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ATLANTO 
SAUGUMAS LISABONOS KONFERENCIJA PASIBAIGĖ

Kada paaiškėjo, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija dėl Rusijos lai
kysenos virto l propagandos ir de- 
batavimo areną, bet ne Į talkos 
saugotoją, tada vakarai vieni ėmė
si žygių savo saugumui patikrinti. 
Turint galveoje didelę Rusijos jr sa
telitų karinę persvarą, vakarai bu- 
vb priversti pradėti taikos metu dar 
negirdėtą apsiginklavimo progra
mą, kuriai vadovauja Jungtinės A- 
merikos Valstybės, kaip didžiau
sias ir pajėgiausias kraštas pasau
lyje. Bet kadangi tas pats pavojus 
grąsė visam laisvam pasauliui, iš
mintingiausias kelias buvo visoms 
laisvoms valstybėms kartu ruoštis 
ątremti agresijai. Tas reikalas Ir 
iššaukė šiaurės Atlanto Pakto Or
ganizaciją, kurios uždavinys yra 
užtikrinti tos pasaulio dalies sau- 
giimį. Į Šią organizaciją pilnatei
siais nariais Jena JAV-bės, Kanada 
ir visos vakarų Europos valstybės, 
išskyrus Vokietiją. Švediją. Šveica
riją, Ispaniją ir Jugoslaviją. Pas
kutiniu laiku apsaugos ribos buvo 
pratęstos ir J Viduržemio jūrą, 
{traukiant 1 tą organizaciją Graiki
ją Ir Turkiją, visos tos valstybės 
yra įsipareigojusios pagal bendrą 
planą duoti tam tikrą kiek} ka
riuomenės ir savo resursais prisidė
ti prie kariuomenių apginklavimo 
ir jų išlaikymo. Amerikai remiant.

Šiaurės Atlanto Pakto Organiza
cijos (angliška; sutrumpintai va
dinamos N.A.T.O.) karinei vadovy
bei, kuri susideda iš visų dalyvau
jančių valstybių asmenų, vadovau
ja gen. Eisenhoweris, o tos organi
zacijos civilinei administracijai Va
dovauja šiaurės Atlanto Taryba, 
kuri ką tik baigė savo labai svar
bią konferenciją Lisabonoje.

Tik Įsteigus NATO, tuojau paaiš
kėjo. kad Europos kontinento efek
tyvi gynyba yra neįmanoma be Vo
kietijos. Ypač Amerikoje buvo rei
kalaujama, kad ir pačiu vokiečiu 
kontlgental turi dalyvauti, ginant 
Europą, o tuo pačiu ir vak. Vokie
tiją, nuo agresijos. Amerikiečiai 
dar tikėjosi, kad Įtraukus Vokieti
ja Igvnybos planą, bus galima su
mažinti Amerikos Įgulą Europoje. 
Tam užsimojimui griežta; pasiprie
šino Prancūzija, kuri du kartus 
paskutiniam šimtmety skaudžiai 
nukentėjo nuo Vokietijos agresijos. 
Kad anuliuoti tokią Prancūzijos 
baimę ir buvo pradėta organizuoti 
Europos kariuomenė. I kurią įeitų 
ir vokiečių kontingentai, bet kurie 
būtu tarptautinio organo žinioje ir 
priežiūroje.

Tačiau Vokietija greita, pametė, 
kad tas planas yra jai geriausia 
proga Išsiderėti iš alijantų daugiau 
nuolaidų ir teisių sau. Vokietija 
narelkalavo lygybės ir baigti oku- 
pąciją. Iš to ir kilo dideli sunku
ma*!. kuriuos tačiau pavyko bent 
dalinai nugalėti, suradus kompro
misą tam prancūzų ir vokiečių nu
sistatymų.

Europos kariuomenė, kuri susidės 
Iš Prancūz’jos, vak. Vokietijos ir 
B»neluxo karinių kontingentų, bus 
tos didžiosios š. Atlanto Pakto O- 
ios dalis, šie reikalai buvo plačiai 
ansvarstyti Lisabonoje ir padaryti 
t”o reikalu nutarimai.

šitokia komplikuota gynybos or
ganizacija gali atrodyti neefektyvi 
ir lėta. Tačiau sunku rasti kitokį 
būda, kada susirenka daug laisvų 
nepriklausomų valstybių I vieną 
vietą, kur reikia nuomonėms sude
rinti. sprendimus daryti demokra
tišku būdu, ir kur nėra vieno dik
tatoriaus {sakymams duoti. Nežiū
rint to, laisvo pasaulio apsaugos 
reikalas yra padaręs dideli progre
są Ir šiandien jis jau nėra bejėgis. 
Nors ir lėtai eidamas, lis yra suor
ganizavęs milžinišką karinę orga
nizaciją, remiamą gerai ginkluotų

. Susitarė dėl Europos kariuomenės
Pirmadienį Lisabonoje psaibai- 

gė šešias dienas trukusi šiaurės 
Atlanto Pakto organizacljis (an
gliškai N.A.T.O.) politinio organo 
Atlanto Tarybos konferencija. Nu
turimai padaryti dėl Europos ka
riuomenės organižavimO, Atlanto 
Pakto valstybių karinio pasiruoši
mo ir kitų valstybių prisidėjimo 
prie bendros apginklavimo progra
mos. Taip pat buvo susitarta, kad 
turi būti nuolatinė NATO būst'nė 
ir kokia bus tos organizacijos for
ma ateityje. Nors nutarimai ne
duoda pagrindo dideliam pasiten
kinimui, vis dėl to. buvo atsiekta 
daugiau, negu buvo tikimasi dar 
prieš konferencijos pradžią.

Jau per atidarymą kalbėtojai 
pastebėjo, kad ši Atlanto Pakto O- 
jos konferencija svarbi ir kritiška 
ir nuo konferencijoj padarytų nu
tarimų pareis ir pačios organiza
cijos likimas. Kritiškiausias die
notvarkės punktas buvo Europos 
apsaugos bendruomenė ir jos san
tykiai su Atlanto Pakto o-ja. Eu
ropos kariuomenės steigimas dėl 
Vokietijos ir Prancūzijos priešiagų 
nusistatymų buvo pakibęs ore, bet 
laimei tie skirtumai bent dalinai 
buvo išlyginti Londone dar prieš 
Isabonos konferencijai praside
dant Vokietijos lygybės reikalavi
mas buvo patenkintas tuo, kad Vo
kiety a per Europos apsaugos ben
druomenę leis j Atlanto Pakto o-ją. 
Vokietija ateity galės nevaržomai 
gaminti ginklus, išskyrus atomi
nius ir bakteriologinius ginklus, 
bepilotinius sviedinius ir didžiuo
sius laivus, kas vis viena Vokieti
jos šiuo metu nelnteresuoja. O 
Prancūzijos baimė dėl Vokietijos 
eventualios agresijos buvo išspręs
ta ta prasme, kad Anglija ir Ame
rika pasižada laikyti savo kariuo
menę Europoje ir garantuoti Euro
pos saugumą prieš „bet kokios“ 
valstybės agresiją.

Tokių būdu Lisabonos konferen
cija galėjo prasidėti palankesnė] 
atmosferoj ir buvo galima laukti 
patenkinamų rezultatų. Konferen
cijoj pirmu kartu pilnateisiais na
riais dalyvavo Turkija ir Graikija, 
tuo pad.idindamos Atlanto Pakto 
o-jos narių skaičių iki 14. Dalyvavo 
užs. reik, finansų ir krašto apsau
gos ministerial

Konferencijai pirmininkavo Ka
nados užs. reik, mlnlsteris Pear
son, kuris per atidarymą apibrėžė 
tos organizacijos tikslus kaip .po
pierinių kariuomenių pavertimą 1 
tikras kariuomenes“. JAV-bių 
valstybės sekretorius Acheso- 
nas gi pažymėjo, kad kur yra sil
pnumas, ten agresija plečiasi ir dėl 
to silpnumą reikia pakeisti karine 
jėga. Achesonas sulygino Atlanto 
Pakto o-ją su Britų Commonweal - 
thu ir JTO-ja, kaip didžiausios de
mokratinės institucijos, išrastos 
šioje šimtmečio pusėj o. Portugali
jos užs. reik, mlnlsteris ragino pri
imti Ispaniją i Atlanto Paktą.

Svarbiausi konferencijos nutari
mai buvo padaryti slaptuose posė
džiuose, o viešai buvo svarstomi tik 
bendro pobūdžio reikalai.

Europos kariuomenės steigimas 
-buvo priimtas ir patvirtintas. Ta
čiau prieš praktišką jo nutarimo 
vykdymą šešios dalyvaujančios 
valstybės turi tarp savęs sudaryti 
sutarti Įsteigiant Europos Apsau
gos Bendruomenę, kurioje vak. Vo
kietija bus lygiateisiu nariu su 
Prancyzija, Italija, Olandija. Belgi
ja ir Luksemburgu. šitas planas 

karinių padalinių jr didžiausių pa
sauly ekonominių resursų, žmoni
jos laisvės Išsaugojimas yra tvirto
se rankose, kas duoda ir mums pa
drąsinimo Ir vilties, kad Išvadavi
mas jau yra arti. 

turi būti visiįšešių valstybių parla
mentų patvirtintas. Tas rodo, kad 
nors nutarimas yra padarytas, jo 
{vykdymas bus lėtas Ir nelengvas. 
Sunku pramatyti, kokie sunkumas 
galės iškilti, kada šie reikalai bus 
debatuojaml parlamentuose, kurie 
turi stiprias opozicijas, priešingas 
tam planui.

Tačiau šis Atlanto Tarybos nuta
rimas nėra vien formalumo atliki
mas: priimtas Europos kariuome
nės planas patenkina karinius Eu
ropos gynybos reikalavimus Ir turi 
gen. Eisenhowerlo pritarimą.

Vokietijos lygybės reikalavimas 
buvo patenkintas dvejopu būdu: 
a) bus pasirašytas atskiras proto- 
kolis, pagal kurį Vokietija duos ir 
pati gaus karinės pagalbos garan
tiją prieš agresiją jr b) bus daromi 
bendri posėdžiai tarp. Atlanto ir 
Europos Apsaugos Bedruomenės 
Tarybų ir tuo Vokietijos atstovas 
galės dalyvauti Atlanto Tarybos 
darbuose per Europos Aps, fi-nę.

Pat; Europos kariuomenė susidės 
Iš tautinių grupių 12-13000 asmenų 
didumo. Didesni padaliniai bus su
daromi tarptautiniu mastu. Poli
tinė Europos kariuomenės organi
zacija yra labai komplikuota, bet 
tai buvo padaryta teiksiu eventua
liai prieti prie politinės Europos 
federacijos. Politiniai organai nu
matyti: 1) mlnisterių taryba, 2) ko
misarų taryba, einanti krašto ap
saugos ministerio pareigas, 3) par
lamentas ir 4) teismas. Pagal pla
ną Europos Apsaugos Bendruome
nė jau turėtų pradėti veikti šią 
vasarą.

■tačiau svarbiausias Atlanto Ta
rybos konferencijos nutarimas bu
vo kolektyvinės karinės programos 
nustatymas šiems metams. Pro
gramą reikėjo klek sumažinti dėl 
kraštų nepajėgumo išpildyti anks
čiau duotų Įsipareigojimų. Ypač 
daug susirūpinimo kėlė tas faktas, 
kad svarbiausia Europos kontinen
to valstybė Prancūzija galės šiais 
metais duoti tik 12 divizijų, dėl sa-

IR SATELITAI
Kaip žinoma, sausio 21-24 d. 

Londone Įvyko svarbi Vidurio ir 
Rytų ■ Europos konferenclj a, kur io- 
je dalyvavo, be kitų, ir už geležinės 
uždangos esančių tautų atstovai; 
lietuviai, latviai, estai, lenkai, rytų 
vokiečiai, čekai, vengrai, rumunai, 
bulgarai, albanai Ir kt. praėjus 
maždaug trims savaitėms po kon
ferencijos, Sovietų Rusijos sateli
tai — Čekoslovakija, Vengrija, Ru
munija., Bulgarija, Albanija ir Len
kija {telkė ant vieno kurpalio su
kirptus protestus Didžiosios Brita
nijos vyriausybei. Satelitų protesto 
notose sakoma, jog Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė oficialiai daly
vavo šioje konferencijoje, nors, 
girdi, ji žinojusi, kad šios konfe
rencijos tikslas yra organizuoti 
kurstomąją veiklą prieš nepriklau
somas. suverenines valstybes (at
seit, siekia Išlaisvinti bolševikų pa
vergtas tautas. Red.) Butų staty
bos ir savivaldybių mlnlsteris H. 
McMllan sveikino konferencijos 
dalyvius D. Britanijos vyriausybės 
vardu Ir skatino juos varyti prieš 
liaudies demokratijos šalis nukreip
tą veiklą, o ministerio pirmlnin- 
so pavaduotojas ir užsienio reikalų 
minister is. A. Eden nusiuntė kon
ferencijai specialų sveikinimą, ku
riame Išreiškė vilti, jog ji bus sėk
minga ir vaisinga. Esą, kaip sako
ma satelitų notose, tokia D. Bri
tanijos vyriausybės pozicija reiš
kia. kad ji atvirai panaudoja de
maskuotus nusikaltėlius Ir tėvynės 
išdavikus (taip bolševikai vadina 
visus jų pavergtų patriotus. Red.), 
kaip įrankį kariniame agresyvlo-

vo sunkios ekonominės būklės Ir 
pavojaus jos valiutai.

Tokiu būtu 1952 metais NATO 
nariai pažadėjo duoti 50 tinkamai 
karui paruoštų divizijų ({skaitant 
rezervus), 4000 lėktuvų vakarų Eu
ropoje Ir stiprius laivyno padali
nius. Atlanto Taryba taip pat priė
mė planą, pagal kurį bus dar šiais 
metais imtasi reikalingų žygių, 
kad padidinus NATO karinį pajė
gumą sekančiais keliais metais, 
šis paskutinis nutarimas laikomas 
vienu iš svarbiausių ir numatoma 
per ateinančius kelis metus turėti 
Europoje 100 pilnai paruoštų jr ap
ginkluotų divizijų.

