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KONFERENCIJA

Šiame puslapy yra atspausdin
tas DBLS Tarybos laiško VLIK'ui
tekstas. Tas laiškas buvo lau
prieš kurį laiką pasiųstas VLIKo
Pirmininkui, ir buvo gautas iš Jo
laiško gavimo patvirtinimas. Del
to, nebus prasižengta su etiketu,
paskelbus laiško tekstą spaudoje
ir Jį pakomentavus, tuo labiau,
kad liečiami mums visiems svar
bus reikalai.
DBLS Taryba, būdama gyvai
susirūpinusi rasti efektyvių prie
monių
lietuvių
vadovaujančių
veiksnių ir visuomenės veiktos su
derinimui ir pagyvinimui, rekomendova VLIKui sušaukti lietuvių
konferenciją, Tas pasiūlymas nė
ra negatyvi kritika, kokia užsiima
lietuvių spauda užsieny, bet gerai
apgalvoas, konstruktyvus kelias,
kuris gali išvesti mus iš dabarti
nių negalavimą. Tikimės, kad t aip
VLIKas, taip ir kiti musų vado
vaujantys veiksniai Ir ■" visuomenė
jį tokioje dvasioje priims-ir pa
reikš eavo nuomonę. Konferenci
jos idėja nėra naujas dalykas: ii
kėlė ir pats Vilkas ir kiti organai
bei asmenys; bet reikalas į prieki
mažai pasistūmėjo. DBLS Taryba
davė konkretų pasiūlymą, kuris
ilgai nedelsiant gali būti įvykdy
tas.
Čia reikia paaiškinti, kodėl nu
tarta siūlyti konferenciją, o ne
seimą. Taryba buvo nuomonės,
kad seimas būtų persunkus užsi
mojimas šiuo laiku -ir greitai
įvykdomas., gi reikalas yra sku
bus. Pravesti tikslius rinkjmus į
seimą prie esamų aplinkybių būtų
labai sunku, ar gal net visai ne
~■ffalmia. Dėl to ir buvo apsistota
prie konferencijos, kurios sukvie
timas neturėtų sudaryti nenugali
mų kliūčių ir vis dėlto galėtų at
likti didelį darbą.
Konferencijos
detalės turės būti išdirbtos vėliau,
kada
bus . gautas
principinis
VLIKo pritarimas tokiam žygiui.
"'LS Taryba, tačiau, vadovavosi
mintimi, kad tokia konferencija
turėtų bū'i pajėgi išlyginti esamus
nesklandumus ir suderinti lietu
vių vado vau'ančių veiksnių veP'lą,
sustiprinti tų veiksnių autoritetą
ii veiksmingumą ir duoti gaires
Visų lietuvių fremty'e kovai už '
greitesnį Lietuvos išlaisvinimą.
Kcnferenci'oie turėtų dalyvauti
VLIKo, diplomatu ir politinių
partijų atstovai, o taip pat būtinai
lietuvių visuomeninių bei kitokių
organizacijų atstovai, Būtų ne
tikslu, jei nepartinės organiiaci
Jos, kaip DBLS ir kitos, kurios
atliko didelį ir sunkų darbą trern
fyje, nebūtų atstovaujamos tokio
jc konferencijoje, gi kai kurios
partijos, kurios egzistuoja vien
ant potierio, bet be nariu, galė
tų ten nuspręsti mums visiems rū
pimus klausimus. Be minėtų or
ganų j konferenciją taip pat turė
tų būti pakviesti žymesnieji inūsu
tautos asmenys, kaip pav. Ne
priklausomybės Akto signatarai,
universitetų rektoriai, vyskupai ir
p. Tai yra tik bendro’ mintys, ku
rių detalės turės būti išdirbto';
vėliau.
...Pagaliau Taryba siūlo šaukti tokią konferenciją Londone. Kodėl?
Pirmiausia tai yra Europos poli
tikos svarbiausias centras, gi Lie
tuva priklauso Europai. Londonas
taipgi yra lengviausia patiekia
mas iš visų, pasaulio dalių. Ir kas
gal svarbiausia Londono ir ben
drai D. Britanijos lietuvių nuosai
ki ir neaistringa atmosfera galėtų
reikalui esant atšaldvti įkaitusi”?
dalyvių nervus ir teigiamai pa
veikti konferencijos darbus, ko
vargiai būdų galima laukti, šau
kiant
tokią konferenciją pav.
JAV-bėse ar Kanadoje, kur lietu
vių pasidalinimas i par i la s be:
grupes yra ypati'gai ašt-iti 1 ja - '
centuojamas. Londone tain pat tu
rime Lietuvių Namus konferenci
Jos dispo.-icijai, ir DBLS Centro
Valdyba, kuri davė pilną pritari
mą Tarybos pasiūlymui, apsiima
atlikti konferencijos paruošiamuo
sius darbus.
Reikia tikėtis, kad VLIKas, ku
ris pats ėmėsi iniciatyvos savo
reformai pravesti, teigiamai priimi
šią sugestiją lietuvių konferenci
jos sušaukimui. Taipgi reikia ti
kėtis, kad ir lietuviškcii visuome
nė gyvai į tai atsiliens ir savo
konstruktyviais ir teigiamais pa
tarimais prisidės prie mūsų nega
lavimų pašalinimo ir mūsų veiklos

ragyvinirro bei sustiprinimo. Kon
ferencija būtų ypatingai svarbus
įvy'tis mūsų gyvenime, ir tas
klausimas turėtų būti na vien mū
sų vadovaujančių -veiksnių, bet ir
visuomenės pilnai ir nuoširdžiai
išdiskutuotas.
Bus pageidautina,
jei kuo daugiau asmenų tuo reitalu pasakys savo nuomonę, pa
Sauliniai įvykiai lekia žaibo grei
tmui ir, 'ei mes vis vėluosime?,
jis vžbėgs mums už akių.
Konfcrcncips klausimas yra. ne vien
aktual ia, bet ir labai skubus — ne
metų, bet mėnesių Mausima'. Ver
gaujanti lietuvių tauta irgi ne'ran
trauja ir taukia iš mūsų pozity
vių žygių.

SUNKIAI EINA DERYBOS
SU EGIPTU

Kada Egipto vyriausybe pas
kelbė rinkimų datą — gegužės 18’
d. — ji tikėjosi, kad iki to laiko
bus pasiektas susitarimas su Bri
tanija. Tos viltvs nebuvo realizuo
tos, ir dėl to Egipto vyriausybė
pereitą savaitgalį paskelbė rinki
nių atidėjimą neribotam laikui.
Tas atidėjimas oficialiai teisina
mas tuo, kad yra reikalinga pa

daryti rinkiminio

įstatymo re

formą.
Derybos su Britanija gi vyksta
labai sunkiai Kol kas derybos
yra tik paruošiamoje stadijoje, tai
yra, norima pasiekti susitarimo
principiniais klausimais, ir tik ta
da pradėti vesti pilno sąstato de
rybas. Britų, ambasadorius Kaire
turėjo daug susitikimų su Egipto
premjeru ir. užsienio reik, ministeriū, bet susitarimo nepavyko pa
siekti. Būklė pasidarė kritiška, ir
dėl to pirmadienį į Londoną at
vyko Amr Pasha, Egipto amba
sadorius Britanijai. Jis atvežę
Egipto premjero laišką Edenui.

DBLS TARYBA SIŪLO VLIKUI
KONFERENCIJA
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Taryba, per savo posėdį
balandžio 4 d. vienbalsiai nutarė kreiptis į VLIKą šitokio turinio laišiu,
kurį DELS Pirmininkas persiuntė VLIKo Pirmininkui mons. M.
Krupavičiui:

VYRIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI
Esama' gyvai susidomėję Jūsų iniciatyva suveiksminti VLIKą ir
sTmhsoliduoti laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių organizuotas pa
jėgas Lietuvos laisvei atstatyti. Tikime, jog ši graži Iniciatyva yra
su simpatija ir šiluma priimama visų pozityvių mūsų veiksnių ir
visuomenės.
DBLS, kurios apimtyje vieningai dirba įvairių politinių linkmių
lietuviai, S-gos Tarybos asmenyje, apsvarsčiusi minėta Jūsų inicia
tyvą, randa, jog tinkamiausias būdas šiam tikslui pasiekti būtų ga
limai greičiau sušaukti platesnę Lietuvių Konferenciją, kurioje daly
vautų
mūsų svarbiųjų valstybinių veiksnių ir visų politinių bei
visuomeninių veiksmingų organizacijų atstovai. Nanome, kad tokia
konferencija būtų reikšmingas faktorius Lietuvos laisvinimo bylos
eigoj? ir jos išdavos konstruktyviai paveiktų VLIKo veiksmingu-,
mui ir lietuvių visuomenės konsolidacijai pasiekti. Galvojame, jog tinkamiausia vieta konferencijai būtų svarbiausias
Europoje Apolitinis centras Londonas. Todėl DBLS Taryba, įvertin
dama vadovaujančių veiksnių ir lietuvių visuomenės konsolidacijos
reikšmę, jei VLIKas pritartų tam, galėtų pasiimti atsakingą pareigą
atlieti iosios konferencijos paruošiamuosius darbus.

P. B. VARKALA
DBLS Tarybos Pirmininkas,
Tarybos Nariai: M. BAJORINAS, V. IGNAITIS,
j, SENKUS, P. DUOBA, S. KUZMINSKAS, J. VILČINSKAS.
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SPAUSTUVES
RĖMĖJAI RAŠO
„Siunčiu Jums vieno svaro
vertės pašto orderį BL. ir manauė
kad šį mažytė auka padės laikraš
čiui išsivystyti tokiam dideliam,
kaip „Draugas“ Amerikoje. Taigi'
linkiu Jums viso geriausio“.
J. Gečas

ir manęs, rėmėjo. Už tai tariu jum
širdingą ačiū.’
Dėl ligos negalėdamas dalyvau
ti iš vsos širdies linkiu linksmų '•
krikštynų ir mūsų darbai težydi • :
mūsų tautai“.
.
■
Rėmėjas J. Mackevičius

„Bronius Kmieliauskas centri
nio Skyr. narys, žemės ūkio darbi
ninkas, siunčia spaustuvės fondui
penkis svarus.
Kmieliauskas

„Dėkoju už kvietimą dalyvauti
krikštynose, bet apgailestauju ne
galėsiąs. Siunčiu dar antrą svarą
nors porai litrų alyvos, kad ratu
kai geriau suktųsi“.

„Paskaitęs BL ir supratęs tikrai
rimtą reikalą siunčiu du svarus
Spaustuvės Fondui ir tikiu, kad
ir daugiau tautiečių prisidės už
baigti pradėtą varyti, vagą. Jei
mes nupirkom spaustuvę, tai pri
valome ją pastatyti ir ant tvirtų
kojų“.
L. Štūras

F. Kaminskas

„Labai malonu, kad užsibrėžtas
darbas beveik įvykdytas ir pir
moji lietuvių spaustuvė Londone
vęikia. Tai dėka lietuviško pasi
ryžimo ir nepailsimo darbe, jūsų, '
kurie gaivinate mus lietuvišku •/
spausdintu žodžiu.
J.. Gylys

„Spausdinto žodžio augimui pa
remti siunčiu -mažą paramėlę ir
' linkiu, kad lietuviškas žodis išaugtų toks, kad pasiektų visus lietu-,
vius“.
V. Steponavičius

„Lietuvoje mano apylinkėje bu
vo paprotys,
kad kviečiamieji
. .
. į_
krikštynas turi naujagimį apdo.
vanoti. Negalėdami' asmeniškai
atvykti į krikštynas aukojame dar '; ■ '
po vieną svarą spaustuvės fondui. ■■
Šiąja proga siunčiame „Nidai“,
„Perskaitęs BL atsišaukimą dėl
spaustuvės sunkios padėties ir savo nuoširdžiausius linkėjimus, ..
jausdamas lietuvio pareigą remti kad ji išaugtų į tikrą spausdinto
lietuvišką spaudą kaip svarbiau žodžio tvirtovę. Kad jos į pasaulį ■ ■■>.
sią ginklą Lietuvos laisvinimo dar paleistoji spauda mus- šviestų ir
be, su šiuo laišku siunčiu Tamstai stiprintų lietuviškoje dvasioje. ...
vieną svarą-auką spaustuvės rei Kad jos pakelbtas žodis visur -h?
kalams. Linkiu mūsų spaustuvei visada kovotų dėl mūsų pavergtos ■ •i -"- •
.
ryžtingai kovoti ir nugalėti visas tėvynės laisvės.
Visada aukavome ir aukosimekliūtis“.
K.M. Mickevičius,, Belgija . kilniems tikslams, ypač dėl Lietumi
vos laisvės, nes auka tam tikslui-1
„Sveikinu su pažanga. Puiku—■. niekada nebus perdidelė, palygi-lv ii
sava spaustuvė, savi spaustuvės nūs su aukomis, kurias aukoja -'ii
darbininkai. Tikiu,. kad visus sun- mūsų pavergtieji broliai, kentėda- -nr.
kumus nugalėsite: mūsų žmonės mi po raudonojo slibino letena“..",.
Savanoriai kūrėjai:
jautrūs ir duosnųs bendriem rei- *
K. Žeimys ir V. Buzius
kalam.
Siunčiu ir aš savo duoklę (du
svarus) : sava spaustuve yra di
SPAUSTUVES FOND AN
džiausias Anglijos lietuvių lai
ĮMOKĖJO
mėjimas, kuris, laikui bėgant, at
neš mums dar daugiau kultūrinių
K. Miekievičius 1 sv., J. Sima
gėrybių“.
J. Kuzmickis
navičius 2 sv., Kun. J. Kuzmickis
„Vienas svaras šviesos kalvei 2 sv., K. Valteris 1 sv., P. Dragū- ,
Spaustuvės Fondui. Buvau dezer nas l sv., E. Gricius 1 sv., P. End
tyras
Grįžtu. Tad mano bro riukaitis 1 sv., S. Kastautas 1 sv.,
liai, nors mūsų tokių nedaug trys S. ir J. Domeikai 1 sv., K^ Vitkus
ar keturi šimtai, pasekite mane. 5 šil., P. Balčikonis 2 šil., K. Kai
2/6, U. Verbylaite 5 šil., North
Sujungtomis rankomis daug ką rys
nuveiksime. Nesibijokite-kas at wood skyr. 10 šil., V. Sabaliaus- '
kas 1 sv., V. Steponavičius 1 sV.,
gailauja tam atleidžiama“.
B. ir P. Voveriai 1 sv., K. SkraV. Sabaliauskas
bas 11 šil., L. Šturas 2 sv., A.B.
„Gavau iš jūsų pakvietimą da Kmieliauskas 5 sv., Rizgevičiūtė
lyvauti pirmosios lietuvių spaus 2 sv., Paukštienė l.sv. .
Viso surinkta £ .2545.6.
tuvės Londone krikštynose. Man
Liko surinkta £ 359. 8.6.
labai smagu, kad jus nepamiršote

