik 
vaikų, laikraščiai, pilna organiza
cijų, tik sukis. O čia ir jaunimo, 
šoklų salių, saliūnų (bet šie man 
ne prie širdies), jau čia tai ir lie
tuvaičių nebestoka. Ak, kaj prisi
meni Angliją, ten vyrai šimtus 
laiškų rašo tai pačiai mergaitei, o 
šį nežino nė kurį iš daugelio pasi
rinkti. Ten ištekėjo visos ir rau
psuotos, kreivos, šlubos. Tai sakiau, 
velniškas mergaitėms pasisekimas. 
Bet ir tas mane ne labai domina. 
Buvęs visoks, organizacijų pirmi
ninkas, spaudos atstovas, tik dar 
nebuvau nemalonioj moterų mei
lėj, O, žinot, Amerikoje čia meilė 
susikryžiuoja ir baigta. Kaip tai, 
sakysit, įvyksta? Labai paprastai. 
Pažvelk tik kitai mergaitei ar mo
teriai, kuri dar iš metrikų neišėjus, 
jau tave taip ir įsimyli. To reikia 
saugotis. Tuoj divorsas ir, sako, aš 
tave mylių, Iman ano nereikia. 
Taigi ir aš labiausiai čia to ir bi
jausi, kad kokia neužsikabintų ant 
kaklo. Bet tiek jau to.

Kaip gi lietuviška knyga ir lai
kraštis čia lietuvių mėgiamas? ot,

ties šiuo klausimu galiu sustoti. 
Tuoj pasiteiravau, kur knygos ne
parduodamos ir čia ant dviejų 
stalų sekmadieniais išsldėstau. Vi
sokių žurnalų, laikraščių. Prieina 
taipgi jr visokių pasižiūrėti. Vienas 
„senasis“ dipukas rėžia: — Eik fa- 
brikan dirbti, o ne čia prasimanyti 
dar prie bažnyčios turgų vesti...

— Dirbu, pilieti, dieną ir naktį 
fabrikuose. Netingiu ir čia pasto
vėti tarp pusnių sniego. Pirk šitą 
knygą, švieskis ir nepavydėk, — 
atsakęs karčiai nusispioviau ir vėl 
kalbuosi gražiai su kitais. Arba 
kitas, kitą dieną sako; — To žur
nalo apie maldaknyges nelaikyk, 
nes jis remia resp... Iš to duonos 
neužsipelnysi, drožk geriau fabri
kam..

— Tik kodėl čia angelskai nėra 
šo, mano vaikai nesupranta lietu
viškai.

Ir taip klausimai, į kuriuos ne
kreipiu dėmesio. Jei tai daryčiau, 
tikrai iš galvos išsikraustyčiau, dar 
ko gero į bepročių namus nusidan
ginčiau, kurių čia, sako, nemaža 
yra ir ten lietuviai gydytojai pir
mą praktiką atlieka. Vistiek pla
tinsiu knygas, nors galą gausiu. 
Nesvarbu, kad daug „padėkos“ žo
džių. čia Amerika, viskas galima. 
Free kohtrė — pasako ne vienas, 
čia ir raudoni velniai savo lizdą 
Halstede turi susukę ir verda sma
lą, kurią patys užsldrėbs ant savo 
akių, kad daugiau nematytų šios 
free kontrės. Tai bus dantų grie
žimo atomams sprogstant...

Ką gi, Čikagą reikia ir pagirti. 
Aną dieną pasisukau šokių audito
rijoj su žurnalų pundu, taip ir ne
liko rankose nei vieno. Pamatęs, 
kad toks gražus lietuvių nuoširdu
mas spaudos reikale, kultūrininkas 
Domas V. išdrožė kalbą šokių salė
je ir jam pasiseka net pusšimtį iš 
besilinksminančių išpešti Vaikų 
Teatrui. Susidomėjau šiuo teatru. 
Nuvykau skelbtą dieną į interna
cionalinius namus ir, žinot, iš jų 
jau negrįžau toks, koks įėjau. 
Kruopštusls Dundulis tik sukasi, 
prakaltas varva, Blekaitis dar 
miklina jaunimą ir „Našlaitė įsiri
ta gražiausioje scenoje, žinot ką, 
pasak vienos žymios inteligentės, 
tai gyva Lietuva. Tikrai, nors aš 
pasikalbėjimo negavęs su TV pir
mininku, išėjau jau ne Čikagoj, o 
Lietuvoj ir stebėjausi ne juokais, 
kiek tokiam pastatymui reikėjo 
jėgų, laiko ir darbo. Valio meninin
kai, artistai, vedėjaji. Tik kodėl 
nesugebėjot atvesti ir tuos nebe
mokančius lietuviškai našlaičius, 
kurių gyslose teka grynas lietuviš
kas kraujas. Tai ne jūsų čia kaltė, 
o tokių, kurie man „pipirų“ duoda. 
Sattykit dar kelius tokius vaidini
mus.

Kartą prieinu prie Sokol salės. 
Didžiausia spūstis. Kas gi čia per 
skandalas. O, tai „Draugo“ premi
jos įteikimo šventė. Kas parašė 
gražų romaną, tam lept tūkstantis 
dolerių į sterblę. Pamaniau, kad aš 
taip anksčiau būčiau žinojęs, gal 
ir man mecenatas būtų surastas 
savo parašytam romanui. Bet, ką- 
gi, po pietų šaukštai, visur, pasi
rodo, nereikia snausti, o kartu su 
kultūra ir civilizacija žygiuoti. 
Vien didelė spūstį parodo, kad šia 
tema mūsų tautiečiai domisi. Ki
tais metais paruošiu romaną, jury 
komisija įvertins ir tą pačią dieną 
gatavą knygą pakišiu kiekvienam 
tuoj po paskelbimo rezultatų. Tai 
ir bus visiems dar didesnis pavy
das, kiti gal tikrai nagus nusi- 
kramtys, sakys, kad grafomanas 
laimi, o laurus nuskynęs nieko. 
Tegu būna taisyklė, kad be grafo
mano nebus nė laureato. Dirbsiu, 
net.širdis alps, vistiek padarysiu...