Į minėtas skaitlines neįeina Grai. 
kijos ir Turkijos kariniai daliniai 
ir taip pat vak. Vokietijos even
tualiai paruošta kariUometlė.

šis Atlanto Tarybos nutarimas 
yra tuo geras, kad jis bus vykdo
mas, nežiūrint ar Europos kariuo
menė įsisteigs ar ne. Per konferen
ciją taip pat buvo svarstoma atski
rų kraštų ekonominis pajėgumas 
prisidėti prie benefto gynybos pla
no įvykdymo ir kiek paramos tie 
kraštai gali tikėtis iš Amerikos. 
Amerikos pagalba Prancūzijai jau 
buvo pažadėta.

Efektljngesnei ir lankstesnei 
NATO veiklai ateity pasiekti, su
tarta duoti tai organizacijai per
manentinį pagrindą. Sudaryti šie 
nuolatiniai organai: generalinis 
sekretorius ir ministrių taryba. 
Gen. sekretorius buvo pasiūlytas 
Britų ambasadorius Vašingtone Sir 
Oliver Franks, bet atsisakė.

Paryžius buvo Išrlkntas nuolati
niu NATO veiklos Centru.

Atlanto Tarybos konferencijai 
pasibaigus, Amerikos, Britanijos ir 
Prancūzijos užs. reik., ministerial 
turėjo atskirą pasitarimą Vokieti
jos klausimu. Buvo tariamasi kiek 
Vokietija galės prisidėti prie savo 
karinių dalinių paruošimo ir jų ap
ginklavimo, o taip pat buvo tęsia
mi pasitarimai dėl naujos sutar
ties su Vokietija, kad pakeitus da
bartinį okupacinį statutą.

PROTESTUOJA
sios Atlanto sąjungos pasirengime, 
kuris yra vystomas prieš taikos sto
vyklos šalis. Be to, girdi, kaip noto
se tvirtinama, D. Britainljos vy
riausybė, remdama tokią konfe
renciją, siekianti likviduoti liau
dies demokratijas ir jų vietoje no
rinti atkurt; kapitalinius režimus.

Visos notos parašytos bolševi
kams būdingu žemo kultūrinio ly
gio stiliumi. Iš šito satelitų prote
sto f a k t o darosi aiški Išvada, 
kad Vidurio ir Rytų Europos kon
ferencija Ir joje atlikti darbai pa
siekė sovietų pavergtas tautas ir 
jose rado stiprų atgarsį.

NESISEKA DERYBOS SU PERSIJA
Tarpt. Banko misija Persijoje 

alyvos šaltinių ginčui Išspręsti, 
atrodo, baigsis be rezultatų. Du 
misijos nariai dar pereitą savaitę 
švyko namo, palikdami kitus du 
narius kontaktui su Persijos vyriau
sybe palaikyti.

Nors Persiojs vyriausybės komu
nikatas pereitą savaitę optimistiš
kai pranešė ape susitarimus kai 
kuriais klausimais, premjero Mosa- 
deko nekompromislnė laikysena 
mažai prisidėjo prie pasitarimų pa
sisekimo.

Tarptautinio Banko atstovai pa
kely iš Teherano į Vašingtoną ke
lioms dienoms sustojo Londone Ir 
matėsi su britų vyriausybės na
riais. šis susitikimas matomai bu
vo gana svarbus, nes įš Persijos bu
vo specialiai atkviestas į Londoną 
Britanijos ambasados Teherane ta
rėjas; kuris šiuo metų eina amba
sadoriaus pareigas.

AUDRINGI DEBATAI PARIAMENTE
Pirmadieniai paprastai praeina davęs naujus pažadus Amerikai

ramiai parlamente, kada ministe
rial atsakinėja į paklausimus ir 
yra atliekami kiti bėgamieji reka- 
lai. Visai nelauktai kilo audra 
praeitą pirmadienį dėl S. Hardie's 
atsistatydinimo iš Geležies Ir Plie
no B-vės pirmininko pareigų.

Pranešdamas parlamentui aplę 
geležies kainos pakėlimą 4 svarais 
už toną, kad kompensavus padidė
jusias produkcijos išlaidas, prista
tymo mlnlsteris Sandy's paaiškino, 
kad ne jis privertė Hardie atsista
tydinti, bet patys bendrovės direk
toriai, kurių nuomonė buvo skirtin
ga nuo jų pirmininko. Opozicijos 
kalbėtojai gi tvirtino, kad geležies 
kainos pakėlimas yra reikalingas, 
nes padidėjusias išlaidos galima 
kompensuoti Iš pelno. Vyriausybė 
tai daranti vien dėl to, kad paruoš
ti dirvą geležies ir plieno pramo
nės atvalstyblnlmui (perdavimui į 
privačias rankas). Hardie atsista
tydino dėl to, kad jis nesutiko su 
tokia vyriausybės politika. Debatai 
buvo labaj karšti ir Ilgi, bet per 
balsavimą vyriausybė laimėjo 47 
balsų dauguma. Nauju geležies ir 
plieno b-vės pirmininku paskirtas 
Sir J. Green, buvęs vicepirminin
kas.

Vyriausybė taip pat pranešė, kad 
biudžeto diena nukeliama^įena sa
vaite vėliau, t.y. į kovo 11 d.

Dar karštesni debatai įvyko an
tradienį, kada buvo diskutuojama 
^pozicijos .rezoliucija, išreiškianti 
nepasitenkinimą Churchllio kalba 
Amerikos kortgresul. Churchillis 
buvo kaltinamas, kad jis priešin
gai iki šlolinei vedamai politikai

ADENAUERIS PATENKINTAS
Vak. Vokietijos kancleris Dr. 

Adenaueris, grįžęs iš Londono pa
reiškė. kad jis esąs labai patenkin
tas pasitarimais su Britanijos, A- 
merlkos ir Prancūzijos užs. reik, 
ministeriais. Vokietija pasiekė to
kios lygybės, kuri patenkino par
lamento pastatytas sąlygas dėl Vo
kietijos apginklavimo.

Tarp kitų dalykų Londone buvo 
nutarta sudaryti apeliacijos teis
mus, kurie peržiūrės karo nusikal
tėlių bausmes ir dėl to visi, kurie 
nėra kriminalistai paprasta ta žo
džio prasme, gali tikėtis būti pa
leisti.Teismai susidės iš trijų vokie
čių atstovų ir po vieną nuo Ameri
kos, Britanijos ir Prancūzijos.

Per Londono pasitarymus taip 
pat buvo užakcentuotas viso Vo
kietijos suvienijimo reikalingumas 
„talkungu būdu“. Per privačius 
Adenauerio pasikalbėjimus su 
Prancūzijos užs. reik. mln. Schu
mann buvo pasiektas nuomonių 
vienodumas ir dėl Saaro.

Vokltljos socialdemokratų parti
ja savo pareiškime lieka prie savo 
ankstyvesnio nusistatymo Ir nes
kaito. kad. Adenauerio vizitas Lon
done buvo pasekmingas. Partijos 
vadas Dr. Schumacheris pažymėjo, 
•kad vyriausybės ir opozicijos nuo
monės dėl Vokietijos apginklavimo 
■tebėra skirtingos.

SLAPTI DEBATAI
Prezidentas Trumanas, atsaky

damas kongreso rezoliucijai pareiš
kė, kai jis nepadarė jokių slaptų pa
ktų su Britanijos premjeru dėl 
Amerikos kariuomenės įsipareigo
jimų užsieny. Kongrese buvo 
smarkiai kritikuojama Jaltos ža
lingas slaptas susitarimas su Rusi
ja Ir ta proga buvo padaryta insi
nuacija, kad prezidentas davė sla
ptų pažadų Churchlllluj per Va
šingtono pasitarimus siųsti Ame
rikos kariuomenę į naujus karo 
teatrus užjūry.

Kaip žinome, panašūs užmeti
mai buvo padaryti Ir čia Chuchil- 
llul. Tas klausimas buvo antradie
nį debatuojamas parlamente. 

remti čangkaišeką, kas sudaro pa
vojų Britanijai įsivelti į karą su 
komunistine Kinija.

Buvęs užs. reik. min. Morrisonas, 
atidarydamas debatus apkaltino 
Churchlllį, kad šis kalbąs dviem 
balsais: vienaip Amerikoje, kitaip 
Britanijoje. Churchilllo įsipareigo
jimas Amerikoje sudarąs pavojų 
išplėsti Korėjos karą į Kinijos kon
tinentą, kas priešinasi socialistų 
vyriausybės vestai užsienio politi
kai. Morrisonas mano, kad Chur
chilllo misija Amerikoje buvo abe
jotinos naudos, daryta netinkamo 
asmens Ir netinkamu laiku.

Churchillio atsakymas tačiau 
nuginklavo opoziciją. Jis atskleidė, 
kad pats Attlee, būdamas premje
ru. pažadėjo Amerikai prisidėti prie 
karinių žygių už Korėjos ribų tuo 
atveju, jei prasidėtų dideli oro 
puolimai iš bazių Kinijoje. Chur
chillis tą tik patvirtinęs, pažymint, 
kad jej komunistai sulaužytų pa
liaubų susitarimą alijantų atsaky
mas būtų greitas ir efektyvus. Jo
kių naujų slaptų ar viešų įsiparei
gojimų Amerikai nebuvo duota. 
Per balsavimą vyriausybė laimėjo 
318 balcais prieš 285 balsus.

Pradžioje debatų Churchillis 
taip pat atskleidė, kad socialistų 
vyriausybė ne tik pagamino ato
minę bombą, bet taip pat padarė 
labai brangius įrengimus masinei 
atominės bombas gamybai šiame 
krašte.

KOMUNISTAI AGITUOJA
Nežiūrint profesinių s-gų vadų 

/Spėjimų, vis daugiau anglių kasy
klų nedirba šeštadieniais, prote
stuojant prieš vyriausybės numato
mus įvesti socialinio draudimo mo
kesčius (už dantų taismą ir p.). 
Profsąjungų vadai vienas po kito 
tokį angliakasių žygį smarkiai pas
merkė, nes jie griauna pačius de
mokratijos principus, o taip pat 
kenkia žmonių gerbūviui. Jie pa
reiškė. kad politinė kova prieš vy
riausybės žygius turi būti vedama 
darbo partijos parlamente, o ne 
kasyklose.

Patikimai pranešama, kad komu
nistai angliakasiai smarkiai agi
tuoja nedirbti šeštadieniais ir kad 
tik dėka jų kasyklų turėjo būti už
darytos šeštadieniais. Komunistai 
ruošiasi aštriai akcijai kad supa- 
raližuoti ekonominį gyvenimą ir 
tuo sutrukdyti Britanijos apsigin
klavimo programą. Iš kasyklų jie 
numato streikus perkelti ir į kitas 
svarbesnes ūkio šakas, naudojant 
socialinio saugumo mokesčius kaip 
pagrindą agitacijai.

DARYBOS SU EGIPTU PRASIDĖJO
Politinis aktyvumas Kaire labai 

pagyvėjo šią savaitę. Dėmesio cen
tre yra Egipto premjero Aly Ma
her Pasha susitikimas su Britani
jos ambasadorium Sir Ralph Ste
venson, kuris įvyks šį šeštadienį.

Bet prieš tai dar Egipto vyriau
sybė turėjo pasitarimus su Paki
stano užs. reik, ministeriu, o taip 
pat su Irako ir Pietinės Arabijos 
ministeriais. Tos valstybės Jau nuo 
seniai yra sulntersuotos Britanijos- 
Egipto ginčo išsprendimu. Pakista
no užs. reik, minlsteris Kaire vie
šėjo tris dienas.

Pranešama, kad Egiptas turįs 
paruošęs kontra-paslūlymus Bri
tanijai ginčui išspręsti ir viduri
nių rytų saugumui patikrinti. E- 
glpto pasiūlymo pagrinde yra Ara
bų Lygos kolektyvinio saugumo 
paktas.

Vašingtone prezidentas Truma
nas pasirašė dekretą, skiriantį In
dijai 8.7 milijonus dolerių šio kraš
to gyventojams maisto produktams 
įsigyti.
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2 BRITANIJOS LIETUVIS

EUROPOS LIETUVIAMS
Lietuvių skaičiui Europoje dėl 

emigracijos sumažėjus, vienas po 
kito turėjo užsidaryti ir lietuviški 
laikraščiai. Dėl to šlanden „Brita
nijos Lietuvis“ yra likęs vieninte
liu lietuvišku savaitraščiu Europos 
kontinente.

D. Britanijos lietuvių kolonija, 
gyvai atjausdama jai, kaip di
džiausiai kolonijai Europoje, de
damas pareigas, pasiryžo, žūt būt 
Išlaikyti lietuvišką savaitraštį, nors 
sąlygos ir labai sunkios. Dėl emi
gracijos prenumeratorių skaičius 
sumažėjo, gi spousdinlmo Išlaidos 
tebėra didelės. Dėl to kreipiamės į 
Europos lietuvius mums patalki
ninkauti. o mes iš savo pusės pada
rysime viską, kad išleidus įdomų 
ir gerą laikraštį, kuriuo mes, Eu
ropos lietuviai, galėtume pasi
didžiuoti. Įsigijome savą spau
stuvę, kur greitai pradėsime 
spausdinti „Britanijos Lietuvi“. 
Sava spaustuvė įgalins mus lai
kraštį pagerinti Ir, gal būt, padi
dinti.

