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KONCENTRUOKIMES
Nuolatinė D. Britanijos lietuviu
emigracija į užjūrius verčia mus
gyvai susirūpinti netolimos atei
ties tautine veikla šiame krašte.
Anksčiau buvusios gausios ir
darbščios kai kurios lietuvių ko
lonijos savo narių kiekiu dabar
lieka visiškai mažos. Pavieniai
gyveną lietuviai atitrūksta nuo
tautinio judėjimo ir ima skęsti
svetimoje aplinkoje. Stovyklose
liko irgi išretėjusios mūsų eilės.
Aišku, jog tokiomis mažomis gru
pelėmis išsiblaškę mes netrukus
neįstengsime ką nors rimtesnio
padaryti. O lietuviškų darbų yra
visa virtinė.
Iškyla gyvybinis reikalas D.
Britanijos lietuviams koncentruo
tis j gausiuosius lietuviškus cent
rus. Iš senų laikų yra gana gan
sus ir veiklūs du toki centrai —
Londonas ir Manchesteris. Į juos
mažose kolonijose ir pavieniui gy
veną lietuviai ir turėtų persikelti.
Tiek Londone, tiek ir Manchesteryje darbų ir butų klausimas yra
išsprendžiamas nesunkiai.
DBLS Taryba, apsvarsčiusi lie
tuvių koncentravimosi klausimą,
rekomendavo Centro Valdybai
paruošti sąlygas lietuviams apsi
gyventi Londone ir Manchesteryję. DELS vadovybė dabar imasi
konkrečių tyrimų ir netrukus ma
no sudaryti galimumus išblašky
tiems mūšų tautiečiams susijungti
i šias dvi vietoves.
Koncentruotai gyvendami, mes
galėtume, kad ir ne kažin kiek
gausūs būdami, išlaikyti ne tik
ligšiolini tautinės veiklos poten
cialą, bet jį ir išplėstume. Galė
tume suorganizuoti pajėgius me
ninius vienetus, išlaikyti mūsų
vaikams lietuviškas mokyklėles,
padoriau reprezentuotis, sukurti
sportini veikimą ir žymiai gilesne
vaga, negu ligšiol, varyti Lietu
vos laisvinimo darbą.
Kokius didžiulius vaisius duo
da lietuvių, atsidūrusių emigraci
joje, koncentruotas gyvenimas,
mes matome iš Amerikos ir Kana
dos lietuvių kolonijų pavyzdžio.
Argi šiandien tiek daug Lietuvai
ir mūsų tautos labui nuveiktų
Čikagos, New Yorko, Toronto ir
Montrealio lietuviai, jei tuose
miestuose nebūtų susikūrusios
■gausios lietuviškos kolonijos? Jei
ten lietuviai gyventų išsisklaidę,
tai ir jų visa tautinė veikla būtų
kur kas mažiau efektyvi.
D. Britanijos lietuvių kolonijos,
tiesa, nors visi mūsų tautiečiai
ir įsikurtų Londone ar Manchesteryje, nebūtų tokios gausios, kaip
jos yra Čikagoje ar Toronte, bet
sujungtomis jėgomis mes galėtume
daug rimčiau dirbti. Jei ir toliau
gyvensime mažais būreliais, tai
mūsų darbas turės Sustoti ir lie
tuviška šviesa šiame krašte pa
mažu užgesti.
Reikia laukti, jog D. Britanijos
lietuviai, kai DBLS Centro Val
dyba ištirs ir paskelbs darbo, bu
to ir net turto įsigijimo Sąlygas
bei galimumus Londone ir Manchesteryje, ims spiestis j šiuos
du centrus ir savo kompaktišku
mu sudarys tvirtą pagrindą pasto
viam ir rimtam Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo dar
bui varyti.
.1. S.

BRITANIJA ĮSPĖJA AMERIKA
Pereitą savaitę buvo paskalbtas tekstas memorandumo; kurį.
Britanijos ambasadorius Vašing
tone įteikė JAV valstybės departa
mentui. Tame memorandume D.
Britanija rašo, kad JAV-bių tari
fų politika pastato į pavojų Bri
tanijos ir kitų Europos valstybių
pajėgumą atlikti savo
pareigas
Vakaių Alijanse. Kad D. Britą
nija galėtų būti ekonominiai ir
kariniai stiprus alijantas. ii turi
pasidaryti nepriklausoma nuo už

sienio pagalbos, kas reiškia, kad
ji turi uždirbti

daugiau

doleriu.

Elitų eksporteriai įdėjo daug pa
stangų, kad padidinti eksportą į.
JAV-bes, ir jiems tas pasisekė pa
daryti, nežiūlint atkaklios konku

rencijos iš JAV-bių pramonininkų
pusės ir nežiūrint to fakto,

kad

Amerika'pati beveik viską pas sa
ve pasigamina.
Memorandume toliaus sakoma,
kad paskutiniu laiku Amerikos ga
mintojai pradėjo reikalauti pakel
ti vis daugiau tarifų didesniam
importuojamų prekių skaičiui.Tas

reiškia, kad jie siekia įvesti tari
fus ar kvotas tikslu sustabdyti pre
kių importą iš Britanijos. Tęs
ypač-palies motociklus, dviračius,
indus, pypkes ir medinius varžtus.
D. Britanija yra pasiryžusi savo
eksportą į Ameriką didinti ir ji ne
sibijo švarios konkurencijos, laėiau
tarifų ar kvotų įvedimas turės
skaudžiai paliesti ne tik Britani
jos bet ir kitų Europos valstybių
užsienio prekybos, o ypač dolerių,
balansą. Del to, Britanija Jspėja
Ameriką, kad tokia jos vedama
politika gali skaudžiai pakenkti
l.utopos ekonominių! ir kariniui
pajėgumui ir sugriauti Amerikos
pastangas sutvirtinti vak. Europą
prieš agresiją.
Amerikos vyriausybė sutinka su
Britanijos' išvedžiojimais ir jiems
pritaria, tačiau vyriausybe mažai
šiame reikale gali pagelbėti, nes
tarifų ir kvotų įvedimas priklauso
išimtinai nuo Kongreso. Kongre
sas gi siekia apsaugoti vidaus ga
mintojus nuo konkurencijos iš už
sienio.

EUROPOS KARIUOMENE.~
KITA MENESI
Vakaruose vyriauja optimizmas,
kad Europos Apsaugos Bendruo
menės (EDC) ir vak. Vokietijos
sutartys bus pasirašytos kito mė
nesio vidury ar gale. Iki šiol buvo
manoma, kad be rudens to nebus
galima padaryti, bet JAV-bių po
litika pasirašymo terminą pagrei
tino. Amerika yra suinteresuota
turėti kuo greičiau pasirašytas su
tartis, kad senatas galėtų jas ap
svarstyti dar prieš išsiskirstymą
liepos vidury. Kitaip sutarčių svar
stymas turėtij būti atidėtas iki 1953
metų, kas reikštų, kad Vokietijos
apginklavimas irgi būtų tiek pat
suvėlintas. Vyr. karo vadas gen.
Eisenhoveris ir JAV komisaras
Vokietijoj McCloy ypač daug pasi
darbavo, kad pagreitinti sutarčių
pasirašymą. Sutartis su Vokietija
pakeis dabartinį okupacinį statu
tą ir duos vak. Vokietijai beyeik
visišką nepriklausomybę.
Sąryšyje su tuo rytų Vokietijos
komunistinė vyriausybė
ragino
vak. Vokietijos darbininkus imtis
masinių streikų priemonių, kad
pasipriešinti „Adenauerio žygiams

jėgit primesti vokiečių žmonėms
sutartį ir . karinį
susitarimą“Premjeras Grotewohl pareiškė,
kad „atėjo valanda akcijai“, laisvi
Vokietijos rinkimai esą galima
įvykdyti ir reikia ypatingai grei
tai vykdyti, nes „už -kelių savai
čių jau gali būti pet vėlu“. Ta
čiau nei vokiečių komunistų grąsinimas, nei Sovietų Rusijos pa
siūlymas Vokietijos taikos sutar
čiai sudaryti nesutrukdys vakarų
plano įtraukti vak. Vokietiją į Eu
ropos tautų gynybos .parengimus,
kaip pareiškė JAV valstybės sekre
torius Achesonas. „Sovietų Są
junga norėtų galvoti, kad Euro
pos suvienijimas yra nesuderina
mas su Vokietijos suvienijimu“,
pastebėjo Achesonas. Bet taip nė
ra. „Vokietija gali būti suvienyta
ir laisva tik kaip pilnas Europos
tautu šeimos 'narvs, bet suvienyta
Vokietija ir atskirta nuo vakarų
apgynimo negali būti laisva Vo
kietija“. Achesonas pridėjo, kad
pasimokę iš Rusijos praeities dar
bų, vakarai negali rimtai priimti
bet kokių Sovietų pasiūlymų.

EGIPTO DERYBOS
PERKELTOS
I LONDONĄ

PAVOJINGA BŪKLĖ
AFRIKOJE

Savaitės pradžioje į Londcyrą
atvažiavo D. Bri’anijos ambasa
dorius Kaire Sir Ralph Stevenson
ii Sudano Generalinis Gubernato-'
rius Sir Robert Hove. Abu buvo
Edeno specialiai iškviesti. I.ondo
ne taip pat tebėra Egipto amba
sadorius Amr Pasha, kuris perei
tą savaitę atvežė Edenui Egipto
premjero laišką. Tokiu būdu bent
laikinai derybų centras persikėlė
į Londoną.
Per preliminarinius pasitarimus
Kaire, kur ir JAV-bių ambasado
rius prisidėjo, buvo pasiektas
principinis susitarimas del britų
kariuomenes evakuacijos iš kana
lo zonos. Iš savo pusės Egiptas
pažada įeiti i regionai! gynimosi
MIRĖ
planą ir bent laikinai sutikti sam
dyti užsieniečius specialistus ir
STAFFORD CRIPS
laikyti kitų valstybių lėktuvus ka
nalo zpnos apsaugai. Šitas princi
Pirmadienio naktį Ciuricho kli
nikoj po ilgos ir sunkios ligos mi pinis susitarimas tarp Britanijos
rė žymus Britanijos politikas, di ir Egipto tačiau priklauso nuo Su
dano klausimo išsprendimo. To
plomatas ir buvęs finansų min.
lain tik ir nepavyko pasiekti per
Sir Stafford Cripps, 63 metų am
žiaus. Jis sirgo nugarkaulio džio Kairo pasitarimus, ir del to dery
bos buvo perkeltas į Londoną.
vė ir labai sunkia ir reta vidurių
Fgintas reika'auja pripažinti kara
liga. Vedė asketišką, gyvenimą,
buvo vegetaras ir labai religingas lių Faruką Sudano .karalium, gi
Britanija vra pažadėjusi suteikti
žmogus. Jis buvo vienas Darbo
Sudanui savivaldybą dar šiais me
partijos vadų ir ypač išgaršėjo,
būdamas socialistų finansų minis- tais, ir po to palikti patiems Suda
no gyventojams apsispręsti, ar jie
teriu po karo. Karo metu jis buvo
koalicinio kabineto nariu, o prieš nori likti nenriklausomi, ar susi
jungti su Egiptu.
karą — ambasadorium Maskvoje.
Egipte opozicijos partija — vafVienu laiku prieš karą jis laikėsi
labai kairiųjų pažiūrų, agitavo distai. pradėjo aštresnę propogandą prieš vyriausybę, ypač prieš
prieš apsiginklavimą bendravimą
su komunistais, ir atakavo Angli (Vyriausybės nutarimą atidėti rin
jos imperializmą, už ką buvo iš kimus. Vafdistai irgi turi vargo
partijos viduje, nes dalis jos na
mestas iš darbo partijos. Jis savo
pažiūras vėliau pakeitė (dęka Ru rių remia vyriausybę. Jeigu pasi
sijos politikos) ir vėl grįžo į dar- A sektų susitarti su Britanija, tada
premjero Hiladv Pasha prestyžas
bo partiją. Sir Stafford asmenyje
Britanija nustojo žymios ir gabios® smarkiai pakiltų ir galėtų laimėti
rinkimus. Premjeras pranešė, kad
asmenybės.
rinkimai tikrai įvyks šiais metais.

Konstitucinė kova Pietų Afrikoj
vėl . įsiliepsnojo, susirinkus parla
rnentui po Velyki) atostogų. Opo
/kitos vadas Strauss pareiškė, kad
jo Suvienyta Partija susijungė su
Daibo Partija ir kombatantų or
ganizacija „Torch Commando“
tikslu kartu vesti pasipriešinimą
prieš vyriausybės nekonstitucinius
žygius. Ji taip pat pridėjo, kad
jei vyriausybė vartos jėgą, tada
ir jie tą patį darys. Indusai ir neg
rai irgi organizuojasi prieš vy
riausybę.. Jeigu toji kova nebus
laiku sustabdyta, pasėkos gali būti
labai liūdnos. Del to, premjeras dr.
Malanas apeliavo į opoziciją ne
privesti krašto prie chaoso. Opozi
cija gi atsikerta, kad jei vyriau
sybė laikysis įstatymo, tada ne
ims jokio pasipriešinimo.
Kaip prisimename, visas reika
las kilo tada, kada vyriausias teis
mas panaikino parlamento priimtą
įstatymą, išskirti spalvuotuosius
krašto gyventojus iš bendro rin
kiminio sąrašo ir surašyti juos ant
atskiro sąrašo. Vyriausybė nesu
tiko teismo sprendimo pripažinti
ir pažadėjo patiekti parlamentui
įstatymo projektą, kuris parlamen
tą padarytų vyri tusiu organu-kraštc it kurio nutarimų teismas ne
galėtų panaikinti.

Pietų Afrikos vidaus reikalų ministeris dr. Donges prašė parla
mento leidimo patietki vyriausybei
apsvarstyti įstatymą, kuriuo būti!
leistta steigti „Vyriausią Parla
mento Teismą“. Toks teismas bū
tų įgalintas panaikinti paskutinįjį
vyr. teismo sprendimą ir panai
kintu parlamento .statymą dėl iš
skyrimo spalvautųjų iš bendro rin
kimų sąrašo.

KATYNO ŽUDYNIŲ
1 LIŪDINI N KAS
APIE LIETUVĄ
Katyno žudynėms ištirti JAV
kongreso komisija apklausinėjimą
jau baigė, neišgirdusi nė vieno
balso, jog tai ne bolševikų dar
bas. Sovietai, amerikiečių papra
šyti padėti išaiškinti minimuosius
žudikus, atsake, kad jau toks jų
pakvietimas yra įžeidžiąs. Tik
ruosius
Katyno žudikus padėt
išaiškinti buvo taip pat paprašyti
lenkai ir vokiečiai. Vienas iš svar
biausių sovietinių liudininku, aplausinėtų JAV-se, kaip kad prane
ša CD News Service N.6/52 (Vol.
II), buvo pabėgęs iš Sov. Sąjun
gos pulk. Jeršoavs, kuris ne kar
tą sakosi lankęsis Lietuvoje ir per
vieną tokį vizitą net vedęs lietu
vę. Jis pats sako savo'akimis ma
tęs tremiamus į Sibirą intelektua
lus, kat veikėjus ir vadus, karius
etc. Taip pat sako matęs „lais-,
vūosius rinkimus Lietuvoje“, ku
riuos jis vadina tikru politiniu
banditizmu. Vakarai turi sukelti
šventąjį karą jog kartą visiems
laikams būtų sutriūkškintas Mas
kvos imperializmas ir išlaisvintos
pavergtosios tautos. Prie to išlais
vinimo daug prisidės, reikia tikė
tis, taip pat amerikiečių kuterv
„Courier“ įtaisytas spec, radijo
siųstuvas, kuris siųs transliacijas
net 45 kalbomis, tarp ją ir lietu
viškai. Jo pranešimai pradauš ge
ležinę -sovietinę uždangą net
t.600 km. gilyn. Minimoji plaukio
janti stotis buvo paleista j darbą
minint AB 10 m. sukaktį. Prie to
kio laisvės žygo prieš priespaudą
dar daugiau, reikia tikėtis, prisi
dės, kaip kad praneša bavarų spau
da, taip.pat naujas AB centras, or
ganizuojamas Miincheno. Tuo tar
nu Rytuose prieš Vakarų radijo
klausymą bausmės dar daugiau^
griežtinamos. Jų klausytis uždraus
ta jau ir Rytų Vokietijoj.

