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LAIKAS PAGALIAU SUSITARTI PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE
Pareitą savaitę Elta, paskelbė, 

kad prof. Kaminskui yra pavesta 
sudaryti naują Vykdomąją Tarybą 
ir kad VLIKo pirmininkui prei. 
Krupavičiui yra pavesta susirišti 
su mln. St. Lozoraičiu ir išaiškinti 
bedradarbiavimo galimybes, lai
kantis pasirašytojo Reutlingeno 
sutarimo. Abi žinios yra svarbios 
ir sveikintinos, tačiau nesenos 
praeities pamokyti ši kartu išreiš
kiame rezervuotą entuziazmą dėl 
rezultatų. O tačiau rezultatai galė
tų būtį tikrai vertingi ir džiaug
smingi visiems lletuvams. Tam pa
siekti yra reikalinga ne vien nauja 
taktika, nauji pasitarimai, bet vi
siškai kitas priėjimas prie gyvybi
nių mūsų reikalų, praeitų kelių 
metų istorijos šviesoje. Naujai per
siorientuoti turėtų ne tik aukštieji 
mūsų organai, bet ir visuomenė, 
kuri ne visada parodė pakankamai 
valstybinio subrendimo jr pro siau
rus grupinius akinius aiškiai ne
matė didžiojo visų lietuvių sieki
mo — kovos už Lietuvos išlaisvini
mą. Užjūrio lietuvių laikraščių 
puslapiai buvo perpildyti pagiežos 
ir oponentų juodinimo argumen
tacija. Kad sudarius palankią at
mosferą naujiems įvykiams vysty
tis, visuomenė ir spauda turėtų 
baigti žalingus valdus ir pradėti 
konstruktyviai galvoti. Ir ne vien 
galvoti, bet taip pat konstrukty
viai kritikuoti ir konstruktyviai 
padėti ir patarti vyriausiems mūsų 
veiksniams, kuriems visuomenės 
balsas turėtų būti įsakymas.
Prof. Kaminskui tenka sunki pa

reiga sudaryti naują Vykd. Tarybą 
iš asmenų, kurie ne tik būtų pa
klusnūs partijos žmonės, bet turė
tų savo darbui reikalingas kvali
fikacijas ir visuomenės pasitikėji
mą. šitokiomis savybėmis, deja, at
sistatydinusi Vykd. Taryba, su ke
liomis išimtimis, negalėjo pasigirti 
ir tai buvo ddells, o gal net di
džiausias, jos trūkumas. Ar ši kar
tą tą trūkumą pavyks atitaisyti, 
pareis ne vien nuo prof. Kaminsko, 
kuris mums yra gerai žinomas kaip 
plačios tolerancijos, visų gerbia
mas lietuvis patriotas ir didelių 
gabumų valstybės vyras. Jo pasi
sekimas ar nepasisekimas pareis 
nuo to, kaip noriai jo kviečiami as
menys sutiks imtis tų atsakingų jr 
nedėkingų pareigų. Jeigu tokie as
menys šalinsis nuo atsakomybės, 
tada bus nustota morališka teisė 
peikti Vykd. Tarybą, jei ji nebus 
tokia, kokios mes norėtume. Lie
tuviški reikalai nuo to’ irgi turės 
nukentėti.

Einant prie VLIKo ir p. Lozorai
čio santykių, daugiausiai apgailė
tinas dalykas yra tas, kad jų ben
dradarbiavimui, iš viso yra reika
lingas susutarimas. Bet jeigu Jau 
bendradarbiavimas yra neįmano
mas be kontrakto, tada juo tegul 
būna Reutlingo susitarimas, kad 
tik negaišint! daugiau laiko ir e- 
nęrgijos tam reikalui. Čia, tačiau, 
yra liečiami labai jautrūs santy
kiai, kur atsargumas niekam gėdos 
nepadarys-

P;rmiausia yra reikalinga susto- 
ti vienas kitą juodinti nesi- 
kasinėti praeities klaidose ir 
pradėti su nauju persiorientavi
mu. Reutlingeno susitarimas bu
vo VLIKo nepatvirtintas, gi dabar 
VLIKo pirmininkas kviečia p. Lo
zoraiti bendradarbiauti, laikantis 
to susitarimo. Ką tas reiškia? Čia 
atrodo, galėtų būti tik du keliai 
atviri: arba VLIKas priima Reut
lingeno susitarimą, arba jis kvie 
čia p. Lozoraiti bendradarbiauti 
be referencijos l tą sutarimą, ku
riame faktinai nieko ir nebuvo su
tarta, Išskyrus reikalą tartis.

Tačiau reikia tikėtis, kad p. Lo

zoraitis lietuviškos veiklos sude
rinimo reikalą pastatys aukščiau 
už visą kitą ir ras galimu ne tik 
kalbėtis bet ir rasti bendra kelia 
suderintai veikti.

Tuo dar vargai nepasibaigs. VLI- 
Ko santykiai su p. Lozoraičiu ir 
kitais diplomatais tik tada bus ge
ri ir vaisingi, kada tos dvi šalys 
aiškiai žinos savo funkcijas ir lai
kysis. Tada ir dvikova dėl valdžios, 
kuri iki šiol buvo taip intensyviai 
ir griaunančiai vedama, bus bepra- 
sminis dalykas. Mes visj norėtume 
turėti Lietuvos vyriausybę, bet ją 
galima sudaryti tik ant savos te
ritorijos arba egzilėje, gavus sve
timų valstybių sutikimą ir pripa
žinimą. šito gauti dabar dar nega
lima. o kol to ngra. būtų vaikiškas, 
bet kartu ir kenksmingas mums 
žygis, kam nors pasiskelbti vyriau
sybe (Lietuvos diplomatai turėtų 
arba nustoti savo diplomatinių tei
sių arba patys atsisakyti pripažin
ti tokią vyriausybę). Kol vyriau
sybės sudarymus sąlygų nėra, 
VLIKas turėtų būti tuo, kuo jis 
buvo nuo pat pradžios paskirtas, t. 
y. vyriausiu išlaisvinimo komitetu 
—- organizuotos visuomenės asto- 
vas. Įsakymų jis negali duoti, bet 
jo moralė jėga gali būti nepapra
stai didelė, jeigu tik ji bus tinka
mai panaudota. VLIKas vadovau- 
je lietuvių visuomenės kovai už 
laisvę. Dėl to ir Lietuvos diploma
tai, teisėtos Lietuvos vyriausybės 
(ne visuomenės) paskirti atstovai, 
turi moralinę pareigą su VLIKo 
(visuomenės astovo) nuomone 
skaitytis, nors oficialiai diplomatai 
negali ir nėra reikalo paklusti ko
kiam nors organui, kuris nėra pri
pažintas vyriausybe.

Diplomatijos šefo institucija ir
gi yra reikalinga aiškesnio apibu- 
dinino. Nei diplomatijos šefo insti
tucija. nes Lietuvos okupacija ne
buvo numatyta konstitucijoj. Bet 
jeigu šiandien svetimos valstybės 
pripažįsta p. Lozoraiti Diplomati
jos šefu, jam teikia privilegijas, ji 
priima, tai tuo mes tik džiaugtis 
galime, tuo labiau, kad ir visi Lietu
vos diplomatai p. Lozoraiti laiko 
savo šefu.

šefystės, žinoma, nereikia išaukš
tinti iki vadystės ar panašių ter
minų. Diplomatijos šefas nėra 
visuomenės atstovas. Dėl to Diplo
matijos šefas išeitų iš savo kompe
tencijos ribų, jeigu jis reikštų pre
tenzijas l visuomenės ar organiza
cijų atstovavimą ir tai įtrauktų į 
bendradarbiavimo pasitarimus su 
VLIKu. P. Lozoraitis, kaip 
matų astovas, tik jų vardu 
kalbėti.

Iš to išeinant ir gauname 
giateisius organus: VLIKą 
suomenės atstovą 
šefą —■ diplomatų atstovą, 
dirbančius tam pačiam tikslui, bet 
skirtingose, pagal jų paskirti nu
statytose, srityse. Diplomatų veikla 
bus tuo svaresnė, jeigu ji bus vi
suomenės, atseit VLIKo paremta, 
o VLIKul diplomatai gali padėti 
atidaryti svetimų valstybių kance
liarijų duris, kurios be jų paramos 
liktų uždarytos.

šitaip galvojant, atrodo, kad ne
turėtų būti kliūčių VLIKo bendra
darbiavimui su p. Lozoraičiu. Tas 
turėtų sutvarkyti ir mūsų svar
biausią uždavinį — Lietuvos rezi
stenciją krašte. Tačiau jeigu ir 
kartu toks bendradarbiavimas ne
būtų {vykdytas, tada visuomenė 
turi aiškiai žinoti priežastis.

diplo- 
ir gali

du ly-
— vi-

Diplomatijos 
abu

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

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

Pereitą ketvirtadieni Antonine 
Pinay gavo parlamento pasitikėji
mą 324 balsais prieš 206 ir pradėjo 
sudaryti savo kabinetą. Pasitikėji
mą jis gavo tik dėl to, kad 27 de- 
gaulistų partijos nariai nepaklau
sė partijos nutarimo ir balsavo už. 
Prieš balsavo socialistai ir komuni
stai.

Pinay savo kalboje parlamentui 
pastebėjo konstitucijos reformos 
reikalą, kad užtikrinti vyriausybės 
pastovumą. Jis taip pat reikalavo 
mokesčių sistemos reformos, bet 
pritarė pasitraukusios vyriausybės 
užsienio politikai.

šeštadieny Pinay jau turėjo su
daręs naują vyriausybę iš ūkinin
kų. nepriklausomų, radikalų ir M. 
R. P (katalikų). R. Schumanas lie-

AUSTRIJOS SUTARTIS
Po kelis metus trukusių derybų 

tarp Rusijos ir Vakarų, Austrijos 
sutartis vis dar palieka nesudary
ta. Prieš savaitę Vakarai vėl 
ėmėsi iniciatyvos, įteikdami Rusi
jai naujus pusiūlymus. Austrijoj 
jaučiamas didelis susidomėjimas 
tais pasiūlymais. Manoma, kad 
Sovietai turės nustoti blefavę ir 
išeiti l aikštę su tikromis savo in
tencijom!.

Rusija visą laiką reikalavo grei
to kariuomenių atitraukimo iš Au
strijos, pasirašius sutari. Bet žino
ma, jie žinojo, kad sutartis nebus 
pasirašyta, ir dėl to jie buvo drą
sūs daryti propagandą. Vakarų 
nauji pasiūlymai, manoma, kaip 
tik ant to ir remiasi. Jie siūlo tuo
jau pat evakuoti kariuomenes iš

TRUMANAS UZ PARAMĄ EUROPAI

ir ūkio reikalams 
Savitarpio Pagal

kritikams, kurie

JAV- prezidentas pasiuntė kon
gresui reikalavimą paskirti 2.821 
milijoną svarų paramai laisvam 
pasauliui per 1952/53 metus, pra
dedant liepos mėn. Ši parama bus 
teikiama ne vien. Europai, bet taip 
pat kitiems kraštams (nekomuni
stiniams) karo 
pagal Amerikos 
bos Paktą.

Atsakydamas
nori šią sumą sumažinti, Truma- 
nas per radio pasykotoje kalboje 
pastebėjo, kad ta parama nėra 
duodama tam, Jog Amerika neštų 
visą laisvą pasauli ant savo pečių, 
bet kad įgalinti pasauli atsistoti 
ant savo kojų. Istorija uždėjo Ame
rikai dideles pareigai ir atsakomy
bę. „Šiandien laisvės ir civilizaci
jos išsilaikymas ant žemės gali pri
klausyti nuo to, ką 
mūsų sostinėje“,

inęs nutarsime 
kalbėjo prezi

DARBO PARTIJOS SKILIMAS
Jauo nuo šeriai darblečių partija 

turi sunkumų su savo kairiuoju 
sparnu, kuriam vadovauja Aneu
rin Bevans, geros iškalbos, ambi
cingas ir gabus politikas. Ne kartą 
jam buvo prikišama, kad jis siekia 
nuversti ir paimti partijos vadovy
bę. ką pats Bevanas griežtai pa
neigė.

Skirtumai socialistų partijos vi
duje išėjo j viešumą praeitą pava
sari, kada Bevanas su kitas dviem 
mlnisterlais Wilsonu ir Freemanu 
atsistatydino iš vyriausybės dėl jų 
nuomone perdidelės apsiginklavi
mo programos įvedimo. Tie sklrtu- 
bet jie vėl atsinaujino aštresnėj

ka užsienio reikalų ministeriu. 
Nors socialistai ir degaullstai atsi
sakė eiti į vyriausybę, bet vyriau
sybės likimas priklauso nuo 27 at
skilėlių iš De Gaulle partijos. Tai 
buvo pirmas tos partijos skilimas, 
kuris gali tuo nesibaigti. Ne mažai 
atstovų yra nepatenkinti De Gaul
le užsispyrimu ir jo nusistatymu 
užsienio politikoj ir gali dar labiau 
suskaldyti pačią partiją.

Pagal naują konstituciją vyriau
sybės sudarymas Prancūzijoj trunka 
ilgą laiką ir turi nugalėti daug 
kliūčių. Negana, kad premjeras 
gauna pasitikėjimą, po to ir visa 
vyriausybė turi eiti J parlamentą ir 
per balsavimus gauti daugumą. 
Naujoji vyriausybė tai padarė an
tradieni-

Austrjios, o dėl sutarties po to de
rėtis. Rusija 1 tai dar nieko neat
sakė.

Sovietų Rusija gi iš savo pusės 
{teikė notas Britanijai, Amerikai ir 
Prancūzijai dėl taikos sutarties su 
Vokietija. Rusija siūlo kitoms trims 
valstybėms pradėti tuojau derybas, 
kad sudarius Vokietijos taikos su
tartį, kuri būtų patiekta svarstyti 
tarptautinei konferencijai, daly
vaujant visoms suintersuotoms 
valstybėms. Sovietų notoje sakoma: 
„Tokia sutartis turi būti sudaryta 
su Vokietijos sutikimu, dalyvau
jant visos Vokietijos vyriausybei“.