, čikagietis

PIRMENYBĖS
Anglijos krepšinio pirmenybių 

rungtynės apygardų«ribose jau bai
gėsi. šiais metais pirmenybėse da
lyvavo ir išrykino po vieną pajė
giausią krepšinio komandą visos 10 
apygardų. Iš šių apygardinių susi
tikimų nugalėtojais išėjo; Vickers 
Armstrong, Halifax Vilnius, Man
chester YMCA (Kovas), USAAF 
Lakenheath, Cardiff, University, 
Nottingham Seagulls, Birmingham 
Dolobran, Oxford University, RAF 
Compton .Bassett ir Ruislip Roc
kets.

Į pirmąją pateko šiaurinių apy
gardų nugalėtojai: Vickers Arm
strong, Vilnius ir Kovas, šios gru
pes susitikimai įvyxs .vasario 23 d. 
North Shields prie Newcastle). 
Rungtynės bus pravestos žaidžiant 
kiekvienai komandai su kiekviena 
ir čia laimėjusioji jau išeis i pus
finalius.

Krepšinio pirmenybių pusfinali
niai susitlKimai ir finalas numaty
ta kovo 15 d. šioms rungtynėms 
vieta pasol Kas aar nenustatyta.

„VILINIUS“ — LEEDS LDS
Vasario 9 d. Haiifaxe „Vilniaus“ 

krepšinio ekipa susitiko su Leeds 
LDS. šiose rungtynėse „Vilnius“ 
nebuvo pilname savo sąstate, to
dėl ir mažai turėta vilčių laimėti 
prieš šią pajėgią amerikiečių ko
mandą.

Firmomis žaidimo minutėmis a- 
merikiečiai, padarę kelis ilgus me
timus, žaidimą vedė 10 : 2. iKj pus
finalio galo vilniečiams pavyko 
sušvelninti rezultatą ir puslaikis 
baigėsi 24 : 22 amerikiečių naudai.

Antrame pusfinalyje įvyko atkali 
kova. Vilniečių išlygintą rezultatą 
amerikiečiai vėl pasistengdavo per
versti savo naudai. Rungtynėms 
artėjant prie galo kelj sėkmingi R. 
Dambrausko metimai davė daugiau 
vilčių vilniečiams, gi amerikiečiams 
atitolino jų tikėtą laimėjimą. Pas
kutinėse žaidimo minutėse, prieši
ninko komandoje jauč-antis pasi
metimui, „Vilnius“ rungtynes už
baigė nesitikėtu laimėjimu 63 ; 51.

„Vilniaus“ komandoje žaidė ir 
taškus pelnė; čiakas — 14, Dam
brauskas — 30, šlesnys — 9, Le- 
nauskas — 6, šergalis — 4.

šios rungtynės buvo paskutinėse 
East & West Ridings pirmenybėse, 
šiaurinėje šios apygardos dalyje 
„Vilnius“ išėjo be pralaimėjimų ir 
tuo gavo teisę dalyvauti finalinia
me turnyre.

J. B.

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
Sporto Sąjos vadovybė, kaip pe

reitais, taip šiais metais, suorga
nizavo šachmatų pirmenybes, ku
rios pravestos Manchesterio lietu
vių klube vasario 2—3 ir 9—10 die
nomis.

P. Vilutis, kuriam buvo pavesta 
šias pirmenybes pravesti, jas atida
rydamas, pasveikino atvykusius 
šachmatininkus linkėdamas, ryž
tingos kovos. Tuojau ištraukti bur
tai ir paleisti kontroliniai šachma
tų laikrodžiai. “Prasidėjo įtemtos 
šachmatininkų dienos.

Kaip Sp. Sąjos vadovybė buvo 
numačiusi, šiose pirmenybėse tu
rėjo dalyvauti 4 A klasės ir 4 B kla. 
sės šachmatininkai, bet atvyko tik 
7 : 4 A klasės ir 3 B klasės. Man
chesterio „Kovo“; šiaučiulls A kl. 
Ir Tamoliūnas B kl., Halifaxo „Vil
niaus“: Vilutis A kl., Ramanauskas 
ir Navickas B kl., Bradfordo „Šarū
no“; Mončiunskas Ir Bučys A kl. 
Daugumoj žinomi veidai iš praeitų 
pirmenybių ir tik 2 nauji: Tamo
liūnas ir Navickas.

Mončiunskas, praeitų metų 100% 
pirmos vietos laimėtojas ir dabar 
kietai žengė be pralaimėjimų, bet... 
iki paskutinės partijos. Paskutinėj

lubavo. Pralošė 2 pėstininkus ir 
turėjo praloštiną partiją, tik dėka 
partnerio „dosnumo“, kaip dova
nomis gavo iš jo 1 pėst., o antrą 
pats atsiėmė ir partiją pabaigė ly
giomis. Laimėjo 5*/2 taško ir užsi
tikrino I vietą. Sėkmingai apgynė 
garbingą meisterio vardą ir laimė
tojo kadenciją pratęsė šiems me
tams.

Bučys prieš Mončiunską, neišnau
dojęs progos iškeisti valoovę, palei
do ją tuščių nuotykių ieškoti. Tuo 
metu jo karaliaus apsauga buvo 
suardyta ir beviltiškoj padėty kly- 
dinėjuslą valdovę atidavė už bokš
tą ir partiją pralošė. Tik tą vieną. 
5 partijas išlošė ir atsistojo II-roj 
vietoj. Per. metais buvo LLI-čias.