SVETIMŠALIAI KARIAI
Šių metų vasario 4 d. Atstovų
Rūmai priėmė įstatymą, H. R. 401,
kuriuo svetimštaliams kareiviams
Amerikos kariuomenėje suteikia
mos didelės lengvatos pilietybei
įgyti. Šiuo metu tas įstatymas yra
svarstomas Senato, ir reikia tikė
tis, kad ir čia Jis nesutiks dides
nių kliūčių. Pagreitinta pilietybės
įgyjimo procedūra buvo taikomą
svetimšaliams, tarnavusiems Ame
rikos kariuomenėje tarp 1930 metų
rugsėjo 1 dienos ir 1046 metų
gruodžio 31 dienos. Aukščiau mi
nėtas įstatymas panašią įpilietinimo tvarką nustato visiems svetim
šaliams. tarnai' ilsiems Amerikos
kariuomenėje tarp 1050 metų bir
želio 25 dienos ir 1955 metų bir
želio 20 dienos.
Apie šio įstatymo reikalingumą
daug kalbėti netenka. Čia gal už
teks paminėti, kad svetimšaliai,
nors ir labai gerai pasiruošę, nega
li būti ’ karininkais Amerikos kaliuomeneje. Jau vra buvę eilė at
sitikimų, kad lietuviai — nauja
kuriai, paskutiniu metu įstoję į
Amerikos kariuomenę ir aukštais
pažymiais išlaikę nustatytus egza
minus, dėl pilietybės neturėjimo
negalėjo patekti į specialiąsias
karo mokyklas. Kai aukščiau mi
nėtas įstatymas bus priimtas, ši
formali kliūtis ' bus pašalinta. Atsimininkime betgi, kad tas įstaty
mas dar tebėra Senato svarsto
mas, Jei jis nebus Senato priimtas
artimoje ateityje, žinokim, kad kaž
kas yra netvarkoje ir nesibijokime
imtis energingos akcijos, tai net
varkai pašalinti. Rinkimų metai
tokiai akcijai yra labai patogūs.
Ligoniai ir seneliai, negalėję
išemigruoti j Ameriką ir lil:(ę Eu
ropoje, yra labiau užmiršti negu
svetimšaliai kariai: dėl-jų dar nė
ra net įstatymo projekto. Tiesa,
įvairios labdarybės organizacijos
mėgina iais rūpintis, bet tokios
pastangos niekuomet negali atstoti
valstybės globos. Džiugų. kad
Amerikos visuomenėje ir didžiojo
je spaudoje jau kyla balsų, reika
laujančių įstatymo, kuris ir tiems
nelaimingiesiems patikrintų šiltą
ir ramų gyvenimo saulėleidį. Juk
visi žino, kad jie liko be namų
ir tėvynės tik dėlto, kad kol kas
laisvoji pasaulio dalis dar nepasiryžo- padaryti galo bestijos vieš

patavimui. Kadangi tų liūdnų be
namių skaičiuje yra keli tūkstan

VI METAI

SPAUSTUVES
RĖMĖJAI RAŠO:
Kaip žinote Tamstos, dėl vienos
priežasties buvau užpykęs ant jū
sų ir buvau nusistatęs spaustuvės
neremti, tačiau savo nusistatymo
toliau išlaikyti negalėjau ir štai
prisiunčiu jum dešimt svarų
spaustuvės akcijom įsigyti.
A. ŽUKAUSKAS

Siunčiu vieną svarą spaustuvės
fondui, kad palengvinus skolą, o
nesurinksite kiek reikia, tai dar
pridėsiu.
J. NAUDŽIŪNAS

Siunčiu penkis svarus pagelbė
damas išmokėti skolas už spaus
tuvės mašinas. Kitaip sakant,
siunčiu naujagimiui vystyklams,
nes dar mažas ir juos gadina, to
dėl reikia turėti kuo pakeisti.
Kartu, linkiu, kad greitai augtų
ir stiprėtų, kad greitai sulauktų
to laiko, kai nebus reikalingas
auklės ir pats mokės pasikeisti
kelnaites.
P. IVANAUSKAS
Siunčiu du pašto orderius po
dešimt šilingų—dešimt aukoja plė. It. Dubinskaitė ir dešimt aš
pats. Terminas visai priartėjo ir
atidėliojimui laikas užsibaigė.
Linkiu surinkti numatytą sumą
su kaupu.
A. PŪRAS

♦ ♦ *
Siunčiu čekį penkių dol. sumai
spaustuvės reikalams. Mat! noriu
konkrečiai palaikyti su jumis ry
šį ir bent simboliškai prisidėti
prie jūsų sunkumų mažinimo.
J. MATULIONIS, Kanada

Džiugu yra girdėti, kad nežiū
rint, gausios emigracijos, D. Bri
tanijos lietuviai atkakliai varo
lietuviškos kultūros barą. Gaila,
turiu prisipažinti, kad ir aš prisi
dėjau prie Britanjos lietuvių ko
lonijos ir DBLS silpninimo, bet
nieko nuostabaus juk tremtiniai
esamę. Vieningas lietuvių atkak
lumas, tačiau, maloniai kutena
jausmus, kur nebūtum. Malonu,
kai matai, kad nors ir susilpnėjušiomis jėgomis vistik einama t
priekį. Kaip buvęs DBLS narys
negliu praeiti tylomis pro Pirmi
ninko M. Bajorinę atsišaukimą,
jei taip galima pavadinti jo
straipsnį „Didžioji Talka“. Pilnai
sutinku su jo išsireiškimu: „Ne
galiu pasigirti gražbylystes menu
ir nemoku malonius faktus ap
vilkti šilkiniais drabužiais ar ap
gaudinėti žmones gražiomis frazė
mis ir tuščiais pažadais“. Taip
D. Britanijos lietuviai nelieka
kurti atvirumui, tai jau įrodytas
faktas. Neliks jie ir šį kartą, nes
tai būtina. Tkiu, visi D. Britani
jos lietuviai, pagal išgales prisi
dės prie tokio svarbus dalyko,
kaip savos spaustuvės įsigijimas.
Juk įsigijome savo namus Londo
ne (rašau kaip buvęs DBLS na
rys), nors ir tada buvo dezertyrų,
įsigysime ir spaustuvę. Todėl
siunčiu tris svarus ir penkis ši
lingus skolom pamokėti. Aš ma
nau, kad viso pasaulio lietuviai
turėtų imti pavyzdį iš D. Britani
jos lietuvių, kaip reikia dirbti
bendrąjį darbą, nežiūrint nuo
monių skirtumo.
V. Paulionis, Kanada.
— o —

— o —

VARGO BITELES,
Linkiu Jums nešti metilų tėvy
nės knriuosna ir siunčiu dar vieną
svarą vaškui koriams lipdyti.
Sveikinu naujai gimusį ir lin
kiu jam spiesti mus, kaip biteles
vienam spiečiui!, kad, laikui atė
jus, galėtume visi kartu spiestis
į savus sodelius, savus avilius.
Linkiu, kad grįžtume neišsibarstę
ir ratuoti savo tėvynei, kad galė
tume ją maitinti savo parneštu
medum, o ne patys maitintume
joje dar užsilikusių.
Linkiu spaustuvei įsikurti stip
riai ir padaryti „BL“ tikrai įdo
mų laikraštį ir telieka jam senas
vardas, nes nemėgstu perkrikštų.
Tad sėkmės vyrai!
A. LAPINSKAS
— q —

Nepalūžkite pusiaukelėje ir pa
statykite spaustuvę ant tvirtų
pamatų. Jūsų pradėtus darbus
paremsime visada. Aukoju vieną
svarą spaustuvės fondui.
P. DEVENIS

SPAUSTUVĖS FONDUI
ĮMOKĖJO

B. Navaslauskas 1 sv., J. Miknevčus 1 sv., P. Ivanauskas 5 sv.,
K. Garnelis 1 sv., K. Drungilas
I sv., P. Krasauskas 3 sv., S. Kaz
lauskas 1 .sv., J. Bugęnis 10 šil.,
T. Pečiulaitis 10 šil., V. Krasaus
kas 10 šil., A. Drazdauskas 10 šil.,
J. Naudžiūnas 1 sv., P. Klimaitis
L sv., A. Lapinskas 1 sv., J. Ma
tulionis 1 sv., 15 šil., A. Žukauskas
10 sv., A. Pūras 10 šil., R. Dubinskaite 10 šil., V. šjkers 1 sv.,
V. Paulionis 3 sv. 5 šil., J. Dabužinskas 1 sv., EI, Vaškeliene 1 sv.,
Z. Juras 1 sv., J. Ulevičius 1 sv.,
A. Motiejūnas 1 sv., J. Pečkaitis
1 sv., J. Tutinas 1 sv., V. Strielkauskas 10 šil., J. Užkuraitis 10
šil., K. Dusevičius 10 šil., S. Tadaravičius 10 šil., S. Lengvenis 10
šil., A. Žaliauskas 10 šil., A. Lie
tuvninkas 10 šil., B. Bulevičius
0 šil., A. Namajuška 5 šil., J. Bra
žinskas 1 sv., J. Navickas 10 šil.,
P. Devenis 1 sv.,
Viso surinkta £ 49.13.0.
Liko surinkti £ 309.15.0.
„1

čiai lietuvių, tuo didesnė yra mū
sų pareiga rūpintis greitu tokio
įstatymo išleidimu.
Baigdamas, norėčiau paminėti
ir tuos, kurie sunkai uždirbtais pi
nigais dalinasi su Europoje liku
siais giminaičiais ir. nežiūrint į
tai, neša nė kiek ne lengvesnę už
kitus mokesčių naštą. Įstatymas,
mat. individualaus šelpimo nelaiko
labdarybe ir verčia net ir už šelpi
mui šleistus pinigus mokėti mo
kesčius.
O kadangi „išlaikomu
giminaičiu“ tegali būti asmenys,
gyveną Amerikoje. Meksikoje ir
Kanadoje, tai. šelpiantieji Europo
je likusius negali pasinaudoti ir
šia lengvata. Tuo būdu, asmenys,
metų bėgyje pasiuntę atrtimiesiems į F.uropą didelę savo uždar
bio dalį, yra. priversti nešti tokią
pat sunkią mokesčių naštą, kaip
ir tie, kurie nepasiuntė nė centro.
Į šj neuosaikumą turėtų būti at
kreiptas įstatymų leidėjo dėmesys.
Čia suminėti dalykai sudaro gra
žią realios veiklos medžiagą. Tad
nelaukime, kad kiti už mus mūši;
darbą atlikt], bet veikime. Metas
tam, kaip jau minėta, labai pato
gus. O, greta to, toks veikimas
kaip tik atlinka mūsų krikščioniš
kąjį pašaukimą padėti artimui.
(Dirva).
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EKONOMINĖ APŽVALGA
Antradienį buvo paskelbta vy
riausybės
ekonominė apžvalga
1052 metams. Kaip ir ankstyves
niais metais apžvalga numato nau
jus suvaržymus ir trūkumus šiais
metais. Nėra lengvo kelio, kuris
galėtų išvesti kraštą iš sunkumų.
„Turime pagaminti daugiau, bet
šiuo metu nesuvartoti daugiau“,
sakoma ekonominėj apžvalgoj.
Eksportas turi didėti, o importas
mažėti. Reikia daryti viską, kad
išlyginus prekybos balansą su už
sieniu, priimti laikinus sunkumus,
žinant, kad fas' prives prie tikres
nės ir geresnės ateities.
Bus mažiau prekių krautuvėse,
ypač automobilių, dviračių, televi
zijos aparatų, žaislų ir elektrinių
gaminių. Truputį sumažės ir mai
sto kiekis, bet padidės drabužių,
baldų ir kitų čia pagaminamų pre
kių. Del darbo jėgos, ekonominė
apžvalga sako, kad bus siekiama
duoti daugiau darbininkų apsigin
klavimo, eksporto ir kitoms svar
bioms pramonės šakoms. Darbo
jėgos pergrupavimas bus atliktas
su kuo mažiau nepatogumą dar
bininkams. Ypač darbininkai yra
reikalingi anglių kasykloms, gele
žinkeliams, lėktuvų ir ginklų fa
brikams.

BRITANIJOS
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SPAUDOS REFORMA
(Tąsa iš pereito numerio)
VAIKŲ SKYRELIS
Kas šiandien mūsų nesisieloja
priaugančios kartos. klausimu?
Vieni rašo, antri skaito, treti kal
ba ir ginčinasi... o tuo tarpu mū
sų vaikų tik ausys kyšo iš po ko
mikų kūgių. Ir taip prie nieko
konkretaus neprieinama.
Teturime labai silpnutę vaikų
literatūrą ir visiškai menka laik
raštiją. Tremties Mokykla ne vi
sur gali egzistuoti, o kur egzis
tuoja, ne visur ji yra efektinga.
Kitų lietuviško auklėjimo priemo
nių jokių, išskyrus šeimą. Taigi,
Jūs, tėvai, pelnykitės duoną, dirb
kite visuomenišką darbą, kovoki
te dėl savo krašto laisvės ir rūpin
kitės jo ateitimi, mokydami savo
vaikus lietuviško žodžio ir rašto,
supažindindami su savo krašto
istorija, papročiais, geografija ir
pan., o mes, vadeivos, leidyklos
ir redakcijos, jūsų darbo vaisiais
pasidžiaugsime ir į laikraščius
parašysime... Ačiū, tėvai savo pa
reigas žino ir jas pagal savo išga
les atlieka. Tačiau be visuomeniš
kos paramos be spausdinto žodžio,
jų pastangos negali būti efektin
gos. Deja, to spausdinto žodžio,
lietuviško vaizdelio, jie negali
pajausti Antai vienas mūsų tau
rietis Angliojje skaito 8 lietuviš
kus laikraščius, bet nė viename
jų iki šiolei nesurado nė vienos
eilutės vaikams. Ir taip kartais
koktu pasidaro, kad norisi mūsų
laikraščiams patarti: uždarykite
savo kromelius, nes, jeigu jūs nie
ko neduodate vaikams, kurie yra
didžiausiame nutautėjimo pavo
juje. tai,mums, suaugusiems, jū
sų laikraštis nebūtinas, nes mums
šis pavojus negresia...
Beveik į kiekviena šeimą atei
na lietuviškas laikraštis. Taigi la
bai svarbu, kad juo galėtų pasi
naudoti ir vaikai. Jeigu visuose
laikraščiuose būtų vaikų skyre
liai, tai. kažin, ar atsirastų bent
vienas lietuviukas, kuris kiekvie
ną savaite po truputi neatitoltų
nuo jam gresiančio suanglėjimo,
sukanadėiimo. su amerikonej imo
ir suaustralėiimo pavojaus.
Taigi visuose lietuviškupse laik
raščiuose {vestini vaikų skvrėliai.
LATKRAS^nt SANTRAUKA