Nesunku pramatyti, kad po mi
nėtais sovietų pasiūlymais slepiasi 
jų pastangos sutrukdyti vak. Vo
kietijos apginklavimą.

dentas. Pagaliau, nors siūloma pa
galbai suma ir yra didele, ji suda
ro tik 2j/2 pct visos Amerikos pro
dukcijos. Amerikos alij antai daro 
didesnius pasiaukojimus. Pav. Bri
tanija suvalgo tik už 16 centų mė
sos į savaitę. „Tai yra labai mažas 
paketas, kada mėsininkas jų suvy
nioja Į popierį. Jeigu neturėtų ap
siginklavimo, jie galėtų turėti dau
giau“. Prezidentas dar pridėjo, kad 
mes negalime prašyti, jog Britani
ja savo mėsos normą, dar daugiau 
sumažintų.

Amerika viena ir izoliuota bega
li išsilaikyti. Jai reikalingi alljan- 
tai, gi alljantams reikalinga para
ma.

Nežiūrint drąsios prezidento kal
bos, kai kurie senatoriai tuojau pat 
pareiškė, kad prezidento prašoma 
suma bus sumažinta.

formoj per neseniai įvykusius sau
gumo debatus parlamente. Beva
nas ir kiti 56 parlamentarai nepa- išmetamas atitinkomo laipsnio ko
mai buvo išlyginti rinkimų metu* munistų diplomatas, o taip pat vi- 
klausė partijos daugumos nutari- zos, svetima valiuta ir automobi- 
mo ir specialių Attlees instrukcijų 
ir balsavo prieš apsiginklavimo 
programą, kuriai pradžią davė dar 
socialistų vyriausybė. Darbo parti
jos oragnas „Daily Herald“ ir kai 
kurie partijos vadai toki Bevanistų 
žygj pasmerkė. Bet Bevanas atsi
kirto sakydamas, kad jis negali su
tikti su socialinio draudimo mo
kesčiais jr apsiginklavimo 
ma kuri yra perdidelė ir 
ekonominiai kenksminga, 
kariauja ne vien ginklais, 
idėjomis, kurių ginklais 
negalim. Bevanas grąslnančial pri
dėjo, kad jeigu jam nepavyks įti
kinti savo draugų darbo partijoj 
vesti kovą prieš konservatorius

progra- 
kraštul 
Rusija 
bet ir 

atremti

ja. paimdama 26 pct viso Britani
jos automobilių eksporto, ir 19 pct 
tekstilės prekių eksporto. Tų ir ki
tų dalykų, kaip motociklų, gėrimų 
batų importas dabar yra sumaži
namas 80 pct, o kitų dalykų impor
tas - 40 pct.

Importo sumažinimą paskelbė 
Australijos premjeras Menzies pe
reitą savaitgalj. grižus finansų 
ministerial iš ekonominės Com- 
monwealtho konferecijos Londone. 
Tai buvo padaryta tikslu sumažin
ti Australijos sterlingo deficitą ir 
tuo sustabdyti dolerių ir aukso iš
vežimą Iš krašto, šitas žygis turi 
taip pat tikslą sutvirtinti sterlin
go valiutą ir sulyginti sterlingo 
kraštų dolerių balansą, ir dėl to. 
turi Britanijos vyriausybės prita
rimą, nežiūrint tai, kad toji opera
cija yra skaudi Britanijos pramo
nei. importo sumažinimas, žinoma, 
yra taikomas ne vien Britanijai, 
bet visiems kraštams. Australijos 
premjeras pažymėjo, kad suvaržy
mai yra laikini ir gali būti pakei
sti, kai sąlygos leis.

Australijos vyriausybei tas žygis 
buvo latai nemalonus dalykas, nes 
yra priešingas liberalų partijos per 
rinkimus duotam pažadui išlai
svinti prekybą iš suvaržymų. Tai 
buvo svarbiausias argumentas 
prieš socialistinę vyriausybę. Da
bar gi, ir liberalų vyriausybė buvo 
priversta imtis tų pačių ar net 
drastiškesnių suvaržymų, dėl kurių 
jie nuvertė socialistų vyriausybę. 
Didelio sterlingo deficito susidary
mo priežastis yra per mažas Au- 

rezollucija, kurioje sakoma? kad strallJ°s gaminių eksportas, dėl ko 
atstovai turės vykdyti parlamenti
nės partijos nutarimus, nes kitaip 
opozicija negali efektingai atlikti 
savo pareigų1.

kartu, tada jis tą ves vienas. Jis 
turi klausyti savo sąžinės. Kiti Be- 
vano šalininkai pastebėjo, kad. 
nuomonių skirtumai, kas yra vi
siškai natūralu progresyvinio di
namiško nusistatymo partijoj.

čia reikia pažymėti, kad Beva
nas remia apsiginklavimą, bet ne 
toki dideli. Jis mano, kad didelis 
apsiginklavimas, koks yra dabar 
numatytas, yra nereikalingas ir 
kraštui eKon.iminial nepakeliamas. 
Išeina, kad pagal Bevaną, Rusija 
nėra taip labai pavojinga. Darbo 
partijos dauguma yra kitokios 
nuomonės ir mano, kad geriau su
tikti su mažesniu gyvenimo sta- 
dartu ir gaminti daugiau ginklų, 
negu būtį Rusijos okupuotiems. 
Mažai yra abejonės, kad Attlee ir 
kiti atsakomingi socialistų vadai 
turį partijos daugumos pasitikėji
mą.

Tiems klausimas apsvarstyti an
tradieni įvyko Darblečių parla
mentarų susirinkimas, o ketvirta
dieni specialus socialistų tautinės 
tarybos posėdis.

Per privatų socialistų parlamen
tarų susirinkimą antradieni darbo 
partijos skilimas buvo bent laiki
nai sulaikytas, Įvedant tvarkos 
taisyles, kurios buvo suspenduotos 
1945 m. Pagal tas taisykles visi 
atstovai turi laikytis parlamenti
nės partijos nutarimų. Reiškia, 
kad ateity Bevanas jr kiti turės 
balsuoti, laikantis partijos linijos, 
jei nenori būti išmesti iš partijos.

Per minėtą socialistų parlamen
tarų susirinkimą buvo priimta

SOVIETU DIPLOMATU 
SUVARŽYMAI

Kaip jau buvo anksčiau rašyta, 
Britanija nuo pirmadienio įvedė 
suvaržymus Rusijos, Bulgarijos ir 
Rumunijos diplomatams Londone. 
Panašius suvaržymus įvedė ar įves 
ir kitos NATO valstybės kaip atsa
kymą Rusijai už vakarų diplomatų 
suvaržymus Maskvoje.

Rusijos ambasadorius Zarubin ir 
40 ambasados tarnautojų gali va
žiuoti ne toliau kaip 25 mylias nuo 
Hyde Park Corner (Londone), iš
skyrus Hawkhurst Kente (50 mylių 
nuo Londono), kur yra sovietų am
basados klubas. Bulgarijos ir Ru
munijos diplomatams taikomos 
panašios taisyklės su kai kuriais 
pakeitimais. Vengrijos ministeriu! 
jau nuo pereito pavasario yra 
draudžiama važiuoti toliau negu 18 
mylių nuo Hyde Park Corner. Su
varžymai yra netaikomi Čekoslo
vakijos ir Lenkijos diplomatams, 
nes tose, valstybėse Britų diploma
tų judėjimas yra laisvas.

Be judėjimo suvaržymų, bus tai
komos ir kitos baudos komunistų 
diplomatams — už kiekvieną išme
stą vakarų diplomatą, bus tuojau 

lių važiavimo pažymėjimai bus 
duodama tokiomis pat sąlygomis, 
kokiomis tas lengvatas gauna va
karų diplomatai Rusijoje.

AUSTRALIJA SUMAŽINA 
IMPORTĄ

Australijos nutarimas sumažin
ti importų gali skaudžiai paliesti 
kai kurias Britanijos pramonės ša
kas, jeigu nebus rasta rinkų kituo
se kraštuose. Daugiausia yra palle- 
sta tekstilės pramonė, kur gręsia 
nedarbas. Automobilių, batų, indų 
ir k. pramonės šakos irgi turės 
sunkumų. Australija iki šiol buvo 
didžiausia britų automobilių plrkė-
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ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas.

.THE LITHUANIAN WEEKLY“
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

prišėjo sumažinti importą. Vilnų 
kainų kritimas sumažino Australi
jos pajamas iš užsienio.

PFRVERSMAS KUBOJE
Anksti pirmadienio rytą gen. 

Fulgencio Batista padarė pervers
mą Kuboje ir per 77 minutes be 
kraujo praliejimo paėmė valdžią 1 
savo rankas. Prezidentas Prio So- 
canas, kurio kadencija turėjo pasi
baigti birželio mėn., buvo suimtas. 
Perversmas buvo padarytas su 
kariuomenės pagalba.

Gen. Batista, kuris panašų per
versmą padare ir 1933 m., pareiškė 
spaudos atstovams, kad jo1 vyriau
sybės yra tik pereinamoji. Arti
miausiu laiku bus laisvi ir teisingi 
rinkimai naujai vyriausybei išrin
kti. Perversmą jis padaręs, kad 
išvalyti kraštą nuo gangsterizmo, 
ką vyriausybė visiškai atvirai rėmė. 
Gen. Batista pažymėjo; ,,Aš turė
jau padaryt revoliuciją, nes turė
jau žinių apie paties prezidento 
Prio planuojamą „dirbtiną“ revo
liuciją balandžio 15 dienai, kad 
išvengti rinkimų, kuriuos jis žinojo 
pralaimėsiąs“.

EGIPTAS ANT UGNIAKALNIO
Egipte prasidėjo ypatingai pavo

jinga vidaus politikos fazė, kuri 
turi daug galimumu išsivystyti 1 
nemalonią būklę. Prasidėjo kova 
tarp vyriausybės (karaliaus remia
mos) ir didžiausios parlamente 
Wafdistu partijos. Premjeras Hi- 
lady Pasha pasistatė sau uždavinį 
išvalyti administraciją nuo korup
cijos ir suskaldyti wafdistu partiją, 
kuri yra už tai kalta.

Gižiausias jėgų bandymas pra
sidės tada, kada įvyks Britų-Egip- 
to nori iš Britanijos nuolaidų, kad 
tinti vyriausybę nepatriotiškumu 
Ir probritiškumu. Hilady Pasha dėl 
to nori ir Britanijos nuolaidų, kad 
sustiprinti savo poziciją prieš vy
riausybės oponentus. Ir vakarų di
plomatai yra nuomonės, kad to
kios nuolaidos iš Britanijos pusės 
yra reikalingos, nes kitaip Egiptas 
gali tikrai atsidurti ant ugniakal- 
nlo. Jeigu dabartinė vyriausybė 
turėtų pasitraukti, Egiptas artėtų 
prie suiirutės, revoliucijos ir gali 
net pakliūti t komunistų rankos.

1



e BRITANIJOS LIBTVVIS

LIBERALAI UZ LAISVĄ ŽMOGŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Liberalų Internacionalo žmogaus 

ir tautų lasvės manifestacija 
Šveicarijoje, Ciuriche

S. m. vasario 27 - 29 dienomis 
Ciuriche Įvyko Liberalų internacio
nalo Vykdomojo Komiteto posėdis. 
Komiteto posėdy dalyvavo ir nariai 
— pirmininkas prof. Salvador de 
Madariaga, Liberalų internaciona
lo globėjas prof. W. Rappar d, Neue 
Ziirscher Zeitung redaktorius na
tionalrat W. Bretscher, belgų li
beralų partijos pirmininkas sena
torius prof. Motz, jos vice-pirmi- 
ninkas M. Destenay, anglų liberalų 
tautinės grupės atstovai J. McCul
lum Scott ir p. Roreen Gorsky, vo
kiečių liberalų grupės astovai Dr. 
Midelhauve, H. A. Kluthe, pran
cūzų: M. Coutard, italų prof. D. 
Philipson, švedų grupės atstovas 
B. Svahnstrbm, olandų — M. Kes
sler, kanadietis H. Sinclair, ko
miteto narys egzlllnių liberalų ko
miteto astovas prof. Žymantas ir 
kiti.

Tarp {domesnių nutarimų buvo 
nutarimas liečiąs egzlllnių libera
lų ^dalyvavimą Liberalų Interna
cionale. Nutarta, kad egziliniai li
beralai atsovaujaml per savo tau
tines grupes, kurios sudaromos ne
partiniu pagrindu. Egzllines poli
tinės liberalinės partijos gali dė
tis {tas tautines grupes.

Kitas reikšmingas nutarimas 
buvo pradėti paruošiamus darbus 
{steigti (Europos Liberalų Sąjūdį, 
kuris veiktų Pasaulinės Liberalų 
Sąjungos rėmuose.

Be to, buvo svarstytas 1952 m. 
Liberalų Internacionalo kongre
sas,kuris turi Įvykti š. m. rugpjū
čio mėn. pradžioje Amsterdame.

Šio posėdžio proga Ciuricho kan
tono Freislnnlge Partel suorgani
zavo Ciuriche Kongress Haūs vie
šą mitingą demonstraciją, obalslu 
„Kelias Į taiką veda tik per lais
vę“. Mitinge pagrindiniais kal
bėtojais buvo prof. Madariaga, 
prof. W. Rappard, H. A. Kluthe lr 
senatorius Motz.

