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LAISVE 
KOMUNISTAMS

Yra klaidinga vertinti komu
nistų jėgą ir jų įtaką laisvame pa
sauly pagal jų skaučių toj ar ki
toj valstybėj.

Išskyrus Prancūziją ir Italiją, 
komunist skaičius *Icituose kraš
tuose yra labai mažas, o tačiau 
triukšmo ir žalos jie pridaro tiek, 
lyg jų šimtą kartų daugiau. Im
kime, kad >r šį kraštą: komunis
tai sėdi aukštuose profsąjungą pa
reigūnų kėdėse, nažiūrint to, kad 
tik labai maža dalis darbininkų 
priklauso komunistų partijai. 
Streikai adugomoje yra komunistų 
suorganizuoti. Bet tai dar nevis
kas. Be komunistų partijos narių, 
Kremliui dirba sąmoningai ar ne- 
sąminingai ir daug kitų jiems 
simpatizuojančių asmenų, kurie 
yra ypač pavojingi kraštui, nes 
pragaištingą ’darbą dirba, prisi
dengę nekomunistiniais drabu
žiais.

Kaip gali komunistai turėti to
kią, neproporcingą savo skaičiui 
įtaka kraše? Pirmiausia, jie yra 
gerai organizuoti, disciplinuoti, 
fanatiški savo idėjų gynėjai ir ko- 
votojai už savo interesus.

Antra, veikla yra centralizuota 
ir diriguojama iš vienos vietos- 
kominformo. Ir paskiausiai, ko
munistai savo tiksiams pasiekti 
vartoja falsifikaciją, grąsinimus, 
apgaulę ir pan.

Tuos metodus gauna aiškiai at
skleidę pasauliui žymūs komunis
tų vadovybės nariai, nusivylę ko 
munizmu ir iš jo pasitraukę. Jie 
iš patyrimo atskleidė priemones, 
kurių komunistai imasi sabotuoti 
krašto pramonę, apsiginlklavimą, 
kaip jie sufalsifikuoja rinkiminius 
lapelius ir kaip jie dirba Rusijos 
naudai ir savo krašto pražūčiai.

Tas viskas yra žinoma laisvam 
pasauliui, o, vis dėlto, dauguma 
laisvų kraštų toleruoja komunis
tų partiją ir leidžia jai laisvai 
veikti. Tai atrodo nesuprantama 
ir neįtikėtina.

Duodama komunistamas laisvė 
grindžiama demokartiniais prin
cipais. nes demokratija garantuo
ja įsitikinimų, žodžio ir spaudos 
laisvę. Teisingai bet... Laisvė ne
gali būti nekvalifikuota. Juk nega. 
Įima duoti laisvę plėšikamas ar 
vagims, o taip pat negalima duoti 
laisvę tautos išdavikams, kurie 
nori tą tautą pražudyti. Komu
nistų partija nėra partija demo
kratiniu supratimu vertinant, bet 
tai yra pasaulinė konspiratyvinė 
organizacija. Sovietų Rusijos 
agentas ir kiekvienas laisvas vals
tybės priešas, taikos ir karo me
tu. Ar galima duoti laisvę tautos 
išdavikams, ar galima duoti de
mokratišką laisvę komunistų par
tijai, kuri naudoja tą laisvę de
mokratijos sužlugdymui ?

Uždrausti komunistų veiklą, 
reikštų ne demokratinės laisvės 
principų pažeidimą, bet jų apsau
gą. Demokratijos savisaugos rei
kalas iššaukia tokį žygį.

Tiesa, kad valstybėse, kaip 
Prancūzijoj ir Italijoj, tas būtų 
sunku ir šiuo metu gal pavojinga 
padaryti, nes ten komunistai yra 
labai skaitlingi. Bet ar negeriau 
to, kad ir pa?vojingo žygio imtis 
taikos metu, negu laukti iki even
tualaus karo prasidėjimo, kada 
tos valstybės atsidurs prieš tragiš
ką būklę, turint po kelis milijo
nus Rusijos agentų ir sabotažnin- 
kų savo viduje. Ko galima laukti 
iš kariuomenės, kurios gal koks 
ketvirtadalis (Prancūzijoj) susi, 
dės iš komunistų, prisiekusių gin
ti Sovietų Rusijos interesus.

Galimas dalykas, kad eventua
laus konflikto su Rusija atveju 
daug dabartinių komunistų, vien 
iš nesusipratimo priklausančių 
komunistų partijai, nuo tos atkirs 
ir rems savo kraštą. Bet Nežiūrint 
to, didelis jų skaičius Prancūzijoj 
ir Italijoj liks ištikimais Stalino 
tarndais ir sudarys nepaprastai 
didelį pavojų toms valstybėms.

Jeigu Prancūzijoj ir Italijoj ko
munistų partijos veiklos uždrau-

DEBATAI DĖL KORĖJOS 
BOMBARDAVIMO

Trečiadienį parlamente buvo 
taip vadinama „Supply" diena, 
kada opozicija turi teisę parinkti 
temą debatams. Socialistai buvo 
numatę debatuoti pragyvenimo 
išlaidų pabrangimą, bet paskuti
niu momentu pakeitė į debatus 
dėl jėgainių bombardavimo prie 
Yalu upės (Mandžiūrijos pasie
ny), Pirmadienį 200 bombonešių 
pabaigė visišką sunaikinimą.

Visi alijantų lėktuvai grįžo at
gal.

Britų vyriausybė pareiškė, kad 
nebuvo su ją tartasi dėl šio bom
bardavimo ir net lordas Alexan- 
deris, kuris neseniai lankęsi Ko
rėjoj, apie tai nieko nežinojo.

JAV krašto apsaugos miq. Lo
vett pareiškė, kad Amerikos gen. 
karo štabo buvo anksto atsiklaus
ta, bet pridėjo, kad Korėjos karo 
vadas vienas be atsiklausimo gali, 
reikalui esant, duoti parėdymą 
bombarduoti ir Mandžiūriją.

Britų parlamente opozicija ašt
riai pasisakė prieš Yalu upės jė
gainių bombardavimą, nes tai ga
lį praplėsti Korėjos karą. Tos jė
gainės yra Kinijos pasieny, o 
bendra alijantų politika yra susi
laikyti nuo karo praplėtimo į Ki
nijos teritoriją. Vyriausybė atsa
kę, . kad šis bombardavimas ne
reiškia politikos pakeitimo Korė
jos karo atžvilgiu.

Matyti, kad Korėjos karo vadas 
gen. Clark tuo norėjo pagreitinti 
taikos derybas, kurias komunistai 
vis vilkina.

RUSIJOS NERVŲ KARAS 
SU ŠVEDIJĄ

Iš rastų gelbėjimosi aparatų, 
Švedijos vyriausybė nustatė, kad 
ir pirmasis Švedijos lėktuvas bu 
vo Sovietų nušautas Baltijos jū
roje, dėl ko Švedija įteikę griežtą 
protesto notą Rusijai. Kaip atsi
mename iš pereitos savaitės, ant
rasis Švedijos lėktuvas, kuris ieš
kojo pirmojo dingusio lėktuvo, 
buvo sovietų nušautas, bet lakū
nus išgelbėjo vokiečių laivas.

Nė vienas lakūnas neišsigelbė
jo iš primojo lėktuvo. Švedijos 
visuomenė yra labai įpykinta dėl 
tų lėktuvų nušovimo, tačiau ma
noma, kad vyriausybė nedarys 
bet kokių griežtų pakeitimų savo 
užsienio politikoj. Ji ir toliau liks 
neutrali ir nesijungs į NATO.

Vyriausybė mano, kad tokia po
litika yra geriausia, nežiūrint pa
našių incidentu, kurių yra buvę 
labai daug.

Rusija jau nuo seniai veda ner
vų karą prieš Švedija ir Daniją, 
sulaikant tų valstybių žvejų lais
vus, areštuojant jūrininkus.

Atrodo, kad Rusija tai daro dėl 
trijų priežasčių:

1) parodyti kad Baltijos jūra 
yra jų jūra,

2) apsaugoti Baltijos valstybių 
pakraščius nuo šnipinėjimo ir

3> neleisti niekam pabėgti iš 
Baltijos valstybių.

Sovietų užs. reik, ministeris 
Višinskis, atsakė Švedijai į jos 
protestą dęl švedų lėktuvo nušo
vimo Baltijos jūroje.

Višinskis pažymi, kad du lėk
tuvai pažeidę sovietų teritoriją 
ir buvo nuvyti.

Nuo ateinančio antradienio bus 
ledžiama daryti namų pataisy
mus be licenzijos, iki 200 sv. vie
toj ligšiolinio 100 sv.

dimas ir būtų sunkiai įvykdomas, 
tai to negalima pasakyti apie Bri
taniją, Skandinaviją ir kt. valsty
bes, kur komunistų skaičius yra 
mažas, bet kur jie pridaro nepro
porcingai daug žąlos. Nepateisi
nama, kad ten būtų leista komu
nistams tyčiotis iš sunkiai iškovo
tos demokratinės laisvės ir nau
doti tą laisvę Rusijos naudai, di
džiausiam demokratinės laisvės 
priešui.

Kas nori gali važiuoti į tą „ro
jų“, bet turi būti padarytas ga
las pragaištingai komunistų veik
lai laisvuose kraštuose.

LIETUVOS MINISTERIU PASITARIMAS 
LONDONE

Šią savaitę Londonan iš JAV 

atvyko Lietuvos Ministeris Povi

las žadeikls ir iš Romos Diploma

tijos šefas Ministeris S. Lozoraitis. 

Atvykusius aukštuosius svečius

ACHESONAS LONDONE
Pirmadienį į Londoną atskrido 

JAV sekretorius Achesonas, ku
ris su Edenu aptarė bendrus už
sienio politikos reikalus Europoje 
ir Tolimuose Rytuose.

Savaitės pabaigoje prie jų pri
sijungė ir Prancūzijos užs. reik, 
mm. Schumanas, Indokinijos būk
lei apsvarstyti. Prancūzija mano, 
kad Indokinija yra visų laisvų 
valstybių reikalas ir nori gauti 
daugiau paramos iš Amerikos ko
vai su komunistų sukilėliais. 
Prancūzija, bijo viena per daug 
užsiangažuoti Indokinijoj, nes 
tuo bus susilpninama kariuome
nė Europoje ir tuo gali būti suda
rytos sąlygos Vokietijai likti ga
lingiausia valstybe vak. Euro
poje.

Londone taip pat buvo aptartas 
vak. atsakymas Rusijai į jos pa
siūlymą sukviesti keturių didžių

TĖVIŠKES LAUKUOSE

ALEXANDERIS PATENKINTAS 
KORĖJOS ĮVYKIAIS

Britų krašto aps. min. lordas 
Alexanderis ir Min. Selwyn Lloyd 
po vizito Korėjoj aplankė Otavą ir 
Vašingtoną, kur turėjo pasikalbėji
mus su Kanados i rAmerikos už
sienio politikos ir karo vadais.

Lordas Alexanderis grįžo iš Ko. 
rėjos patenkintas ten esama būkle 
ir taip pat Amerikos vadovybe.

Jis pareiškė, kad kritika dėl Ko
rėjos įvykių daugiausia kilo dėl 
stokos informacijų.

Manoma, kad lordas Alexande
ris pasiūlė Kanados ir Amerikos 
vyirausybėms naujus būdus Korė
jos taikos deryboms baigti.

Nesutariama belaisviais nes ko- 

pasitiko Lietuvos Ministeris K.B. 

Balutis ir patarėjas. V. Balickas.

Lietuvos Pasiuntinybėje, Londo

ne įvyks visų trijų. Lietuvos dip

lomatų pasitarimas aktualiaisiais 

reikalais.

jų konferenciją Vokietijos taikos 
sutarčiai sudaryti. Dęl to atsaky
mo visos trys valstybės sutaria 
principiniai, bet Prancūzija nesu
tiko su Amerika dėl metodų.

Prancūzijos vyriausybė mano, 
kad. vis dėlto, nereikia atmesti 
Rusijos pasiūlymą, bet jį priimti, 
ir tuo įrodyti Rusijos blefą. Bijo
ma, kad Prancūzijos parlamentas 
ga"li netvirtinti Europos Apsaugos 
Bendruomenės ir Vokietijos su
tarčių. JAV-bės kaip tik priešin
gai galvoja, kad prięmus Rusijos 
pasiūlymą, Amerikos Kongresas 
neratifikuos tų sutarčių, o taip 
pat bus sunku pravesti Vokieti
jos parlamente.

šeštadieni Achesonas išskris į 
Berlyną. Prieš tai, jis matęsi su 
JAV ambasadorium Maskvoje 
Kennan, kuris šią savaitę pra
leido Vokietijoj ir Anglijoj.

munistai nori atgauti visus belais
vius neatsiklausiant ar jie nori 
grįžti atgal ar ne. Su tuo alijantai 
jkiu būdu negali sutikti. Iš kitos 
pusės, manoma, kad Kinija tikrai 
nori taikos, nes karas ją labai nu- 

argino ir ji darosi perdaug prik
lausoma nuo Rusijos, ypač kas 
liečia ginklu pristatymą Kinijai. 
Dėl to galvojama, kad jei būtų ga
lima surasti formulę dėl belaisviui 
pasikeitimo, kad nereiktų Kinijai 
nusižeminti tuo reikalu, tada ir tai
kos derybos galėtų pavykti.

Panašių išvedžiojithų jau esa
me girdėję ir anksčiau, o vis dėl 
to, taika nebuvo pasiekta.

SOVIETAI PAGROBĖ
40 VOKIEČIŲ

Pereitą sekmadienį Vokietijos 
rytų zonos policija perėjo į Britų 
zoną prie Helmstedto ir pagrobė 
40 vokiečių, kurie dirba prie ge
ležinkelio linijos. Britams dar kol 
nepavyko jų išliuosuoti.

Atrodo, kad rusai tai daro no
rėdami įbauginti vakarų vokie
čius, o taip pat, tikslu pastumti 
rytų zoną į vakarus, nes tuo ji 
gali ką nors naudingo gauti iš va
karų zonos.