Viiutis prieš Bučį, suplanavęs 
klaidingą kombinaciją, atidavė rikį 
už pėstininKą. Vėliau dar pralošė • 
kokybę ir visą partiją. Taip pat su
sidarė sau rūpesčio lošdamas prieš 
Navicką. Nepastebėjęs, kad 2 ėji
mais galima duoti matą, partiją 
užtęsė ir leido Navickui pasiekti 
amžiną šachą, kas reiškia lygiąsias. 
Tik jam užsmorėjus išlošti ir išlo
šė... Vilutis. Bet nedovanotinai su
lošė aiškiai laimėtiną partijos pa
baigą prieš Mončiunską ir turėjo 
pasitenkinti lygiomis. Neteko lį/2 
taško ir su įgytu 4>/2 taškų kapita
lu vietoj turėtos pr. metais II vie
tos, danar turėjo pasltenKinti m 
vieta

IV vietą ir A kl. šachmatininko 
vardą iškovojo Ramanauskas, iš
plėšęs reikalingus 50%, t.y. 3 taškus 
iš šiaučiuiio, Navicko ir Tamoliūno. 
Lošaamas prieš Bučį, numatęs pa
sitraukti su karalium, paėjo su val
dove ir gavo matą vienu ėjimu. 
Naudinga pamoka ateity.

Šiaučiulls surinko tik 3 taškus iš 
Navicko ir Tamoliūno. Gaila, kaip 
A kl. šacnmatlninKui tai buvo ma
ža ir todėl tos klasės vardo laikinai 
neteko. Laimėjo V vietą.

VI vietą žiauriai iškovojo Navic
kas vienintelę partiją išlašęs be... 
lošimo prieš lamoliūną, šiam lošti 
neatvykus. Tik nemanykime, kad 
jis lošė blogai. Beveik prieš visus jis 
sugebėjo susidaryti geras, net pra
našesnes partijas, tik neišveždavo 
l'Ki laimėjimo. Tragl-komišklau- 
sią partiją su lošė su šiaučiuliu. 
Gražiai išlošęs pėstininką įr kokybę 
ir galėdamas visokiais varijantais 
lalmėtį partiją, pradėjo pasirlnki- 
nėti pačius blogiausius ėjimus iš 
eilės iki savižudiškai pralošė. Pa
tartina ir geriausią partiją turint 
ieškoti ir geriausio ėjimo.

Tamoliūnui atiteko pasKutiuė • 
Vii vieta. Jis pralošė pirmas 2 die
nas ir daugiau nebeaaiyvavo. To
kiu oūdu nieKO daugiau ir įauneu 
negalėjo tiK... o. Gaila.

bporto Sąjos pirm. p. Žemaitis 
visų vietų laimėtojams įteikė ata-^ 
tlnxams gripas ir vertingas dova
nas, palinKedamas neuzuūsti aut 
laimėjimų ir neuzieisti šios sporto 
šakos ir pakvietė čia pat prie uz- 
Kandzių ir alučio. Dar Kalbėjo sp. 
sąjos sektret. p. Steponavičius ir 
p. Vilutis. Bendrai, pasikalbėta 
šachmatų reikalais ir pasiūlyti kai' 
kurie sumanymai, kuriuos paėmė 
dėmesin Sp. Sąjos vadovybė.

Sp. Sąjos vadovybei, ypatingai 
jos pirmin. p. žemaičiui už šių pir
menybių pavyzdingą suorganizavi
mą ir asmenišką nuolatinį jų lan
kymą, už labai rūpestingą ir malo
nią glooą ir p. Vilučiui už tvarkin
gą pirmenybių pravedimą. Šachma
tininkų vardu padėkojo Bučys ir 
Mončiunskas.

Pabaigoje sužaistas žaibo turny
ras, kuriame laimėjo; Vilutis — I, 
Bučys — II, Šiaučiulls ir Navickas 
— III ir IV, Mončiunskas — V ir 
Ramanauskas — VI vietą.

A. Bučys

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE kiai, tiek su artimaisiais tiek ir su

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 
Šeštadienį, vasario 23 d. 18 vai. 
Lietuvių namų patalpose ruošia

mas Užgavėnių linksmavakaris.
Veiks bufetas, šokiai. Įėjimas 

nemokamas.

Kovo 4 d. (antradienį) 18 vai? 
Centrinės Europos laiku (17 vai. 
Grinvičo laiku ir 20 vai. Lietuvos 
laiku) Vatikano Radijo siųstuvas 
transliuos Lietuvos Dangiškojo 
Globėjo šv. Kazimiero minėjimą; 
Banga; 50,27 — 31,10 — 25.55 — 
196 — 202.

DBLS Bradfordo skyrius vasario
23' d. 17 vai. St. Cuthbert salėje, 
Wilmer Rd„ netoli Manningham 
parko rengia.

UŽGAVĖNIŲ LINKSMAVAKARĮ
Programą išpildys Bradfordo 

„Atžalynas“, šokiams gros Corne
lians kapela. Salė pasiekiama Hea
ton autobusu iš Forster Sq. Kvie
čiama visus tautiečius atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba
„Čirikštas Siaubė“, M. Vaitkaus 

įdomj ir iliustruota novelė. Kaina 
6/3. Rašyti: V. Zdanavičius, 35, Fa
shion St., London, E. 1.

. . >. - A. . ■

Vasario 24 d. estų tauta švenčia 
savo valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo 34-ąją metinę šventę. 
Taigi, estai 1918 m. savo valstybės 
nepriklausomybę paskelbė klek vė
liau, kaip mes, lietuviai. Reiškia, 
estų ir mūsų istorinės reikšmės 
žygis buvo padarytas, esant vieno
doms išorinėms politinėms sąly
goms. Ir todėl suprantama, jog ir 
estams, kaip ir mums, tą savo Lai
svės žodį reikėjo išpirkti krauju. 
Nepriklausomybės kautynėse. Estų 
tauta parodė didžiulį ryžtingumą, 
organizuotumą, drąsą, politinį su
brendimą ir gilią savo žemės meilę

ir Laisvės kovas apvainikavo savo 
valstybės nepriklausomybės įkū
nijimu. Tai dar kartą visiems įro
do, ką gali mažos tautos dvasios 
Jčga.