Mitingą atidarė Freislnnlge Par- 
tej pirmininkas Dr. E. Richner, ku
ris nurodė, kad busimasis Amster
damo kongresas kaip ir šių metų 
Uppsalos kongresas vyks obalslu 
,,Laisvė — kelias t talką“, tikslu to
liau paskleisti garsą 1951 m. Uppsa-

los atsišaukimo tvirtos kovos prieš 
komunistinį totalitarizmą. Dr. 
Richner klausytojus supažindino 
su Liberalų Internacionalu ir jo 
tikslais, pabrėždamas, kad tai nė
ra joks partijų internacionalas. Iš
skyrus Belgiją Ir Šveicariją, kituo
se kraštuose susidarė tautinės li
beralų grupės iš liberalinio nusi
statymo asmenų, labai dažnai ne
priklausančių jokioms politinėms 
partijoms. Prieš penkis metus 
Oxforde išleistas liberalų manifes
tas naują forma išreiškė pagrindi
nes žmogaus teise ir laisves. Tas 
manifestas rado platų atgarsį visa
me pasaulyje.Pirmas Liberalų In- 
-ternaclonalo kongresas įvyko Ciu
riche 1948 metais, kuriame kalbėjo 
ir dabartinis Vokietijos prezidentas 
prof. T. Heuss. Nuo to laiko Libe
ralų internacionalas labai Išaugo 
ir sustiprėjo Ir išvystė platų veiki
mą. 1951 m. kongrese paskelbtas 
Uppsalos atsišaukimas buvo laisvo 
pasaulio atsakymas Į komunistinę 
„talkos“ propagandą. Laisvas pa
saulis deklaravo Uppsaloje, kad tal
ka yra viena ir nedaloma ir kad ji 
niekad negali būti nupirkta lais
vės kaina. Paneigdami tiek vidinės 
tiek išorinės priespaudos bet kokią 
formą liberalai yra bekompromi
siškai nusistatę. Liberalų interna
cionalas sudarė jungtinį frontą 
prieš t. v. Pax Asiatica.

Prof. Madariaga, Liberalų In
ternacionalo prezidentas, kuris 
taip pat yra egzilinjų liberalų, ko
miteto pirmininkas, savo kalboje 
ryškiai Skėlė tamprų ryšį tarp lais
vės Ir taikos. Kiekvienas asmuo, 
sakė Madariaga, turi du poliu — 
individualinį ir socialinį. Jeį jis 
remiasi išlntinai pirmuoju — jis 
virsta anarchistu, jei tik antruoju 
— kelias veda į kolektlvizmą. An ar- 
chistas nesirūpina pasekmėmis vi
suomenei, socialistas nori organi
zuoti ir reformuoti visuomenę ne
sirūpindamas pasekmėmis individo 
laisvei. Tiesa glūdi tarp šių dviejų 
kraštutinumų.

Laisvė, tęsė Madariaga yra ne
daloma. Laisvė reiškia- galimybę 
rinktis. Kas negali pasirinkti, tas 
nėra laisvas. Laisvas žmogus turi 
turėti galimybę pats spręsti.

Kaip laisvas žmogus negali gy
venti be visuomeninės santvarkos, 
taip, pasak Madariagos, tautos ne

gali būti pilnai laisvos tol, kol nė
ra pasaulinės tautų santvarkos. 
Tarptautines bendruomenės suda
rymas tas nereiškia laisvų tautų 
laisvės panaikinimo. Visai priešin
gai, vieningai Europai pasiekti ir 
jai apjungti pirmiausiai reikalin
ga, kad tos tautos, kurios šiandien 
negali naudotis suverenumo tei
sėmis, būtų išlaisvintos. Kiekviena 
tauta, kaip ir kiekvienas žmogus, 
turi teisę laisvai apsispręsti. Tik 
tada mes galime kalbėti apie tikrą 
taiką. Pirmoji sąlyga tikrai taikai 
pasiekti yra laisvės grąžinimas 
tautoms jų vidaus santvarkoje ir 
jų santykiuose su kitomis tautomis. 
Ir čia yra labai tamprus santykis 
tarp individo laisvės tautoje - ir 
pačios tautos tautinės nepriklau
somybės.

Prof. Madariaga įsakmiaį Įspėjo 
prieš dabartines apgaulingas pa
cifistines tendencijas. Jis nurodė, 
kad karas šiuo metu jau vyksta, 
vienur jis yra šaltas, bet kitur la
bai karštas. Jis yra labai karštas 
tūkstančiams žūstančių Korėjoje, 
Indokinijoje, Malajuose Ir kitur. 
Jei vienas frontas ramesnis už ki
tą, tai nereiškia, kad karo nėra. Ir 
jis labai lengvai gali Išs'iplėstj į ki
tus frontus. Be to, greta t. v. .hori
zontalinio karo vyksta ir vertikali
nis, būtent už geležinės uždangos. 
Ten vyksta karas pavergtų tautų 
prieš okupantus, nežiūrint kokia 
forma jis būtų vedamas, ir jei iki 
šiol raudonoji banga neužliejo Eu
ropos, tvirtina prof. Madariaga, 
tai didele dalim tai yra nuopelnas 
tų bevardžių laisvės kovotojų Rytuo
se. Ar mes galime apleisti ir už
miršti tuos laisvės kovotojus?

Taika su Sovietų Sąjunga reiš
kia talką su pavergėjais, bet karą 
su pavergtomis tautomis ir su mi
nėtais laisvės kovotojais: Ir Vaka
rai turi rinktis su kuo jie nori tai
koje gyventi — su totalitariniais 
rėžimais, ar šu pavergtomis tauto
mis. Kito pasirinkimo nėra. Reikia 
aiškiai matyti problemas, prieš jas 
neužmerkti aklų if ieškoti tikrų ir 
tikslingų kelių joms spręsti.

Belgų senatorius Motz pasisakė 
prieš niegiamas socializmo pasek
mes, kuris buvo būtinybė 19 šm., 
bet kuris šiandien, darbininkų so
cialinei padėčiai pasikeltus, dažnai 
virsta pažangos kliūtim. Socialinį 

Lietuvoje — Bolševikai vis dar 
nepatenkinti Lietuvos sovietinimo 

rezultatais
Didžiausias bolševikų tikslas Lie

tuvoje yra galima greičiau pavers
ti lietuvius marksistlnials-lenini- 
stiniajs robotais, Išnaikinti juose 
bet kokią lietuvišką tautinę dvasią. 
Tam tikslui bolševikinei propagan
dai yra skiriamos didžiulės lėšos ir 
yra daromos visos įmanomos pa
stangos.

Ypač yra panaudojamos moky
klos, tiek vidurinės, tiek ir aukšto
sios. Lietuvos aukštosiose moky
klose, t. v. visuomeninių mokslų — 
marksizmo - leninizmo pagrindų, 
politines ekonomijos dėstymui yra 
skiriamas didelis dėmesys. Rūpin
tis tais dalykais pavesta didžiumo
je patiems rusams — pvz., žemės 
Ūkio Akademijos marksizmo-leni
nizmo pagrindų katedros vedėjas 
yra Jumašev, Kūno Kultūros insti
tuto — Mironov, Vilniaus Univer
sitete — Byčkov, Klaipėdos Moky
tojų institute — Strekalov, Vil
niaus Universiteto Filosofijos ka
tedros vedėjas yra Stepanov, Kau
no Politechnikos Instituto politi
nės ekonomijos katedros vedėjas 
yra Galickij, Vilniaus Universite
to ' prorektorius - Mltropolskij ir 
kt.

Tačau, atrodo, kad maskolinis 
bolševikinis okupantas vis dar nė
ra patenkintas šių savo tarnų dar
bu. Maskvos viešpačių Įsakymu, 
iLetuvos kompartijos CK šių metų 
vasario pradžioje sušaukė Vilniuje 
Lietuvos aukštųjų mokyklų visuo
meninių mokslų katedrų vedėjų ir 
dėstytojų pasitarimą, kuriame da- 

telsingumą ir socialines reformas 
reikia skirti nuo kolektivlzmo. Nau- 
jas liberalizmas yra rytojaus po
litika, tvirtino senatorius Motz.

Tvirtą besąlyginį tikėjimą libe
ralinėmis idėjomis ir laisvos vie
ningos Europos ateitimi, kurioje 
vlšos tautas būtų laisvės tiek savo 
viduje, tiek santykiuose su kito
mis tautomis, išreiškė ir kiti kal
bėtojai.

šitas mitingas laisvame, neutra
liame Šveicarijos krašte, kuris mo
ka ginti savo laisves ir gerbia kitų 
laisves, buvo reikšmingas ženklas 
vykątančio naujos laisvos Europos 
atgimimo,

S. ž. 

lyvavo šie Maskvos ponai: Soviet! 
nės bolševikų partijos centro komi
teto aukštųjų mokyklų skyriaus 
universitetų sektoriaus vedėjas 
Čhliabič, „Filosofijos Klausimų“ 
žurnalo vyr. redaktorius ,prof. Ces- 
nokov, „istorikas“ Smirnov, .eko
nomas“ Lavričenko, ..filosofas“ 
Archipcev, o taip pat partijos pa
reigūnai iš Lietuvos rajonų ir mie
stų.

šį Maskvos įsakymu sušauktą 
pasitarimą atidarė Lietuvos kom
partijos CK sekretorius Trofimov, 
kuris, matomai, tvarko ir patį 
Sniečkų. Trofimov puolė marksiz
mo-leninizmo propagatorlus Lie
tuvoje už nepatenkinamą to pro
pagavimo sutvarkymą. Girdi, silp
nai tematomas buržuazinės ir pro
letarinės pasaulėžinros priešingu
mas, nėra rimtai kritikuojama va
karų idealistinės „redakcinės“ te
orijos ir pan.

Tiek jis, tiek pranešimą daręs 
Lietuvos kompartijos CK kitas se
kretorius V. Niunka, savo pakali
kams įsakmiai nurodė šį uždavinį 
— galutinai demaskuoti buržuazi
nių nacionalistinių eltmentų liku
čių veiklą, pilnutiniai įveikti bur- 
žuaznio nacionalizmo įtaką, akty
viau kovoti prieš nacionalistinės 
koncepcijas ir pan. Paaiškėjo, kad 
net pačių marksizmo-leninizmo 
dėstytojų tarpe Kauno aukštosiose 
mokyklose ilgą laiką dirbo priešiš
ki elementai! Nėra pakankamai 
nušviečiama darbo žmonių kova 
prieš Amerikos - Anglijos imperia- 
l'stus 1918-19 metais. Ir nenuosta
bu, kaip nušviesi, jeį niekas prieš 

■juos ir nekovojo. Kauno miesto 
partijos komiteto sekretorius Lu- 
kaševičlus siūlė sustiprinti rusų 
kalbos dėstymą vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose, kad lietuvių 
jaunimas Lenino ir Stalino raštus 
galėtų skaityti rusiškai. Jis puolė 
Kauno žemės Ūkio Akademijos 
marksizmo-leninizmo katedros ve
dėją Jumašev, kad jis nesugebėjo 
paruošti lietuviškai dėstančių pro
fesorių Lituanistų.

Tame Maskvos sušauktame pasi
tarime apsvarstyti, kaip palaužti 
lietuvių tautos dvasią, maskoliš
kam okupantui uoliai talkininkavo 
lietuvis renegatas. Lietuvos Mosklų 
Akademijos viceprezidentas J. Žiu
gžda, kuris ypatingai karštai pasi
sakė už visų jėgų sumobllizavimą,

už galutlHĮ likvidavimą vakarietiš
kos - tautinės ideologijos liekanų, 
už likvidavimą . keliaklupsčiavimo
prieš užsienį, už pilnutinį priešiš
kos ideologijos sutriuškinimą.

Kad ir kaip sunkiai stengiasi 
Maskva, ji vis dar negali Lietuvos 
tautinės dvasios palaužti ir ją su
triuškinti.

LIETUVA KOVOJA
Korespondencijoj iš Šiaulių.,,Tie. 

sos“ korespondentas Alf. Dagelis 
rašo, kad per komjaunimo susirin
kimą, delegatai iškėlė rimtus trū
kumus „organizuojant darbą kai
mo jaunimo tarpe“. „Vienas pa
grindinių trūkumų yra tai, kad ko
lūkinės komjaunimo organizacijos 
negausios turi po 3 — 5 narius. Jos 
apie save reikiamai nesuburia jau
nimą, neĮtraukią jį aktyviai daly- 
v auti visuomeniniame gyvenime, 
sporto, .meninės saviveiklos rate
liuose“.

Kolūkių vadovybės kaltinamos 
apsileidimu ir netinkamu įsisąmo
ninimu komunizmo ideologijoj. 
Paskaitininkai nepasiruošia pas
kaitoms ir nepajėgia' įtikinti klau
sytojų. žemės ūkio darbai atsilikę, 
nes traktoriai nesutaisoml. Tik 
ten, kur buvo pereita nuo „briga- 
dlnio“ į „mazginio remonto būdą", 
traktorių remonto- procentas buvo 
išpildytas.

Miškų naikinimas Intensyviai tę
siamas Alytaus rajone „miško me
džiagos kirtimo planas įvykdytas 
100, 1 proc., išvežimo — 205 pro
centai ir prlvežimo 54.5 procentai". 
Bet nė visur buvo gauti geri rezul
tatai. Smėlių rajone „beveik nieko 
nedaroma miškų darbų tempui 
paspartinti".

„Tiesa“ yra ypatingai susitūpi-- 
nusi netinkamu dėstymu vaikų va
karinėse partinėse mokyklose, ir 
nestebėtina Ukmergės rajono geo
grafijos dėstytoja' drg; Šimonytė 
pasitenkina „išvardinimu upių, 
aukštumų kalnų, iškasenų šaltinių, 
bet nenušvietė tarybinės socialis
tinės santvarkos pranašumo". Gi 
ji aiškindama Rūsijos praeitį, „pa
darė Ir politinių klaidų, tvirtinda
ma, kad Rusija visą laiką „turėjo 
blogus santykius su Lietuva ir Len
kija ir dažnai dėl to kariaudavo“. 
Drg. Simonytė nenurodė, kad rusų 
proletariatas suteikė didelę para
mą lietuvių tautai ir tuo ji „iš es
mės iškraipė istoriją ir Iškraipė ją 
taip, kaip ilgus metus ją Iškraipy
davo nacionalistai“.

Komentarai nereikalingi.

M. DAUGĖLAITĖ

Ž A
Bet Toskaį išsiliejo prisiminimai.
— Okartą,—Jipertraukia Jadzę, 

— o kartą vėl kad prisilakiau, tai, 
sako, nusimoviau kelnes Ir aida per 
laukus. Nieko neprisimenu, rupū
že, užmušk mane, nieko neprisi
menu.