Turint galvoie. kad mūsų laik
raščiai savyje talpina labai ver
tingų ir nesenstančių straipsnių
bei aktualijų, kurių vertė tolygi

visiems skaitytojams ir visais
laikais ir kad dėl kurių nors prie
žasčių negalint pakeisti laikraščio
formato taip, kad ji būtų galima
surišti į knygą ir pasidėti, ar ne
būtų pravartu leisti bent mėne
sinį knygos formato suvestinį
laikrašti, kuriame būtų perspaus
dinami visų laikraščių vertinges
ni straipsniai, literatūros kūrinė
liai ir kita vertingesnė medžiaga,
arba bent jos santraukos ir ištrau
kos. Tokiu būdu būtų apsaugota
bent žinomesnių mūsų spaudos
veikėjų darbai ir šio laikraščio
skaitytojas būtų įgalintas turima
medžiaga pasinaudoti kiekviena
proga. Tai būtų labai didelis pali
kimas mūsų ateities kartoms, ku
rios už tai būtų tikrai dėkingos.
Neatrodo, kad tokio suvestinio
laikraščio leidimui didelę proble
mą sudarytu lėšos. Jo leidimas
būtų pigesnis, kaip savaitraščio,
o jo prenumerata turėtų pasklisti
po visą P.L. Bendromenę.
A. Kalnius
NESUTIKO KELTI KAINAS

Gegužės t d. turėjo pradėti
veikti visoje D. Britanijoje naujos
pakeltos bilietų kainos geležinke
liais, kaip kad jau buvo padaryta
Londone, kas liečia susisiekimą
požeminiais
traukiniais. Kainų
pakėlimą rekomendavo Transporto
Tribunalks. Tačiau vyriausybė pe
reitą savaitę kainų pakėlimą sulai
kė ir pavedė specialiam pataria
majam transporto komisijos orga
nui kainų pakėlimą peržiūrėti. Ši
tas vyriausybės žygis vetavo, su
valstybintos Transporto Komisi
jos nutarimą kainas pakelti nuo
gegužės t d. Jeigu išeitų, kad nu
matytas kainų pakėlimas visame
krašte yra perdidelis ar visai ne
reikalingas, tada ir Londono pože
minių traukinių bilietų kainos ati
tinkamai bus sumažintos.
Oficialiam komunikate vyriausy
bė paaiškina, kodėl Transporto
ministeris ėmėsi tokio nepaprasto
žygio. Vyriausybė pripažįsta, kad
kainų pakėlimas yra neišvengia
mas. atsižvelgiant į algų ir kito
kių išlaidų padidėjimą, bet ji yra
nuomonės, kad kai kurios žmonių
klasės nuo kainų padidinimo per
daug turės nukentėti. Turime gal
voie darbininkų bilietai, sezoni
niai bilietai ir kiti, kurie iki šiol
naudojosi speciajaliomis nuolaido
mis.
U. ji

LIETUVIS
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AR PAVYKS ĮKOPTI
I MONT EVERESTO KALNA
Balandžio mėn. pradžioje švei
carų ekspedicija išvyko žaliaisiais
Himalajų slėniais kopti į aukš
čiausią žemės tašką — Mont Eve
resto kalno viršūnę, kur iki šiolei
nepavyko jokiam žmogui ten pa
statyti pėdos. Jau daugelį kartų
įvairių tautybių ekspedicijos ir
atskiri asmenys bandė pasiekti to
aukščiausio žemėje taško, tačiau
kalnas nugalėdavo pasiryžėlius.
Patys anglai net šešis kartus ban
dė įbesti kalno viršūnėje savo tau
tinę vėliavą ir šešis kartus jie neį
veikė kalno. Nenuostabu, kad į
šią šveicarų ekspediciją anglai
šnairomis žiūri, nenorėdami, kad
ten, ko gera, gali suplėvesuoti kita
vėliava . . . Taip, pvz., 1922 m.
anglų gen. Bruce buvo. priverstas
duoti savo ekspedicijai įsakymą
grįžti, o po poros metų jis su nau
ja ekspedicija bandė įkopti. Ne
pavyko. Kalno papėdėje tada gen.
Bruce sušuko: „Vis vien mes ta
ve pasieksime“ 1
Mount Everesto
kalnas yra
20.141 pėdos aukščio. Nėra tai vi
siškai tikslus išmatavimas, kadan
gi dėl praretėjusio oro, spindulių
■lūžimas trukdo pasiekti tobulo iš
matavimo. Pirmuosius kalno išma
tavimus yra padaręs Indijos žymu
sis topografas George Everest. Jo
jo garbei ir šis kalnas pavadintas
tokiu vardu.
Du kartus anglai buvo pasiekę
28.300 pėdų aukštį. 1924 m. du
anglų ekspedicijos nariai, Irvin
ir Mallory, pasiekę anksčiau pažy
mėtą aukštį, negrįžo. Kalno papė
dėje supiltas akmenų paminklas
tiems dvdvĮj-riams, pasiekusiems
aukštį, kur dar nėra buvusi žmo
gaus koja. Todėl nenuostabu, kad
anglai su pavydo žvilgsniais ste
bi dabartinę šveicarų ekspedicija
į Everesto kalną, dėl kurio jie,
anglai, pašventė daug aukų, pini
go, triūso ir pastangų.
Bandymas suorganizuoti bendrą
— anglo-šveicarų ekspediciją į
Mount Everest kalną — nepavyko.
Suprantamos ir priežastys: čia vy
ravo tautiniai motyvai ir garbė.
Vienas šveicarų ekspedicijos va
dovų yra pasakęs: „Lygiai, kaip
britų iūros laivynas nenorįs ame
rikiečio admirolo, taip Alpių vado
vai nenorį paklusti anglų kalnų tu
risto įsakymams. Britų Himalajų
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LIETUVIŲ
SPAUDOS
LAIKRAŠTIS IR SKAITYTOJAI

..Tėviškės Žiburiai“ (nr. 14) pa
žinovas, suprantama, nesileis ve laikui aklimatizuotis. Tik po ilges liečia sunkią lietuviškų laikraščių
nės pertraukos ji vėl pakilsianti būklę tremtyje. Mūsų laikraščiai
damas alpinisto...
nėra leidžiami pasipelnymui. Jie
29.000 pėdų aukštyje, nors che keletą šimtu pėdų. Pasiekę 8000 dažniausiai išeina su nuostoliu, nes
pėdų aukštį ekspedicijos nariai jiems neužtenka skaitytojų. Nuo
minė oro sudėtis yra ta pati, kaip
susiskirstys į kelias stovyklas.
ir virš jūros, tačiau atmosfera ten
Paskutiniąją estafetę sudarys 3 stoliams padengti reikia ubagauti
yra jau žymiai retesnė, praskidusi.
lėšų is kitur, nes ir už skelbimus
Tokiame aukštyje lakūnas-, be spe grupės po du narius. Kuriai šių mažai surenkaipa. Del tos priežas
cialaus kvėpavimo aparato, neten grupų pavyks įkopti į Mount ties lietuviški laikraščiai yra žy
Everesto kalno viršūnę, kuriam
ka sąmonės 2-3 minučių bėgyje,
jos nariui — paaiškės už kelių miai brangesni už vietinius, dide
o po ketvirčio valandos miršta.
lį tiražą turinčius, laikraščius. O
savaičių. O gal ir nė vienam...
Žmogus, įkopęs į tokį aukštį, taip
vis dėlto mes laikraščius leidžiame,
pat patenka į tokią būseną, kad
juos prenumeruojame ir skaitome.
jis nebeįvekia kovoti su miegu,
Kodėl, klausia „Tėviškės Žibu
netenka valios, energijos ir daž
riai“, ir Į tai labai teisingai at
nais atvejais elgiasi taip, tarsi bū „LIETUVOS AMBASADORIUS“ sako:
tų išgėręs gerą kaušą stipraus al
VLADAS HRIŠKEVIČIUS
Todėl, kad mes be savų laikraš
koholio.
čių negalime gyventi. Todėl, kad
Lietuvis tremtinys, prieš pustre savas laikraštis yra mūsų lietu
Himalajų kalnuose ir- vasaros
čių metų iš Vokietijos nuvykęs "į viškosios bendruomenės vidinis
metu siaučia stiprūs šalčiai, o
sniego lavos visų metų laikotar Ameriką, apsigyveno San Dk-go, ryšys, yra priemonė, per kurią mes
piuose krenta nuo stačių uolų. Nuo pietinėje Kalifornijoje, vėliau per galime reikšti savo mintis įvai
sikėlė į Santa Monica prie Los An riausiais mums rūpimais klausi
šitokių, krentančių sniego kalnų
geles. Keletą mėnesių padirbėjęs
ne viena ekspedicija, bandžiusi
mais, galime kelti įvairiausias idė
pasiekti kalnų viršūnes, yra žu valgyklų virtuvėse, nusprendė, jas bei sumanymus, galime per
kad jis galėtų geriau Lietuvos
vusi.
reikalui panaudoti savo gerą ang juos rasti dvasinio peno poilsio
Pats Everesto kalnas randasi
pagaliau galime per
lų
kalbos mokėjimą ir patyrimus valandėli,
Tybeto ir Nepalio pasienyje. 1951
juos susirišti su kitais lietuviais,
iš
bolševikinės
okupacijos
laikų
m. britų ekspedicija buvo pasirin
Tėvynėje. Įsijungė į antikomunis galime sužinoti, kur ir kaip jie gy
kusi kelią nuo Nepalio- pusės. Tos
tinę
amerikiečių akciją ir pradėjo vena, kuo rūpinasi, kaip jiems se
ekspedicijos patirta, kad tai ’abai
laikyti
prakalbas apie komunizmo kasi, ar kas juos ištinka. Šito
pavojingas kelias,- bet- turįs ir tei
mums negali duoti joks svetimas
giamų savybių; kopiant iš tos pu grėsmę pasauliui ir bolševikų laikraštis, joks svetimas laikraš
santvarką praktikoje. Rado ne
sės -žmogus nesusiduria su stipriu
lauktai gerą dirvą ir nuo to laiko tis negali atstoti savo lietuviško.
šiaurės vakarų vėju, kuris taip
Labai dažnai net mes saviesiems
pat sudaro didelę kliūtį. Be to, ši pasiskyrė tik tam tikslui. Per laikraščiams ir gero žodžio pagai
porą
metų
įvairiuose
amerikiečių
toje pusėje yra daugiau saulėtų
lime. nepasitenkinimą pareiškime,
dienų, kas taip pat turi dide klubuose, draugijose, mokyklose, ir nepagalvojame kodėl jie išeina
visų
tikybų
bažnyčiose
ar
suvažia

lės įtakos pavargusio turisto nuo
su trūkumais. Be minėtų kliūčių
taikai, kuri palūžta 27.000 pėdų vimuose pasakė per tris šimtus yra ir kitų: redakcija neturi dar
aukštyje. Minima šveicarų ekspe prakalbų. Pagaliau, jo veiklą bininkų, bendradarbių, negali mo
dicija pasirinko šį, anglu pramin ėmėsi globoti žinomasis Rotary kėti honoraro, negali turėti pasto
klubas ir organizuoti jo paskaitas
tą, taką.
vių korespondentų ir 1.1. Tai dali
Ši šveicarų ekspedicija, kuria prieš komunizmą ir bolševizmo nai galėtume pataisyti, jei kiek
pavergtų
tautų
išlaisvinimą
po
sudaro per 150 žmonių, yra pa
vienas prisidėtų prie laikraščio,
ruošta su ypatingu atidumu, ap visą Ameriką. Tuo būdu Vladas pasidalintų savo mintimis. Ne
Hriškevičius
pasidarė
vienas
iš
rūpinta naujoviškomis priemonė-’
tų aktingųjų lietuvių tremtinių, svarbu kaip parašysi koresponden
mis. Ekspedicijos palapinės yra
ciją, tik reikia duoti faktus, o re
dvigubomis sienomis, iškimštos kuris labai plačiai ir su dideliu dakcija ją apdoros. Bet jei redak
gulbės pūkais. įgulos nariai mie pasisekimu vykdo misiją, kurią cija nei faktų neturi, tada ji nie
ga specialiuose, oro pripūstuose savo laiku nurodė mūsų politi ko negali padaryti ir daug mūsų
maišuose, o jų aprangą sudaro: niams emigrantams ministeris B. įvykių lieka del to mūsų spaudoje
šešios — septynios eilės šilko ir K. Balutis, — „Visur būkime Lie neužregistruota. Kiekvienas turi
vilnos apatiniai baltiniai, ypatin- tuvos ambasadoriais“... B.Raila
prisidėti prie laikraščio redagavi
Brit. Liet. Los Angeles, 521IV.5 mo, tada bus galima padaryti jį
nių — šilko, vilnos ir kailių pirs
niu — šilko, vilnos ir kailių pirš
įdomiu. Kitos išeities nėra.
tinės. Viršutiniai drabužiai yra
Red. pastaba: Jei Kanadoje taip
Vyriausvbė davė Manchesterio
labai lengvi, neperleidžią van
sunku išleisti laikraščius, tai kaip
tekstilės
fabrikams
4
mil.
yardų
dens, o kepurė dvigubas šalmas
žymiai sunkiau turi būti D. Brita
medžiagos užsakymą (20-25 mil.
iš nylono ir šilko..
nijoje, kur skaitytojų yra kelis
Ekspedicija, pasiekusi 6500 pė svarų) karo reikalams.
kartus mažiau.
du aukštį", stabtelės ilgesniam