Minimas geležinkelis yra nau
dojamas anglies pristatymui vie
nai jėgainei kuri yra sovietų zono
je. Prieš savaitę laiko, sovietai pa
darė panašų sienų „pastūmimą“ 
Amerikos zonoje prie Sickenbur- 
go ir tuo gavo du didelius ūkius.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ PIETŲ 
KORĖJOS PREŽIDENTĄ

Birželio 25 d. Pietų Korėjoje bu
vo švenčiama dviejų metų sukak
tis nud prasidėjusio karo. Tuo lai
ku, kai prezidentas Rhee tribūnoje 
pradėjo kalbą į susirinkusius, vie
nas kviestinių svečių, būdamas 
vos keli žingsniai nuo prezidento, 
bandė iš pistoleto jį nužudyti. 
Pistoletas neįskėlė. Čia pat stovįs 
policijos viršininkas pertrenkė pa- 
sikėsintoją ant žemės ir surišo. 
Paaiškėjo, kad pasikėsintojas, Ryu 
Siti Tae, 62 m. amžidus, yra pogrin
džio organizacijos „Patrijotų krau
jas" narys, kuri kovojusi prieš ja
ponus, kai Japonija buvo okupa
vusi šį kraštą.

Ryšium su šiuo pasikėsinimu 
Pusano mieste buvo suimti keli 
asmenys, priklausą tautinėms-dc- 
mokratinėms partijoms.

Diplomatiniuose rateliuose šis 
j asikėsinimas sukėlęs avotišką 
n įstebimą, kadangi į prezidento 
tribūną buvo įleidžiami tik gero
kai prieš tai išsijoti asmenys.

100 MILIJONŲ SVARŲ 
VERTĖS LOBIS

Būrelis japonų „lobio ieškoto
jų“ surado 100 milijonu svaru 
vėrės lobį, užkastą negyvenamoje 
Yokoatės saloje. Šį lobį sudaro 
aukso monetos ir kiti įvairūs bran
gūs metalai.

Pereitų metų lapkričio mėn. 
pirmoji britų ekspedicija buvo iš
siruošusi ieškoti šito lobio, tačiau 
ekspedicijos laivas sudužęs netoli 
Wight salos krafltų. Buvo žino
ma, kad britų jūros kapitonas 
Williamas Kidd'as, mažadug prieš 
250 metų yra paslėpęs didelės ver
tės lobį, tačiau iki šiolei š'to lo 
bio niękam nepavykdavo surasti. 
Williamas Kidd'ag yra gimęs Ško
tijoje 1645 m. Dar vaikas būda
mas jis jau pradėjo plaukioti 
prekybos laivyne. 1691 m. New 
Yorko mieste taryba apdovanojo 
jį pinigine premija 150 svarų ver
tęs, už jo didelius nuopelnus, ku
riuos jis Amerikai buvo padaręs 
savarankiškai kovodamas su Pran
cūzijos laivynu. Po penkerių me
tų kap. Williamas Kidd'as buvo 
išsiųstas su speclialiu laivynu, ko
vai su jūros piratais. Netrukus, 
tačiau, gauta žinių, kad jis pats 
pasidaręs jūros plėšiku ir užpul- 
dinėjąs prekybos laivus. Kai 1100 
metais jis užsuko į Bostoną, buvo 
suimtas ir persiųstas į Angliją. 
Anglijos teismas už plėšikavimą 
jūroje nuteisę jį mirties bausme, 
kuri buvo įvykdyta viename Lon
done doke 1701 metais. Apie jo 
paslėptus didelės vertęs turtus 
buvo įvairiausių pasakojimų ir 
padavimų, tačiau tik š.m. birže
lio mėn. jį surado japonai. Japo
nų ekspedicijos vadovas Nagashi- 
ma pareiškęs, kad visą šj lobį, 100 
milijonų svarų vertęs, perduodąs 
Japonijos vyriausybei. Kai šis ras
tasis lobis buvo gabenamas iš Yo
koatės salos, ekspeicijods vadovas 
paprašęs specialių laivų lobiui ap
saugoti.

Italija konfiskavo diplomatinį 
paketą, kuriame buvo daug ko
munistų propbgandinės literatū
ros. Pakietas buvo adresuotas Če
koslovakijos ambasadai Romoje.

ŽINIOS
Lordas Alexanderis, Britanijos 

krašto aps. min. grįžo trečiadienį 
iš kelionės J Korėją, Kanadą ir 
Ameriką.

Jis padarė išsamų raportą vy
riausybei dėl įvykių Korėjoj, Jo 
pranešimu vyriausybė pasinaudo- 
o per parlamento debatus dęl Ya- 
u jėgainių bombardavimo. Ma
noma, kad jo vizito Korėjoj pasė
koj, bus paskirtas britų aukštas 
karininkas prie gen. Mark Clark 
štabo ryšiui su britų vyriausybe 
palaikyti.

Amerika į tokį paskyrimą labai 
palankiai žiūri. Britanijoj buvo 
nusiskundžiama, kad jos nuomo
nė nėra pakankamai atstovauja
ma Korėjos karo vedime, ką išim
tinai daro amerikiečiai.

• • •
Finansų ministeris Butleris an

tradienį turėjo antrą pasitarimą 
su profsąjungų kongreso ekono
minių komitetu.

Ministeris stengėsi, įtikinti ko
miteto narius, kad atlyginimu pa
didinimas dabar sudaro didžiausią 
pavoju pragyvenimo išlaidų pa
branginimui. Jei būtų galima sta
bilizuoti uždarbį, pragyvenimo iš
laidos pradėtų kristi.

• * *
Persijos premjeras Mossadekas 

prįžo iš Hagos į Teheraną. Jis 
pareiškę, kad Persijos iždas yra 
tuščias ir Persija turi parduoti 
alyvą žemiau pasaulinių kainų.

Po to, kai laivas „Rose Mary“ 
su Persijos alyva buvo britų su
laikytas Adene, pranešama, kad 
daugiau laivai veš alyvą iš Per
sijos, aplenkiant Adeną.

Hagos tarpt, teismas už savai
tės paskelbs ar jis yra kompete- 
ringas spręsti BritahijosVPersijo's 
ginčą.

• * •
Geležinkelių valdyba atmetė 

darbifiininkų reikalavimą pakelti 
atlygimimą 10 proc.

* * *
Alijantai įteikę Rusijai labai 

griežtą reikalavimą atidaryti kelius 
tarp vak. Vokietijos ir Berlyno 
alijantų kariniams patruliams. 
Manoma, jei Rusija nesutiks to 
padaryti, alijantai imsis kontra- 
priemonių.

• • »
Pereitą pirmadienį 500 bombo

nešių bombardavo jėgaines ir ki
tus karinius įrengimus Korėjoj 
prie Kinijos sienos. Tai buvo di
džiausia Korėjos karo ataka.

* * *
Nuo ateinančio antradienio pa

brangino pieno „pint“ kainas pu
sė peno. Tai yra sezoninis pabran
ginimas.

■ • • • .
Gen. Eisenhoveris įspėjo Ame

riką prieš izoliaciją, kuri gali tik 
pražudyti kraštą.

Nors pavardės jis ir neminėjo, 
bet savo pastabą taikė į sen. Taf
tą, kurį generolas privačiai yra 
apkaltinęs izoliacinizmu.

» » •
Jordanijos premjeras aplankė 

karalių Talal, kuris šiuo metu 
yra Šveicarijoje. Premjeras ragi
no karalių grįžti namo. Karalius 
kuris serga protine liga, nesutiko 
eiti j kliniką gydytis.

• • »
Britanija neleido įvažiuoti 4 

prancūzų advokatams, kurie no
rėjo čia tartis su N.D. Prittu del 
Prancūzijos komunistų vado Duc- 
los išlaisvinimo iš kalėjimo. D. N. 
Pritt yra žinomas komunistų sim- 
patikas, daug kartų gynęs jų 
bylas.

• • •

Rusijoj su dideliu triukšmu bu
vo atidarytas Volgos-Dono kana
las, kuris sujungia' vandens keliu 
Maskvą su Juodąją Jūra ir tuo 
Juodoji Jūra yra sujungiama su 
Baltijos jūra. Kanalas yra 60 
mylių.

1



-e. ' J ’T--.
.’;. .’-..-g R j TANUOS lietuvis Nr. 26 (254)

OKUPANTO ĮSAKYMAS
— kova ųž taiką, už .laisvę 

demokratiją, kova prieš 
reakciją ir imperialistinius, 
naujojo karo kurstytojus-.

„ T ė v y'n ės balsas“

Jau prieš minėjimą visi Vokieti
jos radiofonai davė reportažų, ži
nių ir straipsnių apie Pabaltijo tau
tų priespaudą, o minėjimo išvaka
rėse NWDR eilinėse žiniose davė 
trumpą pabaltiečių pareiškimų 
apie apie deportacijas Pabaltijo® 
kraštuose santrauką ir nurodė j 
Bonnojė įvykstantį minėjimą.-

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS 
PASAULYJE

padangę. Po choro, sekė kalbos, 
kurias pasakė Liet. Radio Vedė
jas Z. Jaknevičius, Gen. T. Dau
kantas ir K. Leonas. Pastarojo 
kalba buvo supinta iš Sibiro 
tremtinių, Lietuvos partizanų dai
nų :r jo paties poezijos posmų.

Pabagai pasirodė Liet. Taut. 
Ansamblio choras „Daina“ su 
puiku repertuaru. Tos dienos re
zoliucija buvo persiųsta Argenti
nos Vyriausybei ir spaudai.

L. Kančauskas.
VOKIETIJOJE

Minėjimas birželio 18 d. prade-. Nouveau.Pary 
tas Bonnos katedroje pontifikali- 
nėmis mišiomis, į kurias, nežiū
rint darbo dienos, atsilankė tiek 
žmonių, kad visi suolai buvo užim
ti. Pamoksją pasakė vokietis tėvas 
kapucinas, kuris buvo Lietuvoje ir 
iš savo paties patyrimų galėjo pa
liudyti lietuvių kančias bolševizmo 
priespaudoje. Pamaldų metu grojo 
žymus latvių čelistas T’eichmanis. 
Pamaldas laikė kardinolo Frings 
pavaduotojas J. E. vyskupas Fer- 
che.

Liuterio -bažnyčioje laikomos 
evangelikų pamaldos, kurias laikė 
Bonnos universiteto profesorius, 
kun. dras Gollwitzer, katalikiškoje 
Bonnoje buvo žymiai kuklesnės, 
bet ir į jas susirinko žmonių ir Bon
nos visuomenininkų.

I minėjimą iš apylinkės buvo 
susirinkę apie 00 lietuvių, kurių 
tarpe, buvo lietuvių sargybų ir 
darbo kuopų nariai su .karininkais 
Berentu. Venckum ir Sutkum. Ame
rikos Balsą minėjime atstovavo 
pik. Grinius. Minėjimą filmavo 
viena vokiečiu ir viena amerikie- 
čiu savaitinių' apžvalgų ,b-vė. Mi- 
nėūmo kalbos Įrašytos i magneto
fono juosteles. Po mi-nėiimo, dalv- 
vave radiofonu renorteriai' turėio 
dar platu, pasikalbėiima su lietu. 
”'u atstovų. VKV pirm.ihinku Pr. 
Zunde ir latvių atstovu Šildė, kurį 
„onandos reportažui savo radiofo-

LAISVAME
ARGENTINOJE

Šiais metais Argentinos lietu
vių kolonijoje birželio 14 ir 15 die
nomis, viešpatavo tikra gedulo ir 
liūdesio nuotaika. Kasdieną vis 
liūdnesnės žinios ateina iš Tėvy
nės. Rečiau gaunami laiškai iš ten 
vergaujančių tėvų, brolių ir arti
mųjų. Nevienas prieš metus-kitus, 
buvęs aršus dabartinio Lietuvos 
okupanto garbintojas, galvoja ki
taip apie tą išsvajotą „rojų“.

Birželio 14 dieną, estai, latviai 
ir lietuviai, surengę gražų ir įspū
dingą šios dienos minėjimą, Lie
tuvių • Klubo salėje.

Nors oras nebuvo gražus, bet 
pabaltiečių daug susirinko. Tiek 
oficialioje, tiek meninėje dalyje, 
kiekviena tauta pasirodė atskirai 
su kalbėtojais ir meninės progra
mos išpildytojais.

Minėjimą pradėjo lietuvis, Leo- 
nardas Sruoga; tardamas ypatin
gai mums aktualius žodžius, ispa
niškai. Po jo, estų choras sugie
dojo Argentinos ir Estijos him
nus, o estų Sąjungos Argentinoje 
pirmininkas. Evald Talvari, estiš
kai ir ispaniškai skaitė šiai die
nai pritaikytą paskaitą.’ Po jo,’ 
choras ir solistai išpildė trumpą 
programą.

Latvių Sąjungos Argentinoje 
pirmininkas, F. Gaisais skaitė 
paskaitą, o vyrų choras sudaina
vo kelias liaudies dainas ir latvių 
himną.

Po kitų atstovų sveikinimų ir 
kalbų sekė lietuviška programa, 
kurią pradėjo L. Kančaitis. tai 
dienai paruošta poezijos ir žodžiu, 
paskaita.

Po paskaitos,’ puikusis Liet. 
Taut. AnsambFo choras „Daina“, 
diriguojamas muz. A. Kuprevi
čiaus, sugiedojo Lietuvos Himną 
ir padainavo penkias lietuviškas 
dainas. Šis choro puikūs pasiro
dymas užbūrę ne tik lietuvius, 
bet ir svetimtaučius. Kiekvieną 
dainą palydėjo audringi plojimai 
ir reikalavimai pakartoti. Puikia- 
paskambino Šopeno kūrinį, jau
na- pianistė L. Švenčionytė.

Birželio 15 dieną, šios lietuvių 
tautai tragiškos dienos minėjimas 
buvo pradėtas iš pat ryto, radio 

"' bangomiį ir iškilmingomis, pamal
domis lietuvių parapijos bažnyčio
je:-,Tos- dienos radio p’ro.grarna- 
buvo ypatingai paruošta ir ją g'r- 
"dčjo tūkstančiai radio klausytojų, 
kurie -be muzikos išgirdo daug 
tiesos žodžių apie pavergtą Lie- . mokslu tyrinėsimo

Vokietijos

sipažįsta;. „Didžiausia laime, sayd^F Jeigu, prie minėtų rašytojų- pri 
gyvenime aš laikau'tai, kad esu 'dėsime „daugiįgražių. ir jaudinan- 
tarybinis, pilietis ir tarybinis rašy- tįių posmų apie taiką“' parašiusių 
tojas“. Taškas. ' likusias pavardes (K. Korsaką,

V. Valsiūnienę, Just. Palemoną - 
Paleckį,!. VI. Mozūriūną, Ed. Mie
želaitį, V. Reimerį, Eug- Matuze- 
vičių, J? Macevičių, A. Jonyną.
T. Rosfp.vaitę, V. Šulcaitę)-, — 
'nenorom- turi pirštis” mintis.- arba 
jie visi susirgo karo-taikos 
manija, arba vykdo minėtų filo- 
sofų- pptvarkius. Kaip*gi daugiau !’’

TURINYS — KOLCHOZAS, 
; TAIKA...