— O aš... — susimąsčiusi vėl pra
deda Jadzė.

— Samagonas buvo geras, — jr 
atsilošia.

— O aš tai... — pradeda Jadzė.
— Tėvas iš geriausių grūdų rau

gdavo. inteligentai iš Kauno auto
mobiliais atvažiuodavo pirkti. Im
davo tėvas grūdus saujon, net 
gurgžda tarp pirštų...

— O aš tai tik... — vėl pradeda 
Jadzė.

Bet Toska pilna gyvų prisimini
mų.

— Nebuvo gyvenimo, — pertrau
kia ji Jadzę. — jlebuvo. Visą laiką 
kaip ant adatų. Sako, iškels iš 
ūkio, atkels vokiečių repatrljantus. 
Koks gi gyvenimas! Tėvas verkda
vo aš žinau, gerdavo ir verkdavo... 
Negalėjo kitaip, koks gi gyveni
mas! Ateities nėra, štai kas. Nėra, 
nebuvo ateities. Ateities... — ir ji 
pravirksta.

— O aš tai tik konjaką. Saldžius 
gėrimus mėgau, — dar vis savaip 
susimąsčiusi pradeda Jadzė. — Aš 
tik šampaną ir likerius. Tokį tirš
tą saldų labai mėgdavau... Ar gė
rei tokį tirštą? — atsisuka į dar 
vis susigraudinusią Toską. Vėl ji 
susimąsto ir tęsia; — Mylėjau aš 
j{, mein Alfred, — ištaria. — Tai 
vyras buvo, niekad nebesutiksiu 
tokio, — susimąsto. — žinai, mais
to sandėly vyresnysis buvo. Turė
jau visko Iki kaklo...

S I s
— Kur gi jis dabar? — nusira

minusi klausia Toska.
— Velniai žino. Gavo įsakymą ir 

dingo. Sandėlys ir Jis. Atsikeliu„ry
tą, bėgu šen ir ten, kaip į vandenį.

Danutė įtemptai klausosi, susi
gūžusi kamputyje. Jadzė akys už
gauna.

— Eik, išgerk, nebūk kvaila. Gy
venimas priverčia žmogų... — ji 
pakelia, stiklinę,

— Toska, ilgiausių metų, ilgiau
sių, — užtraukia ji visu balsu, ir 
Toska sujaudinta bosu pritaria jai.

— ša, ša nurimkit, — ramina 
pripuolusi Danutė. — Sesuo gali 
užgirsti. Narimke- meldžia, Jadzė 
stumia ją.

Pakili nuotaika neatleidžia Jų. 
Sudaužusios antrąkart stiklinėmis, 
iškelia į viršų ir vėl abi pradeda 
nuo vaisingų metų...

Kažkaspradėjo klibinti būrų ran
keną.

— Rupūže, Agnes. Spirk Į užpa
kalį, tai kad lėks, — subruzdo pik
tai Toska.

— Ko nori? — riktelėjo Jadzė.
— Leiskit. Kas čia per triukš

mas? Leiskit, — ir dar labiau ėmė 
klibinti durų rankeną.

— Sesuo, — nusigando.
Toska čiupo džino butelį ir paki
šo po pagalve. Neužkimštas liku
tis pamažu Įsisunkė į patalynę.

— žąsis, — čiupo Danutė apval
gytą žąsį.

Jadzė atidarė duris.
Ramus Miss Eggart žvilgsnis api

bėgo kambarį ir sustojo ties Danu
tės ranka, laikančia žąsį.

— Kuri paėmėt? Tu? — dūrė Ji 
pirštu į Danutę,

Išsigandusi Danutė nebejšmik- 

čioje nė žodžio. Baimė atėmė jai 
žada-

Sesuo apžvelgė kitas mergaites, 
žvilgterėjo į lašantį džiną įr išėjo.

Danutė rankoje tebelaikė nuval- 
gytą žąsį. Jos akys išgąsčiu Įspirtos 
į duris. Pro verksmus ji suriko:

— Aš neėmiau, aš neėmiau! — Ji 
atsisuka į mergaites.

— Kas man, aš ten nedirbu. Kas 
gali mane Įtarti, aš ten nedirbu, — 
nusigandusi raminasi Jadzė.

— Bet aš neėmiau... Toska... — 
kūkčioja.

Jadzė kietai žiūri į Toską.
— Pasikarkit jūs abi. Aš ten ne

dirbu ir nieko nežinau. Man tė
vas visad sakė: „Nesikišk, kur tau 
nereikia“, aš taip ir darau.

Ji vengia Danutės žvilgsnio.
Tyla. Danutė svirduliuoja. Kaž

kas sukausto jai galvą. Nejučiomis 
susiima rankomis tvinksinčius 
smilkinius.

— Tur būt, nuėjo atvesti žanda
rų... — girdi, kaip iš tolo, Toskos 
baisą.

— žandarų... — dingteli jai. — 
žandarų? — visa jėga šoktelėjo. — 
Ne, ne, — metėsi į koridorių. — 
Tėveli, tėveli... — jau ji kieme. — 
Tėveli, žandarai... — gatvėje.

Tartum viskas buvo paskendę 
tirštoje rūko masėje. Vos buvo ga
lima įžiūrėti per kalėtą žingsnių. 
Danutė bėgo. Klupo, kėlėsi, vėl klu
po ir vėl kėlėsi. Vis bėgo, kažką 
kalbėdama, tiesdama rankas, mal
daudama, įspėdama, vis vilkdama- 
si pirmyn ir pirmyn, pasinerdama 
į rūką ar vėl išryškėdama spink- 
sinčioje lempos šviesoje.

Ankstyvo ryto balzgana paryški
no namų apybraižas. Dviračiu na
mo važiuojąs atbudėjęs policinin
kas pamatė ateinančią šviesiais iš
draikytais plaukais vienu megstu- 
ku apsivilkusią mergaitę. Jis ap
sisuko ir šūktelėjo. Mergaitė nepa
suko galvos. Ji žiūrėjo į tolį. Jis su
stojo, parėmė Į stulpą dviratj Ir 

prisivijęs sulaikė. Ji nė klek nesi
priešino. Jos akys stikliniu žvilgs
niu ramiai ir vienodai, be išraiš
kos, žiūrėjo į tolį.

Policininkas apkabino ją ir pa
šuko prie artimiausio namo.

Pabarškino. Sulojo šuo. Išlindo 
gaiva.

— Ar turit telefoną?
— Taip, — atsakė apžvelgdamas 

policininką, ir mergaitę. — Įeikit.
Vis tebelaikydamas mergaitę, jis 

pasuko numerį ir pakėlė ragelį.
Atkrypavo užsimiegojusi senutė.
— Kas jai yra?
Policininkas patraukė pečiais.
— Tokia jaunutė, — ir senutė už

dėjo apsiaustą jai ant pečių.
Mergaitė tuo pačiu stikliniu 

žvilgsniu vis tebežiūrėjo į tolį.
Susirūpinęs daktaras su gailes

tingąja seserim stovėjo prie lovos, 
laikė ranką ties pulsu ir žiūrėjo į 
laikrodį.

— Blogai, — abu susižvalgė.
— Injekciją... — priėjusi sesuo 

pakėlė jos ranką.
Mergaitė pajudino galvą. Akyse 

tebebuvo stiklinė Išraiška.
— Antrą, — mostelėjo 
Abu atidžiai stebėjo.
Lukterėjusi ji ėmė krutinti gal

vą.
Abu lengviau atsiduso. Sesuo 

nubraukė nuo kaktos į šalį purvu 
sulipusius plaukus.

Mergaitė sujudėjo visa. Pamažu 
ji užmerkė akis, bet greit vėl atsi
merkė.

— Ar jau geriau? — pasilenkė 
prie jos šypsodamasis žilstančiais 
plaukais daktaras.

Lyg nugąsdinta ji sušuko.
— Tėveli, žandarai... — ji ėmė 

mėtyti galvą čia į vieną, čia Į kitą 
pusę.

— Ji kalba. Ką ji sako? — suklu
so abu.

— žandarai... — ji stengėsi pa
kilti.

— Ji kalba, bet mes nesupran
tam, Ji kalba ne angliškai.

— Kaip tavo vardas? — paklau
sė lėtai pasilenkdamas daktaras.

Mergaitė blaškėsi.
— Veltui. Ji nesupranta, ką mes 

sakom. Skambink policijai, — pa
liepė seseriai.

8 vai. policija pranešė. Paieško
ma iš „Well" ligoninės dingusi Da
nutė Nomikaitė, lietuvaitė, 18 me
tų; asmens žymės; 5‘/2 Pėdų, mė
lynos akys, ilgi šviesūs plaukai.

— Lietuvaitė? — kurį laiką gal
vojo daktaras. — Mums reikia žmo
gaus, kuris kalbėtų jos kalba, štai 
kas. Kitaip mes nieko nesužinosi
me. Skambink J Darbo ministeriją. 
Gal ji žino, kas' galėtų mokėti lie
tuviškai ir angliškai. Ir tuoj pat, 
nedelsiant, — tarė jis seseriai.

Danutė tebesiblaškė. Plaukai su
lipo prakaitu, veidas dar labiau iš- 
tyšo. Kažką šaukė, perspėjo, kažką 
murmėjo. Užmigo.

Nekantraudamas daktaras užei
davo į palatą, tikrindamas pulsą. 
Jis nekantriai laukė kokios nors 
žinios.

Pagaliau darbo ministerija pra
nešė, kad suradusi buvusį mediką, 
kalbanti angliškai.

Pusdienių metu pasirodė aukštas 
jaunuolis. Daktaras čiupo jį už ran
kovės.

— Jūs kalbat lietuviškai? 
Mano gimtoji kalba.

Jis lengviau atsiduso.
_ Mano pavardė Dr. Mankrof

tas, — ir jis ištiesė ranką.
— Gediminas Ryman tas.
- Sunku ištarti, — šypsojosi Dr. 

Mankroftas — Aš mokiaus ištarti 
tos mergaitės pavardę, bet neži
nau, ar gerai, žiūrėkit, — surimtė
jo, — šiandien, pusę septynių rytą, 
rasta be sąmonės mergaitė. Pulsas 
silpnas. Nerviškas tipas. Bijom, 
kad ji bus pametusi atmintį. Patys 
susikalbėti negalim. O mes turime 
žinoti jos protinę padėtį.

— Darysiu, ką galėsiu.
— būtų gera kad jūs nueitumet į 

„Well“ ligoninę, kur ji dirbo, — Jis 
padavė adresą, — Ten yra dvi lie
tuvaitės, kurios angliškai nemoka. 
Bet būtų gera sužinoti, kas priver
tė Ją vėlai naktį išbėgti iš namų.

Jie nuėjo į palatą, kur gulėjo Da
nutė. Ji buvo apsnūdimo stadijoje. 
— Dar tęsis 43 minutes, — tarė 
Dr Mankroftas, žvilgterėjęs į lai
krodį. — Ji Labai blaškėsi. Nežino
jom, kada jūs atvyksit.

Gediminas atsisėdo šalia. Lėtai 
slinko laikas. Sesuo pakeitė kom
presus. pamažu Danutė pasijudino. 
Gediminas pasilenkė.

— Ar geriau? — paklausė.
Pusiau pravėrė vokus. Sukluso. 

Akys neramiai bėgiojo, ėmė blaš
kytis.

— Kaip ’tavo vardas? — lėtai 
paklausė

— Nežinau, nežinau... Tėveli... — 
blaškėsi, — žandarai, — visa jėga 
metėsi iš lovos.

_Tėvelis, — neatstojo. Gedimi
nas. — Tėvelis? Kur tėvelis?

Mergaitė nurimo.
— Tėvelis...tėvelis...i - kartojo 

kaip aidą.
— Galvok, atsimink tėvelį.
Gydytojas mostelėjo seseriai. Įbe

dė adatą.
—...nušovė, — kaip audra išsi

veržė Danutė.— Nušovė žandarai... 
Jadzė nušovė...

Gediminas linktelėjo daktarui.
— Nušovė tėvelį... — lygiu balsu 

tarė. — Jis slėpėsi nuo bolševikų 
beržynėlyje. Aš ką tik parėjau nuo 
jo, — tęsė nuskriaustu monotoniš
ku balsu. Per sodą, javus, per dar
žą įriedėjo mašinos. Pilnos žanda
rų ir tiesiai į beržynėlĮ... (šokau 
rėkdama, įsklbau rankom į mašiną; 
Tempė mane per dirvonus. Man 
šautuvu atmušė rankas... — gesti
kuliavo ji kiekvienu liešo veido 
raumenėllū, akimis pasakojo skau
smingą prisiminimą. — Paskiri 
šūviai, daug Šūvių... likau ant dir
vono sukniubusi...
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BRITANIJOS LIETUVIS

MUSU GYVENIMAS
SPAUSTUVES KRIKŠTYNOS

Lietuvių Namų b-vės spaustuvė 
jau veikia.

Kovo 29 d., šeštadienį ruošiamos 
iškilmingos spaustuvės krikštynos.

Spaudinio žodžio bičiuliai ir „Br. 
Lietuvio“ skaitytojai jualoniaj 
kviečiami šiose krikštynose daly
vauti.

Atvykusiems iš toliau, bus parū
pinta nakvynė.

Plačiau, apie šias nepaprastas 
krikštynas — kitame ,,Br. Lietuvio“ 
numeryje.

Liet. Namu klubo valdyba

NOTTINGHAMAS
Kovo 9 d. Lietuvių Klubo patal

pose, įvyko atsisveikinimas, kurį 
ruošė DBLS-gos Nottignamo Apy
garda Išvykstantiems šios koloni
jos veikėjams; p. J. Trečiokui, Pr. 
Basčiui, J. Stanaičiui, p. Garkū- 
nam& ir Suopiams.