TIK £ 309 TRŪKSTA SAVO SPAUSTUVEI!
Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GEORGE ORWELL

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

— Ne, —pasakė Sniego Kamuo
lys kietai. — Mes neturime prie
monių šiame ūkyje cukrui gamin
ti. Antra vertus, tu nebūsi reika
linga cukraus. Turėsi avižų ir
šieno kiek tik norėsi.
— O ar bus man leista ir to
liau turėti kaspinus karčiuose? —
paklausė Mollie.
— Drauge, — tarė Sniego Ka
muolys, —- tie kaspinai, prie ku~ rių esi taip prisirišusi, yra vergi
jos ženklas. Ar negali suprasti, kad
laisvė yra vertingesnė už kaspinus ?
Mollie sutiko, tačiau jos balsas
neskambėjo įtikinamai.
Kiaulės net turėjo gerokai pa
kovoti tikslu atremti neraminan
čius melus, skleidžiamus Mozės,
prijaukinto varno. Ypatingai Mr.
Jones'o mylimas, Mozė buvo šni
pas ir pasakų skleidėjas; jis bu
vo taipgi ir gabus pasakotojas!
Jis sakėsi žinąs paslaptingą šalį,
vadinamą Saldainių Kalnynas, į
kurią patenka visi gyvuliai po mir
ties. Toji šalis esanti kažkur augštai danguje, truputį augščiau de
besų, kaip kad pasakojo Mozė.
Saldainiu Kalnyne sekmadienis bū
na septynis kartus savaitėje, dobi
lai žąlitioia kiaurus metus, o ga
balinis cukrus ir sėmenų pyragai
čiai auga ant gyvatvorių. Gyvu
liai neapkentė Mozės, nes jis sekė
pasakas, tačiau nedirbo darbo; kai
kurie jų, betgi, tikėjo Saldainių
Kalnynu, ir kiaulės turėjo daug
jiems aiškinti ir juos įtikinėti, kad
tokios vietos iš viso nesama.
Ištikimiausi jų pasekėjai buvo
du darbiniai arkliai. Boksininkas
ir Dobilė. Tuodu tik su dideliu
vargu galėjo apie bet ką savaran
kiškai galvoti, bet sykį jau pri
pažinę kiaules esant jų mokytojais,
jie prisiimdavo visa, ką jos jiems
sakvdavb, ir perduodavo tai, ne
sudėtingai paaiškindami, kitiems
gyvuliams Juodo niekad nepraleis
davo slaptų susirinkimų daržinė
je ir pirmavo dainuojant „Angli
jos Galvijus“, kuriais visuomet
baigdavosi kiekvienas susirinki
mas.
Kaip dabar pasirodė, Sukilimas
buvo pasiektas žymiai anksčiau

ir lengviau, negu bet kas buvo,
tikėjęsis. Nors anksčiau buvęs
kietas šeimininkas ir geras ūkininkas, pastaruoju metu Mr. Jones
atsidūrė blogoje būklėje. Jis pate
ko į geroką nusiminimą, prakišęs
daug pinigų besibylinėdamas, ir
ėmė gerti daugiau, neg-u reikėjo.
Ištisas dienas jis leido virtuvėje,
savo Windsor'o fotelyej, skaityda
mas laikraščius, gerdamas įr tar
pais lesindamas Mozę aluje mirky
tomis duonos plutelėmis. Jo dar
bininkai buvo apsileidę ir nesąži
ningi, laukai buvo apnikę piktžo
lių, pastatų stogai kiauri, gyva
tvorės apleistos ir gyvuliai neprišeriami.
Atėjo birželis ir pievos buvo
jau beveik prižėlusios šienapjūtei.
Joninių išvakarėmis, tai buvo
šeštadienis, Mr. Jones nuvyko į
Willingdon‘ą ir tatip pasigėrė
Raudonajame Liūte, kad negrįžo
namo ligi vidudienio sekmadienį.
Darbininkai anksti rytą pamelžė
karves ir po to išėjo medžioti
triušių, nepasirūpinę gyvulių pa
šerti. Mr. Jones, grįžęs namo, tuč
tuojau užmigo sofoje salione. už
sidengęs veidą laikraščiu „News
of the World", taip kad atėjus
vakarui gyvuliai vis dar buvo ne
pašerti. Pagaliau jie nebeištvė
rė. Viena karvė išlaužė ragais
svirno duris, ir visi gyvuliai ėmė
ėsti iš dėžių. Tai vyko kaip tik tuo
momentu, kai Mr. Jones nubudo.
Beregint jis ir keturi jo darbinin
kai atsidūrė svirne su botagais
rankose ir ėmė plakti į visas pu
ses. Tai buvo daugiau, negu galė
jo pakelti alkani gyvuliai. Vienu
vpu, nors nieko nanašau” iš anks
to nebuvo suplanuota, jie nuo’ė
savo kankintojus. Mr. Jones ir j< /
žmonės staiga pasijuto iš visų Du
sių badomi ir spardomi. Jie atsidū
rė būklėje, kurios negalėjo suval
dyti. Jie niekad prieš tai nebuvo
mate gyvulių taip elgiantis, ir tas
laivus sukilimas būtvbiu. kurias
jie buvo oratr kaip tinkami mušti
ir su jomis žiauriai elgtis, išgąsdino
juos beveik ligi proto netenkant.
Po kelių akimirksniu jie liovėsi gynęsi ir pasileido bėgti. Beregint!

visi penki kaip įkabindami bėgo
žemyn keleliu į plentą, gyvuliap.s
pergalingai juos iš užpakalio ve
jantis.
Mrs. Jones, žvilgterėjusi pro
miegamojo langą ir išvydusi, kas
atsitiko, skubiai sumetė į kiliminį
maišą keletą daiktelių ir išsėlino
iš sodybos kitų keliu. Mozė pašo
ko nuo savo laktos ir, garsiai
kranksėdamas, nuplasnojo paskui
ją. O gyvuliai, persekiodami Jones'ą ir jo darbininkus, išvijo
juos į plentą ir užtrenkė paskui
juos penkiagročius vartus. Ir štai,
bemaž dar jiems ir nesusivokus,
kas įvyko, Sukilimas buvo sėk
mingai įvykdytas: Jones'ai buvo
ištremti ir Manor Farm buvo jų.
Per pirmas penkias minutes gy
vuliai negalėjo įtikėti savo laime.
Pirmasis jų veiksmas buvo pilna
sudėtimi apsuoliuoti aplink ūkio
ribas, vis dėlto galutinai įsitikinti,
kad jokia žmogiškoji būtybė nie
kur nėra pasislėpusi; po to jie
nuskubjo atgal prie ūkio trobesių
paskutiniem's neapkenčiamo Jo
nes'o valdymo pėdsakams nušluo
ti.
Išlaužę duris, jie atidarė pakink
tų pašiūrę gale arklidžių; žąslai,
šnervėms verti žiedai, šunų gran
dinės, žiaurūs peiliai, kuriais Mr.
Jones paprastai romydavo kuilius
ir avinus, buvo kaip reikiant iš
mesti. Vadžios, apynasriai, akydęngiai, žeminantieji šeramieji
maišai buvo sumesti į vidury kie
mo sukurtą šiukšlių laužą. Ten
pat nuėjo ir botagai. Visi gyvuliai
šokinėjo iš džiaugsmo, matydami
liepsnojančius botagus. Sniego
Kamuolys sumetė į ugnį taipgi ir
kaspinus, kuriais būdavo turgaus
dienomis dabinami žirgų karčiai
ir uodegos.
— Kaspinai, — tarė jis, — turi
būti laikomi drabužiais, kurie yra
žmogaus žymys. Visi gyvuliai turi
vaikščioti nuogi.
Tai išgirdęs Boksininkas nusi
plėšė mažą šiaudinę skrybėlaitę,
kurią jis dėvėdavo vasaros metu
dkims nuo musių apsaugoti, ir
sviedė ją prie kitų dalykų į ugnį.
Labai trumpu laikotarpu gyvu
liai sunaikino viską, kas jiema ga
lėjo priminti Mr. Jones'ą. Po to
Napoleonas nuvedė juos atgal į
Svirną ir išdalino visiems po dvi
guba porciją grūdų, o šunims —
kiekvienam po du sausainius. Pas
kui jie septynis kartus nuo pra
džios ligi galo sudainavo „Angli

jos Galvijus“ ir sugulė miego nak
čiai ir išmiegojo taip, kaip dar nie
kad ligi šiol nebuvo miegoję.
Nubudo jie, betgi, kaip papras
tai, auštant, ir, staiga prisiminę
įvykusį didį dalyką, visi drauge
nuskubėjo į ganyklą. Pakeliui į
ganyklą buvo maža kalvutė, iš
kurios galėjai apžvelgti bemaž vi
są ūkį. Gyvuliai susigrūdo jos vir
šūnėje ir atidžiai apsižvalgė aplin
kui skaidrioje rytmečio šviesoje.
Taip, visa tai buvo jųjų — viskas,
ką tik jie galėjo įžiūrėti, buvo jų
jų! Susižavėjimo dėl tos minties
pagauti, jie šuoliavo aplink ir ap
link ir didžio susijaudinimo paveik
ti, šokinėjo augštyn. Jię vartėsi
po rasas, pilnomis žiaunomis ga
nėsi saldžiom vasaros žolėm, spar
dė luitus juodos žemės ir traukėsi
į šnerves jos tirštą kvapą. Paskui
jie pasileido viso ūkio apžiūrėti
ir su bežadžiu susižavėjimu iš
vaikščiojo dirbamąjį lauką, pievą,
sodą, tvenkinuką, giraitę. Atrodė,
tarytum jie niekad anksčiau nebu
vo tų dalykų matę ir net dabar
jie vargiai begalėjo įtikėti, jog
visa tai yra jųjų nuosavybė.
Grižę atgal prie sodybos trobe
sių, jie tylėdami sustojo prie gy
venamojo namo duru. Namas bu
vo irgi jųjų, tačiau jie būgštavo
įeiti Į vidtĮ. Po kurio, betgi, laiko
Sniego Kamuolys ir Napoleonas,
įsispyrę į duris, jas atidarė, ir
virtine po vieną gyvuliai suėjo
vidun, žengdami su kraštutiniu
atsargumu, bijodami ką sugadinti.
Jie žingsniavo iš kambario į kam
barį, nedrįsdami garsiau, tik
šnibždesiu, kalbėtis ir su tam tik
ra pagarba ir baime stebėdami
neįtikimą prabangą: lovas su pū
kiniais patalais, veidrodžius, sofą,
Briuselio kilimą, Karalienės Vik
torijos litografinį paveikslą vir
šum židinio salione. Jie jau buvo
besileidžią laiptais žemyn, kai pa
sirodė, jog Mollie kažkur dingusi.
Išeidami jie rado ją atsilikusią
nuo kitų geriausiame miegamaja
me. Ji buvo išsitraukusi iš Mrs.
Jones tualetinio staliuko tarpsnį
mėlyno kaspino, persimetusi jį per
nugarą ir labai kvailu būdu stebė
josi pati savim, žiūrėdamas! veid
rodyje. Kiti smarkiai ją už tai iš
barė, ir visi išėjo laukan. Keli vir
tuvėje kaboję kumpiai buvo iš
mesti ir sudeginti ir indų plovyk
loje stovėjusi statinaitė alaus
Boksininko kanopos spyriu buvo
pramušta; šiaip daugiau nieko ne

buvo namuose paliesta. Visais yra draugas.
balsais buvo priimta rezoliucija,
3. Nė vienas gyvulys neturi dė
kad sodybos gyvenamasis namas vėti drabužių.
4. Nė vienas gyvulys neturi
turi būti paverstas muziejumi. Vi
si sutiko, kad nė vienas gyvulys miegoti lovoje.
5. Nė vienas gyvulys neturi ger
neturi jame gyventi.
Gyvuliai papusryčiavo ir po ti alkoholio.
6. Nė vienas gyvulys neturi tei
pusryčių Sniego Kamuolys ir Na
poleonas vėl juos sušaukė būrin. sės nužudyti kitą gyvulį.
7. Visi gyvuliai yra lygūs.
— Draugai, — prabilo Sniego
Kamuolys, — dabar jau pusė šeš
Visa tai buvo labai dailiai sura
tos, ir mes turime prieš akis ilgą šyta ir, išskyrus tai, kad žodis
dieną, šiandien mes pradedame „draugas" buvo parašytas „dhaušienapjūtę. Tačiau yra dar vienas gas" ir vięna raidė S buvo išrai
dalykas, kuris turi būti atliktas tyta atvirkščion pusėn, niekur
prieš taj.
Kiaulės dabar apreiškė, kad nebuvo . padaryta rašybos klaidų.
pęr paskutiniuosius tris mėnesius Sniego Kamuolys perskaitė tai
jos mokėsi skaityti ir rašyti iš se kitų gerovei. Visi gyvuliai pritarė,
nojo elementoriaus, kuris kitados visiškai sutikdami, ir sumanesnieji
priklausė Mr. Jones'o vaikams, o ėmė tuojau pat mokytįs įsakymus
paskui buvo išmestas į šiukšlyną. atmintinai.
Napoleonas pasiuntė atnešti puo
— Dabar, draugai, — sušuko
dų su baltais ir juodais dažais ir Sniego Kamuolys, mesdamas tep
nusivedė visus žemyn prie pen- tuką, — i pievą! Pasistatykim tai
kiagročių vartų paplentėj. Tada sau garbės reikalu, kad apsidirb
Sniego Kamuolys (mat, Sniego tume su šienapjūte greičiau, negu
Kamuolys buvo visų raštingiausias) įsispraudė teptuką tarp dvie tai galėtų padaryti Jones su savo
jų skeltanagės priekinės nagų, už darbininkais.
Tačiau tuo akimirksniu trys
tepė viršutiniame vartų grote paraša MANOR FARM ir to vietoje karvės, kurios jau kurį laiką at
įrašė ANIMAL FARM (GYVULIŲ rodė neramios, eme garsiai bliau
ŪKIS).. Toks bus nuo šiolei to ti. Jau dvidešimt keturios valan
ūkio vardas. Po to jie sugrįžo prie dos, kai jos nebebuvo melžtos ir
ūkio trobesių. Sniego Kamuolys jų pritvinkę tešmenys kuone ply
ir Napoleonas pasiuntė kopėčių šo. Po valandėlės kiaulės buvo
atnešti ir nurodė jas atremti į pasiųstos milžtuvių ir, jų skeltagalinę didžiosios daržinės sieną. nagėms esant visiškai pritaikin
Jie išaiškino, kad per paskutiniųjų toms tokiam darbui, labai vyku
trijų mėnesių studijas kiaulėms
pavyko suvesti Animalizmo prin siai išmelžė karves. Netrukus bu
cipus. į septynis įsakymus. Tie vo primelžtos penkios milžtuvės
Septyni Įsakymai bus dabar su rįegaus putojančio pieno, į kurį
rašyti sienoją; jię sudarys nekin daug gyvulių žvelgė su pastebimu
tamą įstatymą, pagal kurį visi Gy susidomėjimu.
vulių Ūkio gyvuliai nuo šiolei tu
— Kas atsitiks su tuo pienu?—
rės gyventi. Su tam tikru sunku paklausė kai kurie.
mu (kadangi nėra toks jau labai
— Jones paprastai retkarčiais
lengvas dalykas kiaulei išlaikyti primaišydavo jo mums į lesalą, >—
pusiausvyrą ant kopėčių) Sniego tarė viena iš vištų.
Kamuolys užkopė augštyn ir ėmė
— Nesirūpinkit pienu, draugai',
si darbo, Skundikui keliom pako
Napoleonas,
atsistojęs
pom žemiau laikant puodą su da sušuko
žais. Įsakymai buvo surašyti dide prieš milžtuves. — Ir juo bus pa
lėmis baltomis raidėmis smaloto- sirūpinta taipgi, šienapjūtė — da
je sienoje taip, kad būtų įskai lykas svarbesnis. Draugas Sniego
tomi per trisdešimt jardų atstu Kamuolys jums vadovaus. Aš jus
pasekusiu
10 kelių minučių. Pir
mą. Jie skambėjo šiaip:
myn, draugai! Šienas laukią.
SEPTYNI ĮSAKYMAI
Gyvuliai pasileido žemyn į
1. Kiekvienas, vaikštąs dviem pievą šienapjūtė pradėti ir kai
kojom, yra priešas.
jie vakare grįžo, tai pastebėjo,
2. Kiekvienas, vaikštąs ketu kad pienas dingęs.
(bus daugiau)
riom kojom arba turįs sparnus,
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PAGERBKIME MOTINAS
TARPTAUTINĖ DAINOS
IR ŠOKIO ŠVENTĖ
Ateina žalumynais ir margais
Royal Albert Hali, Sekmadienį,
žiedais pasipuošęs pavasaris. Čia
gegužės men 25 d, 7 vai. vak.
pat jau ir gražiausias jo laikas ge
Šiame nepaprastame spektakly
gūžės mėnuo, kurio pirmąsis sek
je, kurio pelnas skiriamas Tauti
madienis skirtas mūsų gerbia
moms ir mylimoms mamytėms pa nei Žaidimo Aikščių Sąjungai, da
lyvaus šimtai tarptautinių artis
minėti.
ši gražioji tradicija leidžia mums tų Iš visų pasaulio kraštų.
Nuostabūs Valų, Latvių, Lenkų
viešai ir iškilmingai pagerbti sa
vas motinas, joms padėkoti už ir šveicarų chorai ir šokėjai iš
nemigo naktis, už dvdįjį rūpestį Europos, Oriento o taip ir spalvo
ir vargą mus auginant, už didžią tieji vakarų Afrikos ir vakarų
ją jų auką savam kraštui ir musų Indijos šokėjai parodys savo tra
dicinių šokių sensaclnę kultūrą.
tautai.
Viso to priešaky ir dėmesio
Lietuvę motina, ypač šiais žiauriais laikais tiek savame krašte. centre bus lietuvių šokėjai su sa
tiek išblaškyta po visą pasaulį turi vo nuostabiais šokiais.
• Atskiros tautinės grupės yra
pakelti nepaprastai sunkią naštą.
remiamos savo žinomų
Ji yra partizanė ir turi karžygiš stipriai
organizacijų. Būtų gražu, jei ir
kai mirti už savo kraštą. Ji kartu lietuviai
palaikytų savo grupę.
turi neįprastai sunkiomis sąlygo
Palyginamai nebrangūs bilietai
mis auklėti šeimą, perkelti į vai (po
5/-, 3/- ir stovimos
kų širdis nudraskytus nuo pakelės vietos7/6,po6/-,
gaunami DBLS
gluosnių rūpintojėlius... Ji yra Centre pas 2/-)
Reikalų Vedėją. Gerų
vėl vargo mokyklos „daraktorė“, jų vietų yra
ribotas kiekis.
savo gimtosios kalbos mokytoja.
Tad
nepraleiskite
progos pama
Tuos visus neišvardintus lietu tyti šį didingą spektakli.
vės — rūpesčius ir vargus mes
Nedelskite ir užsisakykite bi
privalome šia proga prisiminti.
Motinos Dienos minėjimus ruo lietus tuojau.
šia visi po platų iį pasaulį išsisklai
dę lietuviai. Londone minėjimus
VAIKŲ DĖMESIUI
ruošia Meno Sambūris gegužės 4
d. (sekmadienį), parapijos salėje.
Mokyklinio amžiaus vaikai, pa
Stengiamasi kiek leis sąlygos, rašę „Britanijos Lietuviui“ straips
duoti platesnę programą. Tam rei nelį — „Kaip šventėm Motinos
kalui J. Baublienė ruošia ir ma Dieną" gaus po 10 šilingų už kiek
žuosius pasirodyti savo motinoms. vieną, kuris bus mūsų laikraštyje
Prašoma kuo skaitlingiau minėji atspausdintas.
me dalyvauti.
P. Mašalaltis
„Br. Lietuvio“ redakcija
ATPIGINTAS „BRITANIJOS
LIETUVIS“ EUROPOJE