Mes žinome, ko susilaukia ne
dėkingas rašytojas, į jei jis ’ nu
krypsta į ne oficialias, o savo su- 
galvoTas’'’-temas’. ’** Laimė, jei' jam 
duodama laiko atgailoti. Juk K. 
Boruta už „Baltaragio malūną“ 

'buvo'’ištremtas i baltųjų meškų’ 
laukus. Taigi, jam užkrauta patį 
didžiausia „atgaila“.

■ Kad ūkininkas greičiau susi
gundytų kolchozinių gyvenimu, 
kad visa liaudis suprastų, kokia 
„laimė“ gyventi ir dirbti, kolekty-. 
viniame ūkyje, kampąrt’ija per 
savo įrankius rašytojus, rėkte rė
kia apie laimingus kolčhozninkus. 
Va, senelis A. Vienuolis, norėda
mas ilgiau Lietuvoje užsibūti; tu?

Nedaug žinių turime iš- Lietu 
vos.Daug mažiau nfei.iš kinų.ir gele
žies sienomis apsiaustos Kinijos. O 
ir tos žinios, kurios-vienokiu ar ki
tokiu keliu mūs pasiekia, . yra 
liūdnos, slegiančios ir. juodos.

Tremtyje kiek sąlygos leidžia 
mūsų literatūra, nors ’ir nedidelio 
tremtinių skaičiaus remiama, vis 
dėlto auga, klesti, stiebiasi atikš 
tyn. Tremtyje ji auga, nors ra
šytojų materialinė padėtis sunki, 
nors juos slegia Tėvynės kančios. 
Tremties rašytojus įkvepia kurti 
plačiausia • žodžio- prasme supras- . 
ta laisvė, lietuviško žodžio meilė 
ir gal1 būt tautos kūrybinis ge
nijus.

Kitaip yra pavergtoje Lietuvo 
je, kur laisvė yra išjuokta, kur ■ - . ..
rašytojas neturi teisės savaran- rėjo paklusti iš aukščiau duotiem1 
kiškai galvoti ir rašyti taip, kaip 
jo vidus diktuoja.

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS
— KOMPARTIJA

Kokia yra rašytojo padėtis kom- 
partijos 
pavaizduoja rašytojas, kuris prieš, 
metus nutraukė, visus ryšius su 
savo krašto, okupuoto sovietų, 
viešpačiais. Czeslaw Milosz rašo:

„Jo (rašytojo. J. K.) pavardė 
gali būti didžiulėmis raidėmis 
spausdinama laikraščių pirmuose 
puslapiuose ir pdpuliarizuojama 
per radiją. Jis vistiėk dreba prieš 
tuos, kurie stovi hiųrarkijoje 
aukščiau nei jis, . būtent, prieš 
marksizmo filosofus, kurie suda
ro partijos viršūnę (nesvarbu, ar 

- jis pats priklauso partijai, ar ne). 
Tie išminčiai traktuoja, jį šitokia 
panieka: yra naudingas, bet yra, 
tik įrankis...

„Išminčių panieka rašytojui tu
ri gilų pagrindą. Jie ž i h o.” Jis 
yra tas. kuris turi tą žinojimą ap
vilkti žodžiu, išmokęs jos. Apie 
rašytojus kalbama: „Jis rodė su
prantąs“, „jis nesimoko1.1, jis 
nieko nesupranta-“, „jis daro pa- ■ nėmis, aktyvi.it’ dalyvauja, kovoie 
žangą“. Tvirtinama; kad rašyto
jo reikalas nėra, mąstyti, 
bet suprasti“.

Kad konipartijos „filosofai“ 
prievarta įkvepia rašytojus, jog 
jie stengiasi suprasti, kaip jiems 
dera galvoti, gražiai iliustruoja 
Vilniuje išeinančio laikraščio ve
damasis:

„Šios literatūros (atseit, pažan
giosios. J. K.) kūrėjus sieja vie
nas ir tas pats didžiulis kovinis 
uždavinys — kova už taiką, už 
laisvę ir demokratiją, kova prieš 
reakciją ir imperialistinius naujo
jo karo kurstytojus“.

Galų gale , visos „filosofų“ in 
strukcijos baigiasi propaguojama . 
laime: alkanas vaikas turi dėko
ti „už laimingą jaunystę“ apskun
dęs kolchozninkas „už laiminga 
ir aprūpintą senatvę“, p. rašyto- . antrojo laipsnio stalinine pre 
jas... su Ant. Venclova viešai prį- . mija“...-

nurodymams ir parašyti romaną 
„Puodžiūkiemį“ apie kolchozinį . 
gyvenimą. ..Dabar jis verčiamas 

. ■ į rusų kalbą“’,.T— praneša mark
sizmo išminčiai. Kaip nebus, ver
čiamas’! . Juk jauni lietuviukai 

diktatūroje- .geriausiai mokomi rusiškai skaityti, laisvai.
kalbėti ir net. galvoti. Juk jau nu
tarta paskubėti ir: graždanką lie- 
tuviškon spaudon įvesti!

Vėl visu. smarkumu p aprėkiamą, 
tema — .taika... Kokia, taikai Ogi > 
parodinė, iškreipta. Argi nežino- 

. me garsių taikos peticijų ? Argi 
negirdėjome anekdoto apie italų 
kunigą, kuris, su. vakarietiška tai- 

. kos peticija aplanke vaikų darže-, 
lį? Kai jam paaiškinta, kad vai
kai dar nemoka rašyti, jis atsakę: 
..Kaip tai- netnoka ?! Juk jų “pa
rašai padėti po korhunišiSų peti- 

’ ei ja!“
’ V.’Sirijos-Gira, paslaptingai mi- 
rūsio Liudo Giros sūnus rašo, mark
sizmo. filosofų išakyta, straipsnį 
„Lietuvių rašytojai, kovoje už tai- 
ką'k kuriame skaitome:

„Tarybų Lietuvos rašytojai, 
kartu su visais’ mūsų šalies žmo-

už taiką Senieji ir jauhi’eji, rašy
tojai, apdovanotieji stalininėmis 
pretniiomis, ir piripupsius žings
nius žengią literatai,'vist jie savo 
kūriniais kovoje taikos fronte“.

Ir tąip P- Vaičiūnas dainuoja 
apie* sovietų „šventąją taiką“ 
(vis dėlto šis bažnytinis žodis dgr 
toleruojamas) ; T. Tilvytis net 
taurę kelia „už ilgą taiką“ ; j’. 
Andriuškevičius apdainuoja didį
jį taikos vėliavininką draugą Sta
liną“ (vėl naujas titulas!): Alg. 
Stankevičius rašo „apie triūsų 
Tėvynes karius, kurie — niekam 
negrąsindami ginklu — budriai 
saugoja mūsų Tėvynės sienas“ ;

. P. -Keidošius ir Jz. Kalvaitis savo 
pirmuosius eilėraščių rinkinius 
skiria taikai',' gi A. Venclova už 
taiką įeilėtrašdiuosė ’ „pažymėtas

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Jeigu susikuldavo langas ar užsikimšdavo nutekamasis vamzdis, 
tikriausia būdavo sakoma, kad naktį buvo atėjęs Sniego Kamuolys 
ir tai padaręs. Kai kartą dingo svirno raktas, visas ūkis’ buvo įsi
tikinęs, kad tai Sniego Kamuolys jį kur nukišo. Keista, kad jie 
vis tebetikėjo tuo net ir tada, kai pamestas raktas buvo surastas 
po maišu su rupiais miltais. Karvės vieningai tvirtino, kad Sniego 
Kamuolys įšliaužia į jų tvartus ir, joms miegant, jas išmelžia. Ge- 
rokiai tą žiemą Įkyrėjusios žiurkės taipgi buvo apkaltintos bendra
darbiaujant su Sniego Kamuoliu.

Napoleonas patvarkė nuodugnų Sniego Kamuolio veiklos ty-. 
rimą. Šunų lydimas jis, leidosi’kruopščiai ūkio trobesių apžiūrai, ■ 
lutiems gyvuliams pagarbiu atstumų sekant paskui jį. Kas keletą 
žingsnių Napoleonas stabčiojo ir uostinėjo žemę nustatyti Sniego 
Kamuolio pėdsakams, kuriuos, jo tvirtinimu, jis,galėjęs-atskirti 
uosle. Jis išūoštinėjo kiekvieną kertelę daržinėje,, karvidėse, višti
dėj. darže ir bemaž visur rado Sniego Kamuolio pėdsakus. Jis 
kaišiojo knyslę į žemę, po keletą kartų, giliai įkvėpdavo ir pasi
baisėtinu balsų pranešdavo: „Sniego Kamuolys! Jis čia buvo! Aš 
puikiai jį užuodžiu!“ Sulig žodžiais „Sniego Kamuolys“ visi Suneš 
imdavo grėsmingai urgzti ir kaišioti iltis.

Gyvuliai didžiai išsigando. Jiems rodėsi, kad Sniego Kamuolys 
esąs kažkokia nematoma būtybę, persunkusį visą erdvę aplink 
juos ir gresianti jiems visokiais pavojais. Tą-vakarą. Skundikas 
sušaukė juos draugėn ir su gąsdinama, snukio išraiška tarė jiems, 
jog turįs pranešti rimtą naujieną.

— Draugai-, — sušuko Skundikas, kiek nerviškai pasišokėda
mas, — paaiškėjo baisiausias dalykas. Sniego Kamuolys parsidavė 
Menklaukio Frederick'ui, kuris rengia sąmokslą mus užpulti ir 
atimti iš mūsų ūkį! - Puolimui--prasidėjus, Sniego’ Kamuolys bus 

-jo vadovas. Bet yra-ir dar blogesnių dalykų.’ Mes buvom ’man/ę, 
kad Sniego Kamuolio maištas kyla iš’jo tuštybės bei ambicijos. 
Pasirodo, mes'klydom, draugai. Ar žinot, kokia yra tikroji-višo 
to priežaistis ? ’Sniego-Komuolys nuo pat pradžios buvo susimokęs 
gli Jpnęs'u ! Jis visą laiką buvo Jones'o slapths agentas.-'Visą tąi

ANTROJI medalio pusė
Mus pasiekia šykštūs gandai iš 

pavergtos Lietuvos. Ką mes suži
noma, ką beišgirstame, — ašaro- 
mis aplaistyta, krauju apšlaks
tyta-

Turime nemaža Lietuvos kovo
tojų (pattižanų) dainų: Tos’dai
nos duoda visai .kitą, negu oficia
lios propagandos įrankiai — tary
biniai rašytojai garsina, vaizdą. 

’ Va, skaudi daina apie mūsų pa- 
’ liktas sodybas:

Kur gimta bakūžė rymoj, 
kur dainelę dainavai,

■ šiandien viskas tik arimas,
• iš bakūžes — “pelenai..;
Lepiama . dainuoti . apie taiką, 

mė“. . • . •
Liepiama dainuoti apie taikę, 

šaukiamą, kad už, taika su ginklu 
rankoje bus kovojama, .O štai.ko- 
losalis vadinamos. ■ „taiko“! .vaiz
das. kai pavergtoje Lietuvoje te- 

.bevyksta šiurpesni, už,, kąrą .vaiz 
dai: - . -. ,.

šniokščia sraunios upės,
[ašarom patvinę, 

kur ištyško kraujas, stiebiasi
' [rugys..1.

... .Motiną išvežęs, tėvą
. [nukankinęs,

nesiliauja siautęs Kremliaus
[kraugerys.

PRANCŪZIJOJE
Lietuviai, latviai ir Estai minėjo 

1941 m. birželio mėn. deportacijas. 
Minėjimą globojo Prancūzų Komi
tetas už Laisvąją Europa, ir iškil
mėms pirmininkavė to Komiteto 
Generalinis Delegatas p. Henri 
FRENAY, buvęs Ministeris, dabar 
Europos Federalistų Sąjungos 
pirmininkas ir. žurnalo „Monde 

direktorius P. H. 
FRENAY, vokiečių okupacijos me
tu buvo vienas svarbiųjų Prancū
zijos Rezistencijos vadų. Minėjime 
dalyvavo: prof. G. MATORĖ, 
zanso-no Universiteto Human, 
kulteto ’ Dekanas, Generolas 
KAEPPELIN, dabar Prancūzų 
miteto už Laisvąją Europą S'ekre- 
tariato Direktorius, O. GROS- 
VALD, Latvijos Ministeris Pary
žiuje, pastorius, prof. J.G.H. HOFF
MANN, K- R. PUSTA- įgaliotas. 
Ministeris (estas) Dr. S. BAČKTS, 
Lietuvos Atstovo p. e. Paryžiuje, 
ir p. K. BERENDS, Latvijos Pa
siuntinybės Patarėias. Minėjimas 
įvyko 1952.6.18 d. Paryžiuje.

Be-
Fa-
R.

Ko-

Žemę tvindo kraujas, ’ laisto’
[margą' žiedą 

ir žemyn nubėga stiebeliu
[žaliu...

Motinai per veidą ašara
[nurieda;

kovoje nėtėkdį'-jį'..- varfcujJlįę^jį'x->
• ■■ - - -’A)- -I’;ĮĄrž '-3LĄ:C

■Tave spjaudo,į-spįį’cidtį’.^fi’tvėse
; “ ’ .Lphguldo.

tave uoliai'.Slepia.priemiesčio
[griovy

Vyturėliųį.;''gjesmę rytmetinę
[čiulbant, 

dar lašelio kraujo jieško jie
[Tavy..

Lietuvos kovotojai ne kitų Įsa
kytus žodžius it frazes kartoja; 
jie plėšia dainas iš krauju pagriu
vusios širdies ir vis dėlto tiki, 
kad nors ir žuvo, „dirbti, kurt, 
laimėti jie ir vėl išbus“...

Tur būt, tuo tiki-ir vadinami ra- Padvalskis, . pakviesdamas. Sv. 
šytojai. Deja, šiandien jie yra Cecilijos chorą, sugiedoti Argen-. 
kompartijos įrankiai, ir, tptvoro į tinas-ir Lietuvos Himnus. Be to, 
tinklą-įvilioti, spįlfddsi. ir.katfoja .šis choras -'d4r padaiĮnąvo kėlias 
įkaltus žodžius,')kad ilgiau gyvi šiai- dienai tinkamas dainas, ku- 
pašiliktų. rių žodžiai ir melodijos klausyto-

. j. Kuztnionis. , jus nuvedę. kenčiančios Tėvynės

tuvių ■ , ’
Vakare, parapijos salėje. Avel- 

lanędpje,. Buenos Aires priemies- 
tjljĮS, (įvyko Liet. ‘ 1st Centro Ar- 
gėp'įinoje ir Arg. Liet. Bendruo- 
Hiencs-.surengtas, minėjimo aktas- 
Nors-lietis be pertraukos lijo, bet 
b'etuviy nesulaikę nuo žygio į šį 
reikšmingą, miniįjįmą. Minėjimą 

;atidarę Liet. 1st. Ceptr: Pirm. Ig.