Visi Išvykstantieji yra šios kolo
nijos visuomenininkai, A. šuopie- 
nė-tal Nottinghamo DBLS skyriaus 
kūrėja, kuri įš 9 mergaičių Išugdė 
Nottinghamo skyrių iki dabartinio 
lygio, kuris turi virš 150 narių. 
Garkūnas ;r Trečiokas dalyvavo 
Nottinghamo Meno Sambūryje, Pr. 
Bastys ir J. Stanaitis buvo veikėjai 
„Romuvos“ klube. Tad visiems iš
vykstantiems Nottighamo lietuviš
kos kolonijos veikėjai ir visuomenė 
linki kuo geriausio pasisekimo nau
jose vietose ir atėjus Laisvės rytui, 
vėl susitikti mūsų Tėvynėje Lietu
voje jr tenai bendromis jėgomis 
aukotis už savo šviesesnę Lietuvos 
ateitį.

Ta, proga buvo padaryta rinklia
va, kurią A. šuopienė pasiūlė skir
ti Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje.

Mes, Nottighamo lietuviškos ko
lonijos dalyviai, dalyvavę išleistu
vėse p. Suopių, Garkūnų, J. Trečio
ko, P. Basčio jr J. Stanaičio auko
jame savo kuklią piniginę auką 
Vasario 16 gimnazijai, kurioje mo
kinas; mūsų tautos atžalynas, ku
ris neš mūsų tautai ateitį Ir kuris 
kurs gražesnius Lietuvos kelius 
Mūsų, kukli auka 3 svarai 5 šil. jr 6 
penai Jums, brangus mūsų tautos 
atžalyne!

St. Kasparas
LIETUVIS ANGLŲ TEISME

šių metų kovo 7 d. „Northern 
Dally Telegraph“ rašo, kad lietu
vis Vladas Stankus buvo apkaltin
tas įsilaužimu į siuvyklos - krau
tuvės patalpas, iš kurių jis pavogė 
da’ktais' Ir pinigais £ 22.4.10.

To įvykio liudininkas, policijos 
inspektorius H. Wilson, pasakojo 
teis mui. kad 10 vai. vakare patal
pų vedėjas F. Rigby Išgirdo dūž
tančio stiklo garsą. Užėjęs iš kie
mo pusės jis pamatė, kad V. Stan
kus užpuolė jo žmoną. F. R'gby su. 
Sukus, Stankus pasileido bėgti.

Kilęs triukšmas atkreipė polici
ninko Whittaker dėmesį, kuris gir
dėdamas jo pusėn atskubančius 
ž'ngsius palaukė ir po trumpų 
grumtynių areštavo V. Stankų.

V. Stankus policijoje pasakė, kad 
vogė, norėdamas atiduoti skolą ho- 
steliui.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVO ADRESAS •

Pranešama, kad Pasaulio Lietu
viu Archyvui skirtąją istorinę (ar
chyvinę, bibliografinę ir muzieji
nę) medžiagą ar korespondenciją 
reikia siųsti Archyvo būstinės ad
resu, būtent:

Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 W. Marquette Road, 
Chicago 29, Ill., USA.

Manchesterio Lietuvių Socialinis 
klubas, klubo patalpose, 121, Mid
dleton Rd., Manchester 8, kovo 
men. 22 d. ruošia Juozaplnių pro
ga

linksmą šokių vakarą.
Veiks, kaip parastai, turtingas klu
bo bufetas. Gros vietos lietuvių or
kestras. iNuotaikos praskaldrini- 
mui mielai pageidaujama lietuviš
ka daina.

Padžia 18 vai. Įėjimas; nariams 
nemokamas, ne nariams — 1/- (Įs
kaitant svečio mokestį). Mielus 
tautiečius prašoma atsilankyti.

Klubo valdyba

Ieškoma Marija Martynaitytė- 
Dragūnienė. Ji pati arba ją žiną 
prašomi atsiliepti: Anė Girulytė, 
20 Sarah Str. Keighley, Yorks,

TRUMPAI IŠ HALIFAXO
• — Vykstant emigracijai i USA 
ir Kanadą, DBLS-gos vietos sky
riaus narių skaičius žymiai suma
žėjo. Tik per kelis paskutiniuosius 
mėnesius iš skyriaus Išvažiavo 26 
nariai.

— Kukliai paminėta Vasario 
16. šventei prikaikintą paskaitą 
skaitė R. Giedraitis, eilėraštį pade
klamavo Llūda Zabitaltė.

Sumažėjęs darbas tekstilės 
pramonėje su- mažomis išimtimis 
palietė Visus čia dirbančius lietu
vius. jau 4 menesiai, kaip dirbama 
fk 3 — 4 dienas savaitėje.

— Vasario 29 d. į Kanadą Išvy
ko aktyvus skyriaus narys, „Vil
niaus“ sporto klubo Įsteigėjas Vy
tautas Brūzge] evlčius. šalia krep
šinio sporto, į kurį Įdėdavo visą sa
vo sielą, aktyviai dalyvavo ir vi
suose kituose kultūriniuose lietu
vių pasireiškimuose. Vilniečiai Ir 

•vietos lietuviška visuomenė linki 
jam Ir toliau Išlikti aktyviu spor
tininku, energingu, verž’os dva
sias lietuviu ir nebenuskęsti... 
Montrealy,

J. B

ALSAGERIO LIETUVIAI
Alsagerio lietuvius lankė bran

gus svetys — J. E. anglų vyskupas. 
Kiek aplinkybės leido, lietuviai 
tam pasirengė: stovyklos koplyč'ą 
papuošė žalumynais ir gėlėmis, o 
patys apsirengę tautiniais drabu
žiais, su vainikais sutiko ir išleido. 
Kadangi svetys atsilankė sekma
dienį, tai daug lietuvių buvo atvy
kę ir iš apylinkių. Po pamaldų, lie
tuviai įtaikė vyskupui menišką lie
tuvišką kryžių sU' atitinkamais 
įrašais. Vyskupas, dėkodamas, pa
sakė: „ši brangi dovana primin
sianti lietuvius“.

V. TACILAUSKAS SVEIKSTA

Prieš tris savaites Londone eis
mo nedalmėje sunkiai sužeistas 
jaunas lietuvis V. Tačllauskas šiuo 
metu jaučiasi žymiai geriau ir ti
kimasi, kad greit galės palikti li
goninę.

Lietuvių Namuose

šią savaitę'Lietuvių Namuose atos
togauja Jonas Daugėla, kuris jau 
keli, metai dirba virėju vienoje 
angių pajūrio vasarvietėje. Kana- 
don išvykdami L. Namuose buvo 
apsistoję: Kviris ir Laima Dargiai, 
Antanas Orakauskas ir Viktoras 

Vankevičius.

Ji nutilo. Gediminas atsistojo 
Išvertė daktarui, priėjusį sesuo už
dėjo nusvirusią Danutės ranką.

Praėjo keletas dienų. Po nerviš
ko sukrėtimo Danutė pamažu ėjo 
geryn. Aplankydavo kartais Gedi
minas, nors gyveno kitame mieste.

Vieną popietę aplankė ją Toska 
su Agnes, ir Danutė visai pradžiu
go. Tokios išsipuošusios Agnės ji 
dar nematė. Beretėje įsegta didelė 
sidabriniu bambulu adata, o ranko
je laikė mažą gėlių puokštelę. Ji 
prisitraukė prie lovos ir kuždėjo:

— Agnes viską pasakė Miss Eg
gart. Agnes nuėjo pallmti apelsi
no į sandėliuką, kai Išgirdo kažką 
įeinant. Pasislėpė Agnes nusigan
dusi. O gi žiūri- — Dzadzė už matro
nos žąsies. Agnes beldėsi tau pasaky. 
ti. Dzadzė neįleido. O Agnes du 
apelsinus Išsinešė, — ji šelmiškai 
mirktelėjo Danutei. — Agnes viską 
pasakė Miss Eggart, — rimtai pa
baigė.

— Rupūžė ta,.— pridėjo ir Toska. 
— Puolė po kojų seselei, kad neiš- 
deportuotų atgal Vokietijon, pra
šė. Pasigailėjo. Paliko. — Ir ji iš
siėmė veidrodėlį ir pasitaisė apva
liais lankais Jadzės skrybėlę.- — 
Tiesa, — pridėjo Toska, — buvo 
toks gražus bernas atėjęs. Sakė, 
Vilniaus lietuvis, klausė tavęs. Aš 
papasakojau viską. Sesuo net iki 
pat vartų palydėjo. Angliškai kad 
kerta; Nieko nesakei. Slapukė, — 
pagrasė pirštu. — Sesuo, kai parei
si, duos tau atskirą kambarį. Ag
nės net spintą knygom atitempė.

Agnės, išgirdusi savo vardą, šyp
telėjo ir, atralčlusi rankovę, Iškė
lė sudžiūvusią ranką, suspaustą 
mažutį kumštelį.
— Dzadzė! Aš jai!

Ir visos trys juokėsi.

LAISVES ŽVEJAI AMERIKOJE
Esame girdėję kokiomis sąlygo- p. B. Brazdžionis dirba dienraščio

mis nugalėję rusus palydovus Bal
tijos jūroje trys lietuviai žvejai — 
Edmundas Paulauskas, Lionginas 
Kublickas ir Juozas Grišmanau- 
skas pereitas metais liepos mėn. 
15 d. pasiekė Švedija.

šiandien dėka sudėtų ALTo ir 
VLIKo pastangų jie jau randasi 
laisvoje Amerikoje. Atvykusius lėk
tuvu New York aerodrome pasitiko 
Lietuvos vicekonsulas p. Anicetas 
šimutis, šių narsiųjų vyrų atvyki
mą ir pasikalbėjimą su Jais plačiai 
aprašė visa didžioji Amerikos an
gliškoji spauda. Laisvės žvejai ap
silankė jr Amerikos'senato rūmuo
se, kur juos šiltai priėmė senato
rial Benton, Moody ir Lehman. Se
natorius' W. Bentbn dar juos ap
dovanojo vertingomis dovanomis 
— knygomis, paskyrė savo limu
ziną dviem dienoms jų-d!snozicl- 
jai ir pažadėjo pilną savo paramą, 
jei reikėtų jiems pastoviai apsi1- 
gyventi Amerikoje.

Minėtieji vyrai dalyvavo vasario 
m. 26 d. televizijos programoje, ku
ri buvo transliuojama iš New Yor- 
ko. Vasario m. 28 d. jie atvyko Į 
Chicagą. Ta proga vietinis ALT 
skyrius rengia didžiulį masinį mi
tingą, kuriame apie dabartinę pa
dėtį bolševikų naikinamoje Lietu
voje mums padarys pranešimus tie 
vyrai, kurie savo sumanumu ir 
drąsumu sugebėjo Iš tenai pas
prukti.

šiuo laiku tie narsieji jūreiviai 
Amerikoje randasi kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos svečiai. Jie savo 
zūvojomo laikę Amerikoje vazinės 
po lietuvių kolonijas ir darys pra
nešimus kokioje bolševikinėje Ura
nijoje kenčia mūsų broliai, sesės 
ir visa Lietuva.

Sveikindami juos, kurie savo 
drąsiu žygiu .taip plačiai išgarsino 
Lietuvos vardą, ir jos išlaisvinimo 
reikalus pastatė Į dar geresnę pa
dėtį. Linkime sveikiems ir toliau 
ta linkme darbuotis. Visas pastan
gas paremsime mes lietuviai.

ENERGINGOS VEIKLOS 
TAUTIETIS

Buvęs DBLS Bradfordo skyriaus 
pirmininkas, Lietuvių Namų B-vės 
Londone stambus akcininkas r 
„Brit. Lietuvio“ bedradarbis Balys 
Brazdžionis prieš metus laiko išAn- 
glijos atvykęs į Ameriką apsigyveno 

Worchesteryje, Mass, ir dirbo sa
vaitraščio „Amerikos Lietuvis“ re
dakcijoje. vėliau gyvenimo aplin
kybėms pasikeitus persikėlė Į lie
tuvių sostine Chicago. Šiuo laiku

„Draugas“ spaustuvėje, ir aktyviai 
pasireiškia lietuvių kultūriniame 
judėjime. Vasario šešioliktąją mi
nint per Sophie Barčus radio skai
tė paskaitą-radio montažą, kuris 
buvo rūpestingai paruoštas ir klau
sytojuose susilaukė gražų atsilie
pimą.

NUOŠIRDUSIS DP BIČIULIS
Chicagoje Lietuvių Auditorijos 

patalpose gyvena naujiesiems imi
grantams gerai žinomas taurus se
nosios kartos lietuvis notaras Vic- 
toras Balanda, kuris pats pirmasis 
pradėjo surašinėti dokumentus lie- . 
tuviams atvyki į Ameriką. Tokių 
dokumentų p. V. Balanda yra su
rašęs virš 5000 ir su jais žmonės 
jau yra pasiekę laisvių šalį Ameri
ką. Daugellje atvejų p. Balanda ir 
asmeniškai daug padėjo naujai at
vykusiems, net laikinai leisdamas 
apsigyventi savo patalpose iki šie 
susirasdavo butus. Naujieji atei
viai didžiuojasi savo geradariu ir 
linki jam geriausios kloties savo 
pareigose.

APSIRŪPINAMA PILIETYBES 
DOKUMENTAIS

žinios sako, kad virš 25.000 lie
tuvių pagal DP įstatymą yra Įva
žiavę pastoviam apsigyvenimui į 
Ameriką. Reikia pasidžiaugti ir 
padėkoti Amerikos vyriausybei, 
kad toks skaičius tautiečių galėjo 
surasti sau tinkamą prieglaudą šio
je laisvių šalyje. Amerikos piliety
bę galima gauti tik Išgyvenus pen
kis metus šiame krašte, tačiau pir
muosius pilietybės popierius gali
ma gauti ir neišgyvenus nei vienų 
metų Amerikoje. Atvykusieji trem
tiniai daugumoje ir jais apsirūpi
na tikslu tapti ne tikrais „ameri
konais“, bet dėl susidarančių gy
venimo aplinkybių. Pilietybės do
kumentus turintieji ar bent pada
vę pareiškimus juos gauti gali su
rasti darbą ginklavimosi pramonė
je ar kt. atsakomlngesnluose ir ge
riau apmokamuose darbuose. Tas 
dažną ir paskatina tapt; šios val
stybės piliečiu, tačiau Lietuvai iš
sivadavus iš bolševizmo vergijos 
visi mielai plauks per Atlantą į tą 
pasakiškąją šalį ten prie Nemuno, 
Dauguvos ir šešupėlės mylimos.