Savo nepriklausomybės žydėjimo 
laikotarpyje Estija pavyzdingai 
žengė dvasinės ir medžiaginės pa
žangos bei kūrybos keliu. Visą ener. 
giją, gabumus ir dvasinį pajėgumą 
sukoncentravo savo Tėvynės gero
vei kurti. Ir tas kūrybos rezulta
tas buvo pasigėrėtinas. Mažiausia 
Pabaltijo tauta yra padariusi bene 
didžiausią kūrybinį progresą.

Estijos politiniai ir ūkio santy-

tolimaisiais kraštais, visą laiką 
buvo geri, pagrįsti teise ir teisingu
mu, gerbimu sutarčių ir nuoširdžiu 
jų vykdymu. O tačiau ir Estija 
neišvengė skaudžiauslo likimo sa
vo istorijoje. Sovietų Rusija bru
taliai okupavo Estiją keliomis die
nomis vėliau, kaip Lietuvą.

Lietuva ir Estija visados buvo 
nuoširdžios kaimynės ir neturėjo 
kliūčių savo tautų tarpusavio drau
gingumui, ugdyti. Nepriklausomy
bės metais abiejuose kraštuose 
gražiai veikė lietuvlų-estų susiarti
nimo draugijos, abi tautos dalinosi 
savo medžiaginės ir dvasinės kūry-

bos vaisiais. Politiškai, abi valsty-
bes jungė Pabaltijo santarvės su
tartis, egzistavusi nuo 1934 metų.

Ir šiandien lietuvių ir estų, ly
giai kaip ir latvių, tautos yra vie
nodo ir šiurpaus likimo ištiktos. 
Bet vienodas likimas ir vienas tiks
las — atstatyti savo tautoms poli
tinę laisvę mus, visas tris Pabaltijo 
tautas, dar glaudžiau jungia įr su
riša neatmezgamais ryšiais.

Mes gėrimės estų .tautos pastan
gomis kelyje į savo Tėvynės laisvę. 
Mes, lietuviai, esame šito bendro 
žygio nuoširdūs talkininkai ir bro
liai. Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Estija!
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BRITANIJOS LIETUVIS

TARP KAPU IR KRYŽIŲ
Ką tik gavau dr. Jono Balio su

redaguotą ir išleistą „Lietuvių tau
tosakos lobyną“ (Bloomington, In
diana, 1951), puikias hauoies sak
mes apie „dvasias ir žmones“, šno 
lobyno pratartyje redaktorius rašo:

„Aš mačiau Vokietijoj, viename 
Alptų kaimely prie Fiscnen'o, daug 
šapų pasKutimo karo aukoms. Sa
votiški tai kapai — tušti, be lavo
nų, ūk kapas ir kryžius. Jie žuvo 
ir yra palaidoti Kryme ar Suomi
jos šiaurėje, tačiau savo kaimo ka
pinėse jiem supylė nors tuščią ka
pą ir pastatė paminsią su atitinka
mu užrašu, bunsu mirusiam sveti
moj zemej guiėti, tad nors simnoiiš- 
kaį perkėlė jį į savo tėviškę“ 
psiJ.

bkaitydami tuos žodžius, 
mename Nežinomo Kareivio
Kauno Karo Muziejaus sodelyje. 
Prie to kapo lietuvis galėjo ne tik 
nulenkti gaivą nežinomam mūsų 
kariui, bet ir giliau susimąstyti, 
apdūmotį savo ir Tėvynės kelius.

Labai įdomus palyginimas; kai 
tremtinių problematikos skalė, 
atrodo, nuolat platėja ir turininėja, 
vakariečiai rodo tendencijos apsi
prasti su visa eile „gyvenimo 
užmuštų“ klausimų.

(5—6

prisi-
Kapą

issaena a įsiminimus

. MUSŲ ATSAKAS
Gerai jaučiame laiko įtaką.
Tačiau dažnai nė nejuntame, 

kokios įtakos plaukia į mūsų vidų. 
O jos atakuoja mus kasdien, kai 
kasdien susiduriame su kitokios 
dvasios ir nusistatymo žmonėmis. 
Galime tiktai pastebėti, kaip laikui 
bėgant daromės nejautrūs dauge
liui pirmos eilės reikalų arba nori
me pabėgti nuo jų sprendimo į 
savo uždarą vidaus pasaulį.

Tvirtinama, xad Australijoje, 
Venezueioje natuviai laoai susiao- 
mavę sava literatūra, žmones non 
sKanyci gal ir dėl. to, kad nejučio
mis atstatytų gyvą ryšį su savo 
kraštu, jos kaloa ir papročiais, ir 
pas mus žmonės mielai skaito juos 
įdomaujančias knygas ir laikraš
čius (pvz., Kalifoi'mjos „Lietuvių 
Dienas* ), nes jaučia, kad ta spau
da užpildo juose atsiradusią tuštu
mą, kad ji padeda rastj atsaką į 
kai kuriuos deginančius Klausimus. 
Net mūsų „B. Lietuvio“ Laisvoji 
Tribūna roao, kiek aktualių klau
simų nešiojamės savo viduje ir 
kaip mielai juos keliame viešumon, 
Kad galėtume rasti vienokį ar ki
tokį sprendimą.

Mūsų problemos negreit išsispręs. 
Daugelis jų kankins mus visą gyve
nimą. Tačiau žmogus tuo ir ski
riasi nuo kitų tvarinių, kad jis 
galvoja, kad jis vis kažin ko jieško, 
siekia.

Rūpinamės savo tautinėmis ver
tybėmis. Laukiame komplementų iš 
kitataučių apie mūsų meną, litera
tūrą, kultūrą; nesigailime gražių

Patys suprantame 
nepalankus laikas, nepa- 

sąlygos. Sunku šiandien 
parašyti, dar sunkiau ją 
o sunkiausia sulaukti ati-

SOVIETU BOMBONEŠIAI
Nežiūrint, kad jau kuris 

rusai turėjo atominės bombos pas
laptį ir gaminosi ją masiniai, ame
rikiečiai, palyginti, laikėsi santū
riai, nes žinojo, kad rusai neturi 
lėktuvų, kurie galėtų atomo bom
bą nunešti ant taikinių Amerikoje.

praėjusią savaitę amerikiečių ra
mybę sukrėtė jų aviačijoš žurnale 
„Flying“ išspausdintas detalizuotas 
straipsnis apie rusų naujo tipo 
bombonešį, skirtą specialiai atomi
nei bombai gabenti.