ganizavo Paryžiūje efektyvų šta
Eisenhoverio atsistatydinimas iš
bą iš dvylikos tautybių ir žymiai
vyr. Europos karo, vado pareigų
sustiprino Europos karinį pajėgu
niekam nepadarė staigmenos. To
mą. Bus sunku rasti kitą kariškį,
žvgio buvo laukiama po to, kai
jis pareiškė, kad Am.en‘koš žmo kuris sugebėtų taip pasekmingai
dirbti su kitų tautybių asmenimis
nių pritarimas jo kandidatūrai į
Iš Kairo pranešama, kad nors
ir kuris turėtų tokį pasitikėjimą ir
dėl Britų kariuomenės evakuaci-v prezidentus privertė jį persvarsty
autoritetą Europoje.
ti jo ankstyvesni nusistatymą likti
jos iš kanalo zonos yra jau beveik
Nors oficialiai gen. EisenhoveEuropoje.
pasiektas principinis susitarimas
ris dar nėra galutinai pasakęs ar
Savo atsistatydinimo laiške-JAVtarp Britanijos ir Egipto, bet dėl
jis sutinka būti respublikonu par
bių krašto apsaugos ministeriui
Sudano nė viena šalis nenusilei
tijos kandidatu į prezidentus, nea
gen. Eisenhoveris rašo-, kad
tie
džia. Šį reikalą dar labiau pasun
dalykai, del kurių jis buvo atšauk bejojama', kad jis daugiausia dėl
kino neseniai duotas Sudanui nau
tos priežasties ir atsistatydino. Pa
tas iš civilinio gyvenimo prieš
jos konstitucijos projektas, kuris
liktis pareigas Europoje birželio
metus laiko, daugumoje atlikti.
numato palaipsnišką Sudano sie
1 d., kelias bus laisvas aktyviai
Dėl šios ir kitų svarbių priežas
kimą visiškos nepriklausomybės.
čių jis prašo būti atleidžiamas iš
propogandai, ir jeigu tautinė res
Britanija teigia, kad ji negali su
savo pareigų nuo birželio id. ir
publikonu konvencija išrinks
iį
laužyti savo pažado, duoti Suda
perkeltas j neaktyvios (kariškos) ■kandidatų (liepos 17 d.), gen. Einui nepriklausomybe, gi Egiptas
tarnybos laipsnį. Amerikos vyriau
senhoveris gali būti sekančiu
reikalauja pripažinti karalių parū
sybę sutiko tai padaryti. Per spau ■ Amerikos prezidentu. Vargiai yra
ką Sudano karalium ir prijungti
dos konferenciją gen. Eisenhove
pasaulyje valstybės vyrų,
kurie
Sudaną prie Egipto. Egipto vy
ris atsisakė išreikšti savo požiūrų
geriau pažintų Europos, o tuo pa
riausybė tačiau nesipriešintų duo
j Amerikos vidaus politiką, - saky čiu ir Lietuvos reikalus, kaip juos
ti Sudanui didelę autonomiją ir
damas, kad politika neturi jam
pažįsta gen. E.isen'hovleris.
gal už kokių 15 metų visišką ne
kliudyti atlikti jo vyr. karo vado
Iš kitos, pusės generolo pasi
priklausomybę.
pareigų, kol jis tas pareigas einąs.
traukimas iš vyr. karo- vado parei
Tuojau po karę gen. Eisenho
gų yra didėlis nuostolis Europaiveris buvo pakviestas universite Dar nežinoma, kas užims jo vie„IR ŠVIESA IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI'
LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ
to rektorium. Tas pareigas ėjo iki . tą, bet yra minimi du kandida
KONGRESASBERLYNE
...... ........ ~
1050
m.
gruodžio
m.,
kada
prezi

Vargiai rasime pasaulyje tautų,
tai: gen. Ridgway, vyr. Tolimų
gyvybei palaikyti. Jei būtume neį
Š.m. balandžio mėnesio 24-28
Trumanas, gavęs visų ki
sigiję savos spaustuvės, — ,,Br.
kurios- būtų padariusios didesnę
Rytų (ir Korėjos) karo vadas, ir
dienomis Vakarų Berlyne įvyks dentas
tu
valstybių
vienbalsį
pritarimą,
Lietuvis“ turėtų mirti dar šią
pažangą
gen. Gruenther, Eisenhoverio pa.
... švietimo srityje per tok;
Laisvųjų Žurnalistų Federacijos
paskyrė gen. Fisenhoverį NATO
vasarą.
- - ■
dėjėias.
Skyrimą
darys
preziden„„.trumpą
laiką,
kaip
tai
yra
pada

organizacijos
vardas:
(pilnas
karinių pajėgų vadu Europoje.
riusi Nepriklausoma Lietuva.
Pati spaustuvė, tačiau, dar te
ras Trumanas su kitų NATO vals
Tarptautinė Centro, ir Rytų Euro
bestovi kryžkelėje ir jos ateitis
Lietuvos ūkininkas ar darbinin
Per trumpą laika, generolas suortybių pritarimu.
pos, Pabaltijo ir Balkanų Kraštų
kas atsisakė ne tik nuo savo ma yra mūsų visų rankose. Pirmąjį
Laisvųjų Žurnalistų Federacija)
lonumų, bet ir nuo duonos kąsnio,
simtį svarų jau sudėjome. Tikė
trečiasis Kongresas.
kad išleistų savo sūnų ar dukrų
kime, kad ir likusieji svarai su
Numatoma, kad į Kongresą su
į gimnaziją ar duotų jam kitokį plauks, o iš lietuviškos spaustuvės
važiuos iš visų Laisvųjų Vakarų
sklis šviesa ir tiesa, primenanti
išsilavinimą. Tauta norėjo gyven
kraštų per 100 oficialių delegatų
mums, kad mes esame lietuviais
ti šviesoje. Tas, dažnais atvejais,
Pereitą savaitgalį Rusija atsakė
didžiausias gyventojų rūpestis.
ir kitą tiek svečių, JAV, D. Brita
ir neleis mums paskęsti svetimų
vargingai gyvenantis ūkininkas
į vakarų notas, kuriose Rusija
Tačiau Vokietija žino, kad Pots
nijos, ~
Prancūzijos, Vak. Vokietiar darbininkas, nė tik savo vai jų jūroje.
buvo
prašoma
įsileisti
JTO-jos
ir
kt.
kraštų
žurnalistų,
dijos
damo nutarimų, priėmimas reikškus mokė, bet ir pats’ stengėsi
komisiją į rytų Vokietiją, ištirti,
džiutų laikrašėių ir žurnalistinių
tų atsisakymą nuo visų žemių
apsišviesti. Vienintele priemonė
ar
laisvi
rinkiniai
yra
galimi
ąr
sindikatų atstovų.
buvo spauda. Todėl paskutiniai
anoj Oderio-Neisso pusėje.
MOSSADEKAS PRISIPAŽINO
ne. Savo atsakyme Rusija atmeta
Kongresas sumanytas ir organi
siais nepriklausomybės gyvenimo
Vakarų valstybės dabar tariasi
tą sugestiją, nes toks žygis, jos
zuojamas, kaip didžiulė laisvosios
Persijos premjeras dr. Mossalaikais
jau
beveik
kiekviena
šei

su va k. Vokietijos vyria usybe, ko
spaudos protesto
demonstracija
nuomone, būtų priešingas JTOdėkas prisipažino parlamente pa
ma skaitė bent vieną laikraštį.
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prieš geležiniu antsnukiu smaugi
daręs klaidą, manydamas, kad bus
jos įstatams. Sovietai sako, . kad
Jeigu Lietuvoje laikraštis buvo
ma. kad vėl bus pakartotas rei laikomas šeimos būtinybe, tai ką
mą spaudos komunistų valdo
lengva parduoti alyvą. Jis ma
laisvų rinkimų reikalą turi tirti ir
kalavimas, jog JTO-jos komisija
bekalbėti apie reikšmę lietuviško nęs, kad Britanija būsianti pri
muose kraštuose.
prižiūrėti keturios Vokietiją oku
yra geriausia priemonė ištirti lais
Greta organizacinių darbų. Kon puojančios valstybes.
versta pirkti alyvą, bet ją išgel
laikraščio gyvenant
svetimųjų
vu rinkimų galimumams.
greso programoje bus visa eilė
tarpe, tremtyje. Mes, D. Britani bėjo Amerika. Britanija taip pat
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kad
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viešų pranešimų visais Sovietinės
sutrukdę kontraktų sudarymą su
Šis ir kiti paskutinieji Rusijos
jos lietuviai, galime laikyti save
ja niekuomet nesutiks leisti laisvų
priespaudos ir Sovietų
vykdomo
kitomis valstybėmis. Dėl to, Per
žygiai, kaip ekonominė konferen laimingaisiais, nes turime savo
rinkimų
rytų
Vokietijoje.
Pasiū

biologinio bei dvasinio genocido
sija turėsianti perorientuoti savo
cija Maskvoje, rodo, kad Sovietai
savaitraštį, kokio neturi kitų Eu
lydama tą darbą keturioms didžio
aspektais, kelios .spaudos konfe
ūkį, kuris yra blogoje būklėje.
yra .rimtai susirūpinę vakarų vals
sioms
valstybėms,
Rusija
žino,
ropos
kraštų
lietuviai.
Bet
ir
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rencijos Vakarų Pasaulio spaudos
Neturint pajamų iš alyvos šaltinių,'
siškis ,,Br. Lietuvis“ negalės iš reikės daugiau mokesčių, kad su
atstovams, o taipgi diskusijos, da kad ii galės tą darbą pati trukdy tybių žygiais sustriprinti Europos
saugumą
ir
apginkluoti
Vokietiją.
ti, kaip ji padarė su Austrijos su
silaikyti be savos spaustuvės,
lyvaujant ir duodant parodymus
balansuoti biudžetą. Mossadekas
Kremlius nori žūt but įkišti pa
nes prenumeratorių neužtenka jo ragino tarnautojus, kurie yra tur
sovietinės priespaudos liudinin tartimi.
kams.
Savo atsakyme vakarams Sovie galį j ratus, ir tam tikslui yra pa
tingesni, neimti algų.
siryžęs pavartoti visas galimas
Kongreso dispozicijai duodama tai taip pat pažymi, kad Potsdamo
radijo stotis,- per kurią atskirų
Šią
savaitę
Londone
Katyno
žu

priemones. Dėl to ir Rusijos panutarimai dėl Vokietijos sienų yra
dynių komisija pradėjo darbus.
tautybių delegacijos kalbės į savo
siūlymai Vokietijos taikos sutar
pakankami ir galutini. Tuo pačiu
PRANEŠIMAS
Tau apklausta daugelį liudininkų
kraštus už-geležinės 'uždangos.
čiai
sudaryti
nėra
būtinai
vien
ji vėl pakartoja savo reikalavimą
Ryšium
su Velykų atstogomis
ir aukštieji lenkų kariškiai, 1940
Lietuviu žurnalistus atstovauti
Rusijai
pradėti derybas del Vokietijos su piopogandos arkliukas.
Berlyno Kongrese vyksta: F. Ne— 1941 m. buvę Sovietų koncen šis „Britanijos Lietuvio“ numeris
gąli apsimokėti padaryti net ir
tarties ir Vokietijos sujungimo.
veraviėius ir S. Kuzminskas iš-D.
tracijos lageriuose. Surinkta ver atspausdintas viena diena vėliau.
Tuo būdu Sovietai savo propagan realių nuolaidų, kad sulaikius žy tingos medžiagos, įrodančios tik Ateinančią savaitę laikraštis Išei
Britanijos,
E. Turauskas, A.
miai jai nenairdingesnį dalyką —
dą daugiausia taiko j Vokietiją,
Švirmickas ir A. Markevičius iš
ruosius Katyno žudynių kaltinin siąs normaliai.
kur vienybės klausimas yra pats Vokietijos apginklavimą.
Prancūzijos.
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KLAIDINGAS KARAS IR KAS TOLIAU
Rašo

BRONYS

Be abejo, jūs jau pamiršote
Ilgą ir triukšmingą gen. Mac
Arthuro apklausinėjimą specialio
je Amerikos senato komisijoje,
po to, kai praėjusių metų pava
sari prezidentas Trumanas ji at
leido .iš augštųjų pareigų Japoni
joje;- Pacifike ir Korėjos kare.
To apklausinėjimo metu tačiau
buvo iškelta esminių dalykų,
liečiančių Amerikos politiką ir
strategijos klausimus. Iš trijų milionų tada pasakytų žodžių prisi
minkime čia tik keliolika. Juos
pareiškė tuometinis ir dabartinis
Amerikos karo pajėgų vyriausio
štabo viršininkas gen. O. Bradley:
— anot jo, gen. MacArthuro stra
tegija (išvyti iš šiaurinės Korėjos
bolševikus, bombarduoti Mandžiūriją ir eventualiai raudonąją Ki
niją) „(veltų mus i klaidingą karą,
klaidingoje vietoje, klaidingu lai
ku, prieš klaidingą priešą“...
Tikslesnio ir sklandesnio išsi
reiškimo, rodos, nebūtų galima ir
norėti. Praėjo jau kone metai, ir
mes visi matėme, su kokiu nuošir
dumu ir užsispyrimu Amerikos
politinė ir karinė vadovybė lai
kėsi ir tebesilaiko tos mipties.
Karas nepasibaigė, jo paliaubų
derybos kartais pasiekdavo visiš
ko idijotiškumo laipsnį, iždas
pompavo naujus bilionus dolerių,
tuo pat metu stiprėjo nauji karo
grėsmės židiniai Azijoje, ypač
Burmoje, Malajuose, Indokinijoje.
Gen. Bradley tie keli žodžiai gal
geriausiai išreiškia Amerikos pa
žiūrų painumą ir veik tikrą tra
giškumą. Klaidingas karas... —
reiškia, ne tas karas, kuris atitiktu
Amerikos interesą, kuris ką nu
lemtų, būtų prasmingas. Klaidin
ga vieta... — reiškia, ne čia, ne
Korėjoje sprendžiasi ir turi išsi
spręsti esminiai pasaulio konflik
tai. Klaidingas laikas... — reiškia,
ne praėjusiais metais ir gal dar ne
šiais metais dera visu griežtumu
ir visu pločiu pasipriešinti pasau
linei komunizmo grėsmei. Klai
dingas priešas... — reiškia, ne
šiaurės, korėjiečiai, be abejo ir
ne raudonoji Kinija, bet už jų nu
garos stovintis kitas režisierius,
tikrasis ir pagrindinis priešas,
kuris tebesilaiko šešėlyje ir „for
maliai“ šiame kare dar negalimas
paliesti.
Sovietų Rusijai tie gen. Brad
ley žodžiai, be abejo, buvo labai
{domus ir autoritetingas tikrojo
amerikiečių nusistatymo apibūdi
nimas. Komunizmo vadai iš to pa
sidarė reikiamas išvadas tolesnei
savo taktikai. Tai atsispindėjo pa
liaubų derybose Korėjoje, tai at
sispindi ir kituose karo židinuose
Azijoje. Jų esmė ir tikslas — kelti
galimai daugiau karų ir konfliktų,
kurie būtų „klaidingi", vyktų
„klaidingoje vietoje“, „klaidingu
laiku“ ir kur priešas būtų vis ne
tas tikrasis bet „klaidingasis“.
O Amerika ir jos sąjungininkai
gavo ir toliau tebegauna vis ne
tikrą karą, su netikrais priešais,
labiausiai netikusiose vietose ir
tokiu laiku, apie kurį manoma,
kad jis dar netinkamas, kad dar
nepakankamai pasiruošta ir kitos
įvairios aplinkybės tam dar nė
GEORGE ORWELL