STALINO ROJAUS“ 
GARBINTOJAI

Sakoma, kad kuprotą tik grabo 
lenta, teištalso. Tą patį galima pa
sakyto ir apie lietuviškuosius bol
ševikus Amerikoje. Nors jie patys 
žino kokia „palaima" lydi žmogų 
Stalino vergijos pragare, tačiau jo 
rafinuotos propagandos sumulkin- 
tl dar vis ščyrai jam tebetarnauja. 
Daugelis matydami kas už jų judo- 
šišką darbą laukia karo atvejuje, 
pasitraukė iš komunistinės veiklos 
eilių. Tačiau nemaža dar yra to
kių Maskvos samdinių, kurie Sta
lino „rojų“ giria reklamuoja, bet į 
jį važiuoti spiriasi kaip ožiai. Per
nai už darbus nuverst; Amerikos 
valdžia jėga, buvo teismo teisiamas 
lietuviškų komunistų agitatorius V. 
Andrulis deportuoti jį Į „rojų“. Ta
čiau pastarasis teisme gynėjų pa
galba kuriam laikui šiaip taip iš
sisuko nuo deportacijos, šiemet 
sausio m. 29 d. Chicagoje teismas 
sprendė komunistinės „Vilnies“ re
daktoriaus L. Prūseikos deportavi
mo bylą, šis irgi gynėjų pagalba 
stengiasi išsisukti nuo deportaci
jos. Byla dar bus svarstoma kovo 3 
d. ir matysime kokį teismas spren
dimą išneš. Vargšai tie komunizmo 
„kankiniai“ jie būtinai nori gyven
ti taip jų vadinamoje „kapitalizmo 
vergijoje“ ir naudotis šios šalies 
gėrybėmis, čia jų turimi namai, 
automobiliai ir bankuose doleriai ži
noma yra malonesni, negu ten Sta
lino „rujuje“ besiraičioj anti žeme 
saulutė...

Reikia pasidžiaugti kad jau Ame
rikoje jie kasdien silpsta. Jų lai
kraščius žmonės skaityti metė, ir 
biznieriai neberemia skelbimais. 
Riebūs pasipinigavimo laikai jau 
praėjo, dabar grynai turi išsilaiky
ti iš Kremliaus duodamų subsidijų

SENELIAI MIRŠTA — MIRŠTA 
IR LIETUVYBE

Nebėra tos dienos, kurioje mir
tis nepašauktų į aną pasaulį mūsų 
tautiečių. Mirtis dažniausia aplan
ko ainkstyvesnės mūsų ateivijos 
senesniuosčus žmones. Senelių eilės 
nuolat retėjo ir su. jais kartu mir- 
tiri keliauja lietuvybė, nes jų išau

SPORTO SĄJOS VADOVYBES 
PRANEŠIMAI

Lietuviams stalo tenisininkams.'
Sporto Sąjos vadovybė painfor

muoja visus lietuvius stalo tenisi
ninkus, kad 1952 metų Lietuvių Sta
lo Teniso Pirmenybės bus praves
tos š. m. balandžio mėn. pradžioje, 
todėl prašome visus stalo tenisinin
kus, kurie nori dalyvauti šiose pir
menybėse, užsiregistruoti pas Są
jos Vadovybės Sekretorių p. V. Ste
ponavičių, 87, Brompton Str., Old
ham, Lancs, nevėliau, kaip iki š. 
m. kovo mėn. 29 d. Pirmenybės 
Įvyks Manchesteryje, ar Halifax‘se. 
Tiksli data jr vieta bus pranešta 
vėliau. Sąjos vadovybė tikisi susi
laukti visus stalo tenisininkus. 
Visiems lietuviams šachmatinin
kams.

1952 m. Anglijos lietuvių šach
matų pirmenybėse iškilo mintis 
rengti tarpmiestinės — tarpklūbi- 
nes komandų žaidynes, kuriose 
’vairių lietuviškų kolonijų šach

matininkai rungtyniaudami tarpu
savyje susitelktų sau malonumo, 
suteiktų savo laimėjimais garbę 
savo kolonijai, prisidėtų prie lie
tuviškų kolonijų suartėjimo ir Šiaip 
atnaujintį senas pažintis ir drau
gystes ir neleistų nukristi mūsų 
šachmatų lygiui. Sporto Sąjos Va
dovybė kviečia ' visus šachmatus 
mėgstančius lietuvius tvariose lie
tuvių kolonijose susiorganizuoti Į 
komandas — klubus (nuo 5-kių iki 
6-š!ų žaidėjų) ir pranešti Sąjos va
dovybės sekretoriui aukščiau minė
tų adresu k-dos sąstatą ir k-dos 
vadovo adresą iki šių metų balan
džio mėn. 15 d. Sąjos vadovybė ti
kisi, kad DBLS-gos skyrių valdy
bos prisidės prie tokių k-dų suor
ganizavimo ir paragins šachmati
ninkus prisidėti. .

DBLS Sporto Sąjos Vadovybi 

ginti, vaikai daugumoje nebekalba 
lietuviškai, o kad ir kalba, bet lie
tuviškame organizaciiniame gyve
nime nedalyvauja. Lietuviškos 
spaudos nebeskaito. Tiesa, yra ir 
čia gimusio jaunimo, kuris lietu
viškoje veikloje aktyviai pasireiš
kia, tačiau tai tėra mažos išimtys.

šių faktų akivaizdoje dažnai gir
dimi kartūs priekaištai buvusiai 
Nepriklausomos Lietuvos vyriausy
bei, kad pastaroji pernelyg mažai 
tesirūpino lietuvybės išlaikymuKARTUVES

„Rūta“ Kanadoje išleido naują 
Jono Gailiaus knygą Kartu
vės. Knygos 104 psl. Kaina 1 
dol. Viršelis Živilės Duobaitės.

Knygon sudėti trys dalykai: 
„Laiškas ištremtam lietuviui“, 
„Kartuvės“ ir „Juodos naktys“. 
Pats didysis ir pagrindinis knygos 
dalykas yra „Kartuvės“ (74 pusla
piai). '

Kaip neseniai išleistame „Susi
tikime“, taip ir šioje knygoje J. 
Gailius vaizduoja šiandieninį gy
venimą, kuris mums tiesiogiai ne
pažįstamas, būtent; dabartines pa
vergtosios Lietuvos gyvenimą, jos 
žmonių herojiką ir tuos baisumus, 
su kuriais jiems nuolat tenka su
sidurti. Kiek mums, atitolusiems 
nuo. to gyvenimo, naudojantis iš 
ten pasiekiančiomis žiniomis gal! 
būti apčlupiama, „Kartuvėse“ 
vaizduojamieji dalykai rašytojo su
kurti taip, jog skaitytoją įtikina.

Vyriausiasis apysakos veikėjas 
Juodviršis namuose ir tarp kaimy
nų — tikras komunistas, bent ši
taip į jį visi žiūri: ir žmona, ir duk
tė, ir kaimynai. O žmonos padeda
ma duktė palaiko ryšį su partiza
nais, aprūpindama 3 uos maistu ir 
žiniomis. Nuo tėvo šitai slepiama, 
nes jis toki turi, vardą, kad kaimy
nas pasaugojęs nori nudobti, kaip 
išdaviką, palaikanti ryšius su iš 
„plačiosios tėvynės“ atsikėlusiu ir 
čia įsikūrusiu rusu. Pasirodo, kad 
ir tėvas Juodviršis ir rusas Vosy
lius abu yra sambaudininkai, pa
tys tvirčiausi ryšinkaj ir partiza- 
zanų talkininkai, šiandieniniu pla
čią! naudojamu terminu šnekant, 
rezistentai, tik viešai labai puikiai 
sugebantieji vaidinti, nepaisyda
mi,ką apie juos kas bešnekėtų. Vo
sylius šį pavojingą darbą (jis su
renka partizanams reikalingų ži
nių) dirba keršydamas už išžudy
tus savuosius; pagaliau jis, bent 
šiek tiek gelbėdamas reikalą, nu
žudo lietuvį provokatorių, kuris iš 
naivių lietuvių prisirinko perdaug 
žinių, žinoma, reikalo šitai nebe
pataiso; Adasius, žinodamas, kad 
jo atvažiuoja išvežti, pasiima ke
lionėn žemės saują, o Juodviršlų vi
sa šeima sunaikinama —, tėvą ir 
motiną nuvaro surakintus į mie
stelį, kur jau pakarta duktė, parti
zanų ryšininkė, ėjusi Įspėti jų, kad 
bus puolami..

„Kartuvių“ Juodviršiai — sta
čiokai: kai jau taria žodį, tai per
daug nesverta jo, nors už tų žo
džių jie — tie mūsų kaimo nuošir
dūs žmonės. Kad ir kaip besislap
stydamas ir bevaldindamas, kad ir 
koks stačiokas namuose, Juodvir
šis vis tebesinešioja žmonišką šir
dį; jį kollojančiam Adasiui pasako, 
kas išdavikas. Aišku, kai rezisten
cinis darbas verčia tarp žmonių 
vaidinti sunkų vaidinimą, Juodvir
šis gal atviriausiai pasikalba su 
gyvuliais, kai vienas, kaj nėra, kas 
galėtų .išplepėti, ką jis iš tiesų gal
voja. Gyvuliams jis parodo rūpes
čio ir meilės ir net su jais kalbė
damasis atvirai, visu savo sugebė
jimu išlieja širdyje susirinkusį pik
tą sarkazmą prieš režimą („Sartis 
jau stachanovietls. Girdėjai, be
rūk? Net apšlubo bevežiodamas a- 
gitatorius. Tuojau gaus Raudono
sios Vėliavos Tnedalį. Tik nežinau, 
kur jį kabinsiant sprando ar po 
uodega...“). Šiaip net pamatęs pa
kartos dukters lavoną, palaužtas ir 
sudaužytas, jis pirmiausiai pra
taria: „šėtonai!“

Didžioji priemonė žmonėms api
būdinti „Kartuvėse“ yra dialogas, 
ir tai ypač tikras kelias, daug ti
kresnis ir vertesnis už autoriaus 
pasakojimus.

Norėdamas ryškiau pavaizduoti 
savo veikėjus, J. Gailius gal ii- be 
reikalo į jų visų lūpas mėgsta daž
nai įterpti barbarizmų (besllepv- 
čia, biesas, mūčyti, pančlakos, bo-

išeivijoje esančiuose tautiečiuose. 
Priešingi faktai konstatuojami 
ypatingai lenkų išeivijoje, nes kiek- 
vienas, nors ir gimęs Amerikoje, bet 
kalba lenkiškai ir savo kalbos ne
sigėdi vartoti viešumoje. Lietuvis 
neretai vengia sušnekti lietuviš
kai, kad kiti nesužinotų jog jis lie
tuvis yra. Liūdna gyvenimo realy
bė, tačiau ne visas klaidas galima 
vėliau atitaisyti.

J. Janulaitis

vytisi ir kt.), nors skaitytojas bus 
dėkingas autoriui, užtikęs retesnių 
vaizdinių lietuviškų žodėių, pras
tinančių apysakos žodyną.

Tiek mūsų šiandien kenčiančio 
kaimo žmonėms, jų nuotaikoms, 
tiek visam rezistenciniam judėji
mui pavaizduoti rašytojo duota 
gerų epizodų.

„Laiškas ištremtam lietuviui“ yra 
trumpas (4 psl.) lyriškas dalykėlis.

„Juodos naktys“ taip pat nedlde7 
lis trijų epizodų vaizdelis, vaizduo- 
jąc motinos ilgėjimąsi Į Vakarus 
pasitraukusio sūnaus, to sūnaus 
nuotaikas ir per audras plaukian
čius jūrininkus.

K. Barėnas

QUO VADIS?
Jau kuris laikas su didžiuliu pa

sisekimu Londono kai kurie kino 
teatrai demonstruoja kolosalioj 
Hollywoodo gamybos filmą „Quo 
Vadls“, pagamintą pagal to paties 
vardo H. Sienkevlčiaus pagarsėjusį 
romaną išverstą ir į lietuvių kalbą. 
Filme vaizduojamas pirmųjų 
krikščionių gyvenimas Romoje, 
žiauriojo Romos imperatoriaus Ne- 
rono laikais.

Filmas, kurio pagaminimas kai
navo kelis milijonus dolerių ir jo 
gamyba užtruko kelis metus vyko 
istorinėse vietose - Romoje. Ma
sinėse scenose dalyvavo kelios de
šimtys tūkstančių Romos gyvento
jų, kas filmui suteikė didingą at
spalvį jr natūralų charakterį. Fil
me parodyti Nerono padegtos Ro
mos vaizdai ir brutalus pirmųjų 
krikščionių kankinimas bei žudy
mas yra toks natūralus ir tikras, 
kad momentais žiūrovas pasijau
čia filme rodomos panikos bei šiur. 
po pagautas. Tačiau vietomis per 
ilgi ir mažareikšmiai dialogai ma
žina šio tikrai meniškai- pagaminto 
filmo vertę.

Filme vaidino geriausi Amerikos 
ir Anglijos aktoriai. Kai kuriose 
mažesnėse rolėse pasirodė ir italai. 
Ypač puikūs: Peter Ustinov — Ne
rono vaidmenyje ir Deborah Kerr— 
Ligi jos rolėje. Klek silpnesnis Mar
cus — Robert Taylor, kuris veido 
išraiška ir judesiais kartais primi
nė šių dienų ameriklttį, o he kil
mingą senųjų amžių romėną.

Nežiūrint šių mažų • trūkumų, 
,,Quo Vadls“ yra puikus filmas, sa
vo kolosališkumu atsistojęs geriau
sių filmų tarpe, visoje filmų gamy
bos istorijoje. M. K.