šiuo metu naujasis bombonešis 
TUG-75 yra pradedamas gaminti 
masiniai ir amerikiečiai jaučia, kad 
netruks ateiti laikas, kaį jų pramo
nės centrai ar didesnieji miestai

tremties sąlygose dirbą mūsų tau
tinės kultūros baruose. Tačiau kar
tais vien gražių žodžių neužtenka.

Jeigu vienas jaunas ir gabus 
poetas prasitarė, kad tremtyje jis 
ar tik nebūsiąs paskutinis, turėtu
me atsiminti rūsčius E. Waugh 
žodžius apie naujų talentų stygį. 
Juk mūsų literatūroje labai retai 
kada pasirodo naujas ir daug ža
dantis vardas, 
dėl ko: 
lankios 
knygą 
išleisti,
tinkamo skaičiaus skaitytojų. Va, 
dr. J. Balys apie savo „Tautosakos 
Lobyną“ skelbė visuose JAV lietu- turės gyventi nuolatinėje baimė- 
v|ių laikraščiuose, o atsirado vos 
293 prenumeratoriai...

Labai reta sparta didėja ir mūsų 
visuomeninio bei kultūrinio gyve
nimo judintojų skaičius. Nedidelis 
įvairių specialistų bei menininkų 
prieauglis.

Tačiau, spręsdami sunkias savo 
gyvenimo problemas, visuomet 
turime surasti mūsų tautos vargą 
įprasminanti atšaka: mes stovime 
tartum ant aštrių akmenų, mūsų 
gretos neskaitlingos, bet mes su
prantame savo gyvybinius reikalus, 
nešiojamės, juos širdyse ir spren
džiame savo kieto gyvenimo pa
tirtimi.

Vienas nesitenkina darbu fabri
ke, bet visą nuliekamą ląiką ski
rią visuomeninei veiklai; kitas 
poilsio laiką skiria originalios ar 
verstinės literatūros papildymui, o 
visi kaip bitelės laikome savo pozi
cijas, kad ištvertume ir sulauktu
me tautos prisikėlimo.

J. Kuzmickis

je.
,,Flying“ patiektos žinios yra pa

siųstos iš visiškai patikimų šaltinių 
ir tai amerikiečių nerimą dar la- 
bau didina.

TUG-75 svarbesniosios detalės 
yra šios: sparnų ilgis 200 pėdų, svo
ris, apytikris — 350.000 sv., greitis 
36.000 pėdų aukštyje — 560 mylių 
per vai., jūros lygyje 645 m. per 
vai. galį nuskristi 7.500 mylių ir tu
ri veikimo radiusą 3.500 mylių.

Įdomi yra šio lėktuvo atsiradimo 
istorija. Rusija niekada per daug 
nevertino tolimojo skridimo bom
bonešių ir juokėsi iš vakariečių pa
stangų strateginiu bombardavimu 
palaužti vokiečių atsparumą. Ta-

ŽINIOS
SCHUMANAS 

ĮSPĖJO ATSTOVUS
Prancūzijoj pereitą pirmadienį 

įvyko debatai parlamente dėl pri
sidėjimo prie Europos kariuomenės. 
Atidarydamas debatus užs. reik, 
min. Schumanas įspėjo atstovus: 
Nuo Jūsų priklauso, ar Prancūzija 
pasirinks izoliaciją ar Europos ka
riuomenę“. Jeigu Prancūzija ne
prisidės prie Europos kariuomenės, 
tada Vokietija paims Prancūzijos 
vietą Europos 
Schumanas.

gynyboje, pastebėjo

bombai 
tuojau

gabenti, 
susirado

NUŽUDŽIUSI 
ŽMONIŲ 
savaitę

pamaiaz.os,
Paryžiuje 
darbščios 

prancūzes 
yra kait..-

PAMALDOS
HALIFAX —vasario 24 d., 11,30 vai.
BRADFORD — kovo 2 d., 12,30 vai.
KEIGHLEY — kovo 9 d., 12.30 vai. tremtinio byloje.

LAIKO PROBLEMOS
Laikas oega, pastatydamas žmo

gų prieš vis naujas problemas.
Pačiam žmogui net nereikia tų 

prooiemų jieskoti: jos pačios atsi
stoja prieš jį visu didingumu ir 
jam telieka surasti geriausią jų 
issprenuimą.

įveie jvrazaiaitė „Mėnuo, vadina
mas medaus“ knygos įžangoje pa
se iaoai prasmingus žodžius:

„šita kuygeie niekuomet nebūtų 
buvusi parašyta, jeigu Anės gyven
tume ten, is nur esame išmesti: 
k«*s nemato vandens, sedeoamas 
ant upes kiauto, Kas jiesko1 medžių, 
gyvendamas miške? 'račiau dabai, 
kai stoviu ant akmens, ir akimis 
— į juos atslaauzdama siruis, kaip 
regiu, ir akmenimis puola dienos 
titnagas,
žmonių ir vietų" (7 psl.).
, Tikrai, kai gyvename tremtyje, 
tarytum ant akmens, mums kyla 
ne tik daugybė gražių atsiminimų, 
bet ir įvairių minčių, svarstymų ir 
problemų, kurių išsprendimo ne 
kartą norime rasti savo viduje, o ir 
literatūroje, paskaitose, pasikalbė
jimuose.