LIETUVYBĖS IR LIETUVIŠKOS VEIKLOS ŽIDINIAI
Kur susimeta kad ir maža tėvy

nainių sauja, gimtosios kalbos, tė- 
vų žemės meilės, ar nuotaikingos 
dainos ilgesio vedini, o kartais vi
dujinės baimės svetimoj jūroj pas- 
kęsti skatinami, lietuviai greitai 
viens kitą susiranda, susiorgani
zuoja ir įkurdina savo „centrą“ 
bei „vadovybę“. Tie sambūrių cen
trai tuoj pavirsta visos lietuviškos 
veiklos Ir patriotinio darbo židi
niais. Patriotiniu darbu čia sup
rantu ne vien ribota prasme vadi
namą „politinį darbą“ bet visa 
kas siejasi su lietuvybės išlaiky
mu, kiek j.is pareina nuo* savosios 
kalbos svetur išsaugojimo, nuo 
tautiško meno nuotrupų puoselėji
mo, tautinių tradicijų palaikymo, 
draugystės saitų stiprinimo, lietu
viškos šeimos narvelių tvirtinimo 
ir bendra; nuo lietuviškos sielos 
išraiškos ugdymo ir kilnumo.

Chorai, tautiniai šokiai, vaidini
mai, įvairūs iškilmėms staslrinki-

tant“ nusiskundimai. Klnemato- 
grafinėj kronikoj, kurios žiūri šim
tai tūkstančių žmonių, pavaizduo
tas mūsų „mažųjų“ ambasadorių, 
skautų, pas prancūzų prezidentą, 
arba tautiniais rūbais pasipuošu
sių lietuvaičių, moterų kongrese, 
nufllmavimas, mūsų bylos propa
gandai visuomenėje yra vertinges
ni, kaip „teisinės argumentacijos“ 
memorandumai.

Kadaise mūsų kultūros daigai 
slypėjo mūsų kaimų seklyčiose, 
tautinių įvairiaspalvių audinių ri
tiniuose, prie prieklėčių pasviru
sių kryžių smuikeliuose, rūtų dar
želiuose, šienplūčlų dainas kuriant 
lenktyniavime, darbų talkose, jau
nimo vakaruškose, parapijų bažny
tinėse sueigose, vestuvių apeigo
se... Iš tų mūsų daigų ■— daigelių 
išbujojo mūs.ų savaimingos lietu
viškos kultūros pradmens. Atėjo 
vėl laikai, kada tos kultūros lobio 
^nuotrupos, kuriomis gyvename,

saulės susilauks. Laisvosios Lietu
vos atstovas Dr. s. Bačkls, jaus
minga gilios ir taurios politinės 
minties persunkta kalba, kaip tik 
ir pavaizdavo tą tautos kovą, kurios 
pavyzdžiai „amžiais bylos visiems 
apie lietuvių nepalaužiamą valią 
kovoti už laisvę ir Nepriklausomy
bę“ ir ragina tos didžios kovos aki. 
vaizdoje ne vien sielotis apie mū
sų likimą, bet dar gyviau, vienin
giau, drausmingiau įsitraukti į 
realų darbą mūsų visų pastango
se. P.E. Turauskas turiningoj pa
skaitoj apibudino Patriarcho Dr. 
J. Basanavičiaus vaidmenį tautos 
atbudime ir jos politinių kelių j ieš
kojime ir to didžiojo dvasios mil
žino į lietuvių tautą tikėjimo min
tis susiejo su mūsų dabartine pa
dėtimi. Buvo iš savųjų ir svetimų
jų tarpo nemaža sveikinimų. Se
kė meninė dalis. Simboliniai stili
zuotos meladeklamacijos, žiupsnis 
melodingų ir skoningai parengtų

PARYŽIAUS KRONIKA
š.m. vasario 14 d. Paryžiaus Lai

svųjų žurnalistų Unija, kuri yra 
narys Tarptautinės Laisvųjų žur
nalistų Federacijos su centru Lon
done, surengė spaudos prlėmą — 
konferenciją.

Dalyvavo bevelk visa didžioji 
Paryžiaus spauda ir spaudos agen
tūrų atstovai, o taip pat ir Lietuvos 
Lietuvos Judėjimo — Sąjūdžio or
ganizacijos—Prancūzijos padalinio 
vadovybės — prezidiumo delegatai.

Lietuvius atstovavo žurnalistai 
pulk. Lanskoronskls, A. Markevi
čius, J. Masiulis. Svečiai supažin
dinti su spaudos padėtimi už Gele
žinės Uždangos. Visiems įteikta 
gausi tuo klausimų dokumentaci
ja ir, svarbiausiai, nuorašai išsa
mių, plačių (28 pusi.) memoran
dumų, anksčiau Įteiktų Jungtinių 
Tautų šeštosios sesijos prezidiu
mui, sekretoriatu; ir užsienio dele
gacijomis, kuriuose smulkiai išdės
tyta apie spaudos padėtį rusų oku
puotuose kraštuose. Memorandu-

domintiems spaudos padėtimi ru
sų pavergtoje Europoje.

— o —
Vasario 16-tą iš Prancūzijos Ra

diofono trumpomis bangomis bu- 3 
vo transliuojama 15 min. emisija 
Lietuvai. Kalbėjo Lietuvos Atsto
vas Paryžiuje Dr. Bačkls, buv. 
Kauno Universiteto Profesorius 
Georges Matote ir Lietuvos žurna
listų Sąjungos Paryžiaus skyriaus 
pirmininkas pulk. J. Lanskorons
kls. Po šių Tautos šventei pritai
kintų ir klausytojams pavergtoje 
Tėvynėje skirtų kalbų buvo trans
liuojama lietuviškos muzikos. To
kia programą — minėjimą lietu
viams Paryžiuje pavyko Išsirūpinti 
pirmą kartą.

— o —
Lietuvių šalpos Draugija Pran

cūzijoje, 16-tos Vasario proga, iš
leido savo biuletenį Nr. 7. šiame 
rotatoriumi spausdintame 22 pusi, 
leidinyje daug įdomių informaci
jų Iš vietos lietuvių gyvenimo.

Tačiau, kad būtų galima atsiekti 
užsibrėžtų tikslų, mums yra reika
linga Jūsų visų parama — morali
nė ir medžiaginė. Norime „BL“ pa
daryti Europos lietuvių veidrodžiu, 
kur atsispindėtų mūsų gyvenimas, 
mūsų veikla, mūsų džiaugsmai ir 
mūsų vargai. Norime jį padaryti 
Įdomiu ir turiningu, kad kiekvie
nas jo mielai lauktų Ir dar mieliau 
jį skaitytų. Tam reikalinga bendra, 
darbių. Jau susitarėme su lietuvių 
kolonijomis Vokietijoj, Prancūzi
joj, Danijoj Ir Italijoj, Iš kur mū
sų atstovai nuolatinai siuntinės 
mums žinias iš tų kraštų lietuvių 
gyvenimo. Jūsų visų parama, pa
tarimai ir sugestijos bus mielai 
priimamos dėmesin. Taip pat turi
me nuolatinius bedradarbius Ame
rikoje. Kanadoje, Argentinoje ir 
Australijoje.

Kitas svarbus reikalas — tai pre
numeratoriai. Kviečiame visus už
siprenumeruoti „Britanijos Lietu
vį“. Tuo Jūs gausite, kas savaitę 
įdomių pasiskaitymų su žiniomis 
Iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo 
ir tuo pačiu duosite pagrindą vie
nintelio lietuvių savaitraščio Eu
ropoje Išlaikymui. O vienas savai
traštis Europoje juk yra būtinai 
mums reikalingas. Mūsų atstovų 
pavardės ir adresai yra duoti kito
je šio numerio vietoje. Pas juos 
galite užsiprenumeruoti „Britani
jos Lietuvį" ir jiems įmokėti pre
numeratos pinigus. >Už Jūsų talki
ninkavimą Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

mai, manifestacijos, menininkų ir 
artistų pasirodymai ne vien mūsų 
pačių dvasios penui, bet mūsų or
ganizacijoms, kukliems meno sam
būriams ir paskiriems meninin
kams dažnai tenka didelė garbė 
Ir pareiga atstovauti kitų tautu 
tarne’ mūsų viešą renrezentaciją 
ir mūsų kūrybini genijų.

Dažnai per motinos dienos rū
pestinga, rengiamas pramogėles 
mažytės, tautiniais rūbais pasi
puošusios. dukrelės patriotinio 
įMėraštėlfo nadeklamavimas, jos 
tyras ir laimingas švnsnys įtei
kiant gėlelę ar dovanėlę savo ma
mytei; sužadina gilesni, skaidres
ni ir patvaresnį patriotinį jausmą, 
kaip kurio nors visuomenininko, 
kad ir karšta, bet dažniausiai sau
sais juridiniais argumentais per
krauta kalba. Prie padengto ben
dro kūčių stalo, prie kurio renkasi 
visi „kolonijos“ nariai bendrai 
sulaužvta nlotkelė bendra tvlos 
valandą^ bendrai išreikštas siel
vartas dėl kenčiančios tėvynes, 
bendra malda ir visa šventvakario 
susimastymo ir ramybės nuotaika 

-glaudžiau visus dalyvius suartina 
Ir draugiškumo saitais suliedina. 
kain oficialūs „vieningam dar
bui" raginimai. Vieša ekskursija 
..gegužinė“ ar ..pobūviai"lietuviška1 
daina; nenutilti, tautiniams šo
kiams neužmiršti, pažintims už- 
meestl „lietuviškoms piršlyboms“ 
natamauti ir t.t. daugiau nule
mia. kaip dienraščių alnamavimai 
ir „lietuviškiems žibintams užges-

relkia išsaugoti. Jas turime par
sivežti namon mūsų kultūros lau
kams senąja sėkla atželdinti. Ten 
mūsų dvasia dabar žalojama, ten 
jaj ne vien kalbos „svetimybės“ 
primetamos, ten ji rusinama, o tas 
dvasios rusinimas yra baisesnis 
ir pavojingesnis už medžiaginio 
gyvenimo bolševlzaciją.

Prancūzijoj tokio lietuviško ži
dinio vėliavą garbingai neša jau 
prieš penketą metų susiorganiza
vusi Lietuvių šalpos Draugija, ku
ri jungia beveik visus Prancūzijos 
lietuvius. Tai yra vienintelė ofi
ciali organizacija Prancūzijoje. Ji 
rūpinasi ne tik savitarpine pagal
ba. bet įvairių sambūrių talkinin
kaujama. pakelia didžiąją visuo
meninio ir kultūrinio darbo dalį. 
JI kviečiasi paskaitininkų per su
sirinkimus, rūpinasi Katalikų Mi
sija Prancūzijoje, organizuoja po
būvius, ekskursijas, rengia, iškil
mes ir šventes, parengia joms me
nines programėles, laiko mažą bi
blioteką ir imasi kitokių iniciaty
vų lietuviškai visuomenei repre
zentuoti ir savo „dvasinį alkį“ pa
tenkinti.

Ji rengia ir 16 Vasario iškilmin
gus minėjimus. Visur tie minėji
mai panašūs. Visur, kur lietuviai 
bebūtų, jie palaiko brangiųjų pri
siminimų liepsnelę ir tą kilniąją 
dlieną Semiasi naujos stiprybės 
kryžiaus keliais einant nesuklupti 
ir ištesėti kovą iki galo. Tai yra 
diena atnaujinti tikėjimą, kad 
lietuvių tauta nepaluš ir Laisvės

dainų... žavėtinai dailūs mergai
čių tautiniai drabužiai, trispalvė 
mūsų vėliava, rimtis, kilni aplinka 
ir nuotaika, viskas liejo į susirin
kusių širdis vis naują vilties, ti
kėjimo ir ryžto bangą. Kuklūs 
„menininkai“, studentijos ir dar
bininkijos jaunimas, už pasišven
timą, už po sunkaus darbo savo 
poilsio valandų aukojimą, už tą 
kilnų ir giliai lietuviškas sielas vei
kiantį darbą, už tą gražų progra
mos išpildymą, susilaukė iš publi
kos pakaitomis ir susijaudinimo 
ašarų ir širdį maloniai glostančių 
džiaugsmo šypsnių. Te jie man at
leidžia, kad dėl vietos stokos ne
galiu jų išvardinti paskirai (redak
cija skūpi), Vis jau negaliu nepa
minėti meninės dalies vadovo, mu
ziko p. S. Užpolevičlaus, sugebė
jusio taip sunkiomis Paryžiaus ap
linkybėmis suorganizuoti chorą 
taip gražiai pasirodžiusį ir keti
nantį dažniau pasirodyti. Viešas 
per spaudą Paryžiaus lietuvių var
du ačiū, tebūna Tamsta, atlygini
mu už tą didžią kultūros naštą, ku
rią pakeli mūsų tarpe.

Šį kartą paryžiečiai dar gali pa
sididžiuoti gavę Prancūzijos vy
riausybės leidimą pirmą kartą lie
tuviškai prabilti 16 Vasario proga 
į pavergtą tėvynę. Tą iškilmingą 
15 minučių „valandėlę“ užpildė 
trumpais pranešimais Dr. Bačkis, 
prof. J. Matore (prancūzas) ir J, 
Lanskoronskls. Kalbos buvo deri
namos su muzikos posmais.

J. Lanskoronskls

mai paruošti Laisvųjų žurnalistų 
Londone ir Paryžiuje pastangomis. 
Apie šiandieninę spaudos padėtį 
bolševikų okupuotoje Lietuvoje su
rašyti ištisi trys puslapiai.

Laukiama — tikimasi, kad Pary
žiaus spauda plačiai atsilieps šia
me spaudos priėmime iškeltais 
klausimais. Patelktoji medžiaga 
didžia; pasitarnaus visiems besi-

VASAR1O 
16-toji Argentinoje
Buenos Aires 16 d., minėjimas 

buvo pradėtas 16 vai. padėjimu 
gyvų gėlių vainiko prie. Argentinos 
Išlaisvintojo gen. San Martin pa
minklo Gran Bourg Aikštėje. Va
kare parapijos salėje Įvyko minėji
mas. į kurį suplaukė gausūs būriai 
lietuvių Iš Buenos Aires Ir apylin
kių. Minėjimas byvo pradėtas Ar
gentinos Ir -Lietuvos Himnais, ku
riuos sugiedojo šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas muz. V. Rymavi- 
čiaus. šia proga įspūdingas kalbas 
pasakė Liet. Radio valandėlės ve
dėjas Z. Juknevičius ir gen. T. 
Daukantas. Meninę dalį Išpildė šv. 
Cecilijos ir jaunių chorai, duodam 
puikų seniau girdėtų ir dar negir
dėtų dainų repertuarą. Protesto re
zoliucijos perskaitymu, kur; pasių
sta Argentinos vyriausybei ir spau
dai, buvo baigtas įspūdingas minė
jimas.