LIETUVIAI DANIJOJE
Nors ir maža, bet aktyvi Danijos 

Lietuvių Bendruomenė yra užsi
brėžusi atlikti jai paskirtus užda
vinius ir su viltimi žvelga į ateitį. 
Artimiausiu jos veiklos uždaviniu 
yra lietuviškos bibliotekos Danijo
je įsteigimas. Tam pradžią Jau da
vė' brangi Vokietijos Krašto Valdy
bos dovana, susidedanti Iš 55 kny
gų, kas davė Danijos lietuviams 
paskatinimo ir dar daugiau jėgų 
bibliotekos steigimo reikale.

DLB-nė tačiau neturi pinigų ir 
pirtis naujų knygų negali. Todėl 
ji kreipias; į D. Britanijos lietu
vius, prašydama jai padėti. Kiek
viena paaukota knyga bus sutikta 
su džiaugsmu širdyse. Kas galėtų 
paaukoti knygų Danijos Lietuvių 
B-nei, prašomi siųsti valdybos bū
stinės adresu:
Schelzerdalsvej 81,\ Kobenhavn, 
Vantose, Denmark.

Perpjaskutinį DLB-nės susirinki
mą buvo išrinkta nauja valdyba 
tokios sudėties: pirm. — Česlovas 
J. šllašinskas („BL“ atstovas Da
nijoje), sekr. — Alf. Vėlavičlus ir 
iždin — D. Gabrilavičius.

Skubiai parduodamas geram sto
vyje namas. Teirautis V. Čižikas, 
14, Bertram Rd., Bradford.
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BIUDŽETO NETIKĖTUMAI LIETUVOS MUZIKU
Klenickis Lietuvoje yra kompo

zitorių valdybos ats. sekretorius.

PRIEVARTAVIMAS
konkretaus vaizdo tautų kovos 
prieš Amerikos ir Anglijos impe-

GINCAS DEL BUČKIO
Septynios kino žvaigždės; Clark 

Gable, Gary Cooper, Charles Boyer, 
Humphrey Bogart, Spencer Tracy,

dabar benzino galionas kainuoja 
4 šil. 3 penus.

Paštas ir telefonas. Vidaus laiš
kų pašto mokestis paliekamas toks 
pat, bet padidinami mokesčiai už

Antradieni finansų ministeris R. 
A. Butlerls atidengė nekantriai 
lauktas biudžeto paslaptis. Biudže- 
tonekantrial buvo laukta dėl to, kad 
tai buvo pirmas konservatorių biu-
džttas po karo ir buvo {domu suži- paketų siuntimą. Oro paštu laiškas 
noti,kokių priemonių konservato
riai imsis krašto ekonominei bū
klę! pagerinti. Paprastai biudžetai 
yra paskelbiami po finansinių me
tų pabigos (kovo 31 d.), bet dėl 
ūkinės krizės biudžeto paskelbi
mas buvo keliomis savaitėmis pa
greitintas.

Po finansų ministerlo kalbos, 
kuri truko apie dvi valadas, kalbė
jo opozicijos vadas Attlee, kuris 
ta proga tik bendrais bruožais pa
kritikavo biudžetą. Detališkas biu
džeto svarstymas prasidėjo trečia
dieni ir baigas pirmadieni. An
tradienio vakare Butlerls populia
riau išaišino biudžetą visuomenei 
per radio, o trečiadienio vakare o- 
pozicijos vardu biudžetą kritikavo 
buvęs finasų ministeris Gaitskellis.

Sutrauktai svarbiausi biudžeto 
bruožai yra šie:

Maisto produktai. Vyriausybės 
subsidija maisto produktams su
mažinama Jš 420 mil. iki 250 mil. 
svarų per metus, kas pabrangins 
maisto produktų kainas krautuvė
se. Kiekvienam asmeniui išlaidos 
už maistą padidės apie vienu su 
puse šilingo per savaitę. Duonos 
kepalas ,1% 1b.) pabrangs vienu su 
puse peno nuo sekmadienio, o mil
tai — 114 Peno už svarą (1b.) Mėsa 
greitai kainuos 4 penus už svarą 
daugiau ir pieno kaina bus pakel
ta vienu penu už „pint“ pavasari. 
Subsidija arbatai visaj nuimama, 
bet kaina bus pakelta tik vasarą 
(8>/2 peno už svarą). Taukų, sūrio 
sviesto; cukraus, bekono ir kiauši
nių, kainos irgi bus pakeltos.

į Ameriką kainuos dabar 1 šil. 3 p. 
(buvo 1 šil.) ir 1 Australiją 1 šil. 6 p. 
Laiškų 1 Europą mokestis palieka
mas 4 penai.

Po liepos 1 d. telefono abonentų 
mokestis pakeliamas iki 8 svarų 
(buvo £ 5.19.7) ir nemokamų pasi
kalbėjimų skaičius sumažinamas 
iš 200 iki 100. Telefonu pasikalbėji
mas iš automatinės būdelės palie
kamas tas pats — 3 penai.

Paluknos. Kad sumažinti kapi
talo investiciją, banko .procentas

už duodamas paskolas pakeliamas 
iš 2į4% iki 4%, kas reiškia didesnes 
palūkanas už paskolas namų pir
kimui ir p

— O-
Viršpelnio mokestis. Bendrovėms 

įvedamas 30% viršpelnio mokestis.
— O-

Kiti dalykai. Modifikuojamas 
pirkimo mokestis (purchase tax) 
pagal specialios komisijos reko
mendacijas. Dabar nebus tokio 
didelio kainų skirtumo tarp „utili
ty“ ir kitų prekių. Pigesnės rūšies 
prekės ir toliau bus atleistos nuo 
pirkimo mokesčio.

Prekių importas dar daugiau su
mažinamas (sūriui, konservuotoms 
daržovėms ir Įvairioms mašinoms).

BERNIUKAS TARP VILKU IR PARTIZANU

Kitaip sakant — Lietuvos muzikų 
politrukas. Jis puola Lietuvos mu
zikus ir kompozitorius, kad jie ma
žai kuria. Tiesa, jau miręs J. Tal- 
lat-Kelpša sukūrė „Kantatą apie 
Staliną“, B. Dvarionas parašė kon
certą smuikui su orkestru, S. Vai
niūnas parašė rapsodiją lietuviš
komis temomis smuikui su orke
stru, už visus tuos kūrinius buvo 
suteiktos stalininės premijos. Bet 
to maža. Klenickis skundžiasi, kad 
Sovietų Sąjungos kompozitorių 
valdybos plenume iš lietuviškos 
muzikos buvo parodyta tik J. Ka
roso siuita „Lietuviški šokiai“ — 5 
miniatūros smuikui Ir fortepijonui. 
O per paskutinius trejus metus 
nieko stambesnio nesukūrė Balys 
Dvarionas, nepabaigė S. Vainiūnas 
savo koncerto fortepijonui, a. Ra
čiūnas žadėjo sukurti lietuvišką 
operą, bet iki šiol jis jos nebaigė, 
nesulaukta K. Kavecko
poemos „Dykuma žydės“. Jaunas 
Ir gabus kompozitorius J. Juzeliū
nas, kuris jau prieš trejus metus 
parašė savo pirmąją simfoniją ir 
kuris šiuo metu mokosi Leningra
do konservatorijoje, ir kurio kuri
nių koncertas turėjo š. m. vasa
rio 13 d. įvykti Vilniuje, yra 
ramas, kad vis delsia sukurti 
dėtą baletą iš lietuvių žvejų 
venlmo.

Kyla klausimas, kodėl Lietuvos 
muzikai negali prisiversti kurti? 
Atsakymą duoda pats Klenickis. 
Pagal užsakymą jaunas kompozi
torius E. Balsys parašė simfoninę 
poemą „Tebus taika“, bet jis puo
lamas, kad toje poemoje nesuteikė

rialistus! Ir J. Karosas ir K. Gal- 
kauskas buvo priversti rašyti ku
rinius taikos temomis ir abu ne
ganėtinai yra išreiškę galingą pro
testą prieš imperialistinius karo 
kurstytojus! Ir rašyk, žmogau, jei 
nori. Įdomu, kaip politrukas Kle
nickis vaizduojasi, būtų galima 
simfonijoje sutelkti „konkretų va
izdą tautų kovos prieš Amerikos ir 
Anglijos imperialistus“? Arba 
„išreikšti galingą protestą prieš 
imperialistinius karo kurstyto
ju“? Garsiau būbnus mušant, ar 
iš visų jėgų trombonu pučiant?

Nenuostabu, kad tokio moralinė
je priespaudoje gyvenant, neįma
noma parašyti jokio rimto muzi
kinio veikalo.

Paul Muni ir Ronald Colman buvo 
užpulti Italų filmų žvaigždės Syl
vanos Pampanini, kad jie jau yra 
per seni bučiuotis, nes jie visi jau 
virš 50 m. amžiaus.

Vargšus senius užsistojo kitos • 
dvi filmų žvaigždės; Miss Crawford 
ir Miss Grahame. Miss Craford pa. 
aiškino: „Jei vienas iš jų pabu
čiuoja jus, jūs jaučiatės tikrai pa
bučiuota. Jauni įsimylėjėliai yra 
tik mėgėjai, o šie profesionalai". 
Miss Grahame pridėjo: „Jej vyras 
yra geras mylėtojas,jis yra geras, 
nežiūrint jo amžiaus. Savybės, ku
rios padaro JI geru mylėtoju,neturi 
nieko bendro su amžiumi“.

Vokietis berniukas Helmut Gru- 
bert dabar yra 19 metų, bet jis 
išgyveno daugiau kaip koks vyras 
su pražilusiais plaukais. Tris su 
puse metų jis išgyveno tarp vilkų 
Lietuvos miškuose. Dabar tas ber
niukas, pokarinių audrų nublokš
tas pas lietuvius partizanus, atsi
dūrė Luebecke ir ketina pradėti 
ramų ir darbštų gyvenimą. Jis 
mokosi šaltkalvio amato ir pradeda 
naują gyvenimą.

Tai aukštas, stiprus berniukas 
atviru veidu, gabus ir nepalaužtas 
pergyventų baisenybių. Senesni 
žmogų jos būtų palaužiusios, bet 
jis liko jų nepaveiktas, jas nusipur- 
tindamas lyg vandens lašus.

Iš rytų šalies atūžusi audra už
klupo mažą rytprūsių kaimeli ties 
Įsrute 1944 metų rudeni, 
šeima tame kaimelyje 

margų ūki. Motina su 
vaikais pabėgo, o vyras
negalėjo patikėti, kad rusų šarvuo
čiu taip toli prasilaužtų.

Bet 1945 m. kovo mėn. jie staiga 
pasirodė ir su jais užplūdo jų kai
mą, kaip ir visą apylinkę, žudynių, 
plėšikavimo ir prievartavimų ban
ga. Bet atėjo diena, kada l glm-

Grubertų 
turėjo 56 
keturiais 
nei kaip

Pajamų mokesčiai. Pajamų nuo
laidos, už kurias visai nereikės mo
kėti mokesčių (Incom tax allowan
ces), pakeliamas taip: viengun
giams iš 110 iki 120 svarų, vedu
siam asmeniui iš 190 iki 210 sv. ir 
už kiekvieną vaiką Iš 70 iki 85 sv.
Be .to, bendra pajamų mokesčių tąjį kaimą galima buvo grįžti. Iš 
nuolaida (earned income allowan
ce) pakeliama nub vienos penkto
sios iki dviejų devintųjų (maksi
mumas £ 450.)

Pajamų mokestis irgi sumažina
mas. už pirmuosius 100 cv. (atė
mus viršminėtas nuolaidas 
darbio) reikės mokėti ,po 3 
svarą, už sekančius 150 sv. 
šil. ir už 
šil.

sekančius 150 sv.

iš už- 
šll. už 
po 5i/2 
po 7’/2

Tas reiškia, kad standartinė 
mokesčių norma, kuri paliekama 
po 9>/2 Šil. už svarą, nebus mokama 
iki viengungio savaitinis uždarbis 
pasieks £ 13.1.0, arba vedusio 
£ 15.6.0, vedusio su vienu vaiku 
£ 17.8 0 ir vedusio su dviem vai
kais £ 19.10.0. Tokiu būdu dau
guma darbininkų galės uždirbti 
viršvalandžius be pavojaus, kad už 
ekstra uždarbi reikės mokėti 9’/2 
šil. už swarą.
, Nauji mokesčiai ir nuolaidos 
visai atleis apie 2 milijonus asme
nų nuo pajamų mokesčio mokėji
mo. Viengungis galės uždirbti iki 
3 sv. 3 šil. per savaitę, nemokėda
mas mokesčių, vietoj iki šlolinių 2 
sv. 17 šil.

Pajamų moksčiai įsigalioja nuo 
balandžio 6 d., bet apskaičiavimai 
pagal naujas lenteles prasidės tik 
birželio 8 d., kas reiškia, kad tada 
dauguma gaus permokėtus mokes
čius atgal (refunds).

Pašalpa šeimoms. Pašalpa už 
vaiką pakeliama iš 5 šil. iki 8 šil. 
per savaitę. Taipgi bus duota pa
rėdymas National Assistance 
Board padidinti pašalpas tiems 
kurie yra daugiausia reikalingi.

Senatvės pensijos padidinamos 
iki 32*72 Sil. viengungiams ir iki 54 
šil. vedusiai porai per savaitę. 
Tam tikslui bus vėliau padidinti 
draudimo mokesčiai po 7% peno 
vyrams ir 5'/2 peno moterims per 
savaitę mokesčiai bus išdalinti 
tarp dabininko ir darbdavio). Taip 
pat padidinamas invalidų, karo, 
našlių ir k. pensijos.

Automobilių mokesčiai. Nuo 1953 
m. pradžios mokestis už automobi
li bus visiems sulygintas — 12 sv. 
ir 10 šil. per metus. Benzino Ir aly
vos kaina pakeliama 7>/2 Peno ir

Grubertų šeimos buvo belikę tik 
motina su dviem sūnals. Ji pėsčia 
su jais grįžo l savo namus, kurių 
tik stogas buvo kiek nukentėjęs 
nuo sprogusios granatos.