DBLS Centro Valdyba, supras
dama sunkią Europos lietuvių
būklę ir mažesnį uždarbį, nutarė
BL prenumeratą nuo gegužės 1d.
atpiginti.
Vokietijoje, Belgijoje ir Olandi
joje atpiginimas liečia tik tuos, ku
rie užsisako ar pratęsia prenu
meratą po gegužės 1 d. Nauja pre
numeratos kaina yra sekanti:
Vokietijoje — metams t 5 mar
kiu. atskir. numeris 40 pf.
Olandijoje — metams 12 gulde
nų. ats. numeris 30 flor.
Belgijoje — metams 240 frankų,
atskiras numeris 6 fr.
COVENTRY

Balandžio 17 d. iš Coventry iš
vyko J. Aleksa su šeima, buvęs
to skyriaus valdybos narys. Savo
uolumu ir sąžingu darbu J. Aleksa
yra daug- prisidčies prie to skyriaus
veiklos. Prieš išvykdamas j Ka
nadą J. Aleksa su žmona ir dukre
le kelias dienas viešėjo Londone.
NAUJI BENDRADARBIAI
KANADOJE

Pereitą savaitę išvykę j Kana
dą P. Z. Koielavičienė, buv. ,,Br.
Lietuvio'-' administratorė ir re
dakcijos mašininkė ir M. Kojela
vičius, ,,Br. Lietuvio“ nuolatinis
bendradarbis, pasižadėjo, kad ir
Kanadoje būdami jie liks nuola
tiniais mūsų savaitraščio bendra
darbiais.
NOTTINGHAMAS
Balandžio 26—27 d. Nottinghame vyksta ' DELS Nottinghamo
Apygardos suvažiavimas. Suvažiaviman atvyksta Centro Valdy
bos iždininkas inž. Šalkauskas.
JEIGU SKUBU
„Britanijos Lietuvio“ Redakcija
praneša, kad, esant skubiam rei
kalui. korespondenciją prašoma
siųsti tiesiog NIDOS spaustuvėm
Spaustuvės adresas: NIDA, 3,
Southern Row, London, W. 10.
Telf. LAD 1186.

SUBATVAKARIS LIETUVIŲ
NAMUOSE
Šį šeštadienį, balandžio 26 d.
19 vai. Lietuvių Namuose, 43,
Holland Park, ruošiamas subatvakario alutis ir šokiai. Kalbama,
kad alus bus nemokamai, tik už
skanius žirnius reikėsią primokė
ti. o be žirniu nebus galima gerti
alus. Išvykusieji Kanadon žada
prisiųsti vėžiu, bet apie tai namu
administratorius praneš ateinantį
šeštadienį.
PADĖKA DRAUGAMS

Blechlev ir Drayton Hostelio lie
tuviams ir kitataučiams, Velykų
proga jiepamiršusiems manęs, ser
gančio džiova ir prisiuntusiems
per p. Praną Mičėną .£6.5.6 auką,
nuoširdžiai dėkoju.
Antanas Veselga

BOLŠEVIKAI JAU PUOLA
RAŠYTOJĄ M. PUTINĄ
MYKOLAITĮ
Tūlas Filiminovas „Pravdoje“
puolė rašytoją V. Putiną Mykolai
tį. Esą „kai kuriuose jo veikaluo
se yra grubiai iškraipoma Vaka
rų Europos buržuazinė kultūra.
Ta proga, Lietuvos mokslininkai
pakaltinti, kad nepakankamai ko
voja prieš buržuazino naciona
lizmo pasireiškimus, silpnai jun
gia ideologinį, atseit, bolševikinį,
darbą su praktinių problemų iš
kėlimu mokslo darbuose. Taip pat
buvo pultas J. Jurginis, Lietuvos
Moksli) Akademijos Istorijos In
stituto mokslinis bendradarbis, už
tai, jis prileidžia keliaklupsčiavi
mą prieš Vakarų buržuazinę kul
tūrą. Kaip žinoma, J. Jurginis bu
vo kairiųjų pažiūrų ir Lietuvos
nepriklausomybės metu gyveno
kaip politinis emigrantas Švedijo
je. 1940 metais buvo pasidaręs
Lietuvos Liaudies Respublikos
Užsienio Reikalų Ministerijos po
litikos departamento direktorium,
vokiečių okupacijos metais dirbo
Vilniuje, Lietūky. Sunku įtikti
bolševikiniam okupantui.
KAUNO GELEŽINKELIO
STOTIES ATSTATYMAS
Beveik aštuonių metų reikėjo,
kol rusai sugebėjo atstatyti 1944
metais karo veiksmų apgriautą
Kauno geležinkelio stoti. O kaip
jie giriasi vykstančia statyba!
Kauno geležinkelio stotis atsta
tyta pagal ruso Ašasino projektą
—lietuvio architekto „nerado“. Gi
riamasi, kad visos stoties patal
pos gražiai įrengtos, panaudojant
medžio raižinius, liaudies orna
mentus. Tik visai neaišku, kokios
liaudies? Nes liustros ir meno
raižiniai yra pagaminti Maskvos
ir Minsko dailės dirbinių įmonė
se. Tad ir tie liaudies ornamentai
yra gudiški .arba maskoliški.
Nuotraukoje atstatyta stotis atro
do prastai—žema, į žemę įaugusi.
Stoties atidarymo proga 27 sto
ties statyboje pasižymėję žmonės
buvo apdovanoti garbės raštais.
Įdomu kas . gi tie apdovanoti:
Piotr Ašistin, Jevtichij Baliucki,
Boris Dronov, Konon Grabusov,
Ivan Kazakov, Vera Krasikova,
Ivan Lipnicki, Siergiej Lučnikov,
German Razin, Ason Ročkin,
Alieksej Rodionov, Sergiej Sergijenko, Fiokla Tichonova, Tit Timofiejev, Nikolai Triochin ir t.t.
Tos pavardės vaizdžiau, negu kas
kita rodo dabartinio Kauno mas
koliškus arnamentus.

L I E T U V I S

VIENAS AR DU BUTELIAI'
Hostelyje, kuriame mes baigia viengungiai, negalime žiūrėti pro
me sulauKti to meto, kad galėtu pirštus i šį reikalą, nes taip pat
me prašytis britų pilietybės, be nežinome valandos nė dienos,
likome 10 lietuvių. Buvo mūsų kada ir su mumis gali atsitikti ši
skaitlingas būrys. Net chorą vie nelaimė, todėl aš siūlau pasi
nu laiku beveik buvome sudarę... ruošti rimtai ir apgalvotai, čia
Šiandien, tiesa, likome tik dešim negali būti kalbos apie alų ar
tis, bet ir tai sudainuojame... bare, kokius ten angliškus vynus. Atsi
kartais, kai visas desetkas susi minkime, kad per šias vestuves
metame, hostelio ankštame kam mes atstovausime savo valstybę
baryje. Sudainuojame, pasibara ir tautą anglų ■ visuomenėje, todėl
me ir, suprantama, sielvartą nup jei jau nešti, tai bent po du bu
launame. Būna, kartais, ypač telius nuo galvos ir tik nesilpnessubatvakariais,
prisipažinsime, nius, kaip 70 gradusų. — Seniū
„žlugto“ vakarų. Na, tada, tai nas, permętes akimis mūsų de
mūsų dešimtukas veikia. Buvome gančius veidus, vėl užpylė benzi
jau beveik pagarsėję tokiais no:
„apsivalymo“ subatvakariais. Ne
— Nėra čia ko, vyručiai; Mes
tikėtai pirmąjį po Velykų šešta kime po šešetą svarų. Turėsime
dienį, mūsų dešimtukas vėl suma po du butelius tauriųjų gėrimų
žėjo. Žinoma, tuojau pagalvosite, nuo nosies, o už likučius nupirksikad vienas mūsų Kanadon išva ' me jaunąjai kvietkų...
žiavo. Jei taip būtų atsitikę, tik
Jis pirmas, kaip ir dera seniū
rai nerašyčiau, nes tai juk jokia nui, paklojo ant stalo šešias ža
naujiena. Su mūsų dešimtuoju liukes su raudonais numeriais.
draugu atsitiko blogiau: jis vedė. Mes, suprantama, pasekėm jo
Čiabuvę. Tokią, žinote, truputėlį kilnųjį pavyzdį. Būtume jau kibę
bronzinę, „Britanijos Lietuvio" kitų einamųjų klausimų lukštenti,
neskaitančių ir spaustuvės fondui kai Ūmai vienas iš mūsų tarpo,
abejingą.
toks, žinote, truputį trenktas, (at
Taigi į tas draugo vestuves, virai kalbant, jis net „Britanijos
suprantama, buvome pakviesti Lietuvį" prenumeruoja), paprašė
visi likusieji devyni, iš anksto, balso. — Demokratija, — sako
kaip ir dera šitame krašte. Jau seniūnas, — kalbėk.
nuo Didžiojo Penktadienio pra
Gėda, žinoma, būtų ir rašyti.
dėjome ruoštis, dovanų klausimą Nieko
jis išmintingo nepasakė.
svarstyti, draugo jaunas dienas Jis tik numykė
žiūrėdamas į stir
laistyti.
tą
žaliukių.
Girdi,
sako, gal už
Kai vieną dieną mūsų draugas
jaunasis išėjo miestan fotografui tektų po vieną butelį, o kitą, sako,
spaustuvės fondūi.
iš anksto už busimąsias nuotrau nusiųskime
šitokio pasiūlymo kilo toks
kas sumokėti ir taksiukų užsa Po
kyti, tokių, žinote, su ilgais bal ermideris, kaip per unrinių dra
dalinimus Vokietijos sto
tais kaspinais, mes, likusieji da- bužių
vyni turėjome rimtą posėdi, be vyklose. Laimė, kad turime iš
veik tokią vilkišką konferencija: mintingą seniūną. Jis ir pribloškė
kokių ir kiek gėrimų reikėsią iš karto trenktąjį:
— Tu, čia brolyt, nekaišiok sa
nusinešti į vestuves, kad nepa
kenkus lietuviškajam vardui sve vo lietuviško spausdinto žodžio
timųjų akimis. Mūsų devintuko reikšmės... O iš belaisvės kaip
seniūnas, stabtelėjo rašęs vestu grįžome, priėmė jie mus į stovyk
vinę kalbą, gerokai prikimusi las? O Flensburgo stovykloje su
balsu šitaip išmintingai prabilo rinktos aukos? Kur jos dabar?
susirūpinimo šešėliu pridengtiems Ką!?
Suprantama, kad po šitokių ar
veidams:
— Vestuvės, vyručiai, tai toks gumentų ir trenktasis nedrąsiai
įvykis, kad kartais ir šiais ato pasakė:
Neškime po du butelius.
miniais laikais užtenka vieno kar
Atsargos Grandinis
to visam amžiui. Mes, būdami

kalus, yra tautinių šokių grupės,
yra jaunimo organizacijos.
- Anglijoj kolonijos visą laiką
buvo mažytės. Darbas lietuviš
kas buvo beveik neįmanomas.
Jeigu pradžioj ir buvo vienas ki
tas blykstelėjimas, bet tai buvo
pasiekta esant dideliam entuziaz
mui, tai dabar ir jis vėsta. Juk
Anglijoj esant tokiam mažom ko
lonijom neįmanoma išlaikyti nei
choro, nei šeštadienio mokyklos.
Todė.l jaunimui nutautėjimas
žymiai didesnis.
Kas šiandien gali spręsti, kas
yra „reikalingas lietuviams“ o kas
ne. Tik jau ne patys „dezertyrai“
Gal būt p. Jeronimas ir turi drą
sos tai apie save galvoti, išvažia
vę šitokios drąsos neturėjo, jie
neskaitė savęs nepamainomais.
Jie važiavo kukliai galvodami,
kad jie niekam nedaro skriaudos
išvažiuodami taip, kaip nedaro
laimės ir kitur nuvažiavę. Jų ne
riša jokia pareiga nei likti Vokie
tijoje, nei likti Anglijoje, ar Ka
nadoje.
Visi dezertyravome iš Lietuvos.
Tai buvo, prisipažinkime, tikras
dezertyravimai: palikome kraštą
ir brolius dideliam vargui ir ne
žinomam rytojui. Visada lenksniu
savo galvą prieš tuos žmones, ku
rie liko pasišventę saugoti savo
bočių židinių. Jie negalvojo, kaip
mes, apie savo gyvybių gelbėjimą.
Jei peržengėm sieną ties Kybar
tais, jei palikom savo žemę, tai ar
būsime vienam krašte, ar kitam,
nesudaro esmės. Dirbti lietuvišką
darbą, reikalingą darbą savųjų
tarpe, propaguoti Lietuvos vardą
visur galima, kad tik noro ir jė
gų turėtume. Kuris kraštas svar
besnis ir kurio balsas daugiau
pasitarnaus mūsų bylai, tai čia
jau visai kitas reikalas. Anglija
viena mūsų klausimo nelėmė ir
nelems.
J. Matulionis