Vasario 17 d., sekmadienį, per

Lietuvių Radio valandėlę buvo spe
cialiai Vasario 16 dienai pritaiky
ta programa, o lietuvių bažnyčioje 
Iškilmingos pamaldos už žuvusius 
ir žūstančius lietuvius, kovoje dėl 
Tėvynės laisvės.

Vakare Dr. J. Basanavičiaus Lie
tuvių Centras surengė Vasario 16 
ir 100 metų nuo Dr. J. Basanavi
čiaus gimimo bei 25 metų jo mir
ties minėjimus su turininga pro
grama. kurią Išpildė deklamatoriai 
ir šv. Cecilijos choras, vadovauja
mas muz. V. Rymavičiaus. Atatin
kamas kalbas pasakė Lietuvių Cen
tro pirmininkas K. Mankus Ir sekr. 
Mičiūdas.

Taip pat gana gražia. Vasario 16- 
toji buvo paminėta Rosario, Berlso, 
Kordobos ir kitų Argentinos lietu
vių kolonijos, kur yra bent kokios 
organizacijos.

Arg. Liet. Bendruomenės valdy
ba prieš Vasario 16 išsiuntinėjo 
specialius aukų lapus visoms orga
nizacijoms, kad šios ta proga pa
rinktų aukų Tautos Fondui. Ko
kie aukų rinkimo rezultatai dar 
nėra žinios, bet mannoma, kad ne
bus blogi.
Buenos Aires.

L. Kančauskas

Prašomas atsiliepti Juzoas Raš
kauskas, gyvenęs Trellske Hostely. 
Jis pats arba jį žinantieji prašomi 
pranešti adresu: J. Leščevičlus, 19. 
Lawrence St., Worcester, Mass.. 
USA

M. DAUGĖLAITĖ

Z Ą S I S
Jau kažkelinta diena Jadzė su 

Toska su užsidegimu kalba apie 
ateinančią Toskos gimimo dieną.

— Stalą atltrauksim Į vidų, — 
sako Jadzė.

— Dar ir staltiesę turiu iš Lie
tuvos, — pertraukia entuziastiškai 
Toska.

— Taip, Į vidur. ... — ji nekrei
pia dėmesio, kad Toska pertraukė 
ją. — Kokį kelką reiks nukniaukt 
virtuvėje, o ant jo uždegsim žvakę.

— Kam gi ta žvakė? — nustem
ba Toska. — Ar mano pakasynos, 
ką?

— Tai, kvaila; Ar nematei kine, 
kaip uždega žvakes ant tortų per 
gimimo dieną? Tokia mada Angli
joje.

— Je, bet ten buvo daug, — at
simena.

— Buvo daug ... Aš gi nelaksty- 
slu po visus aukštus kibirų kraus
tyti. Radau galą, ir užteks. Kur aš 
padėjau Jį? — ir ji atidaro stalčių 
Ir ima knaisiotis; cla prikimšta 
nudilintų tamsiai ir šviesiai rau
donų pieštukų, nusellintų blakstie
noms dažyti dėžučių, pridžiūvusių 
nagų lako buteliukų, pudros, nu
teptų kremų jr dar visokiausių ma
žų ir Įdomių dalykėlių, kad Ir pati 
Jadzė nežino, kur juos dėti ir kur 
tepti.

— Ale tu čia turtų kokių turi!
— neiškenčia Toska artėdama.

— O kam pirkti, jei gali pailm- 
ti? Skriaudos niekam nėra, o, štai!
— ištraukia Ji nudegusį žvakigalį.
— Geras galas dar.

— Ne, — nutaria Toska. — žva
kės nenoriu. Rupūžė, kaip nabaš- 
ninkul.

_Tu, Dana, paieškok, — stai
ga kreipiasi į skaitančią Danutę.

— Kur paieškoti? — Danutė pa
kelia galvą.

— Kibiruose. Pas tave, žinau, 
turtingos gyvena. Mano tai nusu- 
sėlės. Kaip susitarusios, tik Į tre
čią dieną ką nors išmeta. Ot, už
miršau, — atsisuka į Toską. Gor- 
setą radau, kaip naujas. — Ji Iš
traukia iš stalčiaus apačios. — Kaip 
dūdelė. Matyt, neįllndo ... — pasi
kelia sijoną ir užsimauna.

—- Rupūžė, tai mano kumpiams 
Kaip ir guminis? žinai, aš į Angli
ją važiuodama galvojau, sakau, 
gal Londone ką gaučiau ... — su
sirūpinusi ji susiima plačias šlau
nis.

— Tau, Toskele, niekas nepadėtų, 
— sako Jadzė apsižlūrinėdama. — 
Jėzau Marija, kas per figūra! — 
gėrisi sukdamiesi aplink veidrodį.

Kibiruose! Danutė neims Iš ten 
nieko. Kapstytis šiukšlėse. Ne! Ji 
šlykštysl ta mintim ir, pasinaudo
dama flrūros grožėjimusi, nepaste
bėta Išsprunka pro duris.

Sekantį rytą, kai Danute įnešė 
laisvą dieną turėjusioms savo kam
bario draugėms ant padėklo Išdė
stytą maistą pusryčiams, Jadzė 
pirmoji pramerkė akis Ir sušuko:

— Oi, ketvirtadienis. Džiakas 
turi pasirodyti.

šoko greit iš lovos, pribėgo prie 
veidrodžio, užslbarstė pudros, pa
ryškino pusmėnuliu išlenktus an
takius, keletą kartų pieštuku 
brūkštelėjo per lūpas ir, apčiulp
dama jas, atleido apie kaklą suverž
tus marškinių kaspinėlius; šie nu
krito iki tos vietos, kpr jau nebūtų

nuviltas norįs daugiau pamatyti, 
negu padorumas reikalauja. Nust
vėrė pirmą ant Danutės stalo pasi
taikiusį laikraštį, papurtė pagalvę 
Ir, šitaip apsitvarkiusi, atsargiai, 
tarsj dūstanti. Įlipo atgal Į lova Ir 
atsigulė aukštielninka, viena ranka 
paremdama galvą, o kita laikyda
ma aukštyn apverstą laikraštį.

Danutė jau žino visa tai. Ji atsi
sėda prie Toskos, kuri mieguista 
ant padegintos baltos duonos de
dasi apelsino žievelių marmelado.

Greit (kaip ir visada ketvirta
dieniais, visada tą pačią valandą), 
pasirodo kopėčios, nuo lipimo svo
rio ima vos pastebimai virpėti, ma
tyti kepurė, akys platus besišyp
sančio Džako, langų valytojo, vei
das.

Danutei nemalanlos tos scenos. 
Iš po antklodės pasirodo Jadzės 
šlaunis. Džiakas trypsi. Ir Danutė 
bijo, kad Jis nenuvirstų. Jie rodo 
joms plytelę šokolado.

— Reikia Jam paskirti pasimaty
mą, — sako Jadzė. — Pasakyk. Da
na. kad jis ateitų šiandien 6 vai. 
vakare.

—• Jūs patj pasakytit, jūs irgi 
tiek mokat angliškai, — švelniai 
priešinasi Danutė.

Džakas greitu judesiu valo langą,
— Ot, kieulė kokia. Pasakyk, dar 

nueis!
Danutė virptelėjo. Nuleidusi akis 

ji sako:
— 6 oklok, Jadzė and ju.
Džiakas juokiasi Danutei Ir greit 

Išsiima -visšutinius dantis Ir vėl įsi
deda.

Ji dar labiau nuleidžia galvą. JI 
vos porą žodžių temoka, o jos vi
sad per prievartą liepia kalbėti už 
Jas. Ji varžosi kalbėdama, juo la
biau ten, kur jai nemalonu.

— Angliškai pamokys, — sako 
Jadzė ir, pusiau nuleidusi vokus, 
dar tebedegina Džiaką, kuris taip 
meistriškai greit baigė valyti, kaip

ir pradėjo. Linkčiodamas galva, 
merkdamas akį, kaip Danutei pa
sirodė, jai ar Toskai, greit lipa že
myn.

Pusdienio metui atėjus, Danutė 
Užsuka į kambarį. Jadzė stovėjo 
pasiruošusi eiti Į pasimatymą, ati- 
būtų geras, — čiupinėja Toska. — 
džiai studijuodama save veidrody
je. Plaukai, kurie driekėsi ant pe
čių, buvo susukti į mažus rlestalnė- 
lius. Ji su skrybėle, kur; sudarė ap
valų lanką, lyg šventųjų, šviežiai 
pusmėnuliu Išpešioti antakiai, še
šėliu prisidengusios akys, apsiau
stas dar iš Unros, per liemenę įs- 
maugtas, su nebeaiškia kailio apl- 
kakle; aukšti kulnai, maži kaspinė
liai batelių priešaky, ir plonas ko
jinės.

— Ar aš negraži — sentimenta
liai atsidūsta, užsidegdama cigare
tę. ir mažais rutuliukais Išleidžia 
dūmus, kurie dūžta veidrodyje, 
nlėsdamlesl virsta atltrūkuslrls ru
tuliais ir nyksta. — šitokios ir lor
das nepeiktų, ar ne?

— Ne. nepelks, — pratarė Danu
tė ir vėl Išskubėjo Į virtuvę, kur ji 
dirbdavo dalį vakarų.

Po pusvalandžio Danutė net 
krūptelėjo, išvydusi prieš save įkai
tusią Jadzę.

— Kur jis manęs lauks, sakė?
— Kas?!

* _ vinderkllneris, kas!
Danutė padėjo plaunamą lėkštę.
— Aš... nežinau, — Išmlkčlojo.
— Nežinai?! Juk tu vertėjavai. 

Na, ir velnias. Kur gi aš pagausiu 
ji? O jau tik 5 minutės Iki 6. Ko 
gi tu lendi su savo liežuviu? Ma
nai, kad aš pati nemoku. Daugiau 
moku, negu tu. Velniai...

Danutė žiūrėjo Į savo virpančias 
rankas...

— Nesusipratimas, blogo jums 
nenorėjau. — nuoširdžiai ištarė 
Danutė.

— Nenorė... —• riktelėjo, jr staiga

Aak.

balsas lūžo ir lūpos susidėstė Į ne
kaltą šypsnį.

— Išeini kur, Džadzl, — paklausė 
įėjusi Miss Eggart Ir, užlipusi ant 
kėdės, ėmė verstis vuršutlnėje len
tynoje.

Jadzė iškreipė lūpas Ir, suspau
dusi kumštis, neatitraukdama akių 
nuo Danutės, išnėrė pro duris,

Danutė stovėjo sunkiai alsuoda
ma. Ranka suspaudė besidaužan
čią širdį. Keletą seukndžių stovėjo 
išbalusi, žiūrėdama į duris.

Nenoromis, koja už kojos, ėjo po 
darbo Į kambarį.

— Pervargusi esu, — tarė. — 
Pervagusi dvasia ir kūnu.

Sustojo prie durų. Greit atsitrau
kia jr pasileidžia koridorių į kie
mą. Išeina. Tamsu. Apsidario. Pla
tus žvaigždėtas dangus.

— Kaip keista, — prisišlieja prie 
tvoros. — Kaip keista; tas pats mė
nulis žiūri į tave ir čia, Ir Vokieti
joje, ir ten, namuose. Niekad nega
li pabėgti nuo jo. Jis suranda tave 
Iš aukšto šivesus ir tikras.

Atsikvėpta giliai, bet vidus pilnas 
nerimo. Mažas drebulys nupurto ją. 
ir ji rankomis susispaudžia pečius. 
Jos kambario lange šviesa, Ir JI ne
gali nusikratyti sunkumo.

— Hullo, — kažkas šūkteli, eida
mas pro šąli, ir vis grįžtelėdamas 
nutolsta.

Ji eina paskuti Į vidų. Kojos 
sunkios. Prie savo durų sustoja, 
apslgrįžta ir eina į prausyklą.

— Nenoriu eiti į vidų. Negaliu 
klausytis to kollojlmosi.

Ji tebemato piktas Jadzės akis. 
Kažkas dainuodamas suka į prau- 

. syklą.
Nežinodama, ką daryti, ji prisi

leidžia į praustuvą vandens. Daina 
nutylsta. JI atsiremia į sieną ir 
stovi. Nerimas neatleidžia. Eina 
vėl.

— Norėčiau niekad neprieiti to 
kambario, ir — sunkiai uždeda 
ranką ant durų rankenos.

Jadzė, vis dar taip pat išsipuošu
si, sėdi lovoje ir rūko.

— Laukia manęs, — nusigąsta 
Danutė. — Laukia!

— Sugadinai man visą vakarą, 
velnias, — pradeda nežiūrėdama į 
įėjusią. — Tyčiom taip padarei, — 
kalba 16tai, kirčiuodama. — Ot. 
tyčia.

—-Gal kieme laukia, — jausda-* 
. ma, kad turėtų ką nors pasakyti, 
pratarė.

Kleme. — pamėgdžioja. — 
Penkis kartus aplaksčiau kiemą, 
tarp vartų stovėjau, net į gatvę 
buvau nulėkusi. Nieko! Stoviu, kaip 
kvailė, žiūriu, gal Išlipa iš autobu
so, gal... Dar tas velnias kiemsar
gis iškiša galvą, teiraudamasis, ar 
laukiu ko... Laukiu kito autobuso! 
—. Jos balsas keičiasi. — Aš žinau 
tave, pasijuokti iš manęs... Atsi
rado Inteligentė su tomis knygo
mis... -r- vienu mostu Ji nusviedžia 
kalėtą Danutės knygų. — Kiaulė, 
nešvari kiaulė... ----- - jos balsas
šnypščia.
. —Kiaulė, kiaulė... —aidi Danu
tėje. Ji nebepajėgia pakelti numes
tų knygų.