RAILA,

mūsų bendradarbis Amerikoje

ra išnokusios. Visa tai kaštuoja
daug pinigo, ne visai mažai krau
jo, prestižo netekimo, pasaulio
komunistų savijautos gerėjimą,
beprasmišką ir perankstyvą ge
riausių rezistencinių pajėgų susi
naikinimą kraštuose anapus gele
žinės uždangos...
*
*
•

Yra įspūdis ,kad ši tragiką gali
kiek užtrukti,— jei ji neužtruks,
demokratijų nelaimei, ilgoką lai
ką. Amerika viduje dabar prade
da gyventi prezidento rinkimų
karštligę, kuri tęsis ligi vėlybo
rudenio. Dabartinės „tragiškosios"
politikos reiškėjas prez. Trumanas
pažadėjo nebekandidatuoti. Jei
būtų išrinktas kitas demokratų
partijos kandidatas, vyriausybės
nusistatymas vargu greit ir es
miškai keistųsi. Jei laimėtų res
publikonų Taftas, izoliacionizmas
bent pradžioje tikriausiai sustip
rėtų. Bet jei respublikonas, tai,
greičiau gali laimėti gen. Eisenhoweris, ir tuo atveju tektų laukti
labiau savarankiško Amerikos
politinės ir militarinės linijos per
kainojimo. Kuria kryptimi, —
nebūtų išmintinga pranašauti.
Klaidingas ar'teisingas kai as,
klaidinga ar teisinga taika, tai bus
reikalas, dėl kurio anksčiau ar
vėliau turės aiškiau apsispręsti
tiek Amerika, tiek likusis laisvasis
pasaulis.
Rusija ir satelitai propagandi
niais sumetimais gali rėkti ir
skųstis, kad Amerikos imperialis
tai ruošiasi karui ir siekia juos
„užgrobti". Bet iš gen. Bradley

žodžių, iš prezidento Trumano ir
Achesono pareiškimų, o svarbiau
sia iš realių veiksmų per praėju
sius ir šiuos metus jie gana gerai
žino, kad Amerika yra rimtai pa
siryžusi tik tolimesnį bolševizmo
plėtimąsi sulaikyti, bet neketina
atakuoti pačią bolševizmo širdį,
Maskvą, net nereikalauja Rusiją
atsitraukti i prieškarines ribas
Europoje, o Čiangkaišekui neduo
da paramos atstumti rusus į seną
sias ribas Azijoje. Tai žinodami iš
pareiškimų ir matydami iš darbų
bolševikai visai ramiai ir be perdidelės rizikos gali organizuoti
vis naujus ir naujus „netikrus“
kariukus, netikrose vietose, prieš
„netikrus priešus“. Vienintelė ri
zika — tai apskaičiuoti, kada lai
kas demokratijų kraštuose bus
laikomas dar „klaidingas“, o kada
gali ateiti momentas, ir tai neti
kėtai, kada šie nuspręs, jog gal
jau atėjo „teisingas" laikas ir kant
rybės taurė jau perpildyta.
Man rodos, kad gen. Bradley
žodžiai nėra pasenę. Jie tobuliau
siai išaiškino Amerikos laikyse
nos būdą Korėjoje ir išaiškina jos
laikyseną visais kitais klausimais.
Vartydamas gen. MacArthuro ap
klausinėjimo raporto begalinius
puslapius, negaliu rasti daugiau
tikslesnių žodžių ir realesnio Ame
rikos politikos apibūdinimo. Drau
ge vėl pabrėžiu, — ir tragiškesnio
apibūdinimo. Man neatrodo ko
miška, kai reikia elgtis ne pagal
savo norą, o pagal priešo diktatą.
Kariauti ir eikvotis su „netikru
priešu“, netinkamoje vietoje ir
užkulisinio priešo nustatytu, bet
ne savo pasirinktu geriausiu
laiku.

EUROPIEČIO LAIŠKAS
BEVANUI
Žinomas ispanu istorikas, filozofas ir kritikas, Salvadore de
Madriaga, prieš kurį laiką „Man
chester Guardian“ skiltyse pas
kelbė būdingą šiems laikams at
virą laišką Bevanui.
čia duodame šio laiško san
trauką :
„Daugelis mūsų europiečių, pa
saulio piliečių, D. Britanijos drau
gų ir gerbėjų, nesusirišę jokiais
saitais su konservatorių pažiūro
mis, su pasibaisėjimu seka Tams
tos veiklą ir mūsų nustebimas
Tamstos gabumais yra žymiai di
desnis už tą naudą, kuri tais ga
bumais yra Tamstos daroma.
Tamstos inteligentiškumą gerbia
me daugiau, už Tamstos pažiūras,
bet tuo pačiau negalime atsipei
kėti, kaip tai atsitiko, kad toks
aštrus protas gali būti toks aklas
aiškiai apčiuopiamiems reiškiniams
— mūsų kovai, kovai — gyventi
ar mirti“.
„Akivaizdoje norime turėti prin
cipus, bet ne asmenis“ — Tams
tos pasakyti žodžiai Durhame. Ko
munizmo pavojus, jei toks ir yra,
jis kyla ne iš karinių planų, bet
iš nesugebėjimo išlyginti skriudų
Vakarų visuomenėje. Viena prie
žasčių yra ir ta, kad konservatoriai
sugeba tik armotų kategorijomis
Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Ir atsiminkime, draugai, jūsų pasiryžimas niekad neturi su
klupti. Jokie argumentai neturi jūsų suklaidinti. Niekad neklau
sykit, kai jie sakys jums, esą žmogus ir gyvuliai turi bendrus in
teresus, esą jo gerovė esanti ir jūsų gerovė. Visa tai melas. Žmo
gus netarnauja jokios kitos būtybės interesams, išskyrus jo paties
irteiesus. Ir tarpe mūsų, gyvulių, tebūnie tobula vienybė, tobula
draigystė kovoje. Visi žmonės priešai. Visi gyvuliai — draugai.
Tu.> akimirksniu kilo pasibaisėtinas triukšmas. Majorui kal
bant, keturios didelės žiurkės išlindo iš savo urvų ir sutūpė jo kal
bos klausytis. Staiga šunės metė i jas žvilgsnį, ir tik skubus šuolis
į t rvus išgelbėjo jų gyvybę. Majoras iškėlė skeltanagię, kad
nurimtų.
— Draugai, — tarė jis, — štai klausimas, kuris turi būti iš
spręstas. Ar laukinės būtybės, tokios, kaip žiurkės ir triušiai, yra
mūsų draugai ar priešai? Pastatykime tai balsavimui. Aš pateikiu
tą klausimą susirinkimui: ar žiurkės draugai?
Balsavimas buvo įvykdytas nedelsiant, ir dideliu balsų dau
guma buvo nutarta, kad žiurkės draugai. Tik keturi buvo priešin
gos nuomonės; trys šunes ir katė, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo
balsavusi už abi puses. Majoras traukė:
— Aš mažai teturiu ką pridurti. Kartoju tik: visuomet atsi
minkit savo pareigą būti Žmogaus ir visų jo žygių priešais. Kiek
vienas, vaikštąs dviem kojom, yra priešas. Kiekvienas vaikštąs ke
turiom kojom arba turįs sparnus, yra draugas. Atsiminkite taipgi,
kad kovoje su žmogumi jus neturijte panėšėti į jį. Net ir tada, kai
jį nugalėsit, neprisiimkit jokių jo blogų savybių. Nė vienas gy
vulys neturi gyventi namuose, miegoti lovoje, dėvėti drabužius,
gerti alkoholinius gėrimus ar rūk yti tabaką, paliesti pinigą ar vers
tis prekyba. Visi žmogaus įpročiai yra blogis. Ir už vis labiau,
nė vienas gyvulys neturi vartoti priespaudos kitų gyvulių atžvilgiu.
Silpnas ar stiprus, sumanus ar bukaprotis — visi mes esame bro
liai. Nė vienas gyvulys niekad neturi nužudyti kitą. Visi gyvuliai
yra lygūs.
O dabar, draugai, aš papasakosiu jums pereitos nakties savo
sapną. Aš negaliu to sapno jums nusakyti. Tai buvo sapnas apie mū
sų žemę, kokia ji bus, kai išnyks Žmogus. Jis priminė man šį tą, ką
buvau (jau seniai pamiršęs. Prieš daugelį metų, kai buvau dar ma
žytis paršiukas, mano1 motina ir kitos kiaulės paprastai dainuodavo
seną dainą, kurios tik gaida ir pirmieji trys žodžiai joms tebuvo
žinomi. Aš žinojau tos dainos gaidą kūdikystėje, tačiau dabar ji se
niai jau buvo išnykusi iš mano atminties. Ir štai pereitą naktį, ji
man prisiminė sapne. To maža >— mano atmintin sugrįžo ir dainos
žodžiai, kurie, esu tuo įsitikinęs, buvo gyvulių dainuoti senais lai
kais Ir kurie vėliau išnyko iš visos eilės kartų atminties. Aš sudai

samprotauti — jaa yra faktas, kad
vienintelis atsakymas sovietiniam
komunizmui — pakeitimas vaka
ruose visuomeninės
santvarkos,
kurio, deja, jie, konservatoriai,
neįveikia nuryti“ — tai vėl
Tamstos žodžiai, pasakyti Jar
row‘e.
Tebūnie man leista iš šito pa
veikslo išbraukti konservatorius
ir stabtelėti tik prie Tamstos poli
tinės filozofijos- Argi iš tikrųjų
Tamsta tiki, kad komunizmo pa
vojui pašalinti užtektų pakeisti
visuomeninę santvarką ?Ar Tamsta
iš tikrųjų tiki, kad yra Europoje
bent viena valstybė, patekusi so
vietinio komunizmo orbiton vien
tik todėl, kad jos politinė ir vi
suomeninė santvarka buvusi ne
pakankamai gera? Ar Tamsta tiki,
kad jei ne brutali raudonosios ar
mijos intervencija, atsirastų bent
vienas Europoje kraštas, sutinkąs
laisva valia su rėžimu, kuris su
griauna profesines sąjungas, atima
teisę streikuoti, užgniaužia spau
dos laisvę, politines pažiūras, ti
kėjimo ir susirinkimų laisvę, rė
žimas, kuris bet kokią opoziciją
kiša į koncentracijos stovyklas,
kurios yra ne kas kita, kaip prieš
kambariai į kapines ?!
Tamsta esate pareiškęs, kad

LIETUVIS

niekados nesutiktumei su bet ko
kiomis derybomis su gen. Franco.
Nerasite ispano — emigranto, ku
ris negirtų Tamstos už šitokią
nuomonę. Bet kur Tamstos prin
cipai ? Jeigu negali būti kalbos
apie derybas su Fraco, tai kodėl
ir kaip galima tartis su Stalinu?
G apie tai juk Tamsta galvojote,
kalbėdamas Jarrow'e: „Pradėkite
dirbti taikai, o ne amžinai tik ka
rui. Pradėkite kalbėti apie taiką,
pradėkite dirbti taikos labui“, ši
toksai pasakymas vertas ypatingo
pasigailėjimo, nes jis aiškus
Maskvos sekimas. Tamsta esate
patyręs politikas ir nesate aklas
tokios politikos išdavoms. Tams
tos šitie žodžiai bus cituojami vi
so pasaulio stalininėje spaudoje,
o Tamsta pats būsite išgarbintas,
kaip naujas karys, kovoje dėl
„taikos“, kurios melaginga pro
paganda neturi sau lygaus pavyz
džio mulkinimui pilkesnių už
Tamsta žmonių.
Ar visoje šitoje veikloje Tamsta
turite kokius nors principus ?. . .
Labai dažnus Tamstos ir Tams
tos draugų pasisakymai skamba
taip, tarsi norėtumėte atiduoti
Stalinui pusę Europos tam, kad
tik Britanijos darbininkų gyveni
mo standartas liktų nepaliestas.
Ar tai yra Tamstos principai?
„Taigi kas, — galėtumei Tams
ta atsakyti — karas ? Jei nieko
negalime padaryti nelaimingie
siems išgelbėti — liaukimės jais
rūpintis. Bet dar yra eilė tuo klau
simu atsakymų.
Ar Tamstos sąžinės balsas su
tinka, kad rytų Europos tautos
amžiams liktų vergijoje? Tegu
Dievas apsaugo, kad dabartinės
kovos išsiplėstų į karštą karą, bet
dvasinis karas turi tęstis tol, kol
rytų Eurėpos gyventojai neša
priespaudą ir mes privalome būti
su jais prieš pavergėjus, bet ne
su pavergėjais prieš juos, žino
ma,, tai yrą suprantama, jei, kaip
Tamsta kalbi, turima galvoje tik
principus. Gynyboje to, kas yra
teisinga — glūdi milžiniška jėga.
Atsisukime nuo to, kas yra tiesa,
vien tik todėl, kad taip yra pato
giau, slepiasi supuvimas.
Kas liečia karą, tai jis, reikia
pasakyti, vra jau įsibėgėjęs. Ka
ras tai nėra virtinė atskirų kovų.
Karas, tai valios susirėmimas,
šiandien karas vyksta tarp komu
nistų ir liberalų - demokratų va
lios. Karštas karas keliose Azi
jos taškuose, šaltas karas vakarų
Europoje ir taip pat karštas karas
lytų Europoje.
Kasdien šimtai,
tūkstančiai rvtų Europos gyvento
jų eina į lėtą merdėjimą į kon
centracijos stovyklas, arba į grei
tą mirtį prie likvidacijos sienų.
Tai jie sudaro mūsų pirmąją gy
nybos liniją. Ir kol jie ten už mus
rytų Europoje miršta, mes, Tams
tos lūpomis tariant, „turime lai
mės gyventi patogioje pasaulio
dalyje“. Ar Tamstos principai yra
tokie, kad atsukus jiems nugara ’
Jeigu iš tikrųjų jie tokie, tai.
pagaliau, jie yra mums visiškai
aiškūs. Tiesa pasakius, nėra jie
jau tokie garbingi ir toli numatą,
bet taip pat nėra pagrindo jųių
nesuprasti. Tamstos principus ga
lima būtų šitaip suglausti: „Ti
kiuosi išlaikyti savo gyvenimo
standartą taip ilgai, kol rytų Eu
ropos gyventojai išlaikys savo
mirties standartą“. Koks tada, pa-

nuosiu jums tą dainą dabar, draugai. Esu senas, ir mano balsas užki
męs, tačiau, kai pamokysiu jus gaidos, geriau ją dainuoti jūs galė
site patys. Ji vadinasi: „Anglijos Galvijai“.
Senasis Majoras atsikrenkštė ir užtraukė dainą. Kaip jis' buvo
pasakęs, jo balsas buvo tikrai kimus, tačiau jis dainavo pakanka
mai gerai. Tai buvo gyva daina, kažkas tarp „Klementinos“ ir „Kukaradžos“. Skriejo žodžiai:

Anglijos galvijai, Airijos galvijai
Visų šalių ir klimatų galvijai,
Džiugios naujienos paklausykit
Apie auksinius ateities laikus.
Anksčiau juk ai vėliau ateis diena,
Žmogus tironas bus parblokštas,
Ir derlingieji Anglijos laukai
Bus mindomi tiktai galvijų.

Išnyks žiedai iš mūsų šnervių,
Nukris pakinktai nuo sprandų, .
Pentinus ir žabokles rūdys grauš,
Jau amžiais nebepliaukš žiaurus botagas.