[rodo jo paliktieji dokumentai, kuriuos tik dabar atradom. Mano. .. 
galva, iš ’to daug kas aiškėja, draugai. ’ Argi, mes patys nematėm,’ - . 
kaip jis dėjo pastanga?, — laimė, nesėkmingas —- mus įveikti ir su
naikinti kautynėse’ ties Karvidėm?

Gyvuliai.;-suglumo. Tai buvo toli gražu didesnė Sniego ka-
■ h’uolio piiį'tėdąr.Ylję, „negu vėjo malūno sugriovimas. Tačiau prašlin- '■ 

ko keletas minučių, kol -ji?„’įstengė visa.tai suvokti. Jie visi atsi
minė ar tarėsi atsimeną, ".-kaip Sniego Kamuolys jų visų, priekyje - 
fttolė Kautynėse-riėš KCrvidėm, kaip jis. juos rinko krūvon ir drą
sino kiekvienu’kautynių momentu ir. kaip jis nė .valandėlę nebuvo

- stabtelėjęs net: ir tada, kai Johes‘6 šautuvo šratai buvo sužeidę jo 
nugarą. Iš pradžių-jięms .atrodė sunkoka suvokti, kaipwias tąi 
galėjo derintis su Jonęs'o pusės palaikymu. Net ir Boksininkui, 
kuris retai teklausdavo, „tai pasirodė esant mįslė.. Jis-atsigulę, pa
lenkė keturias savo kanopas į save ir didele pastanga įstengė su 
rikiuoti mintis. ■ _ ■ '- i . -• ■

.. — Aš netikiu tuo, — tarė jis. — Sniego Kamuolys narsiai ko-
vųje Kautynėse ties Karvidėm. Aš pats ji mačiau tada- Ar mes 
nebuvom jo tučtuojau po to apdovanoję „Gyvulių Didvyris Pirmojo 
Laipsnio“ ordinu?.

— Tai buvo mūsų kįaida, dr augai. Dabar mes žinom — visa 
.tai. yra surašyta mūsų dabar surastuose dokumentuose — iš tikrųjų 
,tai. jis buvo bandęs įvilioti muš j pražūti-

— Bėgti jis buvo sužeistas, — atrėmė Boksininkas. — Visi mes 
matėm jį kraujuojant;

— Tai buvo susitarimo dalis ! — sušuko Skundikas. — Jones 
šovė taip, kad tik įdrėkstų jį. Aš tai galėčiau įrodyti jums jo 
paties raštų, jei įstengtumėt jį peskaityti. Pagal sąmokslą. Sniego 
Kamuolys turėjo kritiškuoju mom entu duoi ženklą bėgti ir Užleisti 
mūšio lauką priešui. Ir jam buvo tai bemaž pasisekę — pasakysiu 
net draugai, jam tai būtų pasisekę, jei ne mūsų didvyris Vadas, 
Draugas Napoleonas. Argi jūs neatsimenat, kaip tuo akimirksniu, 
kai Jones su savo vyrais buvo pasiekęs kiemo vidurį. Sniego Ka
muolys .staiga pasisuko ir pabėgo 'r daug gyvulių pasekė jo pa
vyzdžių ■ Ir ar jūs neatsimenat to, kad tai buvo įvykę kaip tik 
tuo momentu. k'ai-1buvo kilusi panika ir viskas atrodė žuvę, ir kad 
Draugas Napoleonas’ tuo akimirksniu puolė, šaukdamas: . „Mirtis 
žmonijai!“ ir suleido iltis į Jones'o koją? Tikriausia jūs atsimenat 
ta'i’, draugai,— pareiškė Skundikas, pasišokėdamas iš šalies į šalį.

■ Dabar Skundikui taip vaizdai ai nupasakojus įvykį’, atrodė, jog 
gyvuliai ima ta; prisiminti. Kiekvienu atveju jie atsiminė, kad

ITALIJOJE
Romoie. iškilminga liūdnų bir- 

’•elio, Įvykiu minėjimą suruošė 
Centrinis Lietuvių Komitetas. Mi- 
nėiimas prasidėjo labai gražiui 
barokinei Šv. Andriejaus bažnyčiai 
mišiomis. kurias laikė Jo Eminenci- 
ia Kardinolas Piz.zardo, dalyvau
jant visai lietuvių kolonijai. Rytų . 
ir Centro’Eumnos pavergtų kraštų 
atstovams,. Lietuvai draugingų 
valstybių diplomatams- ir dideliam 
būriui italu ir kitų kraštų draugu- 
T.alke mišių, Kardinolas pasakė 
kalba, kurioie jis pirmiausia prisi
minė visus lietuvius, kurie buvo 
sovietų nužudyti o taip pat iš rėž
tuosius ir kenčiančius krašte 1-ruta- 
lišką sovietu uriespaudą. Pakarto
damas Popiežiaus Bęnedikto XV 
žodžius, kad tautos nemiršta. To 
Eminencija pareiškė, kad nežiū
rint visų persekiojimų Lietuva at
gaus savo laisvę ir nepriklausomy
be. o lietuviai galės vėl dirbti sa
vo krašto ir vakarų kultūros nau
dai. Šita io viltis vra tuo labiau 

kad vakarų pasaulis Lietu
vos neužmiršo, kaip ios taip pat 

Suminėti nors ir dali 600 kviestinių neužmiršo Popiežius Pijus Dvylik
tasis, kuris nuolat savo maldose ir 
kalbose prisimena' kenčiančią Lie
tuvą, jos sūnus ir dukteris.

Po piet įvyko minėjimo antra 
dalis, kuria pradėjo Lietuvos Dip
lomat! ios Šefas S- Lozoraitis, pa
žymėdamas savo kalboj, kad bol
ševikai įvedė Lietuvoj ne tik fizini, 
bet ir dvasinį persekiojimą, nes jie 
kėsinasi atimti iš žmogaus sielos 
ir širdies viską, kas yra kilniausia 
ir gražiausią. Ministeris pabrėžė, 
kad šiandieną lietuviai nereika
lauja, 
nors .
tinės jų būkles pažinimo ir supra
timo; šito supratimo lietuviai turi 
viltį daugiausiai rasti čia Italijoje, 
kur mūsų civilizacija visados ras
davo kilniu idealu, o ypač čia Ro
moie, katalikybės centre.

Po Ministerio Lozoraičio kalbos 
sekė Profesoriaus Magnino. Tarp- 

Nukelfa į 4.tą puslapį

M'nė'imas mieste plačiajai pult- 
lil-a.i neb-vo afjšnoiąrnąs, bet di
džio ii universiteto salė buvo pilna 
kviestųjų svečiu.. aųgštųiu vvriau. 
svbės atstovu, profesūros ir visuo- 
menininku. Ir iš tolimesnių vieto
vių minėiiman buvo atvykę krašto 
vv’-iaitsvbių a’>«rštųių uareigūnu, 
knin nav. iš Duesseldorfo Nord. 
rhein.IVestfaliios socialinių reikalų stipri,
nūnisteriios dirigentas Dr. Kehren. v ...

svecių, atsilankiusių į minėjimą, 
neįmanoma.

Apie Pabaltijo kraštus minėii- 
me skaitė prof, d-ras G. Ipsen, 
Muęnsterio universiteto ’socialinių 

> įstaigos vedė
jas. Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas Pr. Zunde padarė iš
samu pranešimą apie Pabaltijo tau
tų „Golgotos kelią“ bolševikų 
liriespaudoie, o Vokietijos parla
mento ir Europos Tarybos narys 
Prof. Dr. Brill įspūdingoje kalboje 
nušvietė reikalą jungtis ne tik ry
tų, bet ir vakarų Europos tautoms 
i vienetą, užmiršti tarpusavio gin
čus dėl sienų, kurios suvienytoje 

' Europoje nebebus aktualios ir vi
siems eiti suvienytos Europos ke
liu. Karštais žodžiais patikino pa
vergtąsias Europos tautas, kad 
jos nebus užmirštos ir kad rūpin. 

. tis jų išlaisvinimu yra viso laisvojo 
pasaulio pareiga.

iš vakarų pasaulio kokio 
pasitrailėįinio. bet tik dabar-

kritiškuoju kautynių momentu Sniego Kamuolys buvo pasileidęs 
bėgti. Tačiau Boksininkas ris tebebuvo truputį netikras.

— Aš netikiu, kad Sniego Kamuolys nuo pat pradžios būtų
■ -buvęs išdavikas, — tarė jis pagaliau. — Ką jis nuo to laiko yra 

padaręs, tai kitas klausimas. Bet aš esu įsitikinęs, kad Kautynėse
- ties Karvidėm jis buvo ištikimas draugas.

— Mūsų Vadas. Draugas Napoleonas, — pranešė Skundikas. 
. • tardamas žodžius’labai iš lėto ir kietai, — kategoriškai yra nustatęs 

— kategoriškai, draugai — kad Sniego Kamuolys nuo pat pradžios 
jau buvo Jones'o agentas Taigi, ir sęniai dar prieš tai, negu buvo 
■pradėta galvoti apie Sukilimą.

— Ooo, čia kitas dalykas! — pasakė Boksininkas. — Jeigu 
Draugas Napoleonas, taip sako, tai turi būti teisybė.

— Štai ištikimoji širdis, draugai1 — sušuko Skundikas, tačiau 
pastebimai sviedė į Boksininką bjaurų savo kiek mirkčiojančių akių

■ žvilgsnį, Jis buvo bepasisukęs -eiti, bet stabtelėjo ir primygtinai 
pridūrė: —- Aš įspėju visus šio ūkio gyvulius būti labai akyliais. 
Mes turime pagrindą manyti ,kad kai kurie Sniego Kamuolio slapti 
agentai yra š:uo metu įsiskverbę į mūsų tarpą!

Keletai dienų praslinkus, vėlybą popietę Napoleonas įsakė vi
siems gyvuliams susirinkti kieme. Visiems suėjus, Napoleonas pa
sirodė iš gyvenamojo, prisisegęs abu savo ordinus (mat, neseniai 
jis buvo pats save apdovanojęs „Gyvulių Didvyris Pirmojo 
Laipsnio“ ir „Gyvulių Didvyris Antrojo laispnio“ ordinais), apsup
tas devynių milžinišku -savo šunų, urzgiančių taip, kad gyvuliams 
drebėjo kinkos Visi jie stovėjo tyliai savo vietose, iš anksto nu
jausdami. kad turi atsitikti kažkas baisaus.

Napoleonas atsistojo nenumaldomai žvelgdamas į susirinku
sius; staiga jis aukštu balsų sužviegė. Beregint šunys puolė prie
kin, stvėrė keturias kiaules už ausų ir žviegiančias iš skausmo ir 
išgąsčio atitempę jas prie Napoleono kojų Kiaulių ausys kraujavo, 
kraujo skonio paragavę šunes keliems akimirksniams visai pasiuto. 
Visų nustebimui trys iš jų puolė Boksininką. Pamatęs juos atbė
gant, Boksininkas pakėlė savo didžiulė kanopą, iškėlė šunį augštyn 
ir partrenkė jį žemėn, šuo ėmė kaukti pasigailėjimo, o kiti du 
pabėgo, pasispraudę uodega." tarp užpakalinių. Boksininkas 
pažvelgė į Napoleoną, norėdamas sužinoti, ar turi sutriuškinti šunį 
negyvai ar leisti įam pasitraukti. Napoleonas atrodė pakeitęs nuo
taiką ir šiurkščiai įsakė Boksinin kui paleisti, tad Boksininkas 
atkėlė kanopą ir pritrenktas šuo kaukdamas išslinko iš po jos.

b- d.

2



Nr. 26 (254) BRITANIJOS LIETUVIS S

TAUTOS FONDO PADĖKA
P.p. A. Kaunui, J. Puteikiui ir 

P. Puteikiui, paaukojusiems Tau
tos Fondui savo turėtas Liet. Na 
mų Akc. B-vės akcijas — po 1 sv. 
vertės ir visiems aukojusiems pi
nigais per š.m. birželio mėnesį — 
dėkoja.

T. F. Atstovybė D. Britanijoje.

AUKOS 16 VASARIO 
GIMNAZIJAI

Aušros jaunimo draugija Glas- 
gove surengė vakarą, kurio visą 
pelną 9 svarus paaukojo 16 Va
sario gimnazijai Diepholze.

Gimnazijos reikalais Škotijoje, 
kaip ir visoje D. Britanijoje, ypa
tingai rūpinasi moterys. Škotijos 
lietuvių tarpe aukomis rūpinasi J. 
Serafinaitę.

ĮKALĖ KUOLĄ
Lietuvių Klubo valdybos narys, 

pasiųstas surasti tinkamos vietos 
ruošiamai šį sekmadienį klubo iš
kylai, nuvykęs į Richmondą ir, su
radęs gražią lanką, įkalė kuolą su 
užrašu: „Only for Lithuanians“: 
Londoniečiai lietuviai, norį šitoje 
iškyloje dalyvauti, renkasi sekma
dieni, u vai. 43, Holland Park. Pa
tartina pasiimti: vienai parai mais
to, sporto ir muzikos instrumentus, 
žmonas, vaikus ir /prijaučiančias. 
Neimti: pinigų, vertybės popierių 
ir pieno.

ŠIANDIEN
Birželio 28 d., vai. visi vietos ir 

apylinkės lietuviai kviečiami į 
Bradfordą, St. Mary's Parish hall, 
Eats Parade, pamatyti Masiulio re
žisuojamą premjerą — 5 v. kome
diją „Slidus pusmilijonis“. Bilietai 
gaunami vietoje. Rengėjai

KUN. KELERTUI IŠVYKUS
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais, Anglijos lietuvius evange
likus lankė su dvasiniais patarna
vimais iš Vokietijos atvažiavęs 
Kun. Keleris.-

Nors lietuvių tremtinių tarpe 
Anglijoje gyvena apie 500 evan
gelikų, bet pamaldos ir susirinki
muose dalyvavo tik mažas skai
čius.

Tenka apgailestauti kurie be 
rimtos priežasties, tokia proga, 
nerado reikalo savo sielos Dievo 
žodžiu sustiprinti ateičiai ir pasi
kalbėti dabartinio gyvenimo bend
romis aktualijomis.