— Gal jis ant kopėčių buvo užsi
lipęs, va, čia, — durdama pirštu į 
langą storu balsu prateria Toska, 
krapštydama nosį.

— šarap! — įsiutusi šoktelėjo 
Jadzė.

— Rupūže, tu šarap! Rieti gali, 
ką nori, bet ne mane. Aš greit ga
liu nulaužti tau nosį, — sako Toska 
lau tikru bosu.

Jadzė atsigrįžta Į Danutę.
— Kai tik ji čia įžengė, tai ir 

pradėjo nervinti mane, šitas ne
kaltybė. Negalių tiesiog žiūrėti! — 
nesitveria Jadzė. — Tik duoti Į 
snukį, tai daugiau nenorės!

Danutė nebesipriešina. Sėdi lo
vos kamputyje nusigandusi, lėtai 
alsuodama, sunkia širdimi sekda
ma Jadzę.
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LONDONO KRONIKA
Juozas Senkus pasitraukė iš

„B. Lietuvio“ redakcinės kolegijos 
„Britanijos Lietuvio“ redakcinės 

kolegijos narys J. Senkus nuo va
sario 24 d. jš šios kolegijos sudė
ties pasitraukė.

Centro Valdyba dėkoja p. J. Sen
kui už jo įdėtą triūsą Ir džiaugiasi, 
kad p. Senkus pasilieka „B. L.“ 
bendradarbiu.

— o —
— Praėjusiame šeštadienyje 

Lietuvių Namuose buvo suruoštas 
Užgavėnių linksmavakaris, l kuri 
atsilankė daug Lodnone ir provin
cijoje gyvenančių lietuvių. Vaka
ras praėjo jaukioje linksmoje nuo
taikoje, atsilankiusiems palikęs 
malonų įspūdi.

— Rašytojas F. Neveravičius, 
dirbąs vienoje Londono mokykloje, 
kaip rusų kalbos mokytojas, atlie
kamą laiką skiria kūrybos darbui. 
Jis parašė naują romaną, kur| iš
leis iveną knygų — leidykla Ame
rikoje.

— Šiomis dienomis Kanadon 
išvyko Londono lietuviams gerai 
pažįstamas Vytautas Paulionls. jis 
buvo energingas ir veiklus DBLS- 
gos narys ir didelis lietuviškos spau
dinio žodžio entuziastas. Nuo pat 
„B. Lietuvio“ jsteigimo nuolatinis 
laikraščio talkinkas ir platintojas. 
Jo asmenyje Londono letuvlai ne
teko nuoširdaus kultūrinių reikalų 
talkininko.

Kartu su juo išvyko taip pat lon- 
doniškiams gerai žinomas sporti
ninkas V. Bušmanas.

— Eismo nelaimėje sunkiai 
galvon sužeistas jaunas lietuvis V. 
Tačilauskas tik kelioms paroms 
prallnkus atgavo sąmonę, tačiau 
pavojus gyvybei dar nėra praėjęs.

— Prasidėjęs Anglijos reikštis 
kai kuriose pramonės srityse ne
darbas, paliete ir Londoną. Anks
čiau užsieniečiai darbininkai len
gvai gaudavo darbo Gaš Board, 
Lyons and Co. ir kai kuriuose ta
bako gaminių fabrikuose. Paskuti- 
•nlu laiku ten užsieniečius sunkiau 
bejsileidžia. Lengviau darbo susiras
ki galima dar ligoninėse, kurių šia
me mieste yra labai daug.

M. K.

AKORDEONO KONCERTAS
šeštadieni, kovo 1 d., 19 vai., Lie
tuvių Namų salėje bus nežinomo 
akordeonisto trumpas koncertas. 
Po to norintieji galės pasišokti.

Įėjimas nemokamas.

KRIKŠTYNOS?
Pamažu Jadzė išsenka. Lėtai nu

siima apsiaustą, įdeda l popierini 
maišeli skrybėlę.

— Velniai žino, tie mano nervai. 
Iškvailėsiu, ar ką? Nebuvau tokia.

Ir jį užsidega Cigaretę. Į Danutę 
nebežiūri.

Danutė vakarienės nėjo. Atsigu
lė. Nusuko galvą l sieną. Nebegir
dėjo, kai draugės vėl greit susige- 
rino, kikeno, kalbėjosi, net abį su
gulė besipasakodamos. Nepajuto, 
kai buvo užgesinta šviesa.

Danutė nemiega. Rankos, kojos, 
galva, kaip akmenys, ant kelio, 
sunkūs ir gyvi. Jj nepajėgia paju
dinti jų ir yls grlmsta ir sukaupia 
jėgas iškilti iš to būslamojo ne
jau timo; nejaučia laiko, aplinkos, 
realiai nesuvokia pati savęs.

— Atrodo, kad aš matau save, — 
mąsto.— O akys tokios sausos, kad 
net nepajėgiu užmerkti jų.

Susiima rankomis galvą. Vieno
das zvimbimas, ir ji vėl grimsta, 
vėl kaupia jėgas iškilti.

— Nieko neturiu, nieko, — su
sigraudina. — Viena visada tarp 
svetimų žmonių, viena tarp tų ilgų 
koridorių. Nėra nė vieno žmogus, 
kam galėčiau pasakyti, — suspau
džia širdį, ir ji pravirksta.

Didelės ašaros rieda liesais 
skruostais, be kūkčiojimo, be jude
sio, be širdgėlos.

Miesto rotušės laikrodis ramiai 
išmuša keturis dūžius.

Atsisėda. Susiima rankomis gal 
vą. Viduje piktai zvimbia, kaip bi
tės avilyje, zvimbia be poilsio bi
tės. Bitės? Taip, kaip bitės avily, 
ir ji prisimena seniai seniai praė-

MUSŲ GYVENIMAS
16-OSIOS MINĖJIMO ĮSPŪDŽIAI 

COVENTRY

Dėl emigracijos ir kitų priežas
čių šios lietuvių kolonijos veikla 
lyg ir apsnūdo. Taip, apsnūdo, bet 
neužmigo. Koventrietis, prisimin
damas anuos didingus savo lietu
viškos veiklas laikus, kada salių lu
bos skambėjo nuo lietuviškos dai
nos, o jų grindys braškėjo nuo šau
naus Lenciūgėlio, nesupasuoja ir 
dabar. Anoji dvasia neužsidarė pa
sąmonės labirintuose, bet gyvena 
jų tarpe ir yra dar gajesnė. Jei 
anksčiau koventrietl dažnais atve
jais tekdavo prašyti ateiti t susirin
kimą ar minėjimą, tai šiandien jis 
pats ne tik ateina, bet ir pageidau
ja, kad šie parengimai, nors ir ku
klūs, būtų dažnesni.

Su malonumu tenka pastebėti, 
kad ir l lietuviškas pamaldas, ku
rios čia esti beveik kas mėnesi, su
sirenka beveik visi kolonijos gy
ventojai. Po lietuviškos maldos ir 
giesmės bažnyčioje, jie grupelėmis 
pastoviniuoja šventoriuje, pasiš- 
čio karto, kuris nekantriai yra lau- 
nekučiuoja ir išsiskirsto iki sekan- 
kiamas.

Taigi, ir šis minėjimas buvo lau
kiamas. Tūli, per apsirikimą, ne
gavę pranešimų, buvo net pyktelė
ję. Ir jie turėjo pagrindo: juk taip 
dabar reta susirinkimų.

Prasidėjo jis, kaip ir dera, lietu
viškomis pamaldomis, kurias laikė 
koventriečių mylimas kun. A. Kaz
lauskas. Jo tartas bažnyčioje žodis 
nusmelkė kiekvieno širdį ir sąmo
nę, kuri savyje atgaivino Lietuvos 
pušų kvapą. Nemuno bangų pliuš
kenimą ir plačių pievų siūbavimą. 
O lietuviškos žemės šventumas, 
pašventintas jos gynėjų krauju ir 
motinų ašaromis, sukurstė tėviškės 
meilės liepsnelę, kurią koventrie
tis nešios iki didžiojo sugrįžimo.

Po pamaldų įvyko susirinkimas 
Brooklands stovykloje, čia susirin
ko 41 iš 60 narių. Paskaitą skaitė p. 
J. Senkus, „B. Lietuvio“ Redakci
jos Kolektyvo narys. Nors prele
gentas koventriečiams gerai žino
mas, bet visuomet Jų pageidauja
mas. šj kartą Jo paskaita buvo 
daugiau informacinio pobūdžio bet 
vedamoji mintis buvo aiški: vieny
bėje —< galybė. Dėl to Jis ir kvietė 
visus, nors ir su mažomis Jėgomis, 
burtis l vieną krūvą ir nepaisant 
mums žinomų nesusitarimų, kirsti 
kelius t Laisvą Lietuvą.

Po paskaitos skyr. pir-kas N. 
Mockus padarė trumpą pranešimą 
iš skyriaus veiklos. Paaiškėjo, kad 
iš skyriuje dar esamų 60 narių 30 
žada artimiausiu laiku „išskristi“. 
(Atrodo, „skris“ daugiau. A. K.). 
Skyriaus nariai beveik visu 100% 

alsuodama, sunkia širdimi sekda
ma Jadzę.
justą kraštą vasaros dieną, kaį jos 
motulė dar buvo gyva. Susilažino ji 
su seneliu, ar įkirs bitukė, kopiant 
jam medų. Ji laimėjo. Įkirto jam ir 
į pat nosies galą! Ak, kiek buvo 
juoko! Ir jj šypsos, šypsos pro aša
ras, prisiminusi saulėtas dienas ten 
toli toli, namuose, ir dabar tik 
mintys gali sutirpdyti tą nuotoli, 
kuris skyrla ją. šaltas mėnulio 
spindulys užkliūva nuriedėjusią 
ašarą ir akimirkai paverčia ją per
lu.

Senelis? Susimąstė. Suknarkia 
Jadzė, ir Danutė vėl padeda galvą 
ant pagalvės, bet atsiminimai įsi
geria t ją. Senelis?

Palydėjo Ją iki galulaukės. Toks 
visas žilas, pasiramsčiuodamas laz
da. Tik JI vieną ir teturėjo, kai tė
veli sušaudė, tik ji vieną. Palydėjo 
ir sako:

— Girdj piktus garsus, — ir jis 
mostelėjo lazda l rytus. — Jie vėl 
ateina. Eik, vaikeli, susirask sau 
laikiną prieglaudą, bet grĮšk. Jei 
manęs nebebus, žiūrėk, šitie šilai, 
laukai ilgėsis tavęs, miškai kalbės 
apie tave, upelis raudos tavęs. Eik 
dabar, nes taip reikia, bet grjšk 
atgal tokia, kokia išeini. Mes visi 
lauksim tavęs. Grišk, vaikeli...

Danutė nuėjo. Mažas juodas taš
kelis dar vis tebestovėjo galulau
kėj.

Sunkiais vienodais dūžiais bokš
te laikrodis muša penkias.

Apsiašarojęs mėnulis apsitraukia 
debesų šydu.

(b. d.) 

sumokėjo nario mokesti ir valdyba 
bevelk baigė išbristi iš skolų.

Dar kilo vienas kitas klausimas. 
Atsakinėjo p. J. Senkus. Buvo pa
liestas ir VLIKo su p. Lozoraičiu 
sankyklų klausimas, šiuo klausi
mu nekilo jokių nesusipratimų, 
nes p. J. KdŠdauskas kultūringai 
paklausė, o p. Senkus kultūringai 
paaiškino.

Minėjimui baigusis, dalyviai sa
lėje dar kažko lūkuriavo. Vadinasi, 
■dar porą kąsnių jie būtų mielai 
nuriję. A. Kalnius

BRADFORDO KRONIKA
— Vasario 16 d. šventę Brad- 

fordo skyrius paminėjo sekmadie
ni, vasario 17 d. Pirmiausia gausiai 
susirinkę lietuviai St. Ann's bažny
čioje išklausė už Lietuvą laikytų 
Mišių ir specialaus pamokslo. Po 
pietų vėl gražus būrys tautiečių 
susirinko St. Cuthbert's salėje, 
prie įėjimo įsigydami Lietuvio pa
ša ir pirkdami ženklus. Minėjimą 
atidarė skyriaus pirmininkas A. 
Šukys, kruopščiai parengtoje kal
boje peržvelgęs Lietuvos gyvenimą 
nuo Nepriklausomybės paskelbimo 
iki šių laikų. Po to buvo insceni
zuotas specialiai tai dienai pareng
tas J. Kuzmickio vaizdelis „Parti
zanų šauksmas“. Įtikinančiai par
tizaną suvaidino V. Toseckas, kal
bėdamas į susirinkusius Lietuvos 
partizanų vardu. Vėliau buvo in
scenizuotas V. Ignačio parengtas 
vaizdelis apie Uetuvos groži, garsą 
ir papročius. Parinktas mūsų raš
tų ištraukas skaitė V. Ignaitis ir O. 
Taseckienė. Pabaigoje buvo pras
kleista uždanga ir scenoje pasiro
dė V. Jokūbaičio darytas Nepri
klausomybės Paminklas Kaune. 
Mokyklos mokiniai nešė vainikus 
ir gėles.

— Vasario 23 d. toje pačioje 
salėje skyrius surengė paskutinius 
šokius su jaukia programa prieš 
gavėnią.

— Bradfordo bažnytinis komi
tetas su kapelionu jau iš anksto 
rengia šv. Kazimiero minėjimą, 
kuris Jvyks kovo 16 d. Po specialių 
pamaldų bažnyčioje su giesminin
kais, 4 v. p.p. St. Cuthbert's salėje 
bus turininga akademija. Paskai
tą skaitys kun. a. Kazlauskas. Me
ninėje dalyje numatytas J. Kuz
mickio sc. vaizdelis „Regėjimas“, 
solo dainos ir giesmės, tautiniai 
šokiai ir k.

— Šiais metais Bradfrode re
kolekcijos rengiamos kovo- 15 d. 
Rekolekcijas ves kun. A. Kazlaus
kas.