Sapnuos neprisapnuojamo brandumo
Kviečiai ir miežiai, avižos ir šienas,
Ir dobilai, ir runkeliai ir pupos,
Tas viskas mūsų bus nuo tos dienos.

Skaisčiai spindės mums Anglijos laukai,
Grynesnis bus vanduo upeliuos,
Saldžiau vėjelis pūsčios po pievas
Tą dieną, kuri laisvę mums atneš.
Dėl tos dienos visi mes turime dėt triūsą savo.
Nors tektų net prieš jai išauštant mirtį;
Ir karvės ir žirgai, ir žąsys, kalakutai,
Visi dėl laisvės turime darbuotis.

Anglijos galvijai, Airijos galvijai,
Visų šalių ir klimatų galvijai,
Klausykite ir skleiskite naujieną
Apie auksinius ateities laikus.
Tos dainos dainavimas sukėlė gyvuliuose laukinį susijaudinimą.
Majorui dar nepasiekus dainos galo, jie patys pradėjo (ją dainuoti.
Net ir kvailiausi iš jų tuoj pat pagavo gaidą ir kelis žodžius, o su
manieji, būtent, kiaulės ir šunes, kelių minučių tarpe ištisai visą
dainą išmoko atmintinai. O tada, po kelių įžanginių bandymų, visas
ūkis suskambo baisiai harmoningai dainuojamais „Anglijos Galvi
jais“- Karvės dainą mykė, šunes ją -unkštė, avys ją bfrbė, arkliai
džiaugsmingai ją žvengė, antys ją kvarkė. Visi jie buvo tiek susi
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IS KAPELIONO
UŽRAŠŲ
MINTYS IR SVARSTYMAI

Berods, šv. Augustinas tvirtino,
jog žmogaus siela pačia savo pri
gimtimi yra krikščioniška.
Nuo to laiko, kad Kristus ėmė
skelbti Gerą Naujieną, kažin kas
nepaprasto pradėjo fermentuotis
žmogaus sieloje. Jis ėmė ne tik
skirti gera nuo blogio, bet ir pradėjo arba veržtis j gėrį, arba
grimsti į blogio tamsumas.
Žmogus, pažinęs Kristų ir Jo
skelbiamą mokslą, turėjo laisvai
apsispręsti: už ar prieš Kristų.
Juk ir anais gyvo Kristaus laikais
vieni džiaugsmingai
šaukė —
Alleliuja!, kiti gi piktai rėkė —
Prie kryžiaus Jį 1
Ligi šio laiko kiekvieno žmogaus
sieloje vyksta tyli kova dėl Die
vo. Taigi, keičiasi laikas, vardai,
kovos laukas, tačiau kovos esmė
lieka ta pati: už ar prieš Kristų.
SAVI SU SAVAIS

Mūsų žmonės visur keliauja
su savo kunigais.
Kilo emigracija į Anglijai, —
su dirbti pasiryžusiais keliavo ir
kunigai. Kurį laiką pildė savo įsi
pareigojimus dirbti (kai kurie net
indus valgyklose plovė), vėliau
buvo atleisti nuo fizinių darbų,
kad savo tautiečiams dvasiniuose
reikaluose talkininkautų.
Nerimsta žmonės ir toliau: ke
liauja ir iš čia į kitus kraštus.
Neatsilieka nou jų ir kunigai: jau
net trys jų pasistūmėjo toliau kar
tu su savo ganomaisiais. Gal ku
ris ir paskubėjo, gal kuriam per
daug įkyrėjo darbo ir gyvenimo
sąlygos Anglijoje, gal kuris ir
nesuprastas pasijuto.
Dviejų 'savaičių bėgyje pada
riau didelį vingį: aplankiau Mexborough,
Doncasterio,
Petterborough ir Nottingham'o lietu
vius. Pamaldų metu, pagal vietos
lietuvių skaičių, dalyvavo nuo še
šių iki kelių šimtų maldininkų.
Noriau renkasi į savo pamaldas
lietuviai, gyveną privačiai ir pla
tesniuose plotuose (Nottingham,
Bradford, Rochdale,
Halifax) ;
jiems prieš ir po pamaldų susida
ro proga pasimatyti, pasikalbėti,
atsigaivinti.
Sunkiau sukviesti
stovyklose gyvenančius, kai jiems
bendras ir ankštas stovyklinis
gyvenimas, tur būt, iki gyvo kau
1c įkyrėjo. Tačiau .visur pastebi
mas bendras faktas: lietuviškos
pamaldos sutelkia ne tik įvairaus
amžiaus, bet ir įsitikinimų žmones,
kurie trumpa valandėlę pagyvena
lietuviška religine dvasia, trumpai
d-fitai apsimąsto, na — ir pasimel
džia.

galiau, yra skirtumas tarp Tams
tos ir besielių seno rėžimo kapi
talistų, kuriuos Tarpsta taip
aistringai plakate? Kapitalistai tu
ko alkanų
azijatų sąskaiton,
Tamsta bujoji laisvėmis ir gerbū
viu saskaiton alkanų rytų Euro
pos kalinių.
(Brd.)

Noriai atiduoda mūsų žmonės
ciesoriui — kas ciesoriaus, Dievui
— kas Dievo. Turėdami savo ku
nigą, mielai pasinaudoja jo reli
giniais pįįarnavimais, atlikdami
išpažintį, priimdami sakramentus.
Lietuvis džiaugiasi lietuvio kuni
go ir sutuoktas, ir išklausytas;
džiaugiasi, kai ir jo kūdikis savo
kunigo pakrikštytas ar numirėlis
palaidotas. Savo kunigo žodis jam
giliau ir į sielą sminga, ir geriau
suprantamas. Ir pats savo kunigo
geriau suprastas pasijaučia.
AUGA JAUNOJI KARTA

Kur tik susikuria didesnė lietu
vių kolonija, ten ir savi vaikai,
žiūrėk, krykščia, pokštus taiso.
Liūdime, kai paaugliai pradeda
noriau (ir lengviau 1) anglų kal
ba (taigi, ne lietuvių) kalbėti.Kur
galime, steigiame jiems mokyk
las, rengiame pramogas, kad,
tarpusavyje bendraudami, (prastų
daugiau sava kalba kalbėti. Ta
čiau nevisur galime padėti tė
vams savo vaikus auklėti lietu
viškoje drąsioje, ir tada ant tėvų
pečių krinta dar didesnis rūpestis
ir atsakingumas.
Pasitaiko liūdnų vaizdų: vienur
lietuvių vaikai pas lietuvį kuni
gą mėgina net išpažintį anglų
kalba atlikti, kitur lietuviškai kal
ba laužytu liežuviu, o lietuviškos
knygos visai nepaskaito.
Tačiau yra ir gražių pavyzdžių,
kai vaikai, čia Anglijoje gimę, kal
ba taisvklinga lietuvių kalba, žino
daugybę lietuviškų dainų ir eilė
raščių ir tuo net suaugusius ste
bina.
Nottinghame pažinau ketverių
n etukų Vandute, kuri moka apie
penkiolika lietuviškų dainų, visą
pluoštą eilėraščių ir pati giriasi
esanti žemaitė. Ji daug kartų ir
scenoje pasirodė — lietuviams ir,
specialiai pakviesta, anglams. Ir
gėlėmis apdovanota buvo.
Pažįstų Halifaxe berniuką, ku
ris lietuviškomis pasakomis domi
si ir įdomiai eilėraščius deklamuo
ti mėgina. Tačiau pažįstu lietu
viukus, kurie tarp savęs anglų
kalba kalba, nė vieno lietuviško
eilėraščio nemoka ir mieliau do
misi komikais, nei letuviška
„Eglute"...
Jaunoji karta auga. Kokia ji
užaugs, priklauso nuo šių dienų
lietuviško auklėjimo ir tėvų dė
mesio. Jei niekas jais nesirūpina,
jei palieka anglų mokyklos ir tos
mokyklos draugų įtakoms, — iš
anksto galima spėti, kad po ku
rio laiko jie bus nesugrąžinamai
nutolę nuo savo tėvų kalbos ir
papročių.
■* - * «
Lietuvis šiandien gyvena ypa
tingus laikus.
Ačiū Dievui, jis dar yra stip
rus-ir žino, kur tos stiprybės
jieškoti. Tremtis nėra nei bausmė,
nei anaiptol palaima, bet skaudi
pamoka ir nelaimė. Tačiau reikia
tikėtis, kad tremties lietuviai šios
pamokos ne tik nepamirš, bet dar
gi. dvasiniai sustiprės ir grįš į
savo Tėvynę atgimimo ugnį neš
dami.
J. Kuzmickls

žavėję daina, kad sudainavo ją ištisai penkis kartus iš eilės ir būtų
galėję traukti ją per visą naktį, jeigu nebūtų sutrujcdyti.
Deja, triukšmas prižadino Mr. Jones'ą, kuris pašoko iš lovos,
įsitikinęs, kad į kierpą įslinko lapė. Jis griebė miegamojo kerčioje
nuolat stovėjusi šautuvą ir paleido užtaiso Nr. 6 šūvį į tamsą, šratai
žerstelėjo į daržinės sienas, susirinkimas staiga nutrūko. Visi išlaks
tė į savo miegamas vietas. Paukščiai užšoko ant laktų, gyvuliai
įsitaisė šiauduose, ir su vienu akimirksniu visas ūkis sumigo.
II