AR GERAI DAROMA
Dažnai, lietuvišką tremties spau
dą bevartant, daugelyje laikraščių
tenka užtikti straipsnių, kurių au
toriai šaukte šaukia nelaimingųjų
lūpomis, primindami mūsų didžią
ją pareigą tiems, kurie tiesia į
mus savo rankas ir šaukiasi bro
liškos pagalbos.
Balandžio mėn. 27 d. 12 vai.
Gaila ir skaudu, kai prieini iš
kun. Steponaitis laikys Nottinghavados, kad šių autorių šauksmas
me lietuviams pamaldas už žu
praslysta pro mus ir palieka „ty
vusius tėvynėje su atitinkamu pa
ruose šaukiančio“ balsu. Stebint
mokslu, Pamaldų metu giedos
D.
Britanijos lietuvių tremties gy
choras, Parapijonis ir apylinkės
reikia konstatuoti, kad čia
venimą
lietuvius kviečiame atsilankyti.
reiškiasi
didelis ir organizuotas
Bažnytinis Komitetas
aktyvumas, daug sveikos iniciaty
vos, daug sumanymų ir, supran
tama, drauge nemaža ir įvairių
Paieškoma Aldona Vizgirdaitė,
rinkliavų. Visa tai natūralu ir
gyvenusi Špakenbergo stovykloje,
sveikintina, nes daug ir labai daug
anglų zonoje, Vokietijoje, vėiau
mums, gyvai bendruomenei, dar
bent
gimnazijos
mokslą
Anglijoje
išvykusi į Angliją. Žinantieji ma
Tik gaila, kad ne visose
DEZERTYRAI“
yra beveik neįmanoma žmonėms reikia.
loniai prašomi pranešti šuo adre
srityse mės vienodai rūpestingi ir
Nors
nežinau
ar
tai
mane
liečia
tokiems,
kurie
dirba
fabrikuose.
su: Teodoras Štanulis, R.R.2. Mis
Jeronimo straipsnis ar ne, bet esu Patekti į laimingųjų skaičių, t.y., veiklūs. Taip, pvz., mūsų ben
sion City, B.C. Canada.
VILNIAUS „ATSTATYMAS“
tarpe išvažiavusių, ir net tų, ku 1 valstybines mokyklas yra tik re druomenėje neteko pastebėti dides
Sako, prieš keturis metus Sta riems buvo .suruoštos išleistuvės... tos išimtys. O leisti į privačias nio aktyvumo ir pakankamos or
linas suteikė Lietuvai didelę ma
Istorija ne nauja. Gerai atsime mokyklas niekas neturės tiek daug ganizacijos pagalbos reikalingie
PABRANGINAMAS PAŠTO
lonę, jis pats pasirašė savo ranka name laikus, kada bet koks gal pinigo: Atsimenu, dar esant Angli siems remti. Jei kam kiltų abejo
MOKESTIS
Sovietų Sąjungos nutarimą „dėl vojimas išvažįuoti iš nelaimingos joje, vienas iš dabartinių Jūsų nių, patarčiau atidžiai pasiskaity
Biudžeto pakeltas pašto mokes priemonių Vilniaus miestui atsta Vokietijos, kurioje šiuo metu liko redaktorių labai taikliai apibūdi ti „Britanijos Lietuvyje“ straips
tis įsigalioja nuo gegužės 1 d.
tyti“.
tik tremties skeveldros, buvo ko- no vaikų mokslinimo problemą: nius: 1) „Džiovininkai ant cemen
Naujos korespondencijai per
Nutarimą pasirašė, bet Vilnius liojamas ir pravardžiuojamas. vienam dirbant trijų vaikų neiš tinių gindų“ /Br. L. Nr. 47 — 1951
siųsti kainos šitokios:
koks buvo, toks tebėra. Aštuonis Priekaištavo įtakingi asmens tos mokinsi, trims nerūkantiems dir m./ 2) „Pereinamoji stovykla į
Vidaus laiškai iki 2 uncijų — metus statė — vieną kiną pastatė. pačios lietuvybės vardu. Tačiau bant, vieną vaiką šiaip taip gal aną pasaulį“ /Br. L. Nr. 48 — 1951
2Į d. (kaip ir buvo); 2—3 uncijų Gražiausiai apie Vilniaus miesto niekas neklausė ir važiavo. Juos ir įstengsi. O apie universitetus m./ ir 3) „Lietuviai Europoje“
— 3 d. ir už kiekvieną sekančią atstatymą rašo pats Vilniaus mie kartojo kiti, bet ir jie pirmieji ir galvoti nereikia. Buvo daroma /Br. L. Nr. 12 — 1952 m./. Nuo
unciją po 1 d.
sto vyr. architektas A. Milęučio- pasistengė gauti vizas į kitas, sau pastangų ir buvo aiškiai pasaky širdžiai tuos straipsnius pasiskaičiusiam bet kokios abejonės iš
Registracijos mokestis pakelia nis. „Prie Vilniaus stoties dar gesnės, šalis. Taigi tas koliojimas:s ta, — nesvajokite apie tai.
mas 2 d., registruotiems laiškams neseniai riogsojo išdegę namai ir neturėjo pagrindo. Ir šiandien
Dabar liko dar trečias ir „svar nyks.
Taigi šis klausimas šiandien
j užsienį mokestis pakeliamas 6 d. griuvėsiai“. Manote, kad vietoje visiems pakankamai aišku, kad biausias“ klausimas tai kova už
Oro pašto laiškai į užsienį (išsky jų dabar nauji pastatai? Ne. „Da lietuviai nieko nebūtų laimėję mūsų krašto išlaisvinimą. Niekaš mums yra gyvybinis ir neatidė
rus Europą) pabrangsta 3 d. už bar čia... graži aikštė, o aikštes savo kraštui, jei jie ir būtų sėdė mūsų neklausė ligi šiol, niekas liotinas. Todėl Britanijos lietuvių
pusę uncijos, atvirutės — 2 d. ir centre... iškilo didžiojo Stalino ję Vokietijoje. Priešingai, jįe išsi neklausys ir toliau. Nesakau, kad bendruomenės priekyje stovy as
už antros klasės oro paštą (išsky monumentas',. Tokia ir visa Vil sklaidę po pasaulį, daugiau reiš nereikia dirbti. Mes turime viską menys turėtų pirmoje eilėje imtis
rus laikraščius) reikės mokėti 2 d. niaus miesto statyba—išvalė griu kia, bent Lietuvos propagandos padaryti, ką tik įstengiame, bet šios iniciatyvos, o lietuvis nelai
vėsius, padarė aikštę ir užriogli- byloje. Kalbant iš esmės, galima .nulemti bet kurio krašto politikos, mėje esančiam broliui visada yra
daugiau už pusę uncijos.
no didingą monumentą „geriau visai rimtai klausti, kodėl lietu nors ir visi susibėgtum į vieną jautrus.
Kad šis svarbus klausimas ati
siam lietuvių tautos draugui—di viai važiuoja (ir važiuos!) iš Ang kuri kraštą, nieko neįstengtume.
džiajam Stalinui.“
lijos? Noriu trumpai ir atsakyti. Jie turi savo tikslus, savo politiką. dedamas į šalt, tebūnie man leista
LENKAS APIE GEN. GUSTAITI
Anglai patys ir jų plati giminė Istorijoje nebuvo atsitikimo, kad pailiustruoti ir šitokiu pavyzdė
mato Anglijos sunkią būklę. Jie emigrantai pakreiptų savo naudai liu:
Lenkų rašytojas — publicistas
1951 m. lapkričio 23 d. „BrįtaniKAIP LIETUVIAI VIRSTA
susirūpinę kaip tą sunkų klausi tam tikros valstybės politiką.
J. Czapski atsiminimų knygoje
RUSAIS
mą išspręsti. Faktas, kad Anglija Šiandien mūsų argumentai jiems jos Lietuvyje“ Nr. 46 buvo pas
„Na nieludzkiej ziemi" 240 psl.
kelbta, kad Manchesterio skyrius
rašo, kad Butyrki kalėjime, Mask
Vokiečių okupacijos metu Kau turi perdaug žmonių, kuriuos nereikalingi. Jie jais nesianudoja.
voje 1941 m. rugpiūčio 1 d. jis ne koncertavo Latvijos lietuvis šiandien sunku maitinti, o ateity Kada jų reikalai prives prie to Moston kapuose perka žemės skly
buvęs vienoje kameroje su Lietu Donatas Lukštaraupis. Šiandien bus dar sunkiau. Dideli anglų pa laukiamo susikirtimo tai jie juos pą ir ten ryžtasi statyti jubilėjinl
vos aviacijos viršininku inžinie jis dainuoja Vilniaus Operos teat saulio protai prieina labai dras ištrauks iš stalčių. Ir tada spręs paminklą — kryžių. Tam tikslui
rių — konstruktorių gen. Gustai re. Tik jis jau nebe Lukštaraupis, tiškos išvados: reikia išvežti iš išeinant iš savos politikos reikalų. prašo Manchesterio visuomenės
Todėl ar Anglijoj bus 6000 lie suaukuoti 300 svarų. Labai gra
čiu. Gen. Gustaitis buvęs nuteis bet... Donatov. Laikas ir sovieti Angijos bent 15,000.000 asmenų
tas mirti. Vėliau bausmė, esą, bu niam „prezidentui“ Paleckiui sa su įmonėmis į kitus kontinentus. tuvių, ar 60, tai reikšmes nesuda žus iniciatorių sumanymas, tačiau
vo pakeista ištrėmimu.
vo pavardę susovietinti konstitu Tada Anglijoj likusiems bus gali ro ir nesudarys. Ponas Balutis, šiuometu užsimojimas pastatyti
Gen. Gustaitis 1940 m. bandė cijos pakeitimo proga ir kolekty ma gyventi be nuolatinio krizio. atėjus reikalui, savo padarys. 230 svarų kainuojantį paminklą,
Todėl išvykimas tam tikrų užmirštant anuos, varge kenčian
pereiti Vokietijos sieną ir ten pa vizacijos legalizmui • paminėti — Ir šis planas visai rimtai svarsto
žmonių
nėra nei žalingas, nei nuo čius brolius, kažin ar gerai daro
mas.
teko į NKVD rankas.
Podlecov.
Tad iš šito vieno išeinant, kyla stolingas Nežinau nei vieno iš ma Manchesterio skyriaus?
tučtuojau klausimas, o kokiems Anglijos išvykusių žmonių, kurie
Gerbiu ir sutinku, kad nevalia
SUNKUMAI KOLCHOZUOSE
galams turi kęsti tuos visus sun būtų turėję bet kokios įtakos ar mums
SKAITYTOJAI RAŠO
pamiršti mūsų mirusiųjų
bent
ryšių
su
įtakingomis
Anglų
kumus
mūsų
žmonės-lietuviaį
?
Nors kolektyvizacija Lietuvoje
ir juos atitinkamai reikia pagerb
Skaičiau ,,Br. Lietuvyje“ įvai
įstaigomis.
Lietuvišką
darbą
dirb

Jeigu
anglai
turi
ir
turės
sunku

rių nuomonių dėl pakeitimo laik pilnai įgyvendinta, bet žmonės su mų, tai yra jų reikalas, pagaliau, ti Savųjų tarpe, galima visur. Jei ti, bet tam juk yra kitokių prie
raščio vardo. Vięni sako keisti, kolchozų santvarka jokiu būdu jie gerai pagyvenę, gali ir atgai žmogus dirbo Anglijoj, kodėl, jis monių ir būdų. Statydami nors ir
apsiprasti negali. Suvaryti į kol
kiti — ne.
lauti bent dabar. Bet kodėl turi turi nustoti dirbęs, pvz., Kanado blizgančius kryžius ar kartais sa
Man, kaip paprastam žmogeliui, chozus lietuviai stengiasi kaip kęsti
mūsų žmonės? Faktas, kadi je. Kas dirbo ten su jumis, vo rankomis nesupilame naujus
nors
padidinti
nedidelį
privati

atrodo, jog visai nesvarbu, koks
didėjant sunkumams, svetimšaliai dirbs ir čia. Gal būt darbas kapus, didiname mirusiųjų skai
niam
naudojimui
skiriama
skly

bus laikraščio pavadinimas. Svar
kęs pirmieji. Jie kentės kaipo be bus nte reikšmingesnis, nes čių, kuriuos parėmę galėtume iš
bu, kad jo turinys nesikeistų ir jis pelį, individualiais sklypeliais darbiai, jie kentės moraliai, nes čia lietuvių kolonija yra di gelbėti iš mirties nagų, o jie juk
toliau eis ta pačia linkme, kaip pasidalina pievas. Pagėgių rajone ant jų bus verčiamos visos bėdos. delės, skaitlingos. Kas nedirbo
taip dar nori gyventi.
„Vieningo gyvenimo“ kolchozo
iki šiolei ėjo.
Gal gyventi iš pašalpų? Gyventi ten stebuklų, nepadarys.jų ir čia.
Esame maža tauta ir kiekvienas
Antra, gal, sakau, būtų anksto nariai ėmė net fiktyviai skirtis iš išmaldos? Kokios perspektyvos Nutautėjimas gręsia ir čia. Ir čia
lietuvis mums yra brangus ir rei
ka kelti laikraščio vardo pakeiti su žmonomis, kad susidarius dvi lietuviams?
varoma
tam
tikra,
nematoma,
ni

tėvynei. Įsisąmoninkime,
mo klausimą, kai spustuvė skoloje gubai didesnį individualų žemės
Taigi šitas reikalas, ekonominis veliacijos politika. Taigi kova už kalingas
kad
kiekvienas
mūsų nešame at
ir,' jei jos neišmokėsime, nebus sklypą, kuris iš viso tėra labai reikalas,
savo
tautiškumo
palaikymą
reikia
sako, kad reikia išva
sakomybę,
o
ypač
tie, kurie yra
reikalo keisti vardo, nes nebus ir mažas, vos 0,6 ha. Arkliai dar ne- žiuoti iš Anglijos.
tikra „de vesti. Tik čia yra lengviau, nes
paties laikraščio. Pastatykime vi visur suvesti l bendras arklides zertyrų“ dalis jais Tam
kolonijos skaitlingos. Jos sugeba organizuotos visuomenėse pirmo
ir
vadovavosi.
ir
faktiškai
dar
tebėra
atskirų
sų pirma spaustuvę ant tvirtesnio
Antras momentas tai vaikų išlaikyti savo lietuvišką parapiją, se gretose. Todėl rimčiau pagal
pagrindo, o tik tada pradėkime kolchozo narių žinioje. Pvz., to mokslinimas.
Anglijoj jūs patys turi šeštadienio lietuvišką mokyk vokime apie organizuotą šelpimą
galvoti apie laikraščio vardo pa pat rajono „Sartininkų“ kolūky žinote, kokios yra perspektyvos lą su 4 valandomis, pvz., Hamilto pagalbos reikalingiesiems ir taip
keitimą, jei iš viso daugelis skai
je arkliais kolchozų nariai naudo vaikams Jokių! Pradinė mokykla ne mokosi net 94 vaikai, yra cho pat gerai apsvarstykime ką nors
tytojų šitam pritartų.
jasi lygiai taip, kaip prieš įsto ir vartai į... fabrikus.
rai, yra mėgėjų teatrai, kurie sta naują pradėdami, ar iš tikrųjų ge
P. Devenis
jant į kolchozą.
Išmokslinti vaikus ir duoti jiems to gana dažnai ir visai gerus vei- rai darome?
Pamltuvietls
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STALINO ĮPĖDINIAI
RELIGIJŲ TEISĖS

BOLŠEVIKŲ PAŽIŪROS

Dar ir kitos Rusijos carų pa
stangos bendrai išsipildė, tai Rusi
jos globa visiems pravoslavų (or
todoksų) tikėjimo krikščionims.
Tai idėja „Trečiosios Romos“, ku
rios rolę perėmė Maskva. Stalinas
pasiekė 1934 m. paviršutiniško
susitarimo su pravoslavų bažny
čia. Jis sušaukė šios bažnyčios
tarybos susirinkimą, kuriame bu
vo išrinktas naujas patriarchas
ir kiti dignitoriai.
Įstatymai varžantieji religijų
laisvę nebuvo panaikinti, bet jie
gyvenime buvo skirtingai taiko
mi. Pagal Įstatymus visos religijos
buvo traktuojamos lygiai, tačiau
praktikoje pravoslavų bažnyčia
buvo proteguojama ir turėjo pri
vilegijuotą padėtį Sovietų S-goj.
Bet šis Rusijos siekimas suvienyti
visus pravoslavų tikėjimo krikš
čionis labai nukentėjo, atsisakius
nuo šios koalicijos Jugoslavijos ir
Graikijos ortodoksams.
Tolimuose Rytuose Stalinui irgi
pavyko įvykdyti carų politines
ambicijas. Nedidelė Tannu Tuva
teritorija, dėl kurios caristinės
Rusijos politika kovojo paskuti
niuosius dvidešimts metų be jokių
vilčių atplėšti ją iš Kinijos suve
reniteto, šiandien jau yra Rusi
jos teritorija. Carai siekė įgyti ir
Mongoliją, gi Stalinas ją padarė
vasaline valstybę.
Stalino 70 metų gimtadienio
proga dar ir daugiau laimėjimų
reikia priskaičiuoti, nes jis pasie
kė tai, ko Rusijos ankstyvesnieji
politikai niekad nėra svajoie. Tai
komunizmo Laimėjimas Kinijoj,
kurios idealoginiai pagrindai ir
rėžimas yra artimai susigiminia
vęs su Sovietų Sąjunga.
Rusija dabar, bet kuriuo atveju,
yra prie vartų Bizantijos imperi
jos. Ji pasiekė žymiai toliau tos
ribos, kurios ji pati siekė. Vengri
ja, kuri yra nei slaviška nei graikiškai-ortodoksiška, dalis Lotynų
Europos, taip pat pateko į Rusijos
Įtakos sritį.