— Lietuvių Mokykloje darbas 
tęsiamas Ir toliau, nors tuo tarpu 
truputį sunkiau su mokytojais. 
Nuoširdžiai dirbęs mokykloje ir iš
leidęs pirmą mokinių laidą p. St. 
Juozapavičius greitu metu rengia
si emigruoti i Kanadą. Kartu mano 
išvykti ir mokyt. V. Taseckas su 
žmona, šiuo metu mokykloje dirba 
J. Jokubka, retkarčiais V. Ignaitis 
ir kun. J. Kuzmickis. Džiugu, kad 
kartais mokytojams su pačiais ma- 
ižauslais talkininkauja pirmosios 
laidos mokiniai, kurie t mokyklą 
atlydi savo mažesniuosius brolius 
ir seseris.

— Vasario 23 d. Bradforde su
situokė Peseckas Povilas su šerga- 
iyte Ona ir Burokas Teofilius su 
Rimkauskaite Danute. Gražaus 
sugyvenimo is sėkmės.

— Bradforde lietuvišką spaudą 
platina jaunas platintojas Algis 
Jurevičius. Jis su naujausia spau
da pasirodo ne tik prie bažnyčios 
ir salėje, bet apsilanko ir namuose,

J. K-s

JAU RUOŠIAMA SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLA

šių metų skautų-člų ir vaikų sto
vykla prasidės liepos 26 d. ir baig
sis rugpiūčio 3 d.

Sese ir Broli, visų pirmiausia su
sitvarkyk darbovietėse, kad gau
tum savo vasaros atosogas kaip .tik 
tuo laiku.

Yra didelių vilčių, kad šiais me
tais ir neturtingiausias skautas-tė 
ar vaikas galės stovyklauti, nes šią 
stovyklą, atrodo, stipriai parems ne 
tik DBL S-gos Centro Valdyba, bet 
ir P.L.B.

Tad ruoškitės visi! Sekite „B. 
Liet." „Skautiškuoju Keliu", kuria
me jus informuosius apie stovyklą, 
ir savo visas bėdas, rūpesčius bei 
pageidavimus rašykite man.

Sktn. K. Vaitkevičius 
21, Cobden St., Derby.

RYŽTAMĖS Į NAUJĄ ENERGINGĄ 
DARBĄ

Rochdalės skyrius pastaruosius 
dvejus metus mažai tepajudėjo, ta
čiau dabar vėl ryžtamės i naują 
energingą darbą. Vasario 3 d. įvyko 
lyvavo 38 nariai. Ligšiolinės valdy- 
lyvavo 38 nariai. Ligšiolinės valdy
bos vardu E. Laukys padarė pra
nešimą ir pateikė piniginę apys
kaitą. Į naują šio skyriaus valdybą 
išrinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — M. Navickas, se
kretorius — V. Kavaliauskas, iždi
ninkas — J. Andriulis, nariai — K. 
Narbutaitis ir J. Šidlauskas. Revi
zijos komisijon Išrinkti: St. jan
kaitis, D. Banaitis ir V. Stepona
vičius. Pirmasis naujos valdybos 
rūpestis yra skyrių sustiprinti fi
nansiškai, išrenkant užsilikusi na
rio mokesti. Rochdalės skyriui ir jo 
naujai valdybai linkėtina gražios 
veiklos ir pasisekimo DBLS darbe.

— o —
REMKIME LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ

Atsiliepiant i ,,B. Lietuvy“ iš
spausdintą lietuvių Vasario 16 gim
nazijos atsišaukimą, aukos Jau pra
dėjo plaukti l Sąjungos centrą, jau
nutė Lūžaitė iš Sheffieldo mums 
rašo:

„Mano tėvelis sakė kaip sunku 
neturtingiems vaikučiams mokytis. 
Aš pati esu trečiojo skyriaus moki
nė, bet pradžios mokykloj mums 
dar nieko nereikia mokėti. Iš savo 
sutaupų siunčiu 10 šilingų lietuvai
tei mokinei (jeigu yra vardu Daly
tė) Vokietijoj. Pas. Dalytė Lūžaitė“.

Būtų pageidautina, kad Sąjungos 
skyriai irgi imtųsi iniciatyvos suor
ganizuoti Vasaro 16 gimnazijos mo
kinių rėmimą.

AUKA MOKSLEIVIAMS
A. Grabauskas prisiuntė DBLS- 

gal 2 svarus, prašydamas persiųsti 
juos Vokietijoje esantiems mokslej. 
viams. Savo laiške A. Garbauskas 
pažymi, kad šiuos pinigus aukoja, 
užuot išleidęs juos išvykstančiam 
iš šio krašto bičiuliui Pr. Baščiui 
išleistuvėms.

STUDENTU DĖMESIUI
Laisvosios Europos Universitetas 

priima studentus 1952/53 mokslo 
metams.

Gali stoti studentai gimę ne vė
liau 1921 m. gruodžio mėn. 31 d. 
Galioja. Albanijos, Bulgarijos, Es
tijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Rumunijos, Čekoslovaki
jos arba Jugoslavijos brandos ates
tatai arba atitinką dokumentai.

Priimti sutudentai gali gauti pa
kankamo dydžio stipendijas, kurios 
garantuoja studijavimui sąlygas. 
Stipendijos gali būti duodamos ne
tik studijuojantiems Laisvosios Eu
ropos universitete, bet ir kituose 
universitetuose.

Strasburgo universitete veikia šie 
fakultetai; Teisės, Humanitarinis, 
Medicinos, Farmacijos, Filosofijos 
ir Teologijos.

Prašymai turi būti paduoti iki 
1952 m. 'balandžio 15 d.

Prašymus siųsti ir smulkesnių in
formacijų teirautis:

L' Association du College de l'Eu- 
rope Libre
7, rue de la Paix, Paris, 2e (France)

Kovo mėn. 9 d. Londono Lietuvių 
parapijos 50 m. įsikūrimo jubilie
jaus proga, klebonas K. A. Matu

laitis skaitys 
paskaitą

parapijos salėje 345a, Victoria 
Park Rd., E. 9. Pradžia 5 vai. p.p.’

— o —

„Milžinai“ Nottinghame
Kovo mėn. 8 d. 6 vai. 30 min. p.p. 

Sycamore Rd, Schools (Liet. Klubo 
salėje) Londono Liet. Meno Sam
būrio „Vaidila“, pakviesta Nott'o 
L. Meno Sambūrio, vaidins A. J. 
Kaulėno 6 paveikslų dramą „Mil
žinai".

Visi kolonijos ir plačios apylin
kės lietuviai prašoma gausiai l vai
dinimą atsilankyti. Vieta iš mie
sto pasiekiama 31 autobusu.

Nott'o L. Meno Sambūrio valdyba
— o —

DBLS Bradfordo skyriaus narj 
p. TEOFILIŲ BUROKĄ 

ir
p-lę DANUTĘ RINKAUSKAITĘ 

sukūriusius lietuviškos šeimos ži
dinį, sveikiname linkėdami sėk

mingiausios kloties gyvenime.
Bradfordo skyr. valdyba ir nariai

Vasario 24 d. įvyko l įdomus Lie
tuvio Tremtinio visuomeninis teis
mas, kurį suorganizavo DBLSI-asis 
skyrius, šiuo teismu susidomėji
mas buvo pusėtinas; jo pasiklausy
ti susirinko apie 150 senosis ir nau
josios išeivijos narių.

Kas yra visuomeninis teismas? šį 
klausimą, prieš prasidedant teis
mui, klausytojams paaiškino Lon
dono I-ojo skyriaus atstovas p. Pa- 
lubeckas, sakydamas, jog tai yra 
kolektyvinė paskaita, kurioje na- 
grinėajama lietuvio tremtinio ge
rosios ir blogosios savybės ir j o tei
gianti bei neigiami darbai.

Teisėjų kolegiją sudarė: pirmi
ninkas—P.Mašalaitis ir nariai.—F. 
Neveravičius ir L. Trilupaitis, Pro
kuroras — prof. St. Žymantas, gy
nėjai — A. Kaulėnas ir J. Senkus, 
teismo sekretorius — H. Petraus
kas — J. Ulevičius. Teismo spren- 
lius ir šalčiūnas, teismo policinin
kas — J. Ulevičius. Teismo spren
dimą padarė pačios visuomenės at
stovai — 12 posėdlninkų, kurių 
pirmininkas buvo P. Bulaitis.

Teismo pirmininkas P. Mašalai- 
tis paskaitė prokuroro pateiktą 
kaltinimą lietuviui tremtiniui:

1. Lietuvis tremtinys savo tėvynę 
paliko didžiulio pavojaus valando
mis, lengvai atsiskirdamas nuo sa
vo brangiausių ir artimiausių as
menų.

2. Būdamas saugus laisvame pa
saulyje lietuvis tremtinys užmiršo, 
kad jo palikta tauta veda heorljiš- 
ką kovą prieš šimteriopai gausesni 
priešą.

3. Užuot vieningai tą kovą rėmęs, 
lietuvis tremtinys atgaivino užsie
nyje senas politines partijas, ėmė 
gyventi nesantaikomis, partiniais 
nesutarimais bei intrigomis, Jis 
ėmė vaizduotis esąs valdžia tėvynė
je kenčiančiai ir kovojančiai tau
tai.
. 4. Savo sąžinei nuraminti, lietu
vis tremtinys kartoja, kad jis lais
vina Lietuvą, nors pats jaučia, jog 
tai yra žodžiai be turiniu

5. Atitrūkęs nuo gimtosios žemes, 
tremtinys užsienyje nesimoko ir 
nesiruošia tėvynės atstatymo dar
bui, nieko kūrybinio nedirba.

6. Palyginti, nerūpestingai gy
vendamas, lietuvis tremtinys mo
rališkai smuko, girtauja kortuoja, 
Vokietijoje vertėsi įvairiomis spe
kuliacijomis.

7. Išvykęs l užjūrius, lietuvis 
tremtinys paskendo materialinėse 
gėrybėse, kuria mišrias šeimas, sa
vo šeimoje neišlaiko gimtosios kal
bos, savo vaikams neskiepija tėvy
nės ilgesio ir meilės, užmiršta Vo
kietijoje paliktus senelius ir ligo
nius, neremia lietuvių tautos lais
vės kovos pinigu ir darbu.

šiuos visus kaltinimus prokuro
ras prof. St. Žymantas dar Išryški
no įdomia kalba, kuria sukūrė vaiz
dą, jog atrodė, kad lietuvis trem
tinys už savo šiandieninio gyveni
mo' turinį nusipelno bausmės: lie
tuvi tremtini nubausti sunkiai ir 
kietai dirbti ir Įpareigoti aktingai 
dalyvauti Lietuvos laisvinimo akci
joje. o kai grįš 1 tėvynę — jis pri
valės visą gyvenimą dirbti pačius 
sunkiausius darbus Lietuvai atsta
tyti. kad nors tuo būdu išpirktų sa
vo didelės kaltes dali.

Teisėjų, prokuroro ir gynėjų kiau. 
slnėjaml liudininkai vieni patvirti
no lietuviui tremtiniui padarytus 
apkaltinimus, o kiti parodė. Jog Jie 
žino, kad tremtiniai savo paeigas 
tėvynei uoliai atlieka, patys moko
si ir ruošiasi Lietuvos atkūrimui.

Prokuroro padaryti lietuviui trem. 
tiniui sunkūs kaltinimai, todėl gy
nėjams buvo nelengvas uždavinys 
rasti faktų bei motyvų, kurie Įrody
tu 1o nekaltumą. Teismo eigos ste
bėtojai. kurie juk ir patys yra trem
tiniai. reiškia, „kaltinamieji“, su 
atidumu klausėsi gynėjų kalbų.

Pradėdamas lietuvio tremtinio 
gynimo kalbą, J. Senkus nurodė, 
jog tremtinio sąvoka yra tokia pat 
sena, kaip ir visa žmonija. Trem
tyje yra laisvės, kuri tiranijos min
džiojama kiekvieno tremtinio tė
vynėje, tremtinys ieško sąlygų ir 
išnaudoja progas laisvuose kraš
tuose savo idėjoms ryškinti ir ruo
šiasi jas {gyvendinti. Gynėjas čia 
nupiešė paveikslą to laiko ir išori

TREMTINIO TEISMAS LONDONE
nių pavojų, kurie buvo 1944 m. 
bolševikams antrą kartą okupuo
jant Lietuvą, išryškino minų, kad 
tremtiniai ne savo noru ir neleng
va širdimi paliko tėvyng ir atkrei
pė dėmėsi, jog lietuviai tremtiniai 
yra jų tėvynę ištikusios bolševizmo 
tiranijos aukos, šitoji tremtis yra 
jėgos ir prievartos rezultatas. Ar 
lietuvis tremtinys šiandien neko
voja vėl savo tautos laisvės? Kovoja 
ir kovos! Tai rodo mūsų vispusiš
kas ir gausus organizuotumas, 
tremtinių materialinės aukos Lie
tuvai vaduoti, tremtinių akcija 
įvairiose tarptautinėse konferenci
jose ,jų reikalavimai ir net bado 
streikai, jų sudarytų kultūros ir 
meno sambūrų veikla, jų paruošta 
ir išleista literatūra apie šiandie
ninę Lietuvos kančią. O kad Lietu
vos vadavimą politini darbą vary
dami tremtiniai grupavosi J senas 
lietuviškas politines partijas, tai 
visiškai natūralu, nes mes siekia
me atstatyti demokratinę Lietuvą, 
gi demokratinis krašto gyvenimas 
juk neįsivaizduojamas be politinių 
partijų veiklos. Kas neigia politi
nių partijų būtinumą, tas siekia 
vienpartiškumo,, atseit, diktatūros. 
Reiškia, politinių partijų atkūri
mas tremtyje nėra joks griekas, 
bet tik svarbu sumoderninti, suva- 
karietinti ir labai sukultūrinti tų 
partijų veiklos ir tarpusavio varžy
bų metodus.

Gynėjas J. Senkus prašė teimą 
lietuvi tremtini išteisinti.