SKYRIUS

Po trijų dienų senasis Majoras ramiai pastipo savo guolyje. Jo
kūnas buvo sudegintas sodo atkalnėje.
Tai buvo kovo mėnesio pradžia. Artimiausių trijų mėnesių bū
vyje pasireiškė daug slaptos veiklos. Inteligentiškesniems ūkio gy
vuliams Majoro prakalba suteikė visiškai naują pažiūra į gyvenimą.
Jie nežinojo, kada Majoro pranašautas Sukilimas įvyks, jie netu
rėjo pagrindo manyti, jog tai įvyks jų pačių gyvenimo būvyje, tačiau
jie aiškiai matė, kad rengtis jam yra jų pareiga. Mokymo ir organi
zavimo darbas savaime atiteko kiaulėms, kurios visuotiniai buvo
žinomos, esa,nt visų gyvulių sumaniausios. Iš kiaulų tarpo visų žy
miausi buvo du kuiliai, vardu Sniego Kamuolys ir Napoleonas, ku
riuos Mr. Jones augino pardavimui. Napoleonas buvo didelis, veikiau
laukinės išvaizdos Berkshir’o veislės kuilis, vienintelis berkširas
ūkyje, ne plepis, bet turįs savarankiško vardą. Sniego Kamuolys
buvo gyvesnė už Napoleoną kiaulė, greitesnės kalbos ir išmoningesnis, tačiau nebuvo laikomas esąs tokio pat gilaus būdo. Visos kitos
vyriškos lyties kiaulės ūkyje buvo tai penimi paršai. Žinomiausias
jų tarpe buvo nedidžkis, riebuilis, labai apskritų žandų, mirkčio
jančių akių, gyvų judesių ir veriančio balso paršas vardu Skundi
kas. Jis buvo puikus kalbėtojas, ir, kai jam tekdavo įdodyti kokį
sunkų dalyką, jis paprastai šokinėdavo iš šalies j šalį ir krutindavo
uodegą, kuri atrodė kažkaip labai įtikinanti. Kiti apie Skundiką
sakydavo, kad jis gali paversti juodą į baltą.
Tie trys perdirbo senojo Majoro mokymą į išbaigtą mintijimo
sistemą, kuriai jie suteikė Animalizmo vardą. Po keletą naktų sa
vaitėje, Mr. Jones’ui užmigus, jie šaukdavo slaptus susirinkimus
daržinėje ir aiškindavo Animalizmo principus kitiems. Pačioje pra
džioje jie buvo susidūrė su dideliu bukaprotiškumu ir abejingumu.
Kai kurie gyvuliai kalbėdavo apie ištikimybės pareigą Mr. Jones’ui,
kurį jie laikė esant „Šeimininku“, arba paprastai pastebėdavo, kad:
„Mr. Jones mus šeria. Jeigu jis pasitrauktų, mes pastiptume badu.“
Kiti vėl, pavyzdžiui, klausdavo: „Kodėl mes turime rūpintis tuo. kas
Įvyks mums mirus?" arba: „Jeigu tas Sukilimas įvyks kiekvienu
atveiu, tai koks skirtumas, ar mes darbuosimės dėl jo ar ne?", ir
kiaulės turėjo daug sunkumų jiems įrodipėti, kad tai.yra priešinga
Animalizmo dvasiai. Kvailiausia klausima buvo pastačiusi Mo(lie,
baltoji kumelė Visu pirmiausia ji paklausė Sniego Kamuolį:
— Ar po Sukilimo tebebus cukrus?
(bus daugiau)
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bar žada palikti privatų ūkį smul
kiam
ūkininkui,
amatininkui,
smulkiam prekybininkui. Pramo
nėje „gamybos priemonės suvi
suomeninamos". Bet žemės ūkis'
lėšos. Taigi ir čia reikia ieškoti
būdų negalavimus pašalinti. Jų paliekamas privatinėje nuosavybė
yra. Reikia tik geros valios, ini je tiek, kiek jis išdirbamas ūkiniciatyvos ir pastangų. Laikraščių ninko šeimos jėgomis, pagal J.
redakcijos šia prasme daug ką pa Rudaki (ir Lietuvos bolševikus),
daryti negali. Jos neturi nei savų kad nebūtų vieno žmogaus tšnau
cinkografiių, nei kitų priemonių, o dojamas kitas. O taip jau būtų,
jei ūkininkas pasisamdytų pieme
klišių pagaminimui reikia daug
lėšų, kurių jos neturi. Tad ir šiuo nį. Bet visas tas nuolaidas ir bol
reikalu į pagalbą turi- ateiti visuo ševikai buvo palikę sovietinėje
menė, ypač organizacijos. Įsidė Lietuvos konstitucijoje, kurias
mėtina, kad organizacijos veikla panaikino tik pereitų metų gruo
yra nepakankama, jei ji reiškiasi džio men. 26 d.
vien tik susirinkimų sušaukimu,
LSDP savo gairėse skelbia, kad
juose dalyvavimu ir pasikalbėji ji, kaip ir iš viso socialistinis
mais. Ir nepakanka tik kurti pla sąjūdis „stato sau visai aiškų,
nus ir nagrinėti teorijas. Organi viešai skelbiamą tikslą — vado
zacija ne tik kuria, planuoja ir vauti kapitalizmo pavergtiems ir
sprendžia, bet ir vykdo. Tik kon išnaudojamiems darbo žmonėms
krečių uždavinių vykdyme yra jos jų kovoje už išsilaisvinimą ir už
esmė. Vienu iš tokių konkrečių
naujos, socialistinės santvarkos
planų galėtų būti ir savo spau įgyvendinimą“. Bet taip diena iš
dos iliustravimas. Jei jau ne ben dienos, lygiai tais pačiais žodžiais
dro pobūdžio vaizdai, tai bent jų kalama šiandien lietuviams pa
veikla turėtų atsispindėti spaudo vergtoje, kankinamoje Lietuvoje
je. Tai jos galėtų padaryti savo kad jie jau išvaduoti iš kapitaliz
lėšomis. Toks būdas yra papras mo pavergimo, kad ten socialisti
tas ir prieinamas, nes tai, ką gali nė santvarka yra pilnutiniai įgy
padaryti keliolika, kelesdešimt, ar vendinta.
net keli šimtai organizacijos pa
Visai teisingai sako J. Rudakis,
dalinių, to jokiu būdu negali pa
kad socialinio teisingumo, laisvės
daryti viena laikraščio redakcija,
ar leidėjas. Ir taip, jeigu vienas ir brolybės šūkis bus artimiausias
organizacijos skyrius sutiktų me daugumai tautiečių, norėtume tik
tų bėgyje iliustruoti tik vieną sa pridėti — ir tyro išlaisvinto lietu
vo laikraščio numerį, tai mūsų viškumo šūkis, bet kada tie šūkiai
laikraščiai mirgėte mirgėtų lie lietuviams nebuvo artimi? Ir ar
šių tikslų siekimas yra tik socia
tuviškais vaizdais ir veikla. O
lizmo privilegija?
kiek tai būtų naudos skaitytojui,
Nežiūrint visai teisingų minčių
ypač tam, kurio dvasia yra ati
trūkusi nuo tautinio grožio ir tė minėtose gairėse, kurių neviena
yra įgyvendinta kapitalistiniuose
vynės meilės, (b.d.)
kraštuose, vis dėlto, atrodo, kad
A. Kalnius
mūsuose dar nėra išgyventa uto
pijų ir pereito šimtmečio teorijų
ir užmirštama, kad siekiant „pa
gal planą“ lietuvį išlaisvinti so
cialistinėje santvarkoje, galima jį
vergu paversti. Visaip ten su jo
laisvę gali išeiti pagal tas gaires.
Jose sakoma „socialistinė bend
ruomenė kiekvienam jos nariui
uždeda pareigą dirbti jam tinka
mą ir laisvai pasirenkamą darbą,
bet kartu kiekvienam tą darbą
užtikrina, siekdama kiek gaJiint
DĖL TO SOCIALIZMO
. Nedrąsu yra ginčytis Laisvoje pilniau išnaudoti bendruomenės
Tribūnoje ar socializmas (R. Gau gamybinį pojėgumą (mano pa
rys) jau atgyveno, arba jis dar braukta). Tad, tas „laisvai pasi
turi ateitį (J. Rudakis). Pradžio renkamas darbas“ žadamas gana
je tegu kalba patys socialistai: savotiškai kiekvienam užtikrinti,
„socialistinis sąjūdis pasidarė ka idant bendruomenės gamybinis
pitalizmui ir visai jo sukurtai pajėgumas būtų, kaip sakoma, pil
santvarkai piktas priešas. Jo prie niau išnaudotas. Tokioje socialis
šų eilėn dedasi visi kapitalistinės tinėje santvarkoje gali susidaryti
santvarkos talkininkai bei paly pavojus išlaisvintam lietuviui pa
dovai. Socialdemokratija supran virsti vien tik gamybine darbo
ta, kad jos siekimas idealas... tu jėga, besieliu robotu.
Visi tie klausimai verti didesnio
ri būti iškovotas, nugalint jo prie
šininkus“. šitaip rašoma Lietu nagrinėjimo ir pasisakymų. Verta
vos Socialdemokratų
Partijos tik būtų prisiminti, kad kol kas
(LSDP) programinėse gairėse, iš socialistinė santvarka tėra pilnai
leistose LDSP užsienių delegatu— „įgyvendinta“ Sovietų Sąjungoje.
S. Žymantas
ros New Yorke 1951 metais. To
liau tose gairėse rašoma: „kapi
talistinis ūkis ir jos sukurta vi SKAITYTOJAI
RAŠO
suomeninė santvarka pati save
BARBARIZMŲ
REIKALU
išgyveno, pati įrodė s.avo nesuge
Š.m. kovo 20 d. „Britanijos Lie
bėjimą būti žmonijos tolimesnės
pažangos pagrindu ir turi užleisti tuvio“ 12 Nr. atkarpoje atspaus
vietą naujoms ūkininkavimo for dinta ištrauka iš jau išėjusios Jo
moms ir su tuo surištiems nau no Gailiaus knygos „Kartuvės“.
Šioje knygoje literatūrine for
jiems socialiniems santykiams
ma vaizduojama mums taip opi
visuomenėje". Ir dar toliau rašo Tėvynės
vadavimo problema ir
ma, kad „kapitalistinis ūkis „su mūsų patriotų
tautos gelmėje, kai
skirstė pačią visuomenę į dvi pa mo aplinkumoje,
kova dėl laisvės
grindines ir vieną kitai mirtinai ir kova dėl kiekvieno mūsų tau
priešingas jklasejs: 4 ūki valdan tiečio likimo.
čius turtuolius ir nieko, be darbo
Visiškai sutinku, kad literatas
jėgos, neturinčius vertybių ga- yra kūrėjas — žodžio meistras.
mintojus-darbininkus,
kapitalo Šalia naujų kūrybos formų, jis
vergus“.
kuria naujas sąvokas, o neretai ir
Taigi. Tos gairės išleistos Ame namus žodžius. Tačiau tie jo nau
rikoje, kur, kaip matyti, įsikūrė ir jadarai turi atitikti kaip tautos,
Lietuvos socialistų užsienių dele- taip ir kalbos dvasią. Neturi įneš
gatūra. O R. Gaurys kaip tik ir ti disonanso, ausį rėžiančio są
konstatuoja, kad „Amerikoje so skambio ir turėti aiškią prasmę,
cializmas beveik visai neturi pa aiškią sąvoką.
sekėjų“. Tad kaip čia suprasti,
Iš kurio žodyno J. G. ištraukė
didžiausias kapitalistinis kraštas, žodj „čviefytis“? Ką bendro šis
bet visai nesidomi šiuo socializmu žodis turi su lietuvių kalba? Ko
ir nesirūpina jį savo krašte įgy kią prasmę jis turi? Viskas neaiš
vendinti. Kodėl ten tie kapitalo ku. Mėginsime išaiškinti bent
vergai nieko nedaro iš šitokios prasmę.
vergijos išsivaduoti?
„Nesizulyk nulėkdama pas juos
Ar neatrodytų, kad ši, kaip sa apie krūmus, nesičvieryk f“
koma, mokslinį socializmą laikas
Taip, prasmė nekokia. O jei dar
būtų peržiūrėti. Mes matome „įgy prisiminsime tos nelaimingos de
vendintą“ socialistinę ^santvarką vyniolikinės Onutės tėvo žodžius:
Sovietų Sąjungoje ir kapitalistinę — „O kur tu kiaurą dienelę, kaip
santvarką Amerikoje. Abejojame, sparvos įgelta zyliojai? Ar tik nekas gali geriau, vesti „žmoniją to susilakstysi bėda? Žiūrėk man, ba
limesnės pažangos pagrindu". Ir kaip musę sutrinsiu“. Arba, „O
tai toji Amerikos buržuazija yra tu, — atsisuka i dukterį, — vei
tautinio šovinizmo ugdytoja ir ka zėk man: į jokias rujas nesidėk!“
rų kurstytoja.
— gausime čvierinimosi tikrą
J. Rudakis sako, kad socializmo prasmę.
teorija nėra utopija ir „šiandien
Turime naują, šlykščios pras
Švedija yra pažangiausias kraštas mės, žargonišką veiksmažodį.
pasaulyje“. Bet juk Švedija anaip
Betgi knyga skirta mūsų emi
tol nėra socialistinės santvarkos gracijai, priverstinei emigracijai,
kraštas apie kurią svajoja Lietu kovojančiai dėl aukštų idealų žūt
vos socialistai. Reikia skirti so būtinę kovą. Įvedimas į šios rū
cialines reformas, socialinio tei šies literatūrą Margerito ir Pitisingumo įgyvendinimą nuo socia grilli elementų iššaukia kartelį ir
lizmo, mokslinio socializmo. Ir J. nuvertina, kad ir vertingą, kūrinį.
Rudakis pripažįsta, kad „šiais lai
Liūdna . . .
kais socialines reformas praveda
Prašau priimti, Pone Redakto
visi pažangūs kraštai“.
riau, mano pagarbos pareiškimą.
Socialistinė santvarka reiškia ne
A. Grigaliūnas, Coventry
kooperatinių organizacijų išplėti
Redakcijos
prierašas. Spausdin
mą, kas, pvz., plačiai padaryta
Švedijoje, bet vienos ukinės-kapi- dama p. A. Grigaliūno laišką,
talistinės, privataus ūkio, santvar Redakcija pažymi, kad „Br. Liekos pakeitimą kita-socialistine, -tuvyje“ J. Gailiaus „Kartuves“
kurioje gamybos priemonės nusa aptardamas jau K. Barėnas nuro
vinamos ir virsta visuomenės nuo dė, jog autorius be reikalo knysavybe. Logiškai galvojant bolše gon prikaišiojo barbarizmų. Čvievikai taip pat sukolektyvino Lie rytis taip joks naujadaras, o bar
tuvos žemės ūkį. Lietuvos socia barizmas, iš slavų kalbų į mūsiš
listai daro šias nuolaidas, jie da kę patekęs žodis.

SPAUDOS REFORMA

VLIK'o PIRMININKO
SVEIKINIMAS
Prelatas Krupavičius, VLIKo
pirmininkas, sveikina Velykų proga visus lietuvius, gyvenančius
D. Britanijoje.
LONDONO ŽINIOS

IR VĖL ATSISVEIKINIMAS
„Britanijos Lietuvio1' adminis
tratorė ir Redakcijos mašininkė,
Z. Kojelavičienė, penkeris metus
su pasišventimu dirbusi „Britani
jos Ltetuvio“ administracijoje ir
redakcijoje, š. mčn. 19 d. išplau
kė Kanadon. Drauge išvyko nuo
latinis „B.L.“ bendradarbis, spor
to korespondentas, Mečius Koje
lavičius. Išvykstantiesiems pp.
Kojelavičiams balandžio 18 d. vakate, Lietuvių Namuose, suruoš
ta kukli atsisveikinimo vakarienė.
Uoliesiems „Br. Lietuvio" talki
ninkams padėkos ir atsisveikini
mo žodj tarė DBLS pirmininkas
Bajorinas.
— o —
— Prieš kurj laiką iš L.L. Me
no Sambūrio pasitraukė ryškiau
sia šio meninio vieneto asmenybė
— režisierius, dekoratorius, akto
rius A.J. Kaulėnas. Būdamas šio
sambūrio vaidybos grupės prieky
je, jis surežisavo septynis scenos
veikalus. Žymiausi jo darbai: Ši
lerio klasikinės dramos „Klasta ir
meilė“ ir savo paties parašyto vei
kalo „Milžinai“ pastatymai, susi
laukę tiek Londone, tiek kitose
Anglijos vietovėse didelio pasise
kimo ir teigiamo spaudos įverti
nimo.
A. J. Kaulėno asmenyje L. L.
Meno Sambūris neteko darbštaus
ir energingo intelektualo.
— Šiomis dienomis Londonan
atsikėlė ir Lietuvių Namuose ap
sigyveno ilgesni laiką Huddersfielde gyvenęs ir ten tekstilės fa
brike dirbęs pulk. Tomas Vidugi
ris. Londono lietuvių kolonija jo
asmenyje tikisi susilaukti aktyvios
organizacinės ir kultūrinės pajė
gos.
— o —
— Lietuvių Namuose lankėsi
įdomus svečias Domas Kaniaus
kas. Jis atsivežė kelis, savo paties
sukurtus, ir Glasgove j patefono
plokšteles įrašytus kupletų bei
dainelių pavyzdžius, kuriuos no
rėtų paskleisti Anglijos ir Ameri
kos lietuvių tarpe. Dainelių muzi
ka primityvi. Tekstas literatūri
niu požiūriu silpnokas ir ištęstas,
tašiau balsas iš plokštelės skam
ba gana maloniai.
D.Kaniauskas, gyvendamas Liet,
buvo scenos mėgėjų darbuotojas
— režisierius. Kurį laiką kaip
kupletistas dirbęs Kauno varietėje, bei su kitais to žanro impretatoriais gastroliavęs provincijoj.
Gyvendamas Škotijoj, yra reiškę
sis tenykščių lietuvių scenoje.
— o —
— DBLS Centrinio skyriaus
valdyba, atsižvelgdama į silpną
finansinę Halifaxo lietuvių spor
to klubo „Vilnius“ padėtį, suteikė
vienkartinę paramą 5 svarų su
moje. Be to skyriaus valdyba,
pritardama mūsų sportininkų
veiklai ir reprezentacijai šiame
krašte, nutarė minėtą sporto klu
bą remti kiekvieną mėnesį vieno
svaro sumoje.
M.K.
— o —
LAIMĖJO MARGUČIŲ
KONKURSE
Pirmąją Velykų dieną Lietuvių
Namuose įvyko margučių konkur
sas. Iš 15 margučių klubo valdjba pripažino dailiausiais P. Ule
vičiaus. Jam ir teko skirtoji do
vana — knyga. Meniški margučiai
buvo pp. šalkauskaičių ir J. Ba
ranausko.

ALSAGERIO LIETUVIAI
Alsagerio šeimų hostelyje anks
čiau buvo stipri lietuvių veikla.
Dabartiniu laiku ši veikla, dėl
masinės emigracijos susilpnėje.
Šiomis dienomis) Kanadon iš
vyksta Sinių šeima.ir drauge su
jaRegina Siniūtė, kurios išvyki
mas šiai lietuvių kolonijai suda
rys didelį nuostolį, ypač tiems, ku
rie nemoka anglų kalbos. R. Si
niūtė buvo ne tik gera vertėja,
bet taip pat ir veikli DBLS-gos
Alsgerio skyriaus valdybos narė.
Išvykstančiai Reginai Alsagerio
lietuviai linki sėkmės ir nenuilsta
mos veiklos naujoje vietoje.
Mokytojos Jacevičienės vedamo
ji lietuvių prad. mokykla tebevei
kia. Su nauja programa ši mokyk
la žada pasirodyti Motinos Die
na, gegužės mėn. n d.
S.K.