Birželio mėn. 15 d. įvyko pasku
tiniosios pamaldos Londone. Ka 
dangi toji diena sutapo su mūsų 
Tautos tragedija, tai dalis pamal
dų buvo skirta lietuvių tautos 
laisvės netekimo aukoms, ištrem
tųjų Sibiran kankinių ir dabar 
Tėvynėje kenčiantiems Lietuvos 
vaikams, paminėti.

Be to, tylioje susikaupimo mal
doje Visagalio Dievo buvo prašy
ta padėti mums vėl atgauti laisvę 
ir sveikiems sugrįžti pas savuo
sius į laisvą Tėvynę Lietuvą.

Birželio mėn. 19 d. Kun. Kele
ris išvyko Vokietijon. Mes, čia 
likusieji evangelikai, linkime jam 
Dievo palaimos ir tikimės ateinan
čiais metais jį vėl matyti Anglijo
je arba Lietuvoje. Saulė.

BTRMINGHAMAS
BALTU KOMITETAS IR 

BIRŽELIO 13—14 D. ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS BIRMINGHAME
Daugiau kaip prieš metus Bir- 

minghame įsisteigė Baltų Komite
tas. Jį sudaro trijų tautybių atsto
vai skiriami arba renkami iš kiek
vienos tautybės veikiančio orga
nizacinio vieneto. Pradžioje darbas 
lyg ir nesisekė. Kaltais atrodyda
vo, kad tokio Komiteto suformavi
mas nepasiteisins ir ankščiau ar 
vėliau jis subiręs. Tačiau brolių 
Aldonio ir Adolfo Putcių nenuils
tamo darbo iniciatyvos dėka, Ko
miteto nariai suprato vienas kitą 
ir rado tikrąjį kelią darbui. Ir tik
rai: esamų gyvenimo ir visuome
ninio darbo sąlygų panašumas, 
bendri pergyvenimai ir ateities už
daviniai veda tris tautybes bendru 
keliu. Reikia tikrai džiaugtis, kad 
Birminghame toks bendras kelias 
rastas ir juo jau žengiama stipriu 
žingsniu pirmyn.

Nuo įsisteigimo dienos Komite
tas yra padaręs keliolika nesėdžiu. 
Ypatingai nenuilstamai dirbta pa
ruošiant Birželio įvykių minėjimą- 
Atydžiai sekant Komiteto posę-

SPAUSTUVĖS FONDUI 
ĮMOKĖJO

J. Strumskis 1 sv., J. Narbutas 
12/-, A. Romeika 1 sv., A. Jacike- 
vliču 10/-, S. Šalkauskas 2 sv. Rev. 
J. Vaišnora 1.15.0., J. Valikonis 2/-, 
A. Skučas 8/-.

Viso surinkta £7.7.0.

„NERAMU BUVO LAISVĖS 
ALĖJOJE“

Naujai išleistos Lietuvių Namų 
B-vės Br. Daubaro knygos „Nera
mu buvo Laisvės Alėjoje“ kaina: 
visiems gerb. spaustuvės fondo 
rėmėjams — 5 šilingai, kitierrfs 6 
šil.

PADĖKA
Baltų Komitetas Birminghame 

reiškią padėką visiems dalyvavu
siems birželio 14 d. minėjime Bir
minghame ir visiems savo darbu 
bei patarimu prisidejusiems prie 
šio liūdno minėjimo surengimo.

Ypatinga padėka skiriama p. 
Likums. p-lei Ozolos ir p. Zuika 
ir jo vadovaujamam latvių vyrų 
chorui.

Baltų Komitetas Birminghame.

LIETUVIU SOCIALINIO 
KLUBO IŠVYKA

Liepos 13 d., sekmadienį, ruo
šiama išvyka į Braytoną. Norį 
važiuoti užsirašo Klubo valdy
boje.

*■ * *
Sekmadienį, birželio 29 d. Lon

dono Lietuvių bažnyčioje, pamal
dų metu, giedos sol. Liustikaitė, 
Černius ir Paulavičius, vargonais 
akomponuos Mamaitis.

• * •
Moterų šv. Onos D jos iškyla 

įvyksta šį sekmadienį, 9 vai. po 
šv- Mišių. Iškylautojai renkasi 
prie bažnyčios.

SA M BURI EČIAMS
L.L. Meno Sambūrio. V-ba š.m. 

liepos 5 d., šeštadienį. 6 vai. vak. 
šaukia parapijos salėje visuotiną 
sambūrio susirinkimą. Bus rvars- 
tomas naujų įstatų projektas. Da
lyvavimas būtinas. Valdyba.

DERBY
Mūsų laikraštyje retai tepasirodo 

’žinučių iš Derby, tačiau šio miesto 
lietuviai, nors ir sumažėję skaičiu
mi, veikia. Gaila; kad dar. daug lie
tuvių gyvena užsidarę ir skyriaus 
veikloje nedalyvauja, bet tikimasi 
ir juos pamažu įjungti į mūsų tau
tiečių mažą bet susipratusią, grupę.

Birželio mėn. 15 d. Derby sky
rius pagerbė birželio mėn. 14—15 
d. aukas ir visus okupantų išžudy
tus ir tebėžudomus tautiečius. Mi
nėjimas įvyko naujose klubo patal
pose, kurios yra Boyer ir Warner 
gatvių kampe. Naujai išrinktai 
skyriaus valdybai nepavyko dėl lai
ko stokos suruošti didesnės progra
mos — pasitenkinta tik trumpa pa
skaita.

Platesnį ir įvairesnį pobūvį pa
siryžta suruošti rugsėjo S d.

Nauja skyriaus valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pirmi
ninkas — Vaitkevičius, vice-pirmi- 
ninkas — Blinstrubas, sekretorius 
— Popikas, iždininkas — Valanti- 
nas, klubo vadovas — Levinskas.

J.B.

PAMALDOS
BRADFORD — liepos 6 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAM — liepos i3 d., 

12,15 v- 

džius atrodė Ivg ir trūksta kai ko:, 
gal patyrimo, kai kada, gal ir tvar
kos. Čia tenka priminti, kad Komi
tetą sudaro ir aktyviai jame dirba 
asmenys, kurie tik tremtyje pra
dėjo bandyti savo jėgas visuomeni
niame darbe. Nežiūrint to, Komite
tas savo darbą paruošiant Birželio 
13—14d. įvykių paminėjimą atliko 
taip puikiai, kad. tur būt, nei vie
nas Birminghame gyvenantis bal
tas nesitikėjo. Atliktas darbas tvir
tai liūdiia, kad trys tautybės gali 
ir privalo dirbti. Rusai iš pasiuti
mo gali sau kramtyti nagus. Tų 
padaryta klaida pravedant Pabalti
jo kraštuose skerdynes neatskiria
mai sulipdė šias tautas bendram 
darbui. Pralietas nekaltu žmonių 
kraujas amžiams bus simboliu bal
tams vienybei ir susiklausymui.

Tragiškų įvykiu paminėjimas 
vvko puikiai. Prezidiumą sudarė ir 
pasakė kalbas Latvių-Lietuvių Vie
nybės D-:os reprezentantas Angli
joje n. Likums. Birmingham mies
to tarybos atstovė fcounsilor) 
Miss Edith Pitt. Garbės svečias 
inž. F. Hessling ir tautinių grupių 
atstovai.

Ponas Likums išsamiai apibudi
no 1040—1941 m. okupacijos laiko, 
tarpį su visais jo žiaurumais. Baig
damas pabrėžė: „Vyriausybių su. 
darytų tarpusavio sutarčių nepa
kanka. Reikalingas pačių tautų 
artimesnis kultūrinis bendradarbia
vimas ir dvasinis sutarimas. Pa
baltijo kraštų nepriklausomybės 
laikotarpyje jau veikė Latviu-Lie
tuvių, Latvių-Eštų ir Estų-Lietu- 
vių Vienybės D-jos ir pasiekė gerų 
rezultatų. Tas darbas tęsiamas 
tremtyje. Tremtis bus daug leng
vesnė kada dirbsime kartu, nes ne
sijausime vieniši!“

Miss Edith Pitt savo kalboje pa
sakė, kad Angliją gali ištikti toks 
pat likimas kaip ir Pabaltijo kraš
tus, todėl anglai turį daug ko pa
simokyti iš baltų pabėgėlių- Jos 
kalba daug kartų buvo pertrauktą 
plojimais. Mr. F. Hessling yra per
gyvenęs revoliucijos laikotarpį 
Rusijoje ir ten praradęs savo žmo
ną ir vaikus. Savo kalboje jis pui
kiai paliudijo pabaltiečių iškelia
mus faktus. T.abai vykusiai pirmą
ją programos dalį baigė Latvių 
Vyrų Choras, sugiedodamas visų 
trijų tautybių Himnus ir iš R. 
Vagner'io Tannhaeuser Piligrimų 
dainą.

Koncertinę programos dalį išpil
dė p-lė Ainą Ozols akompanuojant 
poniai Atarta Cirulis ir tas pats 
Latvių Vyrų Choras diriguojamas 
R. Zuikos, P-lė A. Ozols išpildė 
Šimkaus „Kur bakūžė samanota 
„Švelnus broliškos tautos mergai
tės garsas primenant toli paliktą sa
manotą bakūžę nevienam lietuviui 
suspaudė širdį ir sudrėkino akis. 
Taip pat choro nepaprastai puikiai 
sugiedoti himnai ir dainos — vie
na estiška ir lietuviška. „Jojau 
dieną, jojau naktį“ nejučiomis su
jungė nelaimės ištiktas tautas atei
čiai ir nuoširdumui. P-lė Ozols ir 
choras užtarnautai susilaukė klau
sytojų padėkos, ypatingai iš lietu
vių.

Apie menininkų kokybę B'ghame 
gyvenantį jau žinoma Anglijos 
lietuviams meno pajėga p. B, 
Valterienė — sako:

,,P-lė Ozols turi gražu vidutinio 
didumo sopraną ir tikrai neabejo
tinų davinų scenai“

„Latvių Vyrų Choras su savo 
erėse., decresc.. švelniu ir išlygintu 
pianissimo parodė tikrai didelį me
rą choro dainavime. Neužmiršta
mos dainos: R. Vagner, J. Vitols, 
J. Norvils, J. Kalnins, A. Samuel
sons ir Ch. Gounod sužadino tikrą 
pasigerėjimą klausytojuose. Gaila, 
kad choras palaipsniui mažėja. Di
desnis tenorų skaičius įgalintų pa
siekti ir pageidaujamą fortissimo, 
kuris šiuo momentu gal yra silp
nesnioji choro vieta (ne dėl choro 
kaltės)“.

Paminėjimas paliko įspūdį ir 
gražius prisiminimus ne tik estams 
latviams ir .lietuviams, bet ir ang
lams. Jų dalyvavo nemažas būrelis. 
Birminghamo laikraščiai . jau pa
skelbdami apie įvykstantį minėji
mą išsamiai painformavo šios die
nos reikšmę baltams. Po minėjimo 
vienas stambesnių dienraščių — 
„Birmingham Gazette", davė pilną 
minėjimo, eigos apibūdinimą. Kiek 
trumpiau, bet koncentruotai, supa
žindino savo skaitytojus apie Pa
baltijo kraštų aneksiją ir kiti čia 
išeinanti laikraščiai.

P. Skaisgiris

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ALGIRDAS MARGERIS „ČI

KAGOS ŠEŠĖLIAI“ 316 psl. „Nau
jienų“ leidinys. Kaina 3 dol.

Š.K.A. AIDAI 1952 m. birželis, 
Nr. 5 (89).. Eina penkis kartus per 
žodžio raupsuotas, kadangi nei šia 
metus.

Jurgis Jankus ‘„Paklydę paukš
čiai“ 1 d., 172 psl. Dail. Pr. Lapė. 
Kaina $2.20. Tai vienas gražiau
sių J. Jankaus romanų su stipria 
intryga ir lengvai plaukiančio pa
sakojimo stiliumi.

Stepas Zobarskas „Doleris iš 
Pitsburgo“. Dail. P. Osmolskis ir 
VI. Vijeikis. 57 psl., kaina 80 c. 
Žymiojo jaunimo rašytojo dvi pui
kios psichologinės ir auklėjančios 
apysakos. Tai šešioliktoji S. Zo- 
barsko knyga, kuri įrodo autoriaus 
populiarumą.

Vysk. Motiejus Valančius „Vaikų 
knygelė“. Dail. V.K. Jonynas. 160 
psl., kaina $ 1.80. Knygelė skiria
ma visiems: ir jauniems ir suaugu
siems. Pirmieji ras gražiausių ap
sakymų ir pedagoginių pamokymų, 
o suaugusieji galės, pasimokyti 
gražiausio mū«ų gimtosios kalbos 
stiliaus.

TOLIMIEJI KVADRATAI
Trijų iš Lietuvos pabėgusių vy

rų pergyvenimai ir antroji sovietų 
okupacija vaizdžiai aprašyta J. 
Grišmanausko knygoje „Tolimieji 
Kvadratai“, šią vertingą knygą jau 
galima gauti ir Anglijoje. Rašyki
te: Dainora Daunoraitė, 49, Thorn
ton Ave. London, W.4. Knygos kai
na — 12 šil. su persiuntimu. (Ame. 
rikoje — 2 dol.

# * *

Rašytojas jonas Mekas, paruo
šęs filmą iš Naujorko lietuvių kul
tūrinės veiklos, yra numatęs ir ki. 
tas lietuviškojo gyvenimo sritis 
pavaizduoti.

JAUNIMO
Vasarinė lietuvių skautų sto

vykla nei šiemet, nei pernai nebe 
pirmi metai, bet tik praeitą va
sarą ji sukėlę platesnį susidomė
jimą. Atitoko ir Liet. Sąjungos 
viršūnės, atsipūtusios po kitų dar 
bų, stovykla turėjo svečių, ir 
viskas susidėjo taip, kad dabar į 
šiemetinę stovyklą jau nukreiptos 
ir vaikų ir tėvų akys: kad tik 
kaip nors į stovyklą išleisti juo 
daugiau jaunimo! Niekas nebes- 
varsto, kokia bus nauda, o vien 
tas vienas rūpestis: patekti !

Man pernai yra tekę būti smul
kiu liudininku to stambaus entu
ziazmo, kurį iš stovyklos parsi
vežė suaugsieji ir augantieji. To
kių šviesių veidų ir lietuviškos 
poezijos kupinų širdžių šiandien 
perdaug reta sutikti, nebent pa
čiais pirmaisiais visokios veiklos 
ir entuziazmo metais.