Tačiau nebus suklysta tvirti
nant, kad Stalino palikimą ir jo
įpėdinius supa tragedijos (atmos
fera.
Kovodamas daugelį metų dėl
valdžios, Stalinas ir jo šalininkai
įsitikino, kad valstybės vadovas
turi būti vienas asmuo. Lenino
pažiūra, pasisavinta iš vakarų
demokratijų, kad valdymas turi
būti kolektyvinis, taip kad nė
vienas asmuo negalėtų panaudoti
savo jėgos asmeniniams tikslams,
bolševikų buvo skaitoma nesusi
pratimu. Ši pažiūra, anot komu
nistų, ypač netinkanti Rusijai.
Stalinas ir jo šalininkai tikėjo
tik į griežtos centralizacijos valsty
bę. Komunistai buvo įsitikinę,
kad Stalino mirties atveju, pana
šiai kaip ir monarchijoj, jo įpėdi
nis turėtų tuojau perimti valdy
mą, kad išvengus galimos kovos
dėl valdžios.

JĖGOS POLITIKA

Vokiečių Karaliaučiaus sritis
buvo prijungta. Rusija niekada
rimčiau nereiškė pretenzijų į šią
sritį, čia gyveno tiktai vokiečiai.
Šiai aneksijai nėra nei etnografi
nių nei istorinių motyvų. Ir gy
ventojai nepareiškė jokio noro
revoliucijos pagrindu prisidėti
prie Sovietų S-gos. Tai buvo pa
prasta jėgos politikos išdava re
miantis strategiiniais išskaičiavi
mais, ištremiant vietinius gyven
tojus.
Šis yra visiškas nukrypimas
stalinistinėj politikoj. Tai negali
būti pagrįsta nei Markso mokslo
pagrindais nei buvusia Rusijos
politika kuri buvo bazuojama
tautine ir religine teorijomis.
Stalinas taip pat leido Lenkijai,
kuri yra Rusijos jėgos kontrolėje,
prisijungti kitas vokiečių apgy
ventas ir valdytas sritis. Jis leido
iš šių srišių iš Sudetų krašto iš
tremti vokiečių tautybės gyvento
jus. Šie veiksmai nieko bendro
neturi su klausimu dėl vokiečių
atsakomybės už karą arba dėl
kitų primetamų nusikaltimų vo
kiečiams. Tai tik išjuokimas žmo
niškumo, tai žingsnis į barbariz
mą.
GEDIMO DAIGAI

Panašiai kaip praeityje didžiu
lės valstybės laikui atėjus pradė
davo smukti, taip ir Stalino kara
lija savyje jau turi gedimo daigų.
Panslavizmas, atsiradęs kaip
judėjimas gintis nuo pangerma
nizmo pavojaus, niekad neturėjo
natūralaus gyvybingumo. Lenkai
niekada nesimpatizavo šioms panslavizmo mintims, gi ukrainiečiai
taip pat labai mažai tuo domė
josi.
Ar gali išsilaikyti revoliucinis
transformavimasis, paremtas bonopartiniu modeliu? -Jei valdomi
žmonės Sovietų Sąjungoj pritaria
valdžiai dėl Rusijos revoliucijos
laimėjimų, kuriuos faktinai pasie
kė Rusijos kariuomenė, tai vis
tiek ateityje šioje liaudyje atsiras
pasipriešinimas prieš dabartinį
rėžimą, gi kitos slavų tautos pra
dės priešintis ir pačiai Rusijai.
Šis pasipriešinimas faktinai jau
yra prasidėjęs. Yra labai charak
teringa, kad Stalinui pasiekus
aukščiausią Rusijos jėgos laips
nį, Jugoslavija ir, apskritai, grai
kų ortodoksai pasipriešino Rusi
jai. Vienybės ryšiai sukurti slavų
karaliją religiniais ir politiniais
motyvais, kurie slavus jungė su
Rusija, neišlaikė.
GELTONŲJŲ GRĖSMĖ

Komunizmo laimėjimas Azijoje
tikrovėje yra mirtinas pavojus
pačiai Rusijai.
Ne vien tik Kinijos, bet ir visos
Azijos nacijonalizmas, prisiden
gęs komunizmo skraiste, laimėda
mas Kinijoj, pasiekė pergalę gel
tonosios rasės prieš baltąją.
Tuo tarpu Azijoj laimėjęs ko
munizmas pasiekė dar tik viena
svarbų dalyką, tai kiniečių že
mės ūkio revoliuciją. Išlaisvini
mas šimtų milijonų kiniečių ūki
ninkų sudaro neįsivaizduojamas
galimybes. Tuo tarpu aišku tik
tiek, kad ūkininkai dominuos Ki
nijos valstybėje.

lyderių, tai labai apsirinka, šiuo
atveju jau dabar yra pasirūpinta
apsaugos priemonėmis, atsižvel
giant į gyvenimo patyrimą.
IŠVADA

Politbiure yra stiprus branduo
lys senųjų narių. Tai Stalino se
nieji kovos darugai, kurie amžiu
mi yra jaunesni už jį. Nė vienas
iš jų nebus diktatorium, nes dalis
jų yra ne rusai, gi kiti, kaip
Andrejevas, neturi nė mažiausio,
noro tilo pasidaryti.
Stalinui mirus prabėgs daug
laiko, kol jo įtaka išnyks. Tačiau
po šio neišvengiamai turės įvykti
sąmyšis. Nė viena valstybė toj
pačioj valdymo formoj, kuri pri
klausė nuo vieno asmens, pergyve
nus savo kūrėją (organizatorių),
neišsilaikė daugiau kaip vieną ge
neraciją.
J. Varčius

NEVAINIKUOTAS KOMUNIZMO
PRINCAS

Kadangi rusai yra Sovietų Są
jungos valdovai ir rusų nacijo
nalizmas yra sustiprėjęs, tai Sta
lino įpėdinis turėtų būti rusų tau
tybės asmuo. Jis turėtų būti žy
miai jaunesnis už Staliną ir kartu
turėtų būti žymus autoritetas ko
munistų partijoj. Pagaliau, šis
asmuo turėtų būti netik ilgą lai
ką priklausęs partijai, bet įr pa
daręs tokią karjerą, iš kurios ga
lima būtų sukurti net ir legendas.
Pirmas pasirinkimas kaip tik
kritojant tokio asmens, kuris ste
bėtinai atitiko visus įpėdiniams
statomus reikalavimus. Tai Ki
rovas kuris buvo grynakraujis
rusas. Jis buvo gerai išauklėtas
ir inteligentiška asmenybė, arti
mas liaudžiai ir populiarus as
muo. Tai buvo vyras, kuris mo
kėjo žavėti minias ir labai popu
liarus inteligentiniuose bolševikų
sluogsniuose, vaidindamas žymų
taikintojo vaidmenį tarp jų ir rė
žimo. Kirovas buvo apdovanotas
didelio valstybės vyro gabumais
ir jis buvo mėgiamas tiek parti
jos viduje, tiek ir išorėje.
Legendų apie Kirovą taip pat
buvo galima sukurti, nes jis į par
tiją įstojo prieš revoliuciją ir vai
dino žymią rolę civiliniame kare.
Tačiau 1934 m. gruodžio m. jis
buvo nužudytas.

t'Jl E T U V I S

PAŠTO RAKETA

Bremeno vokiečių raketų drau
gijos nariai parodė pirmąjį pašto
raketos modelį, su kuriuo bus ga
lima pašto korespondencija persiųsdinti kelių šimtų kilometrų
atstume. Raketos konstruktoriai
tvirtina, kad penkių metų bėgyje
jie pastatysią tokias paštui rake
tas, kuriomis įmanu bus iš Euro
pos paštą persiųsti į Ameriką ir
•kitus kraštus.
*
*
*
Ispanijoj užs. reik. min. Artajo
lanko arabų valstybes, kad sustip
rinti draugiškus santykius tarp
arabų tautų ir Ispanijos. Ispani
ja parodė daug simpatijų arabams
ir Artajo kelionė yra gyvai seka
ma vakaruose. Prancūzija yra nu
sigandusi del pranešimų, kad Arta
jo buk tai pasimatysiąs su pagar
sėjusiu Maroko nacijonalistų vadu
Abd-el-Krim, kuris, pabėgęs iš
prancūzų rankų, apsigyveno Egip
te. Maroke gi buvo demonstracijų
prieš Prancūziją.

LIETUVIU ŽURNALISTU SĄJUNGOS
REIKALU
1.

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ
FEDERACIJA

Pirmame laisvųjų žurnalistų
kongrese lietuvių delegacija bu
vo reprezentuota beveik vien pary
žiečiais, nes iš Anglijos dėl visų
suvaržymų niekas negalėjo atvyk
ti, o iš Vokietijos atvyko tik vie
nas kolega.
Kongrese vadovauti teko garbė
man. L.Z.S.-ga buvo įrašyta į ben
drą pavergtų tautų Laisvųjų Žur
nalistu Federaciją. Pirmasis mū
šy darbas buvo tvirtai ir tiksliai
susiorganizuoti mūsų pačių vidu
je ir paskirti du lietuvius žurna
listus į minėtos Federacijos Tary
bą. Centro Valdyba paskyrimo
raštus atsiuntė man ir Londone re
viduojančiam p. F. Neveravičiui.
Nuo to laiko mes ir atstovaujam
L. Z. Sąjungą Federacijoje, bet
nuo to laiko abu atstovai nėra ga
vę iš Žurnalistų Sąjungos nei ma
žiausių nurodimų, sugestijų, pa
geidavimų bei kitaip Federacijos
veiklą parodyto susidomėjimo.’
2.

FEDERACIJOS VEIKLA

Išeinant iš Federacijos pagrin
dinių tikslų „priešintis visoms tbtalistinėms doktrinoms, kurios
klaidingai interpretuoja spaudos
laisvės pagrindus, — kurios prie
vartauja pagindines žmogaus ir
tautų laisves . '. . grąžinti tradici
nėms „tiesos“, „padorumo“, ..lais
vės“ ir „demokratijos“' idėjoms
ių tikrąją prasmę", . . . Federaci
jos veikiantieji organai (taryba ir
vykdomasis komitetas) pirmon ei
lėn susirūpino tinkamu savo in
teresų atstovavimu kompatetingose įstaigose bei tarptautinėse in
stitucijose,
kaip tai:
JTO,
UNESCO, įvairiudose tarptautinė
se organizacijose, dalyvaujant ių
kongresuose bei susirinkimuose ir
rengiant memorandumus ir bro
šiūras apie būklę anapus uždan
gos.

dividualiais nariais. Skyriai neiš
vengiami turės naudotis dideliu
savarankiškumu. Stipri centro val
dyba vra reikalinga ir jos uždavi
niai yra dideli Kaip ją sudaryti?
.Ji bus darbinga tik galėdama pe
riodiniai susirinkti posėdžiams.
Vadinasi valdybos nariai turi bū
ti išrinkti iš kurio nors didesnio
žurnalistų rezidencijos centro. Siū
lau tokią procedūrą:
a) senoji
valdyba (jei tokia dar yra), ar ku
rio nors didesnio dienraščio redak
cinis kolektyvas, ar kuris nors pa
jėgesnis skyrius imasi iniciatyvos
sudaryti organizacinį komitetą; b)
org- komitetas, per spaudą, para
gina viso pasaulio lietuvius žur
nalistus (ar pretendantus) susi
burti į skyrius, kurie prisiunčia ko
mitetui visą informacinę medžia
gą (skyriaus įsteigimo datą, narių
sudėtį, kvalifikacijas, vietos aplin
kybėms pritaikytą statutą, skyriaus
eventualų bendradarbiavimą su ki
tais žurnalistais ir panašiai: c)
org. komitetas pagal surinktus
duomenis (eventualiai visų nelauk
damas), susižinojęs su veiklesniais
skyriais (gal su redakciniais ko
lektyvais), arba pats vienas, iš
siaiškina,-kur yra tirštesnė žurna
listinių jėgų masė, ir pagal tai
nusprandžia, kur turi būti sąjun
gos buveinė
(pvz., Chicago),
d) jis pasiūlo rinktinų organų kan
didatų sąrašus ir juos pasiunčia
skyriams; skyrių nariai individua
liai pasiunčia rinkimų korteles
org. komitetui. Kur nėra skyrių,
žurnalistai org. komitete registruo
jasi individualiai ir dalyvauja rin
kimuose. Tiksliau būtų org. komi
tetą išrinkti, kad ir nedideliame
kelių skyrių atstovų suvažiavime.
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Lenkų pulk. Lewszecki, duoda
mas paliudijimus Amerikos Kon
greso komisijai Katyno žmogžudy
l:ėms ištirti pareiškė, kad vyres
nysis Stalino sūnus jam yra paša
kęs apie tuo laiku kilusius nėra
m amus prie Katyno ir kad ,be
abejojimo toks likvidavimas bu
vęs reikalingas“. Stalino sūnus
taip pat pastebėjęs, kad del „bendio tautinio labo“ žmoniškumo
sumetimai y’ra nesvarbus. Pulk.
I ewszecki buvo kartu su Stalino
sūnumi viename vokiečių belais
vių lageryje.
• »

New Yorko demokratų partija
išrinko Averell Harrimaną, dabar
tinį Savitarpinės Pagelbos Agen
tūros direktorių, kandidatu į pre
zidentus. Prez. Trumanas irgi re
komendavo Harrimaną. Demokra
tų paitija yra labai susirūpinusi
rasti gerą kandidatą, kuris galė
tų konkuruoti su Eisenhoveriu, bet
atrodo bus sunku tai padaryti i>o
to, kai Trumanas ir kitas labai
populiarus kandidatas Steven so
nas atsisakė kandidatuoti į pre
zidentus. Šiuo metu Kefauveris
yra vienintelis rimtas demokratų
kandidatas. Demokratų partijos
konvencija įvvks liepos 21 d., ka
da bus išrinktas partijos kandida
tas į prezidento rinkimus lapkri
čio m. Respublikonų partijos konvencila įvyks liepos 17 d. Stipriau
si kandidatai yra Generolas Eisenheveris ir senatorius Taftas .
♦ ♦ ♦
Jugoslavijos civilis lėktuvas pe
reitą savaitę nusileido Grąžo aero
drome, Austrijoj, Britų zonoj. Ke
leiviai, kurie paprašė egzilų tei
sių, jėga privertė pilotą nusileisti
Austrijoj.
♦ ♦ ♦
Greitu laiku 6 mil. britų darbi
ninkų pareikalaus atlyginimo padi,
dinimo. Tai yra didžiausias dar
bininkų skaičius, kuris bet kada
prašė atlyginimo pakėlimo vienu
kartu. Profsąjungų pareigūnai nu
tarė to imtis, nežiūrint finansų ministerio prašymo nereikalauti už
darbio padidinimo. Reikalavimas
grindžiamas pragyvenimo išlaidų
padidėjimui. Visos svarbiausios
ūkio šakos bus paliestos: laivų
statyba, inžinerija, autobusų ir
traukinių tarnautojai ir žemės ūkio
darbininkai.