MOKYTOJŲ IŠLEISTUVĖS
BRADFORDE

Tolimesnė emigracija gerokai
lėtina ir veiklios Bradfordo kolo
nijos lietuvių eiles. Kas kuris lai
kas vieną ar kitą lietuviškos veik
los sritį apleidžia patyrę, darbš
tūs ir energingi žmonės.
Ir Bradfordo Lietuvių Mokykla
pajuto tuštumą, kai jos mokytojų
gretos paskutiniu metu gerokai
apmažėjo. Prieš kurį laiką nusto
jo mokykloje dirbusi p. O. Šergalytė-Peleckienė, dabar į Kanadą
išvyksta mokytojai St. Juozapa
vičius ir Vyt. Taseckas.
Kovo 29 d. St. Patrick's salėje
inciatoriaus p. J. Jakubkos ini
ciatyva tėvai ir bičiuliai surengė
kuklias jų išleistuves, kuriose
dalyvavo apie 50 žmonių. Prie
vaišėmis apkrautų stalų apvaini
kuotose kėdėse sėdėjo St. Juoza
pavičius, V. Taseckas su žmona,
J. Pauliukaitis ir DBLS Bradfor
do apylinkės pirm. VI. Janušaus
kas. Atidarymo žodį tarė J. Jakubka, dėkodamas išvažiuojan
tiems už nuoširdų darbą Mokyk
loje, scenoje, chore ir kituose lie
tuviško darbo baruose. Po jo
kalbėjo kun J. Kuzmickis, dėko
damas mokytojams už idealizmą
ir gerus norus bedirbant mūsų
vargo mokykloje- Ta proga buvo
įteiktos Mokyklos ir jo paties
vardu dovanos — knygos ir taut,
juosta. Sc. mėgėjų, susibūrusių
„Atžalyne“, vardu atsisveikinimo
žodį tarė Br. Pivoriūnienė, įteik
dama p. Taseckams puikų leidinį
apie solistę A. Dambrauskaitę.
Mokinių vardu labai gražiai pa
kalbėjo Sig. Kazlauskas, linkė
damas išvažiuojantiems įsijungti
į kultūrinį darbą ir Kanadoje. To
liau kalbas pasakė DBLS Brad
fordo sk. pirm. A. Šukys, šviet.
reikalų vadovas V. Ignaitis, reži
sierius P. Masiulis, tėvų vardu V.
Janulevičius.
Išvažiuojantieji iš eilės pasakė
nuoširdžias atsisveikinimo kal
bas. St. Juozapavičius džiaugėsi,
kad Mokyklos darbas bus tęsia
mas toliau; V. Taseckas pareiškė
norįs didesnėje lietuvių kolonijo
je našiau pasidarbuoti; V. Janu
šauskas pasidžiaugė bradfordiškių kultūrinio darbo vadovais.
Protarpiuose Z. Daržjnskaitė
paskaitė Jono Gailiaus „Laišką
ištremtam Lietuviui“ (iš naujos
„Kartuvių“ knygos), o J. Jakubka paskaitė savo atsiminimus iš
vaikystės.
Išvažiuojantiems linkime ir ki
tame krašte įsijungti į lietuviško
darbo barus, o liekantieji Ir toliau
pasiryžę dirbti visose kultūrinio
gyvenimo srityse. Pažymėtina, kad
Bradfordo Lietuvių Mokykloje
sutiko dirbti J. Varanavičius, buv.
A. Prekybos Mokyklos „Žibinto"
direktorius, o su pradedančiaisiais
pakviestas padirbėti pirmosios
laidos abiturientas ir anglų aukš
tesniosios (St. Beds) mokyklos
mokinys S. Kazlauskas, (j.k.)

SKAUTIŠKUOJU KELIU.

Nottinghamo vietininkijos vie
tininkui ir sk. vyčiu „Vydūno“
būrelio vadui psktn. J. Trečiokui
išemigravus Kanadon, vietininko
ir būrelio vado pareigoms eiti
paskirtas sk. vyt. vyr. skltn. B.
Zinkevičius. Jo adresas: 5-5, Re
gent Str. Derby.
• .
— o —
Pakelti į aukštesnį laipsnį: sk.
vyt. vyr. si. J. Bružinskas į vyr.
skiltininko. Skautas Tarvydas į
paskiltinin ko.
— o —

Psktn. Čeponis prašomas kreip
tis į Vadiją. Jam yra prisiųstas
skautininko liudijimas.
Miela Sese ir Broli, kaip jau
žinai, stovykla prasidės liepos 26
d. ir baigsis rugpiūčio 3 d. Iš
anksto ruoškis apsirūpinti, jei dar
neturi, uniforma, stovyklavimui
būtinais reikmenimis ir pataupy
damas stovykliniam mokesčiui.
Stovyklavietė greitu laiku paaiš
kės. Turima vilčių, kad šiais me
tais stovvklausimę Pietų Anglijo
je, netoli pajūrio. Si stovykla,
kaip ir pereitais metais, bus ben
dra, t.v., skautų ir lietuviško jau
nimo stovykla. Jei turi kokių nors
rūpesčių ar neaiškumų dėl daly
vavimo stovykloje, rašyk man.
Bendrai kaip nors šį reikalą su
tvarkysime.
Sktn. K. Vaitkevičius
21, Cobden St., Derby.

Kurių kraštų lietuviška laikraš
tį bepavartysi, visur rasi nu
siskundimų.
Dejuoja
Kanada,
skundžiasi Australija, aimanuoja
Anglija. Leidėjai stokoja lęšų, re
dakcijos — bendradarbių, skaity
tojai pasigenda
pageidaujamų
straipsnių, aktualijų ir įvaireny
bių, o dvasiniai neūžaugos kei
kiasi, kam jiems tie laikraščiai
brukami. Gi šių negalavimų pa
sekmėje ir svetimos aplinkos įta
koje
kerpėja lietuviška siela,
blunka ilgesys ir grįžimo viltys,
o jaunimas skęste skęsta laiko
dvasios kapryzuose.
Pastarieji bei su jais susiję
reiškiniai ir verčia pasvarstyti, ar
viskas mūsų laikraštijoje yra
tvarkoje ir ar visos per ja besi
reiškiančios pastangos yra pakan
kamai vaisingos.

FORMATAS

Esant nepakankamam skaityto
jų kiekiui, lietuviška spauda yra
brangoka. Dėl to tie pionieriai,
ant kurių pečių guli laikraščio
išsilaikymo našta, nori, kad jų
įmokėtas pinigas duotų jiems
daugiau naudos. Tarp kita ko lai
kraščio nauda glūdi ir jo formate.
Dabartiniai laikraščiai, kurių for
matas tolygus kluono durims, tin
ka tik 1 — 2 valandų laikotarpiui,
t.y., tik skaitymo metui. Perskai
čius kišk jį į krosnį, arba vyniok
silkes. Ir taip dūmais nueina to
nos popierio ir ilgos valandos žmo
nių darbo. Tai gali būti leidžiama
tik skaitlingoms ir turtingoms
tautoms, kurios turi neišsemia
mus įvairios literatūros lobynus.
Mums gi neleistina paversti suo
džiais neskaitlingų kūrėjų, publi
cistų ir plunksnos darbininkų sun
kiose sąlygose pagamintų darbų.
Jie turi būti taupomi, kad ir atei
ties kartos galėtų jais pasinau
doti. O net ir mums patiems, pra
slinkus kuriam laikui, tūlomis pro-*
gomis tenka pasinaudoti atitinka
ma medžiaga, o ji jau pelenais
pavirtus.
Iš čia ir kyla mūsų laikraštijos
formato reformos klausimas. Rei
kia atsisakytį formato, kuris yra
patogus tik leidėjams ir redakto
riams. Reikia atsižvelgti į skai
tytojo ir kitus, dar gilesnius, mo
tyvus. Mažesnio formato laikraš
tį visados galima pasidėti ir me
tų gale susiūti į knygą. Tokiu
būdu būtų galima užpildyti bent
viena tuščios knygų lentynos kam
pą ir ja pasinaudoti bet kuriame
laiko bėgyje. Musų laikraščiai,
nors mažo bendradarbių būrelio
užpildomi, talpina savyje labai
vertingų kūrybos darbų ir kito
kių straipsnių. Argi tat leistina
juos naikinti?... Maža to, kad laik
raščių komplektus galima rasti
redakcijų archyvuose, kurie priei
nami tik mažam žmonių skaičiui.
Taigi dabartinis laikraščių for
matas turėtų būti sumažintas bent
keturis kartus. Tiesa, tokio for
mato laikraštyje tilptų mažiau me
džiagos.. Bet, iš kitos pusės, jo
leidimas būtų šiek tiek pigesnis.

TURINYS
Pagal išgales jis yra pakanka
mai įdomus ir geras. Viena, ta
čiau, tenka konstatuoti, kad mū
sų laikraščiuose turėtų būti dau
giau lietuviškos dvasios.
Lietu
viškų problemų kėlimas bei jų
svarstymas, lietuviško gyvenimo
fiksavimas ir planų kūrimas dar
nėra vienintelė dirva tautiškumui
ugdyti. Tik tautinėje kūryboje
gali pilnai išryškėti tautinės dva
sios visuma. Todėl lietuviškuose
laikraščiuose daugiau turėtų būti
savos kūrybos. Bent jau toji at
karpėlė būtinai turėtų būti lietu
viška, o ne verstinė. Mūsų sąly
gose gyvenąs tautietis pakanka
mai turi progų prisisotinti sveti
mybių dvasios gyvenamoje aplin
koje Kam tat dar ja piršti per
mūsų spaudos
skiltis. Tiesa,,
mums dera pažinti ir svetimųjų
kūrybą, bet mūsų skaitytojų dau
guma tam nėra pasiruošusi. Gi
tie, kurie yra pasiruošę, gali jos
rasti svetimoje spaudoje.
Taigi
tie laikraščiai, kurie spausdina
verstines atkarpas, daro didelį
tautinį nusil altimą.
Tūli laikraščiai gali visai pa
grįstai atsikirsti: „duokite mums
bendradarbių ir lėšų už jų kūry
bą atlyginti ir kitus patobulinimus
atsiteisti“. Taip, lėšos yra didelė
problema, bet jt#» negali būti
priežastimi lietuviškos kūrybos, o
kartu ir tautinės sąmonės susinimui. Iš vienos pusės kūrėjas pri
valo būti bent minimališkai atly
gintas, iš kitos — jis vistiek pri
valo kurti ir savo kūrybą perteik
ti visuomenei, nors dėl lėšų sto
kos su juo ir nebūtų galima atsi
teisti. Kūryba, juk, negali būti
vertinama materialinėmis gėrybė
mis, nes kūrybinė galia glūdi žmo
gaus sieloje. Kūrybos genijus, ar
jis būtų didesnis, ar mažesnis, yra
didelė Viešpaties dovana ne tik
kūrėjui, bet ir visuomenei. Dėlto
kerėjas privalo šia dovana su vi
suomene dalintis.
ILIUSTRACIJOS

Pas vieną dvylikametį lietuviuką
į svečius atėjo du angliukai. Sve
čių užėmimui berniukas iš savo
„knygyno" ištraukė „Lithuania

Throught the Ages“ ir pradėjo ro
dyti paveiksliukus. „Lietuvoje“,
— jis sakė, yra tokių gražių na
mų, kokių visame pasaulyje nera
si“. Tik pažiūrėk, kokios yra
gražios tos Lietuvos mokyklos...
Tai ne jūsų barakai. Aš niekur
Coventry nemačiau tokių namų,
kaip, va, šitie ... O beržai . . .
žiūrėk, žiūrėk, beržai ... tai ne
jūsų gyvatvorės“!... Angliukai
bandė ginčytis, įrodinėdami, kad
ir Anglijoje esama gražių namų
ir didelių medžių. Bet prieš lie
tuviuką jie negalėjo atsilaikyti,
nes jis vertė lapą po lapo ir kon
krečiais vaizdais privertė juos
pripažinti, kad „Anglija yra gra
ži, bet ne taip, kaip Lietuva“. Po
to lietuviukas buvo toks išdidus,
kad tarp kitų savo teigimų išdrįso
dar pareikšti: „O Vytautas buvo
toks didelis Lietuvos kunigaikš
tis, kad jis visus Anglijos karalius
galėjo įveikti“.
Taigi koks didelis tautinio auk
lėjimo faktorius yra iliustraci
jos. Į jas ne tik vaikas savo pir
mąjį žvilgsnį nukreipia, bet ir su
augęs. Tūli net ne visą laikraštį
perskaito, bet „paveiksliukus“
peržiūri nuo pradžios iki galo. Jie
juose dažnai suranda tas vietoves,
kuriose ir jie patys ne kartą savo
pėdą įspaudė. Ir taip jų sąmonė
je atgyja vaizdai, prieš akis iš
dygsta Lietuvos girios, upės,
ežerai, kaimai ir miestai, į kuriuos
nuklysta jų mintys ir gaivina
sielą.
Deja, mūsų spauda lietuviško
mis iliustracijomis pasigirti nega
li. Jų nėra. Motyvas — taip pat

DAUGIAU TIESOS

Balandžio 3 d. „B.L.“ Laisvos
Tribūnos skyriuje buvo atspaus
dintas p. R. Gaurio straipsnis,
„Socializmas atgyveno“. P. R.
Gaurys tame straipsny pasižymė
jo faktų iškraipymu.
Išvedžiojant, „kad socialistinė
sistema tuomet tik turėjo pasise
kimo, kada žmonės buvo tamsūs
ir neturtingi, bet kylant gyveni
mo standartui, toji sistema pradė
jo merdėti“, reikia nepamiršti,
kas tą gyvenimo standartą ir
žmonių apšvietimą pakėlė! Ar tai
ne socialitmo ilgos ir sunkios ko
vos vaisius?
«
P.R. Gaurio tvirtinimas, kad
socializmas atgyveno yra neįtikė
tinas. Eilėje valstybių rasime so
cialistines vyriausybes arba stip
rias opozicijas, kurios daro daug
įtakos į tų kraštų ūkinį ir politinį
gyvenimą.
Socialistai Anglijos nenugyve
no ir gyventojai neišmetė jų iš
valdžios. Kraštą užgulė sunkumai
ne dėl socialistų kaltės, bet tai
buvusio karo pasėkos palikimas
ir susiklosčiusios nepalankios po
litinės ir ekonominės situacijos
pasėka, gi panagrinėję rinkimų
rezultatus, matysim, kad socialis
tai balsų gavo dar daugiau, kaip
kad anksčiau turėjo. Konservato
riai atsisėdo į vyriausybės suolą
tik todėl, kad nėra tobula pati
parlamentinė sistema.
Kad socializmas „nuskurdina
gyventojus" irgi yra netiesa. Pra
šau nurodyti bent vieną kraštą,
kur gyventojai būtų turėję geres
nes gyvenimo sąlygas prieš socia
listams ateinant į valdžią? Jos nenutolo nuo socializmo.
Marksas savo „Kapitale"_tik
išryškino socialinius ir klasinius
žmonių priešingumus — kodėl
nyksta išnaudojimas žmogaus
žmogumi. Bet nenustatė neliečia
mų doktrinįų taisyklių, kurių so
cializmas turėtų laikytis, ir iš vi
so socializmas negali būti parem
tas doktrinomis.
Kadangi socializmas negali bū
ti taikomas visose valstybėse toje
pačioje formoje, socializmo įgy
vendinimas eina prisitaikant prie
esamo laiko, vietos tradicijų ir
to krašto ekonominių reikalavi
mų. Be to, pats Markso „Kapita
las" šių dįen,ų socialistams nėra
būtinas. Be to socialistai jau yra
tiek stiprūs intelektualiniai, kad
kaip kur turi ir savo mokslines
institucijas socializmo tobules
niam išvystymui nagrinėti. Nega
lima socializmo varyti į vieną
gardą su komunizmu. Mes rasime
pavienių narių, kurie persidavę
komunistams ne vien tik iš socia
listų tarpo, bet ir iš kitų ideolo
gijų bei pasauliečių tarpo, jų tar
pe ir iš katalikų dvasiškių, bet
tai dar nereiškia, kad už tai turi
me kaltinti K. Bažnyčią ir t.t.
Socializmas yra galimas tik per
demokratiją, o komunizmas de
mokratijos nepripažįsta.
K. Tamošiūnas
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STALINO ĮPĖDINIAI
Šių metų balandžio m .D. Bri
tanijoje pasirodė įdomi knyga,
pavadinta „STALIN“. Jos auto
rius — Nikolaus Basseches, aust
ras, gimęs Maskvoje, gyvenęs 15
metų Sovietų Sąjungoje.,kaip už
sienio laikraščių korespondentas
ir vėliau buvo ištremtas.
Minėtas autorius savo knygoje
rašo apie Juozą Staliną, kurį
Šiandien stebi beveik visas pasau
lis.
Stalinas yra 72 metų amžiaus.
Ar išsilaikys Sovietų S-ga Stali
nui mirus? Kas perims valdžią
po jo mirties? Ar po jo mirties,
kurios laukia milijonai pavergtų
ir naikinamų žmonių, prasidės
sąmyšis Sovietų S-goj ir ši teroru
sukurta valstybė ' sugrius? Tai
klausimai kuriuos šiandien stato
ir politikai ir eiliniai žmonės.
Nikolaus Basseches savo knygos
pabaigoje
nagrinėja
aukščiau
pilnėtus klausimus ir stengiasi
duoti pagrįstus atsakymus.
Pasinaudodamas laikraščio DAI
LY MAIL padarytomis iš minėtos
knygos ištraukomis,
malonius
skaitytojus noriu supažindinti su
šiū autoriaus mintimis.