Nežinau, iš kur tęvai ir vaikai 
šiemet įsigijo .šitas pažintis, kad 
stovykla jaunimui bus ypač nau
dinga ir kad negalima praleisti 
šitokios auksinės progos. Gal per
nykščiai įdegę ir iš tolo geru poil
siu dvelkiantieji veidai tų, kurie 
stovyklavo ir apie stovyklą pasa
kojo užkrečiamus pasakojimus — 
apie lietuvišką didelį didelį būrį, 
apie lietuviškus laužus, dainas, 
palapimes, išvykas, saldų miegų 
palapinėse, žaidimus, visą roman- 
palapimes, išvykas, saldų miegą 
kojimai, gal tampresni ryšiai vir- 
tiką ir sveikatą. Gal ir tie pasa
vai perprato tą didelę stovyklos 
reikšmę. Kaip ten bebūtų, bet šie
met jau daugiau jaunimo veržiasi 
ten, ir tai labai malonu.

Bet vienas dalykas nemalonus 
stovyklos organizatoriams — šios 
salos lietuvių skautų vadovybei — 
tai pinigo klausimas. Rengėjai bū-

KTTATAUČIAI APIE
— „Lietuviai pasistatė savą 

gimnaziją“, tokia stambia an
trašte rašo vienas žymiausių Vo
kietijos laikraščių, ,,Die Welt" 
1952.5.30 d. apie lietuvių vasario 
16 d. gimnaziją. ’

Strapsnio įvade stambiu šriftu 
lasoma: „Vokietijos federalinėje 
respublikoje yra tikrosios Lietu
vos kampelis. Šitą žemes gabalė
lį, gal vieno hektaro didumo, su
daro buvusio Diepholzo aerodromo 
kareivinės, esančios prie geležin
kelio linijos tarp Bremeno ir 
Osnabriicko. Čia gyvena apie 300 
lietuvių, beveik' atskirtų nuo kito 
pasaul'o, kurie patys save kartais 
pavadina ištremtųjų kolonija“.

IŠEIKIME Į PLATESNES MASES
Ryšum su birželio mėn. liūdnų 

sukaktuvių minėjimu, visi „B.L.“ 
skaitytojai gavo Baltų Tarybos 
atsišaukimą į anglų visuomenę, 
nušviečiantį įvykusius ir tebe 
vykstančius išvežimus Baltijos 
kraštuose ir jų pasekmes.Šis atsi
šaukimas, nors ir silpnokas redak
ciniu atžvilgiu, tinkamai pasklei
stas šio krasįo visuomenės tar
pe, pridės savo dalį prie kovos už 
mūsų krašto išlaisvinimą. Mūsų 
pareiga tad ir yra paskleisti jį ga
limai plačiau. Kaip tai atlikti? 
Kaip ne tik šį atsišaukimą, bet 
ir daugelį kitų mums gerai žino
mų faktų apie „proletariato ro
jų“ išvilkti į dienos šviesą pla
tesnes anglų visuomenės tarpe?.

Reikia pripažinti, kad iki šiol la
bai mažai šiuo reikalu esame pasi. 
darbavę.O, aš žinau,jog daugelyje 
vietovių esame turėję ir turime 
įvairias paskaitas, parodas, minė
jimus ir t.p., kuriuos stengiamės 
panaudoti propogandiniam dar
bui, bet visa tai buvo ir tebėra 
įvykdoma siaurame ratelyje, pa
sitenkinant pakviečiant keliolika 
ar keliasdešimt pažįstamų anglų, 
kurie yra mūsų ir Lietuvos rei
kalų bičiuliai ir be naujų pamo
kymų, o plačioji masę taip ir lie
ka nepaliesta. Aš puikiai žinau 
daugelio mūši; atsakymus į tai. 
jog,, girdi, nėra prasmės prasidė
ti su pilkąja visuomene, jiems, tik 
rūpi sportas, futbolo loterijos, 
alaus bokalas, kad jie net nežino, 
kur mūsų kraštas randasi, kad 
jie nenori nieko bendro su mumis 
turėti ir iš viso maža nauda, jei 
ir pritrauktume juos prie savo ko
vos. Kaip baisiai mes klystame. 
Neaiškinsiu kodėl, bet tik papra
šysiu apsvarstyti mano tolimesnį

STOVYKLA
tinai reikalingi pinigų. Kur na
muose yra vaikų, ten paprastai 
tenka labai susispaudus gyventi, 
ir kiekvienas netikėta proga iš- 
krintąs svaras atiduodamas ne tik 
su dideliu gailesčiu, bet ir su 
skriauda būtiniems kasdieniniams 
reikalams. O jei kiauri vaiko ba
tai, reikia abejoti, ar tėvai sku
bės lydėti vaiką stovyklom, o ne 
batų parduotuvėn. Taigi pačios 
visuomenės ir skyrių pareiga bū
tu žiūrėti, kad vaikai galėtų pa
sinaudoti stovykla net ir tuo at
veju, jei tėvai nepajėgia apmo
kėti jiems net už bilietą iki Lon
dono ar pragyvenimą stovykloje.

Turint galvoje didelę stovyklos 
reikšme tautiniu požiūriu (lietu
viškai primiršęs stovykloje vėl 
prisimena ir išblyškęs sustiprė
ja), tektų visiems bent po tru
putį paremti tą rinkliavą, kuri 
per skyrius vykdoma skautų sto
vyklos reikalams. Ją gali drąsiai 
bent keliais šilingais paremti net 
ir didžiausi skeptikai, abejingi 
visais atvejais, kai prašoma pi
nigų : čia kartą per metus teren- 
karna ir teprašoma konkrečiam 
reikalui, nors labai reikšmingam. 
Pagaliau renkama pirmą kartą.

O iš kur važiuoja didesnis bū
relis, būtų labai gražu, jei orga
nizacijos bent lietuviškų mokyklė
lių lankytojus imtų tiesiog ir iš- 
pasogintų — apmokėtų‘kelionę ir 
pragyvenimą. Tai būtų taip gra
žu, kad net keleriopai gražiau už 
gražias prakalbas, kuriose reiškia
mas tuščias susirūpinimas jauni
mo ateitimi, o šitoks žygis, nors 
nebūtų didvyriškas, bet labai rea
lus rūpestis jaunimu, kuris sto
vykloje patirs daug gera.

K Barėnas.

MŪSŲ GIMNAZIJĄ
Toliau nupasakojama kaip lietu

viai 1944 m. turėjo bėgti iš savo 
tėvynės, kad čia likusieji lietu
viai yra daugiausia užkliuvusieji 
beemigruojant dėl vieno kurio šei
mos nario plaučiuose rastų dėmių 
ir kad mažame Diepholzo mieste
lyje lietuviams nėra vilčių gauti 
kokio nors darbo.

Nors turėdami rūpesčių dėl atei • 
ties, laikydami mantą, kurią jie 
su savim nešėsi per pusę Europos, 
vėl paruoštą, lituviai didžiuojasi 
vienu dalyku. Čia, Žem. Saksoni
joje, jie sukūre nepamainomas 
vertybes. Nors krašto įstaigos pa
žadėjo apmokėti 4 lietuvius pra- 

pasiūlymą ir atlikus jį pasižiūrėti 
į gautus vaisius. Tikiu, kad tada 
nuomonė pasikeis.

Aną dieną, vaikščiodamas Old- 
hamo miesto centre, pastebėjau, 
keletą žmonių, stovinčių šalia ša- 
lygatvio ir dalinėjančių praei
viams Anglijos komunistų parti
jos organo ..Daily Worker". Štai 
kur puiki proga. Jei 'būčiau tu
rėjęs tuo metu keletą tūkstančių 
antikomunistinių atsišaukimų, ar 
t.p., esu tikras, jog atsistojęs ša
lia jų, būčiau išdalinęs juos per 
keletą valandų. Kokia propo 
ganda!

Čia ir norėčiau pasiūlyti sureng
ti propagandos mėnesį. Dabar, 
kai turime savo spaustuvę, atro
do, neturėtu būti daug sunkumų 
išleidimui įvairių atsišaukimų, in 
formacijų, ar net specialių leidi
nių. Išsiuntinėti juos į D.B.L.S- 
gos skyrius ir nustačius bendra 
datą,bent keturis šeštadienius pla
tinti juos įvairių miestų centruo
se. Skyriai galėtų pagaminti di
desnius plakatus, kurie būtų iš
kabinti šalia tokių atsišaukimų 
dalintojų. Nė vienas lietuvis ne
turėtų atsisakyti nuo šios parei
gos. Jei žmonės, kurie propaguo
ja raudonąjį žmogžudį gali stovė
ti miesto centre ir skleisti propa
gandą, tai mes, kurie kovojame 
už savo krašto, kartu ir pasaulio, 
laisvę, žmoniškumą ir Vakaru ci
vilizaciją, turime tam neapribota 
teisę ir pareigą. Susijungus šiame 
darbe su kitomis tautybėmis, bū
tų atsiektas milžiniškas rezulta
tas.

Įdomu, kaip apie tokią propa
gandos akciją galvoja DBLS-gos 
Centras ir kiti tautiečiai. Atrodo, 
jog verta ne tik pagalvoti, bet ir 
padirbėti.

V. Stepanovicius, 

džios mokyklos mokytojus, to lie
tuviams nepakako. Jie įsikūrė sa
vo gimnaziją, kad jų valkai galė
tų vėliau eiti aukštąjį mokslą.

Iš visų Vokietijos dalių lietu
viui siunčia savo vaikus į Diep- 
holzą, kur jiems yra net bendra
butis. Jame gyvena 115 iš viso 144 
mokinių skaičiaus ir kas rytą ka
reivinių kieme jie kelia Lietuvos 
vėliavą.

Mokslo programa tokia plati, 
kad mokiniams tenka gerokai pa
dirbėti, bet jau trys pirmieji abi
turientai Išleisti ir studijuoja Bon- 
nos universitete. Kadangi lietu
viai patys gimnaziją išlaiko Ir mai
tina mokinius, tai jie turi labai 
daboti, kad virtuvės puodai nebū
tų tušti.

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

1952 m. OLIMPIJADA
Nors 1948 m. Olimpiada įvyko 

Londone ir buvo gera proga dau
geliui lietuvių ją pamatyti, bet, 
tenka pripažinti, jog mažai kas 
šia proga pasinaudojo ir dar ma
žesnė dalis, yplad jaunimo, žino 
apie Olimpinius Žaidimus, jų isto
riją ir pasiektus rezultatus, todėl, 
pasinaudodamas už 5 savaičių 
prasidedančios 1952 Helsinko 
Olimpijados proga, pabandysiu 
per keletą „B.L.“ nr.nr. patiekti 
suglaustai šiokių tokių informa
cijų, o vėliau. Olimpijados metu, 
perduoti „B.L." skaitotojams jo
je pasiektus rezultatus.
Nesigilindamas senovės pažymė

siu tik, kad Olimpiniai žaidimai 
būdavo pravedami senovės Grai
kijoje ir turima apie juos gana 
tikslių žinių, nuo 776 m. prieš 
Kristų. Jie tęsėsi apie 1200 metų 
iki vadinamojo. „Juodojo Am
žiaus“ (400 m. po Kristaus gimi
mo). Nuo to laiko praėjo beveik 
1500 metų, kol Olimpiniai žaidi
mai buvo vėl atgaivinti dėka ne
nuilstamo darbo ir entuziazmo, 
parodyto prancūzų barono Pierre 
de Coubertin. Jis 1893 m. įsteigė 
mėnesinį žurnalą. Sporto Apžval
ga“, kuriame labai užsipuolė 
sportininkus, gaunančius pinigi
nius atlyginimus ir pradėjo propa
guoti mintį apie tarptautinį atle 
tikos kongresą. Jo dėka buvo iš- 
siiįntineta pakvietimai įvairių 
valstybių atletikos vadovybėms 
ir tais pačiais metais, Paryžiaus 
universiteto rūmuose įvyko šis 
suvažiavimas.

Pirmąją Olimpijadą surengti bu
vo pavesta, aišku, Graikijai. 1896 
m. birželio mėn. 6 d. prie 50.000 
žiūrovų pirmoji Olimpijada buvo 
atidaryta. Beveik visose varžybo
se, o jų nebuvo labai daug, pir
mąją vietą laimėjo amerikiečių 
sportininkai ir tik Maratono bė
gimas, kuris buvo pravestas vi
siems žinomu istoriniu Maratono 
keliu, buvo laimėtas graiko S. 
Loues, kurio laikas buvo 2 vai. 
55 min. 20 sek.

Antroji Olimpijada įvyko Bois 
de Boulogne Paryžiuje, 1900 m. 
liepos mėn Šioji Olimpijada buvo 
žymiai geriau suorganizuota ir bet 
kokie olimpinių rezultatų palygi
nimai yra pradedami šia Olimpi- 
jada.

1940 metu žaidimai buvo pra
vesti St. Louis, Amerikoje. Viena 
blogybė buvo kad tai buvo per 
tolį nuo Europos ir daugelis kraš
tų nepasiuntė savo sportinininkų. 
Visi laimėjimai, išskyrus vieną, 
buvo pasiekti amerikiečių.

1908 m. Olimpijada pravesta 
Londone, White City stadijone. 
Įdomu pažymėti, jog nors iki to 
laiko anglai labai mažai tekreipė 
dėmesio į Olimpijadas ir į kai ku
rias nebuvo pasiuntę nė vieno 
sportininko, ši Olimpijada bįivo 
pravesta labai puikiai įr pirmu 
kart į programą buvo įtraukta 
boksas, gimnastiką, ledo rutulys, 
čiuožimas, imtynės, tenisas. Pats 
Karalius Edvardas VII atidarė 
šias žaidynes.

1912 m. Žaidynes surengti pa
siėmė švedai ir atliko tai ypatin
gai pasigėrėtinai, ne tik organi
zaciniu, bet ir laimėjimu atžvil
giu. Nuo šios Olimpijados datos 
Skandinavijos ir Suomijos atletai, 
kurie iki tol nebuvo pasireiškę, 
pradėjo įteiti į sportinį pasaulį ir 
kurį laiką jame dominuoti. Šios 
žaidynės buvo baigtos su įvairiau
siomis iškilmėmis, kurių centre 
buvo bendri pietūs, kada 3000 
sportininkų susėdę Stockholmo 
stadijone prie žolynų padarytų 
stalų pietavo ir jiems koncertavo 
4000 dainininkų choras.

1916 m. Olimpijada turėjo įvyk
ti Berlyne, bet 1914 m. prasidėjęs 
karas, aišku, sutrukdė-

(Bus daugiau)
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PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS VEIKLA

RUOŠIAMASI VOKIETIJOS 
KRAŠTO TARYBOS 

RINKIMAMS
VKV jau prieš kurį laiką visoms 

Vokietijos lietuvių bendruomenėms 
išsiuntinėjo bendruomenės statuto 

ištraukas, kurios liečia atskirų 
vienetų vidinę santvarką ir paragi. 
no susitvarkyti, pravesti, kur rei
kta r.aujujų oi ganų rinkimus ir 
aistriai rn.statyti tikrųjų bendruo
menės narių skaičius.