Maisto ministeris majoras Gwi
lym Llyod George įspėjo, kad dau
gelio maisto produktų kainos dar
turęs pakilti. Vyriausybė paveldė
jo labai sunkių būklę, gi maisto
produktų pasiūla tebėra sunki.
♦ ♦ ♦

Šią savaitę, antradienį Nevados
dykumose buvo išsprogdinta galin
giausia atominė bomba Amerikoje.
Ji buvo paleista iš lėktuvo ir
sprogo 3500 pėdų aukštyje. Po
poros valandų, bombai sprogus,
buvo į tą vietą nuleisti parašiu
tininkai, kuriems atominės bom
bos radiacija nepadariusi jokios
žalos. Stebėtojai, atitolę nuo spro
gimo vietos 10 mylių, pajuto spro
gimo karštį. Tenka pastebėti, kad
pirmą kartą ši? sprogimas buvo
perduotas visuomenei per televi
ziją.
Savitarpės apsaugos agentūros
dierektorius, Harrimanas, pareiš
kė, kad jis sutinkąs būti kandi
datu į Amerikos prezidentus.
SUKILIMAS* KALĖJIME

Amerikoje, Micihgan, Jackson
miesto kalėjime sukilo 179 kali
niai ir, nuginklavę 4 prižiūrėtojus,
užėmė penkių aukšti) kalėjime blo
ką. šiame kalėjime yra apie 6.500
kalinių. Riaušes sukėlę kaliniai
apsiginklavo „šaltais ginklais“ ir
pagrobė 9 prižiūrėtojus, grasin
dami, kad, jei bent vienas kalinys
nukentėsiąs, paimtus prižiūrėto
jus jie taip pat nužudysiu.
Kai keli šimtai policininkų
atėjo pagalbon prižiūrėtojams,
sukilę kaliniai užsibarikadavo ka
lėjimo karceriuose ir atkakliai
ginasi. Riaušių metu suželta 4
policininkai ir 6 kaliniai.
Kaliniai tvirtina, kad priežiūrėtojų elgesys su suimtaisiais buvęs
žiaurus ir jie buvo mušami gu
minėmis lazdomis, ypač tuose sky
riuose, kur buvo kalinami proti
niai nesveiki kaliniai.

DIRVOS atstovybė
Amerikoj išeinančio tautiškos
minties savaitraščio DIRVA rei
kalais visi malonūs skaitytojai,
gyveną D. Britanijoje, prašomi
kreiptis šiuo adresu: Dainora
Daunoraitė, 49, Thorton Avenue,
Turnham Green, London, W.4.
Telef. CHI 2107.

KITI VĖJAI
Kirovo vietą užėmė Ždanovas,
žymiai mažiau imponuojanti as
Bullcroft kasyklų (prie Doncas
menybė, nors jis irgi galėjo būti
ter) profsąjungos pareigūnai ir
paskelbtas civilinio karo didvy
kai kurie angliakasiai atsisakė
Dėmėsio! Linksmai atostogas
riu. Jis buvo ne tiktai rusas, bet
dalyvauti gegužės r d. procesijoj,
žymiai grynesnis nacijonalistas,
jeigu ių profsąjungos plakatas bus praleisti atvažiuokite į E-lackpoolį,
pas senus ir naujus pažįstamus.
negu Kirovas. Tačiau partijoj
nešamas. Atsižvelgiant į tai, kad
Ždanovas turėjo priešų.
Bullcroft kasyklų
angiakasiai Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, HolmAntrojo Pasaulinio Karo metu
atsisakė dirbti su italais, bijoma,
Ždanovo vadovavimas • Leningra
jog plakatas su žodžiais „Viso pa field Road, Blackpool, N.S.
do gynimui sudarė pagrindo le
saulio darbininkai vienykitės“ su
gendoms apie jo asmenybę. Bet
silauks iš žiūrovų pajuokos ir pa
Žurnalas „Karys“ moderniškas,
jis perdaug pasitikėjo savo pozi
sipiktinimo.
5. SKUBIAUSI VALDYBOS
iliustruotas magazinas „Lietuvių
cijų stiprumu, įgytų karo metu.
UŽDAVINIAI
Dienos“ ir savaitraštis „Neprik
Jo netikėta mirtis, atrodo, įnešė
Kiek mano nuomonė sveria jie
lausoma Lietuva“ galima užsipre
naujų vėjų į Stalino įpėdinių li
Britų parlamentarinė delegacija numeruoti ir atskirus numerius
pirmon eilėn būtų tokie:
kimą.
a) perimti ir vadovauti lietuvių lankėsi Bonnoie ir turėjo pasikal gauti pas atstovą A. Gerdžiūną,
Juo ilgiau Stalinas gyvens, tai
žurnalistų atstovavimui tarptauti bėjimą su vyriausybės nariais del
6, Beechey Str., Oldham, Lancs.
3. LIETUVIU VEIKLA
tuo darysis sunkesnis klausimas
nėje L.Ž.F. ir bendrai tarptautinė Vokietijos apginklavimo ir Euro
„Kario“ metinė prenumerata
FEDERACIJOJE
jo įpėdinių pasirinkime. Ilgai gy
se organizacijose. To vadovavimo pos vienybės.
30/-, atskiras numeris su persiun
Ji yra kukli ir, galima feigti,
venantis valdovas paprastai suda
timu 3/6.
esmės ir taip jau perilgam straips
♦ ♦ ♦
ro sąlygas ir vainikuotiems prin vien asmeninio pobūdžio, kiek ji
„Lietuvių Dienų“ metinė pre
reiškiasi per lietuvių atstovus Fe ny šį kartą neliesiu.
cams.
Ir
Albanija
turėjo
„apsivalymą
“
.
b) Nustatyti ir tam tikrą žurna
numerata 22 šil., atskiras numeris
Šiuo metu yra iškilęs naujas deracijoje. Rendrii Federacijos už
Keturi
ministerial
buvo
pašalinti,
su persiuntimu 2/3.
princas — Malenkovas. Jis yra simojimu. rėmuose tiems atsto listinių kriterijų minimumą. Tie ir taip pat apie 6000 komunistų
„Nepriklausoma Lietuva“ me
apie 40—50 metų amžiaus, revo vams teko ir tenka memorandu kriterijai, prileidžiu, negal būti partijos narių buvo išmesti iš par
liucijos metu buvęs dar vaikas ir mams ir paskaitoms patiekti me griežtai apibrėžtini ir vienodi vi tijos, už nepatikimumą ir prieš tinė prenumerata du svarai šeši
šil., pusei metų vienas svaras trys
ilgą laiką neįstojęs į partiją. Ma džiagos (vairiais klausimais, kaip siems pasaulio kraštams. Kiekvie valstybinę veiklą. Kiek anksčiau
šil. Atskiras numeris 10 penų.
lenkovas iškilo dirbdamas komu pvz.: kokia vra taisinė ir faktinė nas skyrius jau turi ir turės gyve buvo pranešta, kad Albanijoj buvo
nistų jaunimo sąjungoj, organi mūsų spaudos padėtis Tėvynėje: namo krašto aplinkybėms pritaikv- gyvas pro-tito judėjimas.
zuodamas komjaunuolius. Likvi kaip spauda ir radijopropaganda tus suvuosiuš kriterijus. Visų sky
davus komjaunimo organizacijos tėvynėje išnaudojama kraštą bol- rių statutėliai turi būti pasiųsti
generalinį sekretorių Shatskin ševikinant ir rusifikuoiant; emi valdybos dėmesiui ir eventualiai
GERIAUSIAS MAISTAS
kaip trockininką, jo pareigas pe gracinės spaudos būklė ir veikla aprobatai. Visi jie turi būti sude straipsnių paviršutiniškas atpasa IŠ LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
rinti
su
L.Ž
S.
perdirbtinų
įstatų
kojimas —- nėra žurnalistika, o to
rėmė Malenkovas. Šią generali laisvuose užsieniuose, prievartos
Seniausia Londono lietuvių
kios mūsų spaudoje pilna. Tam
nio sekretoriaus vietą jis užėmė darbai Lietuvoje (teisinis jų pa dvasia.
parduotuvė siūlo:
c) susirūpinti profesinės etikos tikri žurnalistinės etikos kriteriiai
daugelį metų. Jis yra gerai susi grindas ir faktina padėtis).
Virtas kumpis dėžė
ii sv. 17/pažinęs su komunistų partjos ma
Medžiagos vra daug, bet ją rei atstataymu. Žurnalistai gali būti taip jau nustatytini. Daug nuside Lenkiška salami
i sv. 8/įvairių
„politinių
ir
pasaulėžiūros
da
r
patys
redaktoriai.
Blunksnos
sėmis.
kia parengti. Kur suspėjama, šiaip
Kiaulienos dešros
1 sv. 6/6
Savaime suprantama, kad Ma ar taip spraga užkemšama, bet įsitikinimų“ (įstatų persk.z), bet darbininkus susidrausminti, spau- Airiška salami
1 sv. 5/6
tuos
įsitikinimus
ginant
nevalia
^dn=
kultūros
lygi
pakelti,
profesi

lenkovas, kaip buvęs komjaunimo taip toliau mūsų reikalai FederaciRūkyti lašiniai
t sv. 5/paniekinti,
ypač
bjauroti
ir
teršti
nį solidarumą ir draugiškumą ug Sūdyti lašiniai
generalinis sekretorius, lengvai jone negali tęstis.
I sv. 5/galėjo tapti Politbiuro nariu. Jis
Formaliai imant. Federacijos va kito nuomonę. Jei principinio po dyti ir kitaip mūsų periodikos dar Daniškas bekonas
dėžė ... 3/6
kilo aukštyn, užimdamas vis aukš dovybės organuose, lietuviai ats būdžio diskusijose gali rasti vie bininkus tobulinti ir auklėti gali
Frankfurt, dešrelės dėžė ... 3/6
tos sarkazmas, kietas tonas, argu ik susiorganizavęs kolektyvas. Jis
tesnes tarnybos vietas ir tuo įgijo tovaujami gerai: į kiekvieną kon
Raugintų kopūstų dėžė ... 2/kvalifikacijų, kurios reikalingos gresą vyksta greitomis sudaryta mentų argumentais griovimas, sa turi turėti ir sankcijų priemones,
Raugintų agurkų
dėžė ... 2/6
dėžė ... 2/valstybės galvai. Bet jis nėra vie delegacija, centro valdybos paskir vųjų įsitikinimų kitoniškais argu kad ir garbes teismo pavidale.
Riešut. sviestas
Mažai žinomas žurnalistu tarpe,
ningai vertinamas partijos. Jo tieji atstovai dalyvauja visuose mentais piršimas, tai nieku būdu
Už persiuntimą — 1/8
melas, ynač jaunųjų, leidžia sau šiuo ra
karjera buvo normali, daugiausia Taiybos pasėdžiuose, o rašąs šias neleistinas koliojimąsis,
Jei užsakymas viršija 50 šil., per
šmeižtas,
faktų
iškraipymas
ar
ne

šiniu kreiptis į visus kolegas tik
biurokratiška, taip kad jo asmenį eilutes yra be to ’au du metai vie
siuntimo išlaidas pamokame mes.
būtų išgalvojimas. Dažnai tenka
kaip jų atstovas L. Z. Federaci Siuntinius galime pasiųsti ir į Vo
negalima būtų apgaubti legendų nas rinktųjų Vykdomojo Komite
kietiją.
rūkais.
to vicepirmininku. Jam yra tekę stebėti neleistino profesinio nesą joje.
Nevisiems dienraščiams šį raši
J. L I U D t I U S
atstovauti Federaciją „nevyriausy žiningumo: visko, kas ant seilės
421, Hackney Road, London, E.2.
LENINO PRINCIPAI
binių organizacijų“ konferencijose užeina rašymas, patrauklių antraš nį galiu pasiųsti. Laikau, tačiau,
Telef.: SHOrėditch 8734
Dabar, gal būt, buvo prieita iš prie UNESCO ir prie JTO ir at čių svetimų dienraščių graibsty naudingu, kad visi pasisakytų,
ypač dėl pasiūlymo punkte 4.
vada, kad Malenkovas negali būti likti eilę kitokių garbingų pavedi mas ir jų į „straipsnį“ sudurstyJ. Lanskoronskis
vieninteliu įpėdiniu. Komunistų mų. Bet tai yra tik formalioji pusė, mas, savais žodžiais svetimų
partijos vadovai yra priversti įgy šiaip liteuvių įnašas yra kuklus, o
vendinti Lenino nustatytus kolek jo padidinti kaip ir neįmanoma, be
tyvinio valdymo principus, ši centro valdybos ir be pasiskirsty
JEI NORI SKANAUS K ONTINENTIŠKO MAISTO
kolektyvinio valdymo forma, kuri mo darbais.
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže,
numatoma įvesti Stalinui milrus,
raugintų kopūstų ir kitų
komunistų partijos jau yra ap
4. ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS
svarstyta.
REORGANIZACIJOS
REIKALU
GOOD FARE
//</A
lMrršWI
Paskutiniu laiku Stalinas yra
Lietuvoje žurnalistinės kvalifi
gam 1 n 1 ų
Ąy/
A
pasitraukęs į nuošalę daugiau, kacijas atitinką „periodinės spau
LAŠIŠŲ
RŪKYMO
BENDROVĖ
negu jo sveikatos stovis reikalau dos plunksnos darbuotojai“ i Są
Maisto pakavimas — Im portas — Urmo prekyba
ja. Jis veikia tik per savo padėjė jungą byvo priimami individuali
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7.
jus, nors jo autoritetas dar yra niai. Sąjunga per Centro Valdybą
žymus ten kur yra reikalingas buvo stipriai centralizuota.
Telefonas: BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
tarpininkavimas arba sprendimas.
Tokią centralizuotą sąjungą at
Telegramos: „Goodfare, Manchester 7."
Kolektyvinis valdymas faktinai kurti esamose aplinkybėse tegali
jau dabar yra vykdomas. Jei kas ma per de fakto susikūrusius bei
mano, kad po Stalino mirties tuo siikūrtinus skyrius. Skyrių nariai
jau prasidės kova tarp partijos automatiškai pavirs ir sąjungos in-