mu. Palaipsniui buvo grąžinta
senoji tvarka.
Vėliau santuokos nuostatai pi
liečiams buvo dar labiau sugriež
tinti.
Apskritai
persiskyrimas
praktiškai pasidarė negalimas,
policijos sekimas piliečių moralės
buvo sustiprintas ir už abortus
taikomos drakoniškos bausmės.
Jokia kita valstybė šiuo atžvilgiu
netaiko savo piliečiams tokios ne
permaldaujamos ir žiaurios tei
sės kaip Sovietų S-ga.
Revoliucija buvo paskelbus,
kad moteris yra pati savo kūno
valdovė, kuri savistoviai gali ap
sispręsti — turėti vaikų arba jų
vengti. Sovietinė valstybė dabar
reikalauja Iš motinų, paskalija
ma jas premijomis, ordenais ir
pensijomis, gimdyti tiek vaikų,
kiek tik fiziškai yra pajėgios. Ir
visa tai yra grindžiama morali
niais ir net religiniais motyvais.
Laike spaudos kompanijos dėl
moralės buvo skelbiama, kad
„sovietų piliečio kūnas priklauso
ne jam, bet valstybei“.

formas su savo individualiu savis
tovumu galvojime, moksle ir me
ne ?
Sovietų Sąjungoj nėra jokio indi
vidualus savistovumo. Kas nepa
vyko carui Nikalojui I, tai bu
vo pasiekta Sovietų S-goj per 10
metų. Nikalojui I, nežiūrint jo
naudotų metodų, nepavyko pada
ryti rusų rašytojus savo tarnais.
Jo žinioj ir globoj gyveno didieji
Rusijos rašytojai: A. Puškinas,
M. Lermontovas ir N. Gogolis.
Nei caro cenzorių, nei policijos,
nei net pačio caro spaudimas ir
reikalavimai geruoju bei piktuoju
nedarė įtakos į jų kūrybą.
Sovietų S-goj ne tik tai bet ko
kia opozicija mene ir literatūroj
yra palaužta, bet visi intelektuali
niai darbininkai yra priversti
tarnauti valstybei ir garbinti
Staliną. \ isa tai primena Nikalo
jaus I laikus, nors ekonomiškai
valstybė yra paremta komuniz
mu.
įgyvendinus naują ekonominę
santvarką, iškilo valstybė, kuri
pasisavino visas tas reakcijos žy
mes, kurias turėjo senoji Rusija
šsilaisvinimo iš baudžiavos laiko
tarpyje. Šį laikotarpį Rusijos isto
rikai vadina didžiosios reakcijos
laikotarpiu.
Sovietų Sąjungos pažanga tech
nikoj :r ekonominis gyvenimas
yra atsilikęs ir nedaro pažangos.
Literatūra, menas ir drama vietoj
populiaraus charakterio yra pasu
kus konservatyvizmo keliu. Nie
kas nedaro pažangos. Bet kokia
nauja idėja pasireiškianti bet ku
ria forma, yra laikoma pavojinga
sovietinės valstybės dvasiai ir
santvarkai.

MOKYKLOS
Rusija šiandien yra konservaty
vi ne tik išoriniai, pastatuose ir
uniformose, bet ir savotiškame
STALINO 70 METŲ
gyvenimo būde. Pavyzdžiui, ber
GIMTADIENIS
niukai ir mergaitės nešioja senų
1949 m. gruodžio m. 21 d. Juo jų laįkų modelio uniformas 'ir
zas Visarionovič Stalinas, kurio kiekviena rūšis mokyklų, veiku
'tikroji pavardė yra Džiugašvili, sių carų laikais, šiandien yra vėl
turėjo 70 metų amžiaus. Šis gim atidarytos.
tadienis buvo atžymėtas visa eile
Sovietų S-goj nėra likusių bend
iškilmingų parengimų, kurių svar
biausias įvyko Maskvso operos ruomenės mokyklų. Jų vietoj da
bar yra tik valdžios privilegijuo
rūmuose. Kadangi Stalinas tuo
metu sirguliavo, tai šis minėjimas tos mokyklos, kaip diplomatų
buvo vienintelis, kuriame jis as akademija arba kadetų mokykla.
Į mokyklas įstojimo sąlygos at
meniškai dalyvavo.
naujintos senosios. Kadetų mo
STALINAS REALIZAVO
kykla yra rezervuota tik tai kari
TIK TAI DALIS
CARŲ SVAJONES
ninkų
sūnams
arba
nariams
kitos
Viduryje daugybės gėlių įr vė
Užsienio atžvilgiu yra aišku,
privilegijuotos
klasės.
Berniukai
liavų Sovietų S-gos generalisimas
kad Stalinas po savo mirties pa
sėdėjo prie prezidiumo stalo, pri ir mergaitės lanko atskirai pra liks didelę ir puošnią karalystę.
džios
mokyklas.
dengdamas savo portretą didžiojo
Jeigu mes jį vertinsime kaip Ru
Aleksandro II liberaliniais lai sijos valstybės vyrą, įvertinsime
teatro scenoje. Kaip ir ankščiau,
taip ir dabar komunistai stengėsi kais rusų mokyklos, kurios iki to jo gyvenimo darbus senaisiais
pabrėžti visam pasauliui šio įvy meto buvo visos su bendrabučiais, istorijos metodais, tai turėsime
kio svarbumą. Minėjime dalyva buvo reformuotos ir savo moky pripažinti Staliną kaip didžiausią
vo vįsų Sovietų S-gos respublikų mo sistema ir tvarka buvo pana naęionalistą, kokio Rusija savo
valdžių vadai ir delegatai. Taip šios į Vakarų Europos mokyklas. istorijoj' niekada neturėjo.
pat buvo atvykę įvairių kraštų Šiandien Sovietų S-goj mokyklų
Jis ne tik laimėjo Rusijai visas
skaičius su bendrabučiais yra teritorijas, kurias Rusijos carai
komunistų partijų lyderiai.
Bet šis grandioziškas Stalino išaugęs nenormaliai.
buvo priversti perleisti šio šimt
Visos mokyklos, kokios rūšies mečio pradžioje, bet sutvirtino
gimtadienio minėjimas parodė,
kad tik tai dalis pasaulio, ir dar jos bebūtų, turi karišką charakte saugumą visos valstybės, kurią
ne didesnioji, pripažino jo reikš ri, panašiai kaip prie caro Nikalo carai valdė nuo Katarinos Didžio
mingumą. Nežiūrint milžiniškų jaus I. Štai pavyzdžiui, amatų sios laikų.
pastangų gimtadienio išplėsti, juo mokyklos su bendrabučiais, kurios
Visų carų svajonė išspildė.
paruošia kvalifikuotus darbinin „Penkios Rusijos“ yra suvienytos
tesidomėjo pasaulyje tįk Sovietų
kus
ir
vadovus
pramonei.
14
metų
S-ga ir komunistai.
po vienu skeptru: Didžioji Rusija,
berniukai, kurie patenka į šias Mažoji Rusija (Ukraina), Baltoji
mokyklas, pirmiausia susipažįsta Rusija (Ealtgudija), Raudonoji
SUNIEKINTI REVOLIUCIJOS
su karine mokyklos drausme ir iš Rusija (Galicija) ir Karpatų Ru
LAIMĖJIMAI
Kai žmogus sulaukia 70 metų valdžios gauna kariškus viršuti sija. Pirmą kartą istorijoj visi
amžiaus, ne vienas gali paklausti, nius ir apatinius drabužius. Jiems rytų slavai yra suvienyti vienoj
kokia yra jo įpėdinių padėtis, jei yra griežtai uždrausta nešioti ką karalijoje. Tai buvo visų Rusijos
jis būtų pašauktas apleistas šį nors kitą, atsivežtą iš namų. Jų vyrų politinė ambicija, kuri nė
pasaulį. Taigi, kokį įpdinį paliks darbo diena prasideda ir baigiasi vienam nepavyko pasiekti. Tik
mokyklos barakuose.
Stalinas?
Stalirias tai realizavo. Bet dar ne
Stalinas vykdė I^nino testa
Panašiai kaip 19 šimtmečib pir viskas. Nuo 18 šimtmečio Rusija
mentą iki 1933 metų. Jis tai vyk moje pusėje, taip ir šiandien ber save laiko globėja visų slavų.
dė paprasčiausiu būdu, suprasda niukai i amatų mokyklas yra Šiuo tkslu panslavizmas sukūrė
mas socializmą kaip pagrindą,
siunčiami
prievarta,
valdžios modernią ideaologiją. (Panslaviz
kaip vienintelę jėgą ekonominės įstaigoms įsakius. į šias mokyklas mas — slavų tautų įsigalėjimas ir
revoliucijos. Todėl buvo įvykdyta atitinkamos sovietų respublikos susijungimas slavų kultūros išpli
socializacija visų gamybos prie privalo pristatyti nustatytą vaikų timas, stengimasis sujungti visus
monių iki pačių smulkmenų.
skaičių, nes pramonei reikia dau slavus ir iškelti juos aukščiau už
Ipatingas bruožas šios, naujos giau kvalikuotų darbininkų, negu kitas tautas. JV.) Įjungimas visų
ekonominės tvarkos yra tas, kad savanorių, norinčių lankyti šias slavų po Rusijos vadovavimu jau
tai sudarė pagrindą atgaivinimui,-* mokyklas.
yra atsiektas. Laike paskutiniojo
daugumoje aštrioje formoje, se
karo Stalinas panaudojo panslanosios Rusijos, tiksliau tariant,
RAŠYTOJŲ
vizmą, kaip politinę priemonę ir
senosios nacijonalistinės Rusijos,
IŠPRIEVARTAVIMAS
sukūrė šįam tikslui politinius or
vykdant gyvenime ne revoliuci
Jeigu visas gyvenimas ir įstaty ganus, būtent, buvo suorganizuo
nius, bet grynai konservatyvinius mai yra toki konservatyvūs įr tas Slavų Liaudies Komitetas,
. principus.
kiekvienas asmuo yra įspraustas Maskvoj ir Panslavizmo Kongre
Tai buvo ilgas kelias nuo 1917 į griežtos disciplinos rėmus, ar gali sas.
(B.D.)
iki 1952 metų. 1917 m. revoliuci kas nors prasiveržti per tas uniJ. VARČIUS
joje buvo paskelbta visiška as
mens laisvė, išsivadavimas iš
biurokratinės kontrolės. Kiek iš
viso to dabar yra likę?
Dabartinis rusiškas-bolševikišKai milijonai Londono ir kitų tižiu. Anglija taip sužydėtų, kaip
kas režimas prilygsta caro Alek
dabar žydi Lietuva . . .
sandro I antros pusės valdymo D. Britanijos miestų gyentojai,
laikotarpiui ir Nikalojaus I visam naudodamiesi Velykų atostogomis
Tenka pastebėti, kad renkant
valdymo laikotarpiui. Tuo metu ir išimtinai gražiu oru, traukė iš
partijos vykdomąją valdžią jon
miestų
į
laukus
ir
pajūrį,
šio
kraš

pastatyti architektūrinio stiliaus
šiais metais nebepateko Angliaka
vieši pastatai ir nuolatinis valsty to komunistų partija pirmąją Ve
šių Prof. Sąjungos sekretorius A.
bės garbinimas, tikslu padaryti lykų dieną sušaukė visuotiną su Homer. „Manchester Guardian“
įspūdį ir įtaką savo piliečiams, sirinkimą Londone, Battersea. ,Ši
rašo, kad juo nėra patenkinta
šiandien sovietinėj valstybėj išli Stalino gerbėjų partija, D. Brita Maskva, 'kadangi jis, derybose
ko su visu savo nuogumu. Seno nijos laimei, šiuo metu yra neskait dėl angliakasių atlyginimų,
yra
sios uniformos vėl buvo grąžintos, linga, tačiau velykinis to krašto pasisakęs už tai, kad angiakakomunistų
suvažiavimas
yra
išryš

senoji meilė tvarkai ir pasižymė
siai turi vykdyti anksčiau sudajimo ženklams vėl buvo atnaujin kinęs būdingą taktiką tos stalini
tus susitarimus
Aišku, kad
ta. Žmonės, kurie vilkėjo kariškas nės „ideologijos”.
Maskvai rūpėjo pasidaryti iš tų
caro Nikalojaus I uniformas, šian
ginčų politinį trampliną. Būdinga
Optimistiškiausiai
suvažiavimo
dien vėl vilki tas pačias unifor
via ir tai, kad partijos vyriausybe
mas. Civiliniai ir bankų tarnauto dalyvius nuteikė prelegentas John, atmetusi pasiūlymą
bendradar
jai, inžinieriai ir technikai, stu Gollan, pavaizdavęs busimąją D.
biauti su Beva.no grupe.
Britaniją,
kai
joje
būsianti
„liau

dentai ir mokiniai, visi nešioja
Gustas.
Jis tvirtino,
uniformas. Ir visos šitos unifor dies demokratija”.
kas
komunistams
laimėjus
rinki

mos yra labai panašios caristimus, tai būtų galutina pergalė.
niams modeliams.
PERVERSMAS BOLIVIJOJ
Kokia bedugnė yra tarp prole- Pagrobę valdžią komunistai iš
Po trijų dienų mūšių pereitą
tarijato odinių švarkų arba tarp karto sudarytų „liaudies vyriausy
šeštadienį Bolivijos karinė val
civilinio karo nudriskusių apsiaus bę“. Suprantama, kad jai turėtų
tų ir šiandieninių uniformų auk paklusti ir būti pilnoje jos dispo džia buvo nuversta. Sukilėliai ga
sinių papuošalų! Revoliucijos pa zicijoje: policija, kariuomenę, di vo pilną kontrolę krašte. Pervers
mą padarė gen. Seleme, kariuo
žadai socializuoti pramonę įr duo plomatai, vidaus
administracija,
menės pagalba. Nuverstoji vy
ti didesnę laisvę piliečiams jau teismai, BBC. Spauda būtų ati
riausybe buvo neteisėta ir žmonių
seniai išnyko.
duota „darbininkijos
klasėms“.

VIENI ATOSTOGAUJA, KITI...