Dabar išsiuntinėti statutai Kraš
to Tarybos rinkimų reikalu ir 
bendruomenės vienetai paraginti 
ruoštis rinkimams, aptariant vie
tose kandidatų statymo ir rinkikų 
sąrašų sudarymo klausimus.

VKV posėdyje liepos 3 d. bus 
nustatytos Rinkimų Apygardos, 
rinkimų diena ir tvarka, kuria siū
lomi kandidatai. Renkama 12 Ta
rybos narių. Rinkikų sąrašai at
skleidžiami rinkikams 10 dienų 
prieš rinkimus.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
VOKIETIJOJE SKAIČIAIS

Š.m. birželio 1 d. Vokietijoje or
ganizuotų lietuvių buvo:

Britų zonoje; vaikų iki 18 m. 
amžiaus — 1385, vyrų ir moterų 
virš 18 m. 2840. Amerikiečių zono
je — vaikų — 49, suaugusių — 
196.. Viso šiuo metu Vokietijoje lie
tuvių yra: vaiku — 2231 ir suau
gusių — 5211.

Tokiu būdu ir šiandien didžioji 
lietuvių dalis yra susispietusi ang
lų zonoje, būtent neturtingiausiuo
se jos kraštuose, Schlesvig-Hols- 
tteine ir Žemutinėje Saksonijoje. 
Lietuviams, lygiai kaip ir patiems 
vokiečiams, dar nepavyko išspręsti 
savo tautiečių perkeldinimo į eko. 
nominiai palankesnius kraštus 
klausimo.

Bendras lietuvių skaičius kiek 
sumažėjo, nes keli šimtai lietuvių! 
išvažiavo į JAV etninių vokiečių 
titulu. Pasirodant vokiečių spaudo
je vis daugiau straipsnių ir žinių 
apie lietuvius ir jų veiklą Vokieti
joje, atsiranda lietuvių, kurie tuo 
būdu gal iš viso pirmą kartą su. 
žino apie lietuvių bendruomenę 
Vokietijoje, jos veiklą ir reikšmę 
lietuvių gyvenime.

Šitos pagyvėiusios bendruome
nės veiklos išdavoie susikūrė 6 
naujos lietuvių bendruomenės, seu 
niūnijos Bremene, Hohenfeldėie, 
Kielio mieste, Hasduenneje (Ems- 
land), Bensheim-Auerbache ir Lue- 
neburge. Seniūnijos turi vidutiniš

SOVIETU AVIACIJOS TALKININKAI
Kai neseniai Churchillis parla

mente paskelbė, kad britai yra pa
siryžę kiek galėdami greičiau pra
vesti masinę pačių tobuliausių 
lėktuvų gamybą, visas pasaulis 
nustebo: vadinasi, tiesa, jog So
vietai pralenkė Vakarus ir aviaci
joj, pasidarydami taip pat ore pa
dėties viešpačiais. Ir tikrai: sovie
tinės oro pajėgos Jungt. Tautas 
skaičiais toli prašoka, be to, ir sa
vo kokybe Sovietai su jais bent 
gali lygintis, konstatuoja šveicarų 
„Die Weltwoche" (Nr. 064). Tat 
iš dalies ir paaiškina tą baimę ir 
neryžtingumą, kuris neleidžia su
telkti 1 damų vienetą visų Vakarų 
gynybinių paiėgų. O kad rusai tą 
pranašumą išsikovojo, ,,Die Welt
woche" dėl to visą kaltę verčia bri
tams. O buvo taip: nieko pikto ne
galvodama, tuometinė britų vyriau
sybė (darbo partijos) 1947 m. par
davė Sovietams „tik 25“ Rolls- 
Rovce fabrikų pagamintas vad. 
„Nene-turbinas“. Kai tas veiksmas 
paaiškėjo viešumai, kilo baisiau
sias triukšmas, deja, niekas nieko 
negalėto padaryti, nes jau buvo per 
vėlu. Sovietai, priešingai bet ko
kiems teisės nuostatams, taip nat 
nieko nemokėdami už tos rūšies 
britų patentą, tuos 25 motorus įsi
dėto ne į 25 savo lėktuvus kaip nai
viai galvojo britai, bet, įsitikinę jų 
vertingumu, pravedė tokią masinę 
ių gamyba, su kuria negali pasau
lyje lygintis nė vienas kitas kraš
tas. nebent dar vienos JAV.

Ir tos gamybos vaisiai veikiai 
pasirodė — viršum Korėtos išdv. 
go sovietinis MIG-it, vienintelis 
tegalįs lygintis su JAV lėktuvais. 
Numušus kelis sovietinius, paaiškė
jo, kad Jų motorai yra tokie part, 
kaip britų vad. Nene-turblnos Jau 
per antrai! pasaulinį kara britai pa
tyrė. kad Londonas tėra vos už 
noros minučių oro kelio nuo Euro
pos žemyno. O už tą savo gražų 
darbo nartiios žesta. netenka abe
joti. busimajame kare gaus apmo
kėti savo tautiečių gvvvbėmis. Ne
beliko nieko kito, kain nasivvii 
bent tą pranašumą, kurį kokybiš
kai turi JAV ir Sovietai, nors britu 
visi planai kol kas tebėra dar tik 
nonieriuje. antra, stinga reikalingu 
žaliavų, masinei gamvbai fabriku 
ir net tinkamu specialistų'. Todėl 
aviaciios ministeris lordas de 
L'Tsle tautai paskelbė: reikės dar 
daugiau susisnausti, kol tie lėklu- 
vai bus pagaminti. O jie trūks 
nlvš turi būti pagaminti — tai vra 
D. Britanijos gyvybės ar mirties 
klausimas, Gi prie jo žodžių avia

kai po 20 narių, kurie iki šiol gy
veno palaidai, o dabar su dideliu 
noru ir pasiryžimu eina organizuo
tos lietuvių bendruomenės keliu.

— Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sandaros pirmoji kuopa, švęsda
ma savo garbės prmininko, Juozo 
Ambraziejaus, 75 'metų amžiaus 
sukaktį, jį pagerbdama, nutarė 
paaukoti vasario 16 gimnazijai 
Diepholze 10 dolerių.

— Balfo įstaiga Vokietijoje pra
dėjo lietuvių bendruomenėms 
siųsti stambias kiaušinių miltelių 
siuntas. 182 statinės, bendro svo
rio virš 30.000 Ibs, bus išsiuntinė
tos 161 vienetams. Tokiu būdu 
kelių savaičių laikotarpyje ben
druomenės gavo dideles rūbų, rie
balų, cukraus, o dabar ir kiauši
nių miltelių siuntas.

— Svetimtaučiai prašosi priima
mi į lietuvių bendruomenę. PLB 
Vokietijoje vadovybė karts nuo 
karto turi vargo su lietuvių ben- 
druomenėn besiveržiančiais sve
timtaučiais. Jau prieš pusantrų 
metų buvo pastebėtas vokiečių 
veržimąsis. Kai kuriose klaipėdie
čių seniūnijose ne tik įsirašę ga
na obejotino lietuviškumo ryt- 
prūsiai, .bet dėl seniūnių nuolai
dumo kai kur ė mė figūruoti net 
„lietuviai“ iš Mecklenburgo ir 
kitų vokiškų sričių. Priešingai 
lietuviams, kurie kartais nenori 
suprasti reikalo paremti savo 
bendruomenę nors kukliu solida
rumo mokesčiu, šie svetimtaučiai 
primy^tindi prašė priimti iš jų 
mokesčius ir aukas, bet palikti 
lietuvių bendruomenėje.

Tokį vokiečių veržimąsi, kuris 
vietomis įgavo net groteskiškas 
formas (pvz., viename miestelyje 
gyvenantis lietuvis, mūsų ben
druomenės seniūnas, pranešė, kad 
galėtų PLB nariais priimti pusę 
miestelio gyventojų ir būti išrink
tas burmistru), teko apmalšinti. 
Paskutiniu laiku betgi pastebimas 
kreipimąsis kitų tautybių narių, 
rusų ir net rumunų, kurie norė
tų būti PLB nariais. Kai kurie jų 
turi tam pagrindą: buvę Lietuvo- 
turi tam pagrindą: buvę Lietuvoje, 
arba vedę lietuvaites, bet pas kai 
kuriuos jokio ryšio su Lietuva nega
lima pastebėti Jie yra tik sužavėti 
lietuvių organizuotumu ir tikisi su
silaukti globos ir paramos.

cijos maršalas lordas Trenchardas 
dar pridėjo: geriausias būdas iš
vengti karo yra pačiam į jį ruoštis. 
Todėl britai užplanavo gaminti ne 
tik naikintuvus, bet ir nemaža 
kiekį tol. skridimo bombonešių ir 
lėktuvų, specialiai skirtų naikinti 
pov. laivams, nes, pasirodo, ir čia 
Sovietai, padedami vokiečių, spe
cialistų, pasidarė jų tokių, kurių 
„neima“ jokie radarai ir kurie visą 
ligšiolinę pavand. laivų kare tak
tiką žada apversti aukštyn kojo
mis...

Vokiečių spauda svarsto klausi
mą, ar tikrai Sov. Sąjunga susida
rė pasaulinį pirmumą karo produk
cijoj. Ta proga nurodoma, jog nuo 
sausio pradžios Korėjoj raudonieji 
pradėto vartoti „slapta ginklą“ — 
elektroninius priešlėktuvinius pa
būklus. Tada amerikiečių nuosto
liai pradėjo smarkiai kilti, ir balan. 
džio mėnesi jų žuvo 38 mašinos. 
Tačiau veikiai tie siaubų kelią šiau
rės korėjiečių pabūklai neteko sa
vo baisumo — Amerika vėl tech
niškai ir strategiškai pranešė Sov. 
Rusiją: techniškai „galvojančiomis 
raketomis“, kurios pačios susiran
da savo talkini; strategiškai — pa
leidę j apyvartą tolimojo skridimo 
bombonešius „Convair“ B-36 D, 
kurie veikia 15 km. aukšty ir prak
tiškai yra minimųjų pabūklų ne
pasiekiami. Elektroniniai pabūklai 
faktiškai yra tik patobulinti jau 
1043 m. vokiečių vartoti „radaro 
valdomi“ priešlėktuviniai pabūk
lai. Nauja čia nebent tai. kad auto, 
matiškai nustatoma šovimo kryptis 
ir atliekamas pats iššovimas. To
kių baterijų užpultiems lėktuvams 
yra veik neįmanoma pasprukti.. 
>051 m. lapkričo mėnesį JAV-se 
pagamintas milžiniškas sprausmi- 
nis bombonešis „Boeing" XB-52 
garantuoja pergalę oro kautynėse 
be savų nuostolių. Netrukus tos 
rūšies bombonešiai bus paleisti į 
anvvartą. Jie skrenda 16 km. aukš
tyje 000 km. per valanda. Ten ių 
negali pasiekti nei minimoji elek
troninė artilerija, nei sprausminiai 
lėktuvai, kurių greitis ir veikimo 
pajėgumas stratosferoj žymiai su
mažėja. Tokius lėktuvus, traukia
mus 80.000 PS ir 8 spindulinių tur
binų, ore aprūpina benzinu „lėk
tuvai tankai“. Vienos tokios maši
nos pagaminimas JAV-ėms atsiėjo 
daugiau kaip 4 mil. dolerių. Nau
jausios rūšies transportiniais gali
ma pergabenti 7. 200 kg krūvio 
arba 40 kareivių su visa apranga 
į bet kurią pasaulio vietą. „Galvo
janti raketa“ su tikriausiu tikslu-

šis straipsnis buvo išspausdin
tas Kanados laikraštyje ,,ENSIGN“ 
17.5.52., dėl kurio autoriui, p. Cti. 
Holliui, padaryti lietuvių spaudoje 
priekaištai, žemiau dedame minėto 
straipsnio vertimą, o apačioje Mr. 
Christopher'io Holl'io atsakymą p. 
Gelažiui, specialiai parašytą „Br. 
Lietuvio“ skaitytojams. RED.

Ką tik sugrįžau iš Vokietijos, 
kur turėjau įdomių pasikalbėjimų 
su daugelių vokiečių - valstybi
ninkų, pramonininkų, socialinių 
veikėjų ir, svarbiausia, su vienu 
labai pasižymėjusių praėjusiame, 
kare vokiečių generolu. Nėra abe
jonės, kad pasaulio politikos svo
rio centras šiuo metu persikėlė į 
Vokietiją. Kelis metus po 1945 m. 
karo pavojų sudarė galimas tie
sioginis Sovietų užpuolimas. Nuo 
to laiko, kai pavyko Berlyno oro 
tiltas, pavojus sumažėjo. Iš tikrų
jų nėra jokios abejonės kad Ru
sija galėtų per kfeleįtą dieįnų 
užimti visą Vakarų Europą, ir, 
taip pat, galima prileisti, jei 
įvyktų koks nors pasikeitimas po
litinės jėgos b^lanse-amerikiečiai 
pasitrauktų į izoliacionizmą, bri
tai vienašališkai atsisakytų apsi
ginklavimo programos-rusai gale- 
tų pakeisti savo planus ir tiesio
ginio užpuolimo pavojus pasida
rytų vėl aktualus. Šiuo metu, ta
čiau, labai mažai kas betiki, kad 
dar vis tebegrąso tiesioginio puo
limo pavojus. Vis tik būtu tru
putį peranksti iš to daryti visiškai 
tikras išvadas. .Norėdami paša
linti tiesioginio puolimo pavojų 
mes darėme didelę riziką. Po dvie-- 
jų karu dauguma žmonių būtų jau- 
tęsi žymiai saugesni, jei Vokietija 
būtų buvusi palikta dar kuriam lai
ku neginkluota. Tačiau generolas 
Eisenhoveris ir amerikiečių nuomo
ne rado, kad negalima apginti Eu
ropos, neapginklavus Vokietijos 
ir mes rizikavome. Ir tai buvo 
tiesioginė rizika. Daug žmonių, 
turinčių didelį asmeninį patyrimą 
rusu reikaluose, ir galinčiu kal
bėti apie rusus daug autentiškiau, 
negu daugelis mūsų, mums sakė, 

mu, radaro automatiškai valdoma, 
pasiekia savo taikinį, jei tik prie 
jo priartėja apie 6.000 metrų, čia 
nuo jos negali išsisukti joks ma
nevravimas. Jas paleidus, nuo 
dangaus galima nušluoti' kiekvie
ną bombonešių junginį.