A. Kaulėnas savo gynimo kalbo
je nagrinėjo lietuvio tremtinio as
menini ir vidujinės veiklos gyveni
mą, pateikdamas gausių pavyz
džių apie mūsų tremties gyvenimo 
mokyklas, specialybių kursus, var
go mokyklėles , apie mūsų organi
zuotumą, apie tremtinio materiali
nius {našus Laisvės kovai vesti, sa
kydamas, kad, tiesa, jog kaip visur, 
taip ir tremtinių tarpe buvo ir to
kių, kurie vertėsi neleistinais dar
bais, tačiau jų buvo mažas nuo
šimtis. Reikia suprati sunkias ir 
nenormalias tremties gyvenimo są
lygas, kurios, aišku, tremtinių da
liai negalėjo daryti geros Įtakos. 
Bet kaip nuo medžio, laikui bėgant, 
nukrinta sugedę vaisiai, taip ir iš 
lietuvių tremtinių bendruomenės at
siskirs tie, kurie neiną plačiuoju 
Lietuvos keliu. Reikia neužmiršti, 
jog tremtinių mokyklos, chorai vai
dybos rateliai ir, apskirtai, visas 
organizuotas visuomeninis bei kul
tūrinis gyvenimas statomas pačių 
tremtinių rankomis iš savo lietu
viškos medžiagos. Ir todėl gynėjas 
A. Kaulėnas prašė teismą atmesti 
prokuroro kaltinimą ir lietuvi 
tremtini išteisinti.

Po trumpų prokuroro ir gynėjų 
replikų, teisėjai ir posėdlninkai išė- 
ja padaryti sprendimą. Klausyto
jai labai gyvai diskutavo proceso 
metu pareikštas mintis, ir smalsiai 
spėliojo būsimąJl teismo žodi. To
kioje atmosferoje, teisėjams ir po- 
sėdininkams sugiį-žus l savo vie
tas, salėje užviešpatavo visiška ty
la. Posėdlninkų vardu P. Bulaitis 
paskelbė: „Lietuvis tremtinys iš
teisintas!", o teismo pirmininkas 
P. Mašalaitis perskaitė pilną spren
dimą. kuris yra toks:

..Teismas, išklausęs šalių ginčus 
ir Įvertinęs liudininkų parodymus, 
rado, kad lietuvis tremtinys, Išgy
venęs karo baisumus labai nepalan
kiose tremties sąlygose, vis dėl to 
sugebėjo išvystyti plačią politinę, 
visuomeninę, kultūrinę veiklą, ga
limumų ribose dėtis l Lietuvos iš
laisvinimo! darbą, “nusprendė jį 
išteisinti.

Tačiau teismas lietuvi tremtini 
griežta! {spėja vengti jam prikiša
mų veiksmų ateityje ir reikalauja 
savo darbais aiškiau {rodyti, kad 
Lietuvos laisvės atkovojimas ir 
tautinės sąmonės išlaikymas trem
tyje yra jam pirmaeilės svarbos už
davinys."

Visas teismo procesas užtruko 
apie 3 valandas ir susirinkusių tau
tiečių buvo su kantrumu ir rimtu
mu išklausytas. Teisminę atmosfe
rą sudarė Ir pati „režisūra“, kai 
pasigirsdavo policininko pareigas 
vykdžiusio J. Ulevičiaus komanda: 
..Prašau stoti, teismas eina!".

V. Z.

Dar nevalu užsisakyti „B. Lietuvi"
šiems metams. Jo kaina: metams — 32 šil., pusei 

(6 mėn.) - 18 šil., metu ketvirčiui (3 mėn.) 10 šil. ’
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BRITANIJOS LIETUVIS

LIETUVOS
„Kaip visą St didžiuli blogi at
siunčiau šiai tautai, taip ir 
gėri jiems atsiųsiu visą, nes 
ai kalbu jiems“ — Jeremijas 
23, 42.

Buvusio D. Britanijos Ambasados 
Maskvoje tarnautojo William Rlc- 
kitts žmona rusė Erenočka, kurios 
sovietų vyriausybė neišleido į Ang
liją, 1949 m. lapkričio 18 d. rašė 
savo vyrui:

„Brangusis, visuomet atsimink, 
kad, jeigu kas nors man atsi
tiktų, tu neturi manęs apleisti. 
Vieną kartą visam laikui atsimink, 
kad, jei aš būsiu paimta, aš niekuo
met nesiskirsiu ir mano įsitikini
mas, kad tu niekuomet manęs 
neapleisi, stiprins mane ir duos jė
gų visa pakelti. Prašau, jokiomis 
sąlygomis neišsisklrk su manimi. 
Jei tu tai padarytum, tai nužudy
tų mane.u“

Oi 1950 m. vasario 17 d. ji rašė:
„Brangusis, tu nei kiek netikėk, 

kai skąital apie Rusiją. Kartais tu 
kalbi tartum mažas vaikas apie kai 
kurias sąlygas čia...“

Vėliau Erenočka buvo slaptosios 
milicijos pagrobta ir jos viltys ka
da nors susijungti su savo vyru 
buvo galutinai užgniaužtos.

Tai vienos moters, kuri ilgėjosi 
Vakarų, likimas. O tokių moterų 
yra šimtai tūkstančių. Jų tarpe 
yra jr lietuvių žmonos, motinos ir 
valkai. Jos visos tartum sako Ere- 
nočkos žodžiais: „Brangieji,, visuo
met atsiminkite, kad. jeigu kas 
nors mums atsitiktų, jūs neturite 
mūsų apleisti“. Pagaliau lygiai tais 
pačiais žodžiais galėtų l mus kreip
tis ir kryžiuojama Lietuva.

KAS MUMS DARYTI?

Mūsų Tėvynė Lietuva Ir mes, jos 
vaikai, esame ligoti.

Lietuva jau dešimt sunkių metų 
velka okupacijos jungą. Svetimieji 
naikina ne tik jos vaikus bei žaloja 
jų psichiką, bet deda pastangų, 
kad viskas būtų iš pagrindų pakei
sta. perdirbta. Šiandien Lietuvoje 
mokslas remiasi kitomis prielaido
mis; menas iškraipomas; kultūra 
naikinama. Komunizmas stengiasi 
visa, kas primena Vakarus, sunai
kinti. o ant likusių griuvėsių sta
tyti raudono pastato rūmus.

Esame sužaloti Ir mes.
Karo audra išbloškė mus iš Tėvy

nės. kaip tuos Šatrijos Raganos 
minėtus paukštyčius Iš tėvu lizdo. 
Nusviedė mus 1 svetimus kraštus, 
kur esame degraduoti Iki samdomų 
darbininku, kur dedamos pastangos 
mus asimiliuoti, suvirškinant tauti
niu atžvilgiu mus ir mūsų šeimas. 
Neteke savo gimtoio krašto, per me
tų metus matę tiek žiaurumo ir 
neteisybės visur traktuojami kaip 
svetimtaučiai, jiešką tik geresnių 
praewenimo salvgu, pasidarėme 
tartum duriančios Lietuvos griuvė
siu atčaižos. kurios, daugelio nuo
mone. turėtu tylėti ir nedrumsti 
taikos ištroškuslems ramybės.

Bet mes negalime tylėti. Pati 
lietuviška širdis, sveikas ir galvo
jas nrotas mus verčia svarstyti pa
vergtos Lietuvos klausimus. Ar mes 
sueiname pasika’bėti. ar paimame 
plunksna 1 rankas ką nors laikra
ščiui parašyti. — visuose mūsų žo
džiuose ir mintyse Jausti rūpestis 
Lietuvos Ukimu ir jos ateitimi

Vis’ žinome, kad reikia ką nors 
veikti, kad negalima sėdėti nulei
dus ranku. Visi jaučiame, kad Lie
tuvos atkūrimo darbas didžia da
limi turės remtis mūsų pečiais. 
Tad ne kartą dairomės aplinkui, 
tyliai arba garsiai svarstome ir 
pagaliau patys savęs ar kitų klau 
Siame: ,,Tal ką daryti, kad Lietu
vai būtu didesnė nauda ir šioks 
toks palengvėjimas?“

Kiekvienas supranta, kad bet ko
kie ginčai, kurie tik ardo mūsų 
vieningumą, anaiptol neneša nau
dos Lietuvos reikalui. Visiems taip
gi aišku, kad tremtyje esančios lie
tuvių tautos dalies susiskaldymas 
ir pagrindiniuose reikaluose nesu
tarimas taipgi tiktai minusas sa
vam kraštui. Jaučiame, kad reikia 
kažin ko efektingesnio, kažin ko 
gilesnio, kūryblngesnio.

Lietuva yra sužalota. Tai visiems 
aišku. Apžaloti esame ir mes; tai 
tur būt, daugelis pastebi. Lietuvą

ATKŪRIMAS TREMTYJE
reikia atkurti, — tai neginčyta ak. 
sijoma. Tačiau kaip, kada, kokiu 
būdu? Juk jos nepasiekiame, jos 
negalime aplankyti, negalime gręž
ti jon.

Tačiau, jeigu mes gyvos Lietuvos 
dalelės ir jeigu mums reikia tam 
tikros sanacijos, — vienintelė Išva
da: darbą turime pradėti nuo sa
vęs. Ir neatsidėliodaml, bet tuojau. 
Be to, planingai, apgalvoti, visuo
met atsimindami Lietuvos reikalus.

KURIUO KELIU EITI?

Kiekvienas esame palenkti’ savo 
tautai ir mūsų siauri asmeniški 
reikalai neturėtų susikryžiuoti su 
bendrais tautos reikalias.

Visų pirma tad svarbu susimąsty
ti, kas yra mūsų bendras tikslas 
Ir kokiu būdu jame galėtų sutilp
ti mūsų asmeniški tikslai. Toliau: 
reiktų tokiu būdu realizuoti savo 
asmeniškus tikslus, kad savo asme
nybėmis ir veiksmais sukurtume 
tremtyje kiek galima idealesnę lie
tuvišką tikrovę.

Mūsų visų vienas ir bendras tiks
las — laisva ir nepriklausoma Lie
tuva. Tam tikslui reikia ją atkurti 
tais pagrindais, kurie yra žmoniški 
ir pagrindiniai — Lietuva laisva, 
teisinga, savitos kultūros, demokra. 
tlnė, integrali.

žmogus natūraliai priklauso savo 
tautai. Jeį visa tauta siekia laisvos, 
teisingos, demokratinės ir kultū
ringos Lietuvos, to turi siekti Ir 
kiekvienas jos piliets.-Dar daugiau: 
jis ir atskirai paimtas savo kasdie
niame gyvenime turi įgyvendinti 
tas siekiamas vertybes. Jeigu visi 
tremties lietuviai pajėgtų realizuoti 
šias vertybes, mes visi kartu suda
rytume idealią lietuvišką tikrovę 
tremtyje.

Nė vieno lietuvio individualinės 
veiklos negalima laikyti pilna, kol 
ji šalia asmeniškų tikslų nejima 
bendrų^autinių tikslų. Juk jis vei
kia ne tik kaip atskiras asmuo, bet 
ir kaip lietuvių tautos narys: jo nu
sikaltimai meta dėmę visai tautai,

Socialistai remia

„BRITANIJOS LIETUVIO“ 
ATSTOVAI EUROPOJE

ATTLEE UŽ EUROPĄ
jo laimėjimai puošia Lietuvos var
dą. Tačiau šalia etikos, kuri nor
muoja mūsų veiksmus, yra ir me
tafizika, kuri nustato mūsų ryši su 
Aukščiausiu Gėriu, su pačia Die 
vybe. Dėl to svarbu, kad bendri 
tautiniai reikalai sutiktų su meta
fiziniu žmogaus tikslu, kurio pa
grindą sudaro žmogaus žemiškojo 
gyvenimo uždavinys — Dievą gar 
binti ir Jam visa siela tarnauti.

Taigi, mūsų kelias aiškus: a) su
daryti idealią lietuvišką tikrovę 
tremtyje, realizuojant pagrindines 
vertybes; b) remiantis bendrais 
tautiniais ir metafiziniais tikslais, 
gilinti lietuvių kultūrą, kurj savo 
esmėje yra krikščioniška; c) kiek
vienam įsigyti tų vertybių, kurios 
bus reikalingos, stojant prie Tėvy
nės atkūrimo darbų Lietuvoje.

J. Kuzmickis

Pas kuriuos galima užsiprenume
ruoti „Britanijos Lietuvi“.

Vokietijoje: p. A. Mažeika, PLB 
leidyklos administratorius, (20a) 
Hannover Kleefeld, Hegelstr. 6, 
Germany.

Prancūzijoje; Pulk. J. Lanskoron- 
skis, LšD-jos žurnalistų Sekc. 
pirmininkas, 7bd, Julien Polin, 
Neuilly s/Seine, France.

Danijoje: P. š. šliašinskas, 
Schweizerdalsvej 81, Kobenhavn, 
Vantose, Danmark.

Italijoje: Kun. V. Kazlauskas, 
Liet, radio transl. red.. Via Casal- 
monferrato 20, Roma, Italy.

Belgijoje: p. Br. Poškevlčius, 
87, Verbols, Montegnee lez Liege, 
Belgique.

L. S.Mano gintarines žemes mergaitei
Aš norėč, Mergaite, parašyt Tau laišką, 

parašyti laišką trumpą iš širdies, 
nes daug kas paliko man šiendien neaišku, 
nors Tu mano žemės dukra vadinies.

fu šiandien atrodai baisiai pasikeitus, 
Jaukų atrojėliui išdidi darais.
Aš norėč žinoti, kas nutraukė saitus, 
juk buvai kitokia tėviškėj kadais.

t
Tiesa, mes ilgokai esam nesimatę, 

nors abu klajojom svetimuos kraštuos. 
Nors benamio vargas slenka kaip gyvatė, 
bet aš Tau dar meilę širdyje nėšus.

Juk ją man išugdė tėviškės arimai 
ir meduotoj pievoj skambanti daina. 
Pamenu, ant grėblio Tu lankoj parymus 
man sakei, kad niekad nepamirši, ne.