Rašytojas St. Tamulaitis, nagri- išleidimą, 
nėuamas i-uigio Anariušm „Suaiev, 
kvietneh“ naują knygą, stengėsi 
nors apgraimomis suregistruoti 
tas prooiemas, kūnu įskeumo lau
kia šių dienų tremties lietuvis, 
baaicytojas, gūdi, nori „rasti, tegul 
ir dalinį, atsakymą į paskutiniais 
dešimtmečiais ant jo griūte užgnu- 

fvusius ir stipriai jį Deginančius 
klausimus: į gyvenimo ir mirties 
vertę, į pažangos ir nepažangos 
prasmę šuo specie aeternitatis, į 
keršto įr atlaidos problemą, į asme
ninės meiles ir trapios žemiškosios 
laimės prosvaistes, į moderniškąjį 
ir primityvų žmogų, į beprasmį 
sudemonintą tecnmnį<iktyvumą, į 
Dievo, amžinybes bei žemiško re
liatyvumo šaukiantį vidinį balsą ir 
j daugelį dar kitų čia nesuminėtų 
dalykų“ („Draugo“ kultūrinis prie
das, 1952.1.19).

šitų problemų eilę galėtume dar 
padidinti, turėdami galvoje šių lai
kų tautų ir valstybių klausimus, 
kurių teisingo išsprendimo laukia 
ne tik politiniai tremtiniai Vaka
ruose, bet ir tautiniai kankiniai 
Rytuose.

Netiesiogiai šių laikų problemas 
pajudino ir žinomas anglų katali
kas rašytojas Evelyn Waugh. Kal
bėdamas Newman Society susirin
kime Derby‘je, jis tiesiogiai iškėlė 
literatūros egzistencijos klausimą. 
„Mūsų visas literatūros pasaulis 
skęsta Juodoje katastrofoje. Esu 
tikras, jog tie iš mūsų, kurie dar 
gyvens, po 30 metų bus literatūros 
mirties liudininkai“, pasakė rašy
tojas. šitos katastrofos priežasčių dą, ar bet kurį lietuvių apgyventą nai išdėstyti šios stambios knygos

IŠEINĄ PASAULIO „LIETUVIU ŽINYNAS”
New Yorko Lietuvių Vaizbos Bu

tas (Lithuanian Chamber of Com
merce, Inc.) ėmėsi iniciatyvos 
remti Pasaulio Lietuvių Žinyno, 

kurį spaudai 
ruošti Anicetas šimutis, 
prieš kelis metus JAV-bėse neblogą 
pasisekimą turėjusios knygos „Tne 
Economic Reconstruction of Lit
huania After 1918“.

Tokio pabūdžio leidinio reikalin
gumas po įvairiausius kraštus išsi
mėčiusiems lietuviams jau senokai 
yra pribendęs: jis turėtų paleng
vinti lietuvių tarpusavį susižinoji
mą ir tuo pagelbėti išlaikyti tauti
nį solidarumą. Išleidžiamam Pa
saulio Lietuvių Žinyne aprašytos 
visos laisvojo pasaulio valstybės, 
kuriose tik yra didesnis skaičius 
lietuvių, nurodant gyventojų skai
čių bendrai, teritorijos plotą ir 
apžvelgiant lietuvių Į ten atsi
kraustymą bei paduodant ir apyti
krį lietuvių skaičių. Apie Jungt. 
Amerikos Valstybes, kaipo lituvy- 
bės centrą laisvajame pasaulyje, 
duodama daugiausia informacijų.

Kiekvienoje valstybes lietuvių 
apgyventi surašyti alfabetine tvar
ka ir nurodyti adresai lietuvių 
įstaigų, organizacijų, parapijų, 
advokatų, gydytojų ir lietuvių biz
nierių. Sakysim, prireikus susirasti 
lietuvį advokatą Worcester, Mass. 
Užteks atsiversti atitinkamą'žiny
no puslapį ir pasirinkti vieną iš 
kelių ten įrašytų advokatų. Be to, 
ieškantysis skyrelyje „Worcester“ 
ras žinių apie patį Worcesterjo 
miestą, gyventojų skaičių, apytikrį 
lietuvių skaičių, adresus lietuvių 
parapijų, draugijų, klubų ir eiles 
lietuvių biznierių bei profesionalų. 
Panašiai vykstantis į Mlanį, Florl-

'E. Waugh visų pirma jieško jaunų 
talentų stygiuje. Daugelis knygų 
leidėjų jam sutartinai tvirtino, 
esą D. Britanijoje nėra jauno ra
šytojo, kurio kūrinys būtų vertas 
spausdinti. Antrą priežastį jis ma- 
,to trūkume temų, kurios yra gyve
nimo užmušamos. „Seniau apysa
kos pvz. koncentravosi apie vedy
bas. Kokios reikšmės šiandien turi 
moterystė, jeigu kiekvieną aki
mirksnį gali būti išardyta? Šian
dien literatūros įkvėpėju beliko 
tiktai katalikybė“ — padare išvadą
rašytojas.

RUOŠIAMAS „TREMTINIO“ 
VISUOMENINIS TEISMAS 

LONDONE
DBL S-gos Londone I-mas sky

rius vasario 24 d. 5 vai. p.p. Lietu
vių klubo patalpose, 345a, Victoria 
Park Rd., London, E. 9, ruošia Lon
dono lietuvių visuomennį teismą, 
tema „Tremtinys“.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti šioje lietuvio

tys, dėl kurių vizos gali būti pra
šančiam atsakytos.išdėstytos Įvai
rių rūšių pirmenybės vizoms gauti, 
išdėstytos vizų privilegijos, telkia-

baigia mos kai kurių profesijų asmenims, 
autorius p taip pat vedusiems JAV-bių pi

lietes ar ištekėjusioms už JAV-bių 
piliečių, išvardintos jūrininkams 
teikiamos privilegijos ir išnagrinė
ta visa eilė kitų svarbių emigraci
jos klausimų.

Skyriuje Mokslas ir Mokyklos 
JAV-bėse nuodugniai išaiškinta 
JAV-bių mokyklų sistema lyginant 
su Lietuvos mokyklomis. Smulkiai 
išaiškinti kolegijų, profesinių mo
kyklų ir universitetų teikiami mo
kslo laipsniai ir kiek-metų tenka 
studijuoti, norint gauti tą ar kitą 
mokslo ar profesijos laipsnį.