Visas mažas grįžusiųjų būrelis 
įsikūrė jų namuose. Lyg instinkto 
vedami žvėrys, glausdamiesi krū
von nuo aplinkui gręsiančių pa
vojų. Bet mažai tas padėjo. Kiek
vieną naktį kareivių būriai užplūs
davo įr darydavo ką tik panorėję. 
Bet ir tai žmonės kiekvieną dieną 
Dievui dėkodavo už išsaugotą gy
vybę, nes nušautųjų ir nužudytųjų 
buvo daug.

1946 m. vasarą vokiečiai buvo 
suvaryti l netoliese įsteigtą kolcho- 
bą turėjo dirbti kaip gyvuliai ir va
karais kaip gyvuliai buvo varomi 
prie lovių girdymui. Išbadėję žmo
nės valgydavo padvėsusių arklių 
mėsą ir Grubertų motina nuo to 
mirė.

Abu berniukai, keturiolikos ir 
dešimties metų amžiaus, liko vieni. 
Niekas jiems nebepadėjo, nes kiek
vienas rūpinosi tik savim. Jiedu 
patraukė j Lietuvą, kur dar buvo 
ūkininkų ir kur galima buvo ke
liauti nuo vieno ūkininko pas kitą 
maldaujant valgio ir darbo. Paga
liau vienas ūkininkas juos abu 
priėmė pas save, kol vyresnysis ne
susirgo. Berniukas pasitraukė l 
mišką. į vieną dydžiulių Lietuvos 
miškų, kur jis naktis praleisdavo 
ant medžių, nes vilkų vilkstines 
buvo pavojingos, čia ji rado par
tizanai ir pasiėmė pas save.

Pirmą kartą berniukas susipaži-

no su šia gerai organizuota valsty
be valstybėje. Tūkstančiai partiza
nų gyvena Lietuvos miškuise. Jie 
apsirūpinę geriausiais rankiniais 
ginklais, šarvuočiais ir radio siųs
tuvais, vl?u kuo, kas reikalinga ka
rui tamsoje. Jų eiles sudarė to 
krašto gyventojai ir visokių kraštų 
paklydėmal, Jū požemio bunkeris 
taip įrengtas, kad net šunys negali 
jo suuosti. Įrengtas upės pakriau
šėje ir pasiekiamas tik brendant 
upe, taip kad joks šuo negalėtų 
nusekti pėdomis. Įėjimas taip 
apaugęs krūmais, kad net iš arti 
neatspėsi.

Bunkerio grupę sudarė 18 vyrų įr 
2 moterys, o jų vadas buvęs vokie
čių armijos viršila. Abi moterys 
buvo tokio pat Rytprūsių gyvento
jos, kaip ir pats Helmutas. Berniu
kas gavo „uniformą“, rusišką auto
matą ir tapo pats partizanu.

Tris su puse metų berniukas 
išgyveno tarp partizanų, dienomis 
bunkeryje, o naktimis kovoje. Ko
vojama buvo prieš rusus. Buvo 
likviduojami policininkai, GPU 
agentai, išdavikai iš gyventojų 
tarpo. Buvo sprogdinami tiltai ir 
ne kartą teko dalyvauti tikruose 
mūšiuose. Byventojai aprūpindavo 
maistu ir kartais partizanai išgy
vendavo pas ūkininkus savaitėmis. 
Kai pritrūkdavo ginklų ar amuni
cijos, buvo užpuolami rusų trans
portai.

žiaurus ir kruvinas tai buvo gy
venimas, bet ir pilnas romantikos, 
kuri lengvai galėjo pagauti jau
nuoli. Ir Helmutą ji nebūtų palei
dusi iš savo nagų, jeigu būrio 
das nebūtų pasirūpinęs, kad 
broliai patektų į 
kletiją.

Taip maždaug 
niuko nuotykius
čių laikraštis „Luebecker Nachrich- 
ten.‘ kovo 1 d.

—Vokietijoje Oldenburgo Regie- 
rungspresldent'as A. Wegmann, 
sveikindamas Wehnen stovyklos 
lietuvius vasario 16-tos Nepriklau
somybės šventės proga ilgu ir 
nuoširdžiu raštu, pasiūlė lietuvių 
bendruomenei priimti „Wehnen 
lietuvių kolonijos“ vardą.

Suteikdamas lietuvių bendruo
menei toki vardą. Oldenburgo 
srities prezidentas kartu suteikia 
jai teisę oficialiai vartoti antspau
dą su tokiu užrašu ir Lietuvos vals
tybės ženklu — Vytimi. Ammerlan- 
do apskrities įstaigai duotas įsa
kymas pagaminti tokią valdišką 
antspaudą ir įteikti ją Wehneno 
lietuvių bendruomenės vadovybei.

transportą į

žadėtos

ba- 
ža- 
gy-

va- 
abu 
Vo-

nupasakoja ber- 
Lletuvoje vokie-

SLEDZIE

Išnuomuojamas Kambarys
Lietuvių šeimoje, Londone, gražia
me rajone, išnuomuojamas didelis, 
gerai mebliuotas kambarys 

vienam arba dviems vyrams.
Rašyti: „Br. Lietuvio“ 

. adm. A.B.D.

PAGROBTI ARBA MUZUDYTI
Praėjusią savaitę, kai Dr. Franz 

Richter, vienintelis gen. Remerio 
naujai atgaivintos nacių partijos 
atstovas Bonos parlamente, ėjo i 
posėdžių salę, prie durų ji pasitiko 
du vokiečių policijos pareigūnai ir 
pareiškė, kad jis areštuojamas. 
Neišsigando policininkai nei Rich- 
tęrio pareiškmo, kad jis naudojasi 
imuniteto teise, nei jo gąsdinimų 
nacių kerštu, nes jie žinojo, kad 
Richter nėra Richter, bet žymus 
Hitlerio valdžios pareigūnas—Fritz 
Roesler. Tuo tarpu kai Roesleris 
nuovadoje tąsėsj su policininkais, 
Parlamentas vienbalsiai nutarė pa
naikinti Roeslerio imuniteto teisę.

Fritz Roesler savo laiku pats pa
sirašė sau mirties sprendimą ir at
gimdė save Richteriu. Gal šis fak
tas ir nebūtų sukėlęs didelio susi
domėjimo, kaip Ir paties Remerio 
areštas, jei Vakarų nebūtų pasie
kęs trumpas pranešimas iš Rytų 
Vokietijos vyr. Komunistų būsti
nės: „Komunistų Partijos centrali- 
nls komitetas nutarė, kad Roesle
ris turi būti pagrobtas, arba nu
žudytas, nes jis žino perdaug. „Tą 
pranešimą l Vakrus pasiuntė va
kariečių šnipai, kurie dirba pačia
me Centraliniame Komitete,

Roesleris tuojau buvo perkeltas į 
slaptą vietą. Netrukus paaiškėjo. 
kad Roesleris dirba komunistų nau
dai jau nuo 1948 m. Jis žino komu
nistų plano nuversti Bonos Vyriau
sybę detales Ir kt.

Su Rytų Vokietijos pareigūnais 
jis palaikydavo ryši per tūlą Pro- 
sche, kuris važinėjo po Vakarų Vo
kietiją kaip prekybos agentas, o 
tikrumoje buvo aukštas Rytų Vo
kietijos vidaus reikalų min. parei
gūnas.

Roeslerio areštas buvo didelis 
smūgis komunistų planams, bet 
kartu ir nemažas rūpestis vakarų 
Vokietijos policijai, nes bijoma, 
kad Roesleris nenumirtų anksčiau, 
negu jis pasakys ką žino. Yra žino
ma, kad, Roesleris pradėdamas sa
vo karjerą, kaip komunistų agen-

Neseniai Vašingtone, per vieną 
priėmimą, rusų laivyno atašė atro
dė labai patenkintas gaivinančiais 
gėrimais. Mandagus JAV laivyno 
karininkas pasiskubino pasiūlyti 
jam antrą stikliuką kokteilio. Stai
ga, lyg iš dangaus, atsirado civilis 
rusas ir, nustūmęs stikliuką l šalį, 
pareiškė: „Admirolas negeria“. -

- O —
Kaip atrodų Europos politinis 

veidas, jei dabartinės vyriausybės 
per vieną naktį būtų priverstos pa
sitraukti ir jų vietas užimtų dabar
tinės opozicijos?

Italiją valdytų komunistas Pal- 
miro Togliatti, Prancūzlją-dešlny- 
sis Charles de Gaulle, Vokietiją so
cialistas Kurt Schumacheris, An
gliją darbietis-Aneurin Bevan.

- O —
JAV įtempimas gerokai atslūgo, 

kai paaiškėjo, kad nors rusai ir iš
sprogdino atominę bombą, vlstlk 
net iki šiol negali jos pasigaminti. 
Rusų atominė bomba buvo išsprog
dinta tarp specialiai pastatytų 
bokštų panaudojant sprogdinimui 
laboratorinius įrengimus. Tuo tar
pu karo reikalams tinka, tik tokia 
atomine bomba, kurią lėktuvu ga- 
l’ma nuvežti iki taikinio ir išsprog
dinti be laboratorijų pagalbos. JAV 
atominės bombas gamintojai ma- 
nd, kad praeis kuris laikas, kol ru
sai pasigamins atominės bombos 
sprogdikli... arba pavogs ji 
karų.

Iš va-

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

Lietuvis, 24 m. amžiaus, rimto 
būdo pageidauja susirašinėti su 
lietuvaitėmis susipažinimo tikslu. 
Rašyt; A. J., 162 High Str. Woolas- 
ton, Stourbridge, Wore.
Skyriaus narį

JONĄ KASPERAITĮ
ir

ONĄ RITTSCHERTAITĘ 
sukūrusius šeimą, sveikinam, linkė
dami saulėtos ateities.

Sleafordo skyr.
valdyba ir nariai

paste- 
teismų

- O —
Rusijoje paskutiniu metu 

bimas didelis pasikeitimas 
praktikoje ryšy su skyrybų bylomis.
Išsiskirti dėl neištikimybės, blogo 
elgesio, impotencijos, nesirūpinimo 
šeima, beveik neįmanoma. Skyry 
bos del politinių priežasčių yra ti
kras dalykas (pvz., vaiko auklėji
mas komunistams nepalankioje 
dvasioje).

PADĖKA
Vladui ir Eugenijai Brazaičiams 

už vaišingą stalą, gražią dovaną, už 
jų vargą ir triūsą per mūsų vestu
ves, tariame širdingą ačiū.

Johana ir Albinas Jablonskiai

PADĖKA
P. p. J. Siaukal, V. Bylai, A. Ve- 

gelskul, J. Adomaičiui, A. Jakučiui, 
Aniiionjams ir Liugaudamas už gra
žias ir gausias dovanas mūsų nau
jo gyvenimo pradžiai, tariame nuo
širdų ačiū.

Albinas ir Johana Jablonskiai

- O —
Nors Karalienės Elžbietos vaini

kavimo diena dar nežinoma, vietos 
vainikavimo iškilmėms stebėti par
duodamos jau dabar. Pirmos klasės 
vieta kaštuoja iki 60 svarų...

- O —
Bulgarijoje veikia trys šnipų mo

kyklos, kurios rengia šnipus spe
cialiai Turkijai, Graikijai ir Jugo
slavijai. Kas penki menesiai šios 
mokyklos išleidžia po 200 absolven
tų..

Panelę mokytoją
O. ŠERGALYTĘ

p. JUOZĄ PELECKĮ 
sukūriusius lietuviškos elmos židi
nį nedėkingoje 
savo brangios 
Isveikiname ir 
ilgo gyvenimo.

Doncatserio pažįstamieji. 
Bronius, Pranas, Vladas

tremtyje, toli nuo 
Tėvynės Lietuvos, 

linkime saulėto Ir

Lietuvis, 33 m. amžiaus pageidau
ja susirašinėti su lietuvaitėmis, ne 
vyresnėmis 25 — 27 m. amžiaus 
vedybų tikslu. Rašyti: Peras Žitkus, 

15, Grove Avenue, Toronto, Onta
rio, Canada.

DBLS Ketteringo skyriaus narę 
p-lę Zitą KARANAUSKAITĘ 

ir
p. Joną ŠĖMĄ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kiname linkėdami sėkmingiausios 

kloties gyvenime.
Keterongo skyr. valdyba ir nariai

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

raugintų kopūstų ir kitų 
GOODFARE 

gaminių.
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVE- 

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

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

- O —
Pabėgę j vakarus lenkų jflrjnn- 

kai pasakoja, kad Lenkijos preky
bos laivyno yra įtaisyti slapti mi
krofonai, kurie registruoja jūri
ninkų pasikalbėjimus valgio metu, 
miegamuosiuose ir pan.

— O-
Anglijoje yra 250.000 džiovininkų 

ir kas savaitę 300 iš jų miršta. Ta
čiau šiuo metu Londone Mill Hill 
medicinos tyrinėjimų laboratorijo
se vyksta intensyvūs bandymai su 
nauju amerikonišku vaistu-RlMl- 
FON.

JAV šis vaistas buvo bandomas 
ir davė puikius rezultatus. Gegu
žės mėn, ten prasideda jo masinė 
gamyba.

Poezijos antalogiją „žemė“ ir 
„Lietuvio Dienų“ magaziną Angli
joje galima 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 SWIDERSKA, at
lieka mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermann, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą Ir t. t. 16. Gabriels Rd., 
London. N. W. 2. Tel; GLA 8776.

Mielą taut, šoklų šokėją 
P-lę A. RAČKAUSKAITĘ 

ir 
akordeonistą P. K. VENCKŲ, 

sukūriusius lietuviškos šeimos židi
nį, sveikiname ir gražaus gyveni
mo linkime.

Nott'o Liet. Meno Sambūrio 
vadovybė ir nariai

Priiited for the Lithuanian HouseLtd. by Veritas Foundation Press,12, Praed Mews, London, W. 2. Tel. PAD 9734.

KELIONIŲ BIURAS
IIICKIE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W.l 
parūpina bilietus kelionei j 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 l DBLS 

Centrą).
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