Trumano pareiškimu Missouri 
valstybės karo veteranams, kaip 
pažymi šveicarų „Die Tat", JAV 
šiuo metu turi „aktyvioj tarnyboj 
15.000 karo lėktuvų, bet ne 6.000, 
kaip tvirtina senat. Taftas“. Kiek
vienu metu laikomi žygiui paruošti 
1 mil. aviacijos personalo, kuris 
nuolat didinamas. Po poros metų 
aviacijos grupių skaičius iš 91 bus 
padidintas iki 143. Naujausio tipo 
amerikiečių šarvuočių kas mėnuo 
išleidžiama po 300. Netrukus pasi
rodys „nuostabių ginklų ir karo 
laivyne“. Gerai informuoto vokie
čių „Reihnischer Merkur“ žiniomis, 
Sovietams ypač stinga tinkamo ir 
gerai paruošto aviacijos personalo

.. . keturkojis senuko bičiulis retkarčiais rizikuojąs viena 
akimi žvilgterėti į praeinančių moterų kojas.

K. Dargio iliustracija iš Br. Daubaro knygos „Neramu 
buvo Laisvės Alėjoje“, kurią išleido Lietuvių Namų B-vė, 
Londone. Knygos kaina — spaustuvės fondo rėmėjams 5 

šilingai ir visiems kitiems 6 šil.

VOKIEČIU KRIZIS
kad Vokietijos apg'nklavimas yra 
vienintelis dalykas, kurio rusai 
tikrai bijo. Jie žinojo, kad ame 
rikiečiai, britai, kanadiečiai ir 
prancūzai visiškai nemano jų pul- 
tį. Todėl jie visiškai nesijaudino 
dėl šių apsiginklavimo. Vokiečiai 
— jau visiškai kita istorija. Ru
sai yra okupavę dalį jų teritori
jos. Tikriausia apsiginklavusi Vo
kietija norės atgauti savo terito
riją. Kai tik vokiečių apsiginkla
vimas pasidarė aktualus, be abejo, 
Kremliuje buvo tam tikra srovė, 
kuri sakė, kad „Taika toliau yra 
neįmanoma.Vokiečiai užpuls mus, 
kai tik jie apsiginkluos. Todėl iš
mintinga išeitis būtų užpulti juos, 
kol jie dar nepasirengę“.

Jei tokie argumentai ir buvo 
girdimi Kremliuje, tai jie neturė
jo didelės reikšmės. Rusai aiškiai 
įsitikino, kad vokiečių apginkla
vimas negali būti sustabdytas. Li
ko vienintelė išeitis-priimti įvyku
sį faktą ir stengtis kuo geriau jį 
išnaudoti, patraukiant atgimstan
čią vokiečių armiją savo pusėn. 
Manau, kad sovietų nota tuo 
reikalu Vokietijoje rado gilų at
balsį ir galimas dalykas, kad jos 
sekėjai galėtų nukonkuruoti Ade- 
nauerį. Bet šiuo metu tai neatro
do įmanoma. Ateityje, žinoma, 
visko galima laukti.

Tuščias dalykas užmerkti akis 
prieš faktą, kad vokiečių karino 
-menės įjungimas iš pagrindų pa. 
keičia vakarinių pajėgų struktū
rą, nežiūrint į kokias šventas fra
zes bebūtų jų įsuptas. Pakeičia 
dgl to, kad tada, kai vakarų 
valstybių ambicijos yra gryna: de- 
fenzyvinio pobūdžio, vokiečių 
ambicija yra, ji tokia ir tegali bū
ti, agresyvinė. Negalima tikėtis, 
kad vokiečiai neturės ambiciją 
išstumti rusus iš rytinės Vokieti
jos ir reviduoti Oderio-Neisės li
niją. Ar yra nors kiek vilties, kad 
tai galės įvykti be karo?

Vokiečiai mano, kad (kaip tik 
tai kad rusai, nors ir labai neno 
romis, priėmė Vokietiios apsigink
lavimą, įrodo, kad jie bijo karo 

su vakarais Tokiu būdu jei jie

LIŪTAS IR BUHALTERIS
Pereitais metajs Perth zoologi

jos sode, Australijoje, liūto nar
ve buvo rastas sudraskytos mo
ters lavonas. Policija nustačiusi, 
kad nelaimingoji moteris pasirin
kusi šitokia liūto pagalba baigti 
dienas ašarų pakalnėje. Panašus 
įvykis atsitiko šiomis dienomis 
tame pat zoologijos sode su 36 m. 
amžiaus buhalterių, Aleksandru 
Edmeadesu. Prižiūrėtojai, išgir
dę staigų liūto maurojimą, pama
tė, kaip jis draskė žmogų. Norė
dami liūtą atitraukti nuo aukos, 
prižiūrtojai metė gabalus arklie
nos, tačiau šis būdas nepagelbėjo. 
Tik stipria vandens srove pavyko 
nuvyti liūtą nuo aukos, tačiau bu
vo vėlu: nelaimingasis buhalteris 
buvo sudraskytas į gabalus.

Paliktame ant tvoros buhalterio 
apsiausto kišenėje, buvo rasta 
evangelija. Policija mananti, kad 
savižudys buvęs pamišęs. 

padarė vieną nuolaidą bijodami 
karo, tai jie padarys ir kitą. Jei 
laikas bus protingai parinktas, 
tai gali būti, kad apsiginklavusi 
Vokietija remiama apsiginklavu- 
s'ų vakarų valstybių, paieikalaus 
Rusiją evakuoti rytų Vokietiją ir 
rusai sutiks tai padaryti, grasin
dami karu, bet jo nepradędami. 
Reikia iš karto pasakyti, kad tas 
žaidimas yra labai pavojingas. 
Bet manau, kad galimybės yra be
veik lygios ir kiekvienu atveju, 
jei mes norime apginkluoti Vo
kietiją, mes neturime kito pasi
rinkimo.

Tikrasis pavojus, žinoma, yra, 
kad per lengvai laimėję vokiečiai 
gali pasidaryti nepatikimi mums 
patiems. Humanistas džiaugtųlsi 
kiekvienos tautos išsivadavimu iš 
komunistų vergijos. Nėra jokios 
prasmes nesidžiaugti galimybe iš
krapštyti kmuistus iš rytų Vo
kietijos. Lygiai, kaip nėra jokios 
prasmės jaudintis dėl Oderio- 
Neise sienos revizijos. Mes, vaka 
ruošė, niekada nepripažinome 
Oderio-Neise linijos Vokietijos sie
na ir, jeigu būsime pakankamai 
stiprus išstumti rusus iš rytų Vo
kietijos, nebus jokios prasmės ne
pareikalauti, kad komunizmas pa
sitrauktų už prieš Hitlerinės Vo
kietijos sienų. Tačiau kokie san
tykiai bus Naujosios Vokietijos su 
Lenkija ir Čekoslovakija? Pado
rumas reikalauja padėti Vokieti
jai nusikratyti komunistų, bet 
padorumas nereikalauja padėti 
vien tik Vokietijai. Mes turime 
saugoti, kad Vokietija nepadary
tų su Rusija naują glaudą ir ne
pasidalytų Lenkijos penktą kar
tą. Mes galime remti rytų Vokie
tijos laisvės reikalavimą tik tada, 
jei kartu remsime ir visų lytų 
Europos satelitiniu kraštų reika
lavimus.

CHRISTOPHER HOLLIS, M.P.

CHRISTOPHER HOLLIS 
ATSAKYMAS P. GELAŽIUI

Brangus Pone,
Aš dėkoju Tamstai už gegužės 

m.’dn. 28d. laišką, liečiantį frnan 
primetamą nuomonę dėl Lietuvos- 
Sovietų Sąiungos santykių, bet 
turiu pastebėti, mano nuomone, 
Tamsta nebūtumei parašęs to 
laiško, jei ■ būtumei iš tikrųjų 
perskaitęs straipsnį, kurį aš pa
rašiau laikraščiui „Esign“ gegu
žės mėn. 17 d.

Kaip jūs matysite iš straipsnio, 
atspausdinto ,,Ensign“, aš ne tik, 
kad nesiūliau palikti Lietuvą So
vietų Sąjungos orbitoje, bet prie
šingai, primygtinai pabrėžiau, kač 
joks sprendimas nebus patenki 
namas, nesugrąžinąs Rusijos ' 
prieš hitlerines sienas.

Kaip Jūs gerai žinote, prieš 
Hitlerį. Lietuva buvo nepriklau
soma valstybę ir jos teritorija bu
vo įjungta į Sovietų Sąjungą tik 
po nacių-sovietų pakto. Nors ir 
neišvardinau Sovietų paglemžtų 
valstybių, iš mano tvirtinimo ga
lima matyti, kad aš specialiai rei
kalavau Lietuvos išlaisvinimo 
kartu ir kitus komunistų užimtus
kraštus.

Priežastis, kodėl Jums ir dauge
liui kitų lietuvių kilo toks įtari
mas. kiek sprendžiu, yra tas 
straipsnis iš Amerikols lietuvių 
laikraščio, kurio vardo aš neži
nau, nes Jūs siuntėte man tik iš
karpą. pavadintą (pagal vertimą 
kurį aš gavau) — „Britų parla
mento atstovas palieka Pabaltijo 
valstybes Rusijai“.
' Tame straipsnyje autorius ci
tuoja sakini iš mano straipsnio 
„Ensign“, kuriame aš sakiau: 
„Neprasminga nereikalauti, kad 
komunizmas pasitrauktų į prieš 
hitlerinės Vokietijos sienas“ ir to
liau sako: (Vėl naudojuosi man 
patiektu vertimu).

„Taip p. Hollis nuomone vaka
rų pasaulis turėtų išlaisvinti sate
litines valstybes iki prieš hitleri
nės Vokietijos ir Lenkijos ribų. O 
kaip su pavergtomis Pabaltijo 
Valstybėmis? P. Hollis sutinka 
jas palikti Rusijai“.

Kodęl minimo straipsnio auto
rius pasirinko man tas nuomones 
primesti, kurios neturi riieko 
bendro su mano pažiūroms, pa
skelbtomis „Ensign“ ar kur kitur, 
negaliu suprasti. Kaip jau minė
jau, aš nė nežinau vardo to laik
raščio, iš kuiro Jūs man atsiun
tėte iškarpą ir, kadangi tai yra 
kanadiškas ar amerikoniškas lai
kraštis, nėra prasmės šį reikalą 
gvildenti toliau, tik gaila, kad 
straipsnio autorius pasitarnavo 
Lietuvos reikalui blogiausią 
prasme.

Jei šitas straipsnis būtų pasiro 
dęs angliškame laikraštyje, aš 
rimtai būčiau svarstęs klausimą, 
ar nekelti bylos už šmeižtą.

Jūsų ištikimas
Christopher Hollis.

Birželio minėjimai... 
atkelta iš 2-ro pusi.

tautinio Instituto Mažumos Klausi- 
mams Spręsti Instituto generalinio 
sekretoriaus žodis. Prof. Magnino 
kalbėjo apie dabar vykdomą ge
nocidą Lietuvoje ir kituose Balti
jos kraštuose, paremdamas savo 
paskaitą smulkiais duomenimis ir 
statistika. Minėjimas baigėsi Lie
tuvių Centrinio Komiteto Sekreto
riaus J. Macevičiaus paaiškinimais 
apie Lietuvos okupacijos vykdymą 
ir apie bolševikų slaptus paruoši
mus pirmiesiems išvežimams. P. 
Macevičius savo pranešimą pa
iliustravo fotografijomis, bestiališ- 
kai bolševikų nužudytų aukų.

Salė buvo perpildyta svečiais, 
užjaučiančiais mūsų tautos trage
diją. Pirmose eilėse matėsi vysku
pai, pavergtų kraštų atstovai: Lat
vijos, Lenkijos, Vengrijos, Ukrai
nos, Albanijos ir kitų, daug rinkti
nės italų publikos ir visa lietuvių 
kolonija. Kai kas pasigedo Lietu
vių Šv. Kazimiero kunigų kolegi
jos dalyvavimo popietiniame mi
nėjime. K.L.

MIRĖ VL. IVANAUSKAS
Amerikoje mirė solistas ir at

sargos karininkas Vladas Iva
nauskas, buvęs Valst. Teatro di
rektorius.

SVEIKINIMAI

Mylimą giminaitį Joną Žvirblį ir 
p-lę Ann Connolly, sukūrusius 
šeimos židinį, sveikina ir laimin
go bei ilgo gyvenimo linki

E. ir P. Didžbaliai

SKELBIMAI
SENBERNIU LIKTI MENORIUI 
Panų man nebliko. O kur mus 
vargšės Našlės I Parašyk ! viduti
nio amžiaus našlę. Galimas ir krai- 
ts. Kam baigti amžių su arabu, 
juk užtenka savo žalies vyrų: D. 
Baranauskas 16, Wilson Rd., 
SMETHWICK Nr. Birmingham.

VIENGUNGIUI — lietuviui, tu
rinčiam 300 svarų paskolos viene- 
riems metams — duodamas atski
ras kambarys su baldais ir leng
vas nuolatinis darbas Londone su 
5 — 6 sv. algos savaitėje. Paskola 
garantuojama nejudomu turtu 
3500 sv. vertės. Pageidaujama ne- 
vyresnis 45 m., pusėtinai raštin
gas. Atsakoma tik į rimtus pasiū
lymus. Rašyti šio laikraščio adm. 
Nr. 33.

Įmonei (engineering) vakarų 
Anglijoje reikalingi specialistai ir 
nespecialistai darbininkai. Du lie
tuviai darbininkai jau dirba. Ne- 
vedusiem galima gyventi įmonės 
hostelyje. Prašymas (anglų kalba) 
siųsti: Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd. Dursley 
Glos.

Dėmesio I Linksmai atostogas 
praleisti atvažiuokite į Blackpool}, 
pas senus ir naujus pažįstamus. 
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holm- 
field Road, Blackpool, N.S.

KELIONIŲ BJUPJĮS
HICKIE, BORMAN, GRANT

& Co.,
24, Charles II St., London, 

S.W.1
parūpina bilietus . kelionei į 
visus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais Ir su
tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly

ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS

Centrą).

NEMOKAMAI
Namų ruošos ir viešbučių darbi

ninkams surandame laikinus ir 
nuolatinius darbus. Yra vietų ir 
vedusiems, šoferiams ir daržinin
kams. Geros algos Dėl sąlygų 
kreipkitės i

UNIVERSAL EMPLOYMENT
AGENCY

Mrs. E. Szekely
78, St. Stephens Gardens 

London, W.2.
Pasiekiama autobusais: 28, 31, 

46, 7, 7a, 27, 27a, 15.
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