Mes abu palikom tėviškėlės klėtį 
ir vaikystės žaismo pilnus ten takus. 
O širdy žadėjom amžinai mylėti 
tėvų brangią žemę, žydinčius laukus...

Per partinę kalbą, kurią jis pa
sakė per radio pereitą šeštadieni, 
opozicijos vadas Attlee įspėjo dėl 
pavojų, kurie gali kilti, įsivėlus i 
karą su Kinija. „Sovietų imperiali
zmas yra tikras pavojus talkai“ ir 
mes turime budėti Europoje. Pa
saulyje, kur yra tiek pavojų, būtų 
neišmintinga vakarų valstybėms 
leistis l karą Azijoj.

Amerikoje yra pavojingų elemen
tų, tęsė Attlee, kurie agituoja iš
plėsti karą su Kinija. Jie remia ko
rupcijai pasidavusias ir reakcio
nieriškas Cangkaišeko pajėgas Ir 
yra labai apgailėtina, kad Chur- 
chillis per savo kMbą Amerikos 
kongrese atrodė pritariąs tokiems 
elementams;

Azijoj šiuo metu kyla tautinis 
jausmas, kuris turi gerų ir blogų 
ypatumų. Gerai, kad jis išreiškia 
masių norą pasiekti aukštesni gy
venimo standartą ir gauti aukš
tesnę vietą pasaulyje, bet tuo pa
čių yra pavojus tokiam naciona
lizmui pavirsti 1 antl-europietišką 
ir net imperialjstišką nusistatymą. 
„Aš manau, — pastebėjo opozici
jos vadas, „kad ta politika, kurią 
mes vedėm Indijoj. Pakistane ir 
Cellone. mėginant patenkinti tau-

LAISVOS EUROPOS RADIO

tines aspiracijas, yra gera“. Chur- 
chillis tačiau niekuomet mūsų poli
tikai nepritarė. „Mes turime pri
pažinti, kad kolonizacijos era pasi
baigė", Įspėjo Attlee. Su Kinija rei
kia palaikyti ryšius ir neuždaryti 
jos anapus geležinės uždangos.

Vidaus politikos reikalais Attlee 
pripažino, kad ekonominė būklė 
yra sunki ir ją reikia gydyti, bet 
kai kurie konservatorių Įvesti su
varžymai, kaip mokesčiai už dantų 
'taisymą ir kt„ yra visiška; nerei
kalingi ir opozlcja tam smarkiai 
pasipriešins.

Darbo suvaržymai
Nuo pereito primadienlo (25.2.) 

įsigaliojo patvarkis, suvaržąs lais
vai pasirinkti darbą vyrams nuo 
18 — iki 64 m. amžiaus ir moterims 
nuo 18 iki 59 m. imtinai, šis darbo 
suvaržymas neliečia: žemės ūkyje 
dirbančiųjų, angliakasių, uosto 
darbininkų, prekybos laivyno, žu
vininkystės, dirbančiųjų mažiau, 
negu 44 valandas savaitėje, (part 
time), laisvųjų profesijų, dirban
čiųjų be atlyginimo, įmonių ir ištai. 
gų vedėjus ir administratorius.

Nuo sekmadienio, kovo 2 d. Lon
done pabrangs požemin traukinių 
bilietai.

Aštriausią propagandą prieš Ru
siją šiuo metu veda Laisvosios Eu
ropos Radio (Radio Free Europe), 
kuri tik atidarė savo įstaigą jr Lon
done. šj organizacija turi savo ra
dio siųstuvus Muenchene ir Frank
furte, o taip pat slaptą siųstuvą 
Lisabonoje, šiuo laiku transliuoja
ma Lenkiją, Čekoslovakiją, Ven
griją, Rumuniją ir Bulgariją. Nu
matoma, kad pavasari bus pradėta 
transliuoti ir lietuvių kalba.

Per Laisvos Europos Radio kalba 
patys pelitiniai pabėgėliai. Kai 
Amerikos Balso ir anglų BBC trans
liacijos daugiau ar mažiau perduo
da vyriausybių politiką ir žinias be 
propagandos, Laisvos Europos Ra
dio paskirtis yra vartoti kietus pro
pagandos ginklus, kad atrėmus 
Kremliaus balsą. Ola kalba patys 
pabėgėliai t savo kraštus.

SKELBIMAI
Poezijos antalogiją „Žemė“ ir 

„Lietuvio Dienų“ magaziną Angli
joje galinta įsigyti šiose vietose:

DBLS-gos Centre — Londone.
J. Mockevičius — White Hart, 

Holmfirth, Huddersfield, Yorks.
A. Gerdžiūnas — 6, Beechey St. 

Oldham, Lancs.
P. Dragūnas — 91. Jakman Rd., 

Cannon Hill, Birmingham.
Mgr. WANDA SWIDERBKA, at- 

lieka mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermann, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir t. t. 16, Gabriels Rd„ 
London, N. W. 2. Tel; OLA 8776.

JAV-bių Lietuvių darbininkų

Europos kariuomenę
Socialistų Ir konservatorių nusi

statymas Europos kariuomenės 
klapsimu, jeigu jis nebūtų toks 
rimtas dalykas, galėtų d.uotį daug 
medžiagos jumoro mėgėjams. Dar 
esant valdžioje, darblečiai šalinosi 
nuo prisidėjimo prie Europos ka
riuomenės, gi konservatoriai tada 
puolė vyriausybę už jos šaltumą ir 
svyravymą tuo svarbiu reikalu. 
Konservatoriams atėjus l valdžią, 
jie patys tęsė Darbo partijos politi
ką šiame reikale.

Dabar gi jau pranešama, kad so
cialistai numato pakeisti savo 
ankstyvesni nusistatymą Europos 
kariuomenės klausimu Ir nori ra
ginti Britaniją prie jos prisidėti. 
Tam politikos pakeitimui yra ke
lios priežastys. Europos kariuome
nės dabartinis organizavimas kiek 
skiriasi nuo to, koks buvo numa
tytas pačioje pradžioje. Britanijai 
dabar nereiktų peversti visų kari
nių pajėgų Europos kariuomenei, 
ir dėl to darbiečial mano, kad Bri
tanija turėtų dali savo divizijų 
duoti tam naujam organui, kad Ji 
sustiprinti. Antra socialistų poli
tikos pakeitimo priežastis yra Vo- 
ketija. Jie mano, kad eventualiai 
be Britanijos Vokietija, galį užimti 
dominuojančią vietą Europos ka
riuomenėje.

čia reikia pažymėti, kad ne visi 
socialistų vada, vienodai galvoja 
šiuo klausimu. Ka.i kurie iš jų. kaip 
Daltonas ir Bevanas yra iš viso 
priešingi Vokietijos apginklavimui, 
kiti gi tam pritaria kaip būtinybei, 
kurios negalime išvengti Dauguma 
partijos vadų pritarė Europos ka
riuomenės organizavimui.

šiuo paskutiniu reikau atrodo 
kad ir konservatoriai pradeda kei
sti savo nusistatymą. Pripažįsta
ma. kad be Britanijos gali visai 
nebūti Europos kariuomenės Ir tuo 
nebūti Vokietijos kontingentų. Bri
tanijos vaidmuo ypač didelės Įta
kos turi' Prancūzijoj, kur bijomasi 
Vokietijos sustiprėjimo. Britanija 
gi tą Vokietijos stiprėjmą išbalan
suotų.

Nežinau, Mergaite, tiktai kas įvyko, 
kai tremty netyčia sutikau Tave. 
Buvo Tavo akys taip prigesę, . nykios 
ir net netikėjau.kad nesu sapne.

Mačiau tavo pirštuos cigaretė rūko, 
o raudonas lakas puošė Tau nagus. 
To aš netikėjau, kad jau Tau parūpo 
svetimųjų mados, skonis jų pigus.

Mačiau daugel kartų Tave restorane, 
gėrei Cherry-Brandy, gėrei Whisky Tu. 
O ką pasakytų Tau senutė mama, 
jei ji būtų šičia su Tavim kartu?

Tu kasas nukirpus debesim suklostei 
aukso spalvos plaukus ir sakai: gražu!
Bet kodėl taip ryškiai dega Tavo skruostai? 
Ar nuo tos jaunystės, ar nuo vien dažų?

Juk menu namuose Tu buvai kuklutė, 
nevartojai pudros niekad. Dievaži.
Nors Tavuosius skruostus laukų vėjai pūtė, 
buvai Tu be grimo visada graži.

Pamenu, žadėjai] man jaunutę širdĮ, 
tą jaunystės juoką, skambančias dainas. 
Svetimtaučio meile ją šiandien nugirdei 
ir tiki. — jo turtai laimę Tau suras.

Žinau. Tave žayi jo aistringos lūpos 
ir todėl salionuos mėgsti Tu pažaist. 
O Tovasis brolis pamiškėj suklupęs 
apkabina žemę ties baltais beržais.

Ak, žinau, sakysi, kad ir aš negeras, 
kad per daug čia Whisky, džino daug geriu, 
kad mane taip jauną, sugadino karas, 
kad rytojaus dienai nieko neturiu.

Aš žinau sakysi. — esu donžuanas, 
kad visas mylėiau, kurias sutikau 
ir. kad savo širdi išdalinęs gramais, 
jokios tyros meilės Tau nepalikau.

O sakyk. Mergaite, ar nebūtų gera 
sugrąžinti džiaugsmą mūsų atgalios? 
Svetimi nameliai būtų mūsų dvaras, 
jei plaktų dvi širdys Laisvei Lietuvos.

Ir todėl. Mergaite, parašyk man laišką, 
narašyki kartą sėdus vakare.
Gal dar patikėsiu ir gal bus man aišku, 
kad esi kuklutė, miela ir gera.

Tėviškės laukų Berniokas

Laisvos Europos Radio yra pri
vati organizacija ir nuo jokios vy
riausybės nepriklausoma. Pinigų 
rinkimo vajų Amerikoje tam tiks-
lui suorganizavo buvęs Amerikos 
gubernatorius Vokietijoj gen. Clay.

mPOLITIERS NAŠLES” BYLA
„Politiers Našlės“ —- M. Besnard 

byloje {vyko gyvas ginčas tarp kal
tinamosios „gynėjų ir teismo eks
pertų. Du medicinos atstovai pate
ko i kryžminius gynėjų klausimus, 
kurie aštriai kritikavo ekspertus, 
dariusius lavonų tyrimus. Gynėjai 
tvirtion, kad ši analizė buvo pada
ryta netobulai ir „iš akies“. Esą, 
iškasti lavonai buvo siunčiami l 
Marselio cheminę laboratoriją ne
tvarkingai ir be atitinkamų atžy
moj imu ir kitų šitokiam darbui rei
kiamų pasiruošimų.

Dr. Beround, Marselio teismo me
dicinos laboratorijos direktorius, 
protestavo prieš šitokius gynėjų 
išvedžiojimus. Po jo pastabos, vie
nas kaltinamosios advokatų, paro
dė jam 6 kapsules, paklausdamas, 
kurioje iš jų yra aršenikas.

Dr. Beround paėmė susijaudinęs 
tris jš jų, sakydamas, kad jose yra 
aršeniko nuodai.

— Visiškai ne, — šaukė advoka
tas. — šitose kapsulėse iš viso nė
ra aršeniko, bet antimoniumo sky
stis!

— Tamsta esi išsimokslinęs žmo
gus, — ironiškai pastebėjo Dr. Be
round.

Prokuroras, supykęs už šitokį ad
vokatų elgesĮ žeminanti teismo 
orumą. Tegu gynėjai nepamiršta, 
kad jie randasi ne Paryžiuje, bet 
provincijoje... (Byla vyksta Poi
tiers mieste).

Dr. Beround sarkastiškai paste
bėjo advokatui, paslūlusiam pasi
rinkti jam kapsules: — Tamstai 
atrodo, kad tik žmonės iš Paryžiaus 
.yra neklaidingi...

Vis dėlto, gynėjams pavyko Įti
kinti teismą, kad Marselio labora
torijose tyrimai padaryti netvar
kingai Ir ryšium su šituo našlės M. 
Besnard byla atidėta iki š.m. va
saros. Kaltinamoji iki teismo vėl 
bus laikoma kalėjime.

savaitraštl
„Keleivis“

galima užsakyti per A. Zamžičką,
26, Devonport Rd., London, W. 12.
Kaina metams 26 šil. 6 p;

Prašomas skubiai atsiliepti Vi
ktoras Bratiška, 27 m. arba ji ži
nantieji pranešti. Atsilyginsiu. V. 
jakovlckas, 33 Oxford Str.. Hamil
ton. Ontario Canada.

Paieškomas Jonas — Vainius 
Duda. Jis pats arba JI žinatleji pra
šomi atsiliepti: Laimutis Mūda, 49 
Elmwood Ave., London, Ontario, 
Canada.

„Atžalyno“ narę
p-lę DANUTĘ RINKAUSKAITĘ 

ir
p. TEOFILIŲ BUROKĄ 

taip pat „Atžalyno“ narę 
p-lę ONUTĘ ŠERGALYTĘ 

Ir
p. JUOZĄ PELECKĮ 

jų sutuoktuvių proga, sveikina ir 
linki liksmo ir gražaus gyvenimo.

BL Vaidybos Studija „Atžalynas“

GERIAUSIAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVES 
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo:
Pracūziška salami 1 sv. 7/6
Kiaulienos dešros 1 sv. 6/6
Airiška salami 1 sv, 5/-
Rūkyti lašiniai 1 sv. 5/-
Sūdyti lašiniai 1 sv. 5/-
Daniškas bekonas dėžė 3/6
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 2/-
Raugintų agurkų dėžė 2/6
Už persiuntimą 1/8
Jei užsakymas viršija 60 šil.,
persiuntimo išlaidas pamo-
kame mes. Siuntinius galime

pasiųsti ir l Vokietiją.
J. LIUDŽIUS 421, HACKNEY 

ROAD, LONDON, E. 2. 
Telef.: SHOreditch 8734.

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

komediją 
Apsiriko 

Po vaidinimo šokiai.
Gros Sambūrio kapela, 

pradžia 6 vai. vak.
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