Skyriuje Profesiniai ir kitokį 
užsiėmimai JAV-bėse surašyta ke
lios dešimtys profesijų ir duoti 
smulkus paaiškinimai kaip į jas 
pakliūti, kiek ir kokiose mokyklose 
teks studijuoti, kokios ateities 
perspektyvos toje ar kitoje profe
sijoje, nurodyti adresai kur tos ar 
kitos profesijos 
smulkesnių 
skyriuje ras 
macijų tiek 
lavinimui ir
užsiėmimo, tiek tėvai besiruošian
tieji vaikus siųsti į vienos ar kitos 
profesijos. Pradedant daktarais, 
inžinieriais, advokatais, baigiant 
gailestingosiomis seserimis, lakū
nais, buhalteriais, kasininkais, 
knygvedžiais — visa eilė profesijų 
aprašyta ir suteiktos smulkios in
formacijos kaip į jas pakliūti, koks 
pasiruošimas reikalingas ir kur 
tuo reikalu kreiptis.

Trumpam pranešime sunku pil-

klausimais gauti 
informacijų. Tame 

daug naudingų infor- 
siekiantieji savo išsi- 
gabumams atitinkamo

PADĖKA
Manchesterio Lietuvių Klubo 

Vaidybai, p. Navickui, p. Bendonui 
ir kitiems, suteikusiems prieglob
stį ir prisidėjusiems prie 1952 me
tų Anglijos Lietuvių šachmatų 
pirmenybių pravedimo, reiškiame 
nuoširdžią, sportišką padėką.

D.B.L Sporto Sąjos Vadovybė

miestą, galės žinyno pagalba susi
rasti lietuvių laikomus viešbučius, 
poilsio ar pasilinksminimo vietas 
ir kitokias biznio įstaigas.

Skyriuje Kaip išvažiuoti 
j JAV-bes sutrauktai ir supranta
mai išaiškinti JAV-bių imigracijos 
įstatymai, nurodyta kas yra kvoti
niai ir nekvotiniai imigrantai, 
žvelgiant į didelius tokio masto 
knygos išleidimo kaštus jos bus 
smulkiai išaiškinta kas gali patek
ti į nekvotlnius imigrantus, išdės
tytos sveikatos ir kitokios priežas-
žjodžių ir patys

laikas čiau šio karo eigoje rusai savo nuo
monę pakeitė. Pirmiausia kelios 
amerikiečių „oro tvirtovės“ B 29, 
karo su japonais metu, buvo pri
verstos nusileisti Sibire. Rusams 
tai buvo puikiausia proga susipa
žinti su šių lėktuvų gamybos deta
lėmis. Vėliau, užėmę dalį Vokieti
jos, rusaj savo akimis pamatė ir 
įsitikino, ką gali padaryti planin
gas strateginis bombardavimas, ir, 
pagaliau, atominei bombai panau
doti reikia galingų toli skrendan
čių ir greitų bombonešių, kurie ga. 
lėtų ją nugabenti į pačias opiau
sias vietas priešo teritorijoje.

Dėl šių priežasčių tuojau po karo 
rusai suformavo tolimo veikimo 
aviaciją (ADD). Jai vadovauti buvo 
paskirtas oro maršalas A. J. Golo
vanovas. Iš karto Golovanovo avia
cija buvo aprūpinta rusų gamybos 
oro tvirtovėmis B29, bet jos netiko 
atominei 
Golovanovas
rusų aviacijos konstruktorių 
patriarchą gen, Įeit. A. N. Tupo- 
■levą, kuris savo karjerą kaip avia
cijos konstruktorius pradėjo dar 
caro laikais. Jis sukonstruavo ir 
garsųjį aštuonių motorų „Maxim 
Gorky“. Karo pradžioj Tupolevas 
buvo „nemalonėje“, bet kai vokie
čiuku 88 užviešpatavo rusų padan
gę, Tupolevas buvo „iškastas“ ir 
sukonstruavo Tu 2, kuris karo me
tu buvo rusų pasididžiavimas. Vė
liau Topolevas dar pagamino B.29 
kopiją - Tu 71 ir Tu 4.

Golovanovas surado ir jam pa- 
gelbihinką garsųjį rusų matemati
ką ir inžinierių M. I. Gurevičių (G 
ir MIG 15). šių dviejų vyrų pastan
gomis ir buvo sukonstruotas TuG 
75.

Varomai jėgai buvo panaudoti 
šeši patobulinto vokiečių BMW-028 
tipo sprausminiai varikliai, kurie 

’ išvysto po 7000 arklio jėgų plus 3000 
svarų spaudimą. Palengvinti paki
limą, lėktuvas turi dar papildomus 
raketinius motorus.

TuG 75 turi ir modernius ginklus, 
nes prie dabartinio naikintuvų 
greičio seno tipo mažo pradžios 
greičio patrankos yra neefektingos. 
Vietoj jų TuG 75 yra aprūpintas 
raketomis, kurių greitis yra 1.400 
mylių per vai.

ir ji tieksianti elektros 
Plnnemundės poligan, 
paskutiniojo karo metu 

išbandydavo V-2, šaudo-

Nottighamo Lietuvių Meno Sam
būris vasario 23 d. .6 vai. 30 min. 
Lietuvių klube (Sycamore Rd.

Schools) rengia didelį viešą 
VAKARĄ

Programą išpildys visos Sambū
rio jėgos. Programa įvairi, turi
ninga ir įdomi — juoko iki ašarų!

Po programos šokiai. Gros. K. 
Venckaus vadov. džazas. Vieta 
pasiekiama 31 autobusu iš Centro. 
Maloniai kviečiame visus!

Sambūrio Valdyba

Lietuviškos spudos kioskas .Mū
ša* gali patarnauti Anglijos lietu- 
tuviams įvairia spauda. Yra nau
jausių knygų, kalendorių, žurnalų, 
laikraščių. Prašomi rašyti šiuo 
adresu: „Muša“ 4416 So. Hermita- 
gge Ave., Chicago 9, Ill. USA.

L. L. Meno Sambūris kovo 2 d. 
(sekmadienį), parapijos salėje, 
345a, Victoria Park Rd., E. 9., an
trą kartą vaidins žemaitės 2-jų 

komediją 
Apsiriko 

Po vaidinimo šokiai. 
Gros Sambūrio kapela.