Vyriausieji teisėjai turėtų užleisti
SANTUOKOS TEISĖ
vietas „pažangiesiems
teisinin
Revoliucija skelbė, kad vedy
kams'', o aukštieji kariškiai bū
bos yra privatinis reikalas. -Ta
čiau laikui bėgant tas nesiderino tų pakeisti kariais, pritariančiais
su valstybės ir partijos intere liaudies vyriausybei. Civilinis ko
sais —. Neužteko propagandos be deksas taip pat būtų pakeistas ta
prievartos įtikinti tiesioginiai ko- prasme, kad jis tarnautų social iš
Žolęktyvo narįus santuokos pastovu tins valstybės tikslams“.

nekenčiama. Teisėtai per rinkimus
išrinktam
prezidentui
nebuvo
leista eiti savo pareigų ir jis visą
laiką gyveno Argentinoje.
Per
versmas buvo labai žiaurus ir
nuostolingas. Apie 2000 žmonių
žuvo ir sužeistųjų skaičius siekė
iki 3000. Buvo sunaikinta daug
tuito.

Tamtos prisiųsta
straipsnį dėsime kitame „Br.L.“
numeryje.

Pamituvieėiui.

Eilerš. „Ve
lykinė malda“ negalėjome pasi- 4
naudoti. Ilgokas.

Liet. Lauku Dukrai.

Tamstos straispnį, „So- ;
cializmo kluasimais“ galėtume |
spausdinti, jei sutiksite gerokai J
sutrumpinti.

A. G-kui.

PRANCŪZIJA

— o —

Lietuvių Šalpos D-ja kovo 16 d.
suruošė lietuvio-ės garbės teismą.
Teismo pirminke buvo M. Galdi
kienė, prokuroru —- A. Švitime,kas, gynėju pulk. J. ■ Lanskorons-kis. Prancūzijos lietuvis-e’ pripa
žinta: kaltais: t) nęmokymu šeimoje vaikų lietuviškai, 2) vieny
bės stoka ir 3) nesidomėjimu vi
suomenine veikla.
— o —
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos sudaryta re
dakcinė komisija iš M.Galdikienės,
Dr. N. Bražėnaitės ir B. Šlepetytės—Venskuvienės paruošė knygą
iš lietuvių katalikių 40 m. veiklos.

Dail. A. Galdikas su žmona per
ėjo visus emigracijos formalumus-'ir greitu laiku ruošiasi iš
vykti į JAV.
— o- —
U. Karvelytė balandžio męn.
16-19 d. Romoje įvykstančiame
tarptautiniame Jaunųjų Katalikių
kongrese atstovaus lietuvaites •—
moksleives ateitininkes.
— o —
Dr. N. Bražėnaitė ir B. šlepętytė-Venskuvienė š.m. balandžio 1926 dd., Romoje, pasauliniame ka
talikių moterų kongrese, atstovaus
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungai.

ZINIO S
Karalienė išreiškė norą, kad ji
ir jos vaikai būtų žinomi Windsoro šeimos vardu. „Windsor" yra
karalienes ir jos vaikų pavardė.
Kada Jurgis V, atsisakęs nuo visų
vokiškų titulų, perėmė Windsoro
pavardę, tą pavardę paveldėjo tik
vyriškos giminės įpėdiniai. Gi ka
ralienei Elzbietai, apsivedus su
Edinburgho kunigaikščiu, karalie
nė automatiškai buvo perėmusi
savo vyro pavarde — Mountbaften. Minėtas karalienės pareiški
mas tai atitaiso, ir tokiu'būdu yra
tęsiama Windsoro-dinastija.
Karalienė Elzbieta su Ędinburgho kunigaikščiu ir vaikais
po Velykų atostogų persikelia gy
venti į Buckinghamo Rūmus, kur
taip pat gyvens karalienė motina
ir princesė Margaret.
» » •
JAV-bių admirolas McCormick,
prieš kurį laiką buvo paskirtas
NATO vyriausiu Atlanto karo va
du, savo pareigas pradėjo eiti pe
reitą savaitę. Jo būstinė yra Nor
folk, Virginia (JAV).

Komunistų suorganizuota eko
nominė
konferencija Maskvoje
pasibpigč pereitą savaitę. Brita
nijos delegatai (privatus asme
nys) praneša, kad Kinija ir rytų
Europa labai norinti praplėsti pre
kybą su vakarais. Kinija norinti
pirkti tani kitko tekstilės gaminiu
na, ir mašinų. Parduoti Britanijai
arbatos ir kiaušinių.
Britanijoje
pastebima, kad Kinija tą savo no
rą prekiauti rodanti keistu būdu.
Jeigu ji tikrai nori pirkti teksti
lės gaminių, o- ne mašinų ir kitų
dalykų, reikalingų karo pramonei,
tai ji galėjo daug lengviau pada
ryti, pasiųsdama savo pirkėjus i
Hongkongą, kurio sahdęliai yra
perpildyti tos rūšies prekėmis.
• . * *

Britanijoje ir Europoje oras per
Velykas buvo geriausias, koks ka
da , buvo šiame šimtmety. Nepa
prastai didelės minios žmonių Bri
tanijoje visokiomis
priemonėmis
važiavo j gamta ar pajūri. Ap
skaičiuojama, kad didesniais ke
liais, vedančiais i Londoną, apie
,25.000
automobilių
per
va
landą pravažiuodavo tikrinamuo
sius punktus tuo metu, kada ato
stogaujantieji grįžo namo.
• * *
Britanijos krašto apsaugos min.
T.ordas Alexanderis
antradienį
lankėsi Paryžiuje ir matėsi su gen.
Eisenhoveriu, NATO karo vadu
Europoje. Pranešama, kad Eisen-

hoveris, nors ir perkeltas į neaktyve tarnybą, jis tačiau, neatsi
statydins iš kariuomenės, nebent
jis būtii išrinktas kandidatu į pre
zidentus per respublikonų parti
jos konvenciją, liepos 17 d.
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Karalienė Elzbieta paskyrė Sir
Esler Dening ambasadorium Ja
ponijai. Sir Esler, kuris dabar
yra Britanijos politiniu atstovu
Tokio, ambasadoriaus pareigas
pradės eiti, kada taikos sutartis
pradės veikti ir bus atstatyti di
plomatiniai santykiai.

Nuo balandžio 17 d. pradedama
išdavinėti naujos maisto knygu
tės. Išdavimas tęsis iki gegužės
mėn. 7 d. Visame krašte yra ę.000
specialių kortelėms išduoti būsti
nių. Naujos maisto knygutės iš
duodamos pristačius senąsias ir
užpildžius paskutiniame puslapyje
atitinkamas grafas.
„Tėviškės Žiburius“ užsako ir
pratęsia prenumeratas: St. Kasperas, 24, Elm Ave., Nottingham.
Senu adresu- J. Mockevičius,
White Hart, Holmfield, Hudders
field, Yorks, nuo balandžio t d.,
del išvykimo, prašoma nesikreipti.

BRITANIJA GARANTAVO
EUROPOS SAUGUMĄ

Pereitos savaitės „B.L.“ buvo
minėta, kad Europos Apsaugos
Bendruomenė (E.D.G.) nori, kad
Britanija garantuotų tos organiza
cijos saugumą, nes Britanija į ją
tiesioginiai neįeina. D. Britanija
su tuo sutiko. Tas jos žygis, ma
noma, pagreitins' EDC sutarties
pasirašymą.
Europoje tas Britanijos žygis
buvo labai šiltai sutiktas, nes jis
parodė; kad nors Britanija dėl sa
vo įsipareigojimų Commonwealtho
kraštams negali įeiti pilnu nariu
j EDC, ji minėta garantija ne
tiesioginiai susijungė su Europos
Apsaugos Bendruomene.
Britanijos garantija reiškia, kad
jeigu bent viena iš EDC narių
(Prancūzija, vak. Vokietija, Itali
ja ir Benelux kraštai) būtų užpul
ta, tada Britanija ateis tokios vals
tybės ginti.
'
* Kaip geros valios parodymą
Egiptui Britanija 1 paliuosavo to
mil. svarų iš Egipto Londone lai
komų sterlingų valiutos balansų.
Tas padės Egiptui sutvarkyti vi
daus finansinę būklę.
Britų ambasadorius Kaire te
betęsia pasitarimus su Egipto užs.
reik, ministeriu tų kraštų ginčui
išspręsti.
* Vasario ir kovo mėnesiais iš
Europos į užiūrį ušvžžiavo 20.000
pabėgėlių.
Dauguma išvyko i
JAV-bes. Pabėgėlių skaičius iš
satelitinių kraštų pradėjo didėti.
Kiekvieną mėnesį.; vakarus per
bėga tarp 400-500 asmenų.

* Olandijos karalienė Julijana
su savo vyru princu Bernardu,
šiomis dienomis vieši Amerikoje,
kaip prezidento svečiai.

* Vašingtone prie Kongreso
Bibliotekos norima suorganizuoti
platų lietuvių skyrių, būtų lyg
centrinė Amerikos lietuvių biblio
teka. Į tą biblioteką norima nu
pirkti Dr. J. šaulio ir prof. V.
Gaigalaičio bibliotekas. Jos orga
nizavimu ypač rūpinasi prof. Vącl.
Biržiška, kuris .dirba Kongreso
Bibliotekoj.
. * ♦ »
Tarp britų ir italų darbininku,
gyvenančių Doncaster hostelvic,
Yorkshire, kilo smarkus ginčai.
Hostelio gyventojų komitetas rei
kalauja pašalinti 96 italus darbi
ninkus, gyvenančius tame hostelvie. Komiteto atstovas Allan Ste
wart-pareiškė, kad. italai darbinin
kai nesilaiko švaros, esą tinginiai
ir triukšmadariai. Italai tvirtina,
kad visi šie kaltinimai neatitinka
tiesai ir dėl šito jie jaučiasi labai
nuskriausti.
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Amerikos karinė parodė laikfaštinkams naujai sukonstruotą
48 tonų tanką, kuris yra masiniai
gaminamas, šis tankas yra ap
ginkluotas 9'0 mm pabūklu, kuris
turi automatinius prietaisus. Po
šūvio
vamzdžiai
automatiškai
grįžta į senąją padėtį, taip, kad
įgulai nebereikalinga rankomis
nustatinėti vamzdžio.

LIETUVIAI NE SOVIETŲ
PILIEČIAI

Badische Zeitung, Freiburg, ko
vo 8 d., deda iš Muencheno kores
pondenciją apie amerikiečių teis
mo Muenchene sprendimą
dėl
vienos
Vokietijoje gyvenančios
nepilnametės lietuvaitės, norėju
sios vykti pas savo globėjus i
JAV. Sovietai buvo dėl to iškėlę
protestą ir reikalavo mergaitę iš
duoti Rusijai, nes jos motina
esanti rusė.
Dalyvavę byloje sovietų kari
ninkai su protestu išėjo iš teismo
posėdžių salės, kai teismo pirmi
ninkas, nutraukęs jų atstovo kal
bą. neleido sakyti politinę kalbą.
Teismas nusprendė, kad mergaitė
matomai -yra gimusi Lietuvoje ir
todėl Lietuvos pilietė. Ji negali
būti perduota rusams, nes JAV
nepripažįstančios Lietuvos anek
sijos.

Barborai. . Atsakymas

p. Northamptoniškiui yra aštrokas. Ir
„Laisvoje Tribūnoje“ negalime
spausdinti, kai lietčiama asmeniškuntas. Jei sutiksite sutrampinti ir „sušvelninti“ — mielai
spausdinsime.,
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REIKALINGAS JAUNUOLIS

Spaustuvei NIDA skubiai reika- ■
lingas
lietuvis, norįs
išmokti
spaustuvininko amato. Pageidaujama nevyresnis 19 metų. Duoda-.
mas pilnas išlaikymas Lietuvių
Namuose ir savaitinis atlygini
mas. Gali būti kandidatai ir vy
resnio amžiaus, jei mokymosi lai
kotarpyje (6 mėn.) - sutiktų dirbti
mokinio atlyginimu. Rašyti:NIDA,
43; Holland Park, London, W.ir.

Manchesterio Lietuvių Socialinis
Klubas sveikina Velykų švenčių
proga savo narius ir klubo lanky
tojus ir praneša, kad balandžio
mėn. 24 d., 18,30 vai. Klubo pa
talpose. ruošia p. Gaidelio lietuviš
kų plokštelių koncertą. Įėjimas ne
mokamas.
Klubo Valdyba

DIRVOS atstovybė
Amerikoj išeinančio tautiškos
minties savaitraščio DIRVA rei
kalais . visi malonūs skaitytojai,
gyveną D. Britanijoje, prašomi
kreiptis šiuo adresu: Dainora
Daunoraitė, 49, ThortMn Avenue,
Turnham Green, London, W.4.
Telef. CHI 2107.
DBLS Nottinghamo Apygardos
Valdyba š/m. balandžio mėn. 26
d. 6 vai. 30 min. p.p. Lietuvių Klu
bo patalpose Sycamor Rd. (pasie
kiama autobusu Nr. 31) rengia
Lietuvos istorinių 'įvykių 30 irt.
sukakties minėjimą. (Klaipėdos
krašto
atvadavimas,
Lietuvos
Konstitucijos paskelbimas, žemės
reformos įstatymo priėmimas ir
savos valiutos įvedimas).
Įdomią meninę programą išpil
dys Nottinghamo Lietuvių Meno
Sambūris. Rūtos choras padainuos
linksmų dainelių. Po dainų gro
jant gražiai muzikai šokiai iki 11
vai. vak.
Kviečiame visus Nottinghamo
apygardos skyrius ir apylinkės
lietuvius atsilankyti.
Apygardos Valdyba

Reikalingas padėjėjas lietuviui
200 akrų ūkio vedėjui. Turi būti
garbingas ir sąžiningas darbinin
kas. Gera alga, geras butas ir ki
tos lengvatos skaitant 7į proc, bonusų nuo pelno. Kreiptis: Surgautas, Fentrigan Warbstow, -Laun
ceston, Cornwall.
' Pranešu bičiuliams ir pažįsta
miems, jog 1949 m. balandžio mėn.
1 d. mirė mano tėvas — PETRAS
ŠVIRMICKAS, buv. -bolševikų ka
lėjimo kalinys.
Paryžius, - 1952 m. balandžio
mėn.
Albinas V. švirmickas
Balandžio 19 d. 18.30 vai. Cheetham Town Hall (prie ukrainiečių
klubo) DBLS Manchesterio sky
riaus 'valdyba rengia smagius
ŠOKIUS — margučių balių

Gražiausias margutis bus pre
mijuojamas. Gros geras orkestras.
Veiks' puikus bufetas. Gerbiamus
tautiečius ir svečius maloniai kvie
čiame atvykti. Vieta iš Cannon
Str. paniekiama autoh Nr. 4, 59,
60, 62.

INFORMACIJŲ AGENTŪRA
Duodami patarimai ir intormacijos
įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D.
Britanijoje.JAV, Indijoj ir Afrikoj.
Kreiptis raštu ar žodžiu: Enųuaries
Incorporated, Continental Section,
23, Stanley Gardens, London. W 11.
Tel.: BAY 8138.
7
Dėmesio! Linksmai atostogas
praleisti atvažiuokite į Elackpoolį,
pas senus ir naujus pažįstamus.
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holmfield Road, Blackpool, NS.

KELIONIŲ BIURAS
BORMAN, GRANT
& Co.,
24, Charles II St., London,
S.W.1
parūpina bilietus kelionei j
visus pasaulio kraštus laivais,
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.
HICKIE,

Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly
ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS
Centrą).
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