Pradžia 6 vai. vak.

v.

BRITANIJOS LIETUVIS 
VIENINTELIS 
LIETUVI U 
SAVAITRAŠTIS 
EUROPOJE!

NAŠLE 
11 

Praėjusią 
prašinėjo
nasies, 55 mt. amžiaus 
Mane Besnard byla. Ji 
narna iiuzuaziusj vie„uoiia.a as- 
menų-savo giminių ir draugų.

Byra suKeie Prancūzijoje sensa
ciją. vedama is sa. ėjimo į teismą 
Mane Besnard visą laiką meiuėsi 
uz savo auKas. Ji melaz.asj už jas 
jau nuo arešto dienos 194y m. ue- 
pbs mėn.

reismas turės apsiausti 140 iiu- 
uiuinKų. Mane Besnard suman.m 
naudodama arseniką sugebėjo pa
didėti tris viešbučius, du ūkius su 
120 akrų žemės, ir devynis namus 
viso 10.000 sv. vertės.

žudyti ji pradėjo 1927 m. ir nuo 
to laiko lies tvarka nunuodijo: sa
vo pirmąjį vyrą, savo antrojo vy
ro tetą, vieną savo draugą, kurio 
turtus ji paveldėjo, savo 78 mt. am
žiaus tėvą, antrojo vyro motiną, 
jo vyro dvi puseseres, savo antrąjį 
vyrą ir savo motiną.

Vienas svarbiausių liudininkų 
apibudino Marie Besnard kaip 
švelnią, atvirą ir duosnią moteriš
kę, kuri nuoširdžiai globodavo pa
vargėlius.

Byla vyksta senoje salėje, kurio
je buvo tardoma Joana d‘Arc.

— o - ■
Sovietai pradėjo statyti aukšto 
įtempimo liniją Pinnemundėje 
prie Baltijos, ši linija turėsianti 
35 mylės 
energiją 
kuriame 
vokiečiai
mus į Angliją. Spėjama, kad ir so
vietai šitame poligone bandys nau
jausius rakietinlus ginklus.

šis poligonas šiuo metu yra ne
paprastai stipriai saugomas. Apy
linkės gyventojai yra nuolatinėje 
NKVD priežiūroje, prieš kurį laiką 
poligone įvyko sprogimas ir nuo jo 
ėmė dagti ten esą pastatai, atvy
kę gaisrininkai nebuvo įleisti į po- 

: iigono rajoną, šiuo metu šitame 
poligone yra bandomi taip pat ir 
sprausminlai rusų lėktuvai.

— o —
Norvegų vyriausybė kriepėsl į 

švedų policiją, prašydama pagal- 
i tėti surasti jauną norvegų profe- 
• šorių Warenskioldą, studijavusį 

atominius mokslus. Vasario mėn. 8 
d. jis dingo be žinios.

— o —
Vasario 18 d., Genevoje susirinko 

17 valstybių astovaj 5 milijonams 
europiečių perkeldinimo planams 

Prenumerata — 4 dol. metams,’ aptarti, šie atstovai yra nariais, 
atskiro num. kaina — 45 c. Atsto- taip vad. Laikinojo Tarptautinio 
vas Anglijoje: a. Gerdžiūnas, 6, Komiteto emigracijai iš Europos, 
Beechey St., Oldham, Lancs. kuris susitvėrė pereitų metų pa- 

• baigoje, šiuo metu šis komitetas 
eina buv. iro funkcijas. Komite
tas yra pasiryžęs šių metų bėgyje 
perkeldintj 137.500 emigrantų iš 
Europos į kitus kraštus. D. Brita
nija šiam’ komitetui nepriklauso 
dr dar nėra žinoma, ar iš viso D. 
Britanija įsijungsianti šion orga
nizacijom j

,,Nepriklausoma Lietuva“, nežiū
rint jų politinių, religinių ir kito
kių nusistatymų, ypač brangina 
visų lietuvių talką, nes tiktai bend
romis jėgomis galima pasiekti vi
siems rūpimą ir brangų tikslą.

.,Nepriklausoma Lietuva“ išeina 
8 ir 10 pusi, kas savaitę. Prenume
rata — 6 dol. metams. Atstovai 
Anglijoje: A. Gerdžiūnas, 6 Beechey 
St., Oldham, Lancs, ir A. Jurevi
čius, 20, Shakespeare St., Barker
end Rd., Bradford. Per juos galima 
užsisakyti „Nepriklausomą Lietu
vą“.

Pasaulio lietuvių karių mėnesi
nis žurnalas ,,Karys“ išeina dide
lio formato, gražiai iliustruotas, 
duoda daug įdomių medžiagų.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W;1 
parūpina bilietus kelionei į visu? 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukiniais ir sutvarko ke

lionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, 

be jokio specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).

. -—o —
Tarp penkių arklių, kurie Bogo

toje, Kolumbijoje baigė lenktynes 
be raitelių, buvo ir policijos arklys, 
kuris numetė raitelį ir atbėgo prie 
finišo pirmutinis.

turinį, kokiu bus išleidžiamasis 
Pasaulio Lietuvių Žinynas. Atsi
spausdinama griežtai ribotas kie
kis. Knyga, kaj išeis, bus pardavi
nėjama po penkis dolerius, bet ją 
iš anksto užsisakiusieji gaus už 
keturis. Suinteresuotieji užsaky
mus prašomj siųsti žemiau paduo
tu adresu čekius ar pašto perlaidas 
(money, order) išrašant vardu Pas 
Liet. Žinynas arba Lithuanian 
World Directory;

Lithuaniain Chamber of Com
merce, inc., 41, West 82nd Street,

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

raugintų kopūstų ir kitų
G O O D F A R E 

gaminių. į/^ji
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVĖ,

Maisto pakavimas — importas — U rmo prekyba 
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7. 

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

tiems, kurie ir New York 24. N. Y.. U.S.A.
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