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DAR VIS
NEUŽMIRŠTA

Paskutinis karas Stalinui seku
si. Tikrai!. Ir vokiečius iš Rusijos 
išvaryti pavyko, ir raudonąją 
armiją amerikonų pagalba sustip
rinti ir, dėl vakariečių kvailu
mo, Rusijos sienas pastūmėti net 
iki Elbės... Tik, va, po karo du 
nemalonūs dalykai iškilo aikštėn 
atominę bomba ir tremtinių pro
blema.

Po Japonijos kapituliacijos Sta
linas ir jo propagandistai manę, 

kad pakaks suminėti „nenugali
mosios raudonosios armijos“ var
dą ir visos pasaulio galybės dre
bės prieš jį, kaip Jerichono vartai 
nuo žydų trimitų. O, pasirodė, 
kitaip. Mat. amerikonai sočio pa
sigaminti bombikę ne paprastlą, ne 
juodu paraku užtaisytą, bet ato- 
mėlio prikimštą. Hirošima, Naga
saki ir Bikini atolo bandymai, net 
patiems kvailiausiems rusų pro
pagandistams atidarė akis ir paro
dė, kad raudonosios armijos ne
nugalimumo mitas turi lygiai 
tiek pat vertės, kaip ir pernykš- 
čias sniegas. Todėl reikėjo būti 
nai „išrasti“ atominę bombą. Ir 
ji buvo „išrasta“, nes juk viskas, 
kas tik yra pasauly išrasta, yra 
išrasta rusų. Taip ir atominė 
bomba buvo „išrasta“, tik ne ru
sų mokslininkų, bet rusų agen
tų ir ne mokslinėse laboratorijo
se, o Kanados seifuose. Taigi su 
atomine, galima sakyti, irgi pa
vyko pusėtinai.

Kitaip yra su tremtinių proble
ma. Keli šimtai tūkstančių trem
tinių, pasklidusių po laisvąjį pa
saulį. Stalino klikai yra ne ma
žiau svarbūs, kaip atominę bom
ba. Atominė bomba sprogdina ir 
degina miestus ir karinius įrengi
mus, naikina kariuomenę ir civi
lius gyventojus, bet ją ne kasdien 
panaudosi ir, pagaliau, nei mies
tai, nei kariniai įrengimai nėra 
taip jau svarbūs. Dar mažiau rū
pi Stalinui jo karių ir žmonių gy
vybės. Jų kaulais staliniškoji 
NKVD nuklojo Sibiro taigas ir 
išgrindė didžiuosius Rusijos ka 
nalus.

Šimtai tūkstančių po laisvąjį 
pasaulį pasklidusių tremtinių, ly
giai kaip ir atominė bomba, nai
kina ir degina bolševistinę melo 
propagandą. Sėkmingas akių mul- 
k’nimas Stalino rėžimui yra kur 
kas svarbiau, negu jo piliečių vi
daus' gerovė. Juk jo visa galybė 
paremta dviem poliais: teroru 
krašto viduje ir klastinga melo 
propaganda užsienyje.

Štai kodėl Stalino agentai ne
pamiršo mūsų ir nepamiršta. Jie 
žino, kad tremtiniai didele dali
mi prisidėjo prie vakariečių grei
tesnio praregėjimo. Jie nujaučia, 
kad. pramokę svetimų kalbų ir 
susilaukę didesnės moralinėj pa
ramos .tremtiniai pajėgs visiškai 
sunaikinti tuos tušjių iliuzijų rū 
mus, kuriuo per eile metų uolie
ji komunizm apaštalai statė blo
go nenujaučiančiuose demokrati
niuose kraštuose.

Todėl negaila nei vargo, nei iš
laidų, skiriamų tremtiniams sekti 
ir šantažuoti. Visi su pasibiaurė- 
jimu skaitėme anglų spaudoje ne
seniai paskelbtus straipsnius, kaip 
ir kokiais metodais šiame laisva
me krašte komunistų agentai 
stengiasi paveikti tremtinius ir 
priversti juos grįžti, kad Stalino 
korikai su kanietišku mandagu
mu galėtų jiems užnerti ant kaklo 
kilpą.

Rusų ambasados paraginimai 
grįžti visur pasiekia tremtinius. 
Negelbsti nei adreso pakeitimas, 
nei grąžinimas atgal. Propagan 
da neatleidižai persekioja, kaip 
įkyrus uodo zirzimas. Tam rei. 
kalui panaudojamos įvairiausios 
priemonės, o jų laisvame krašte 
pakankamai daug. Net ir ,,B.L.“ 
skaitytojai, kartais randa tokios 
propagandos įbrukta į laikraštį...

Kai tai negelbsti, siunčiami laiš
kai iš gyvų ar mirusių draugų ar1 
giminių iš anapus geležinės už-

TAUTA ĮVYKDYS SAVO TEISE
LIETUVOS DIPLOMATŲ PASITARIMŲ SANTRAUKA

Lietuvos Diplomatijos Šefas S. 
Lozoraitis ir Lietuvos Pasiuntiniai 
Ministeris Londone B.K. Balutis ir 
M misteris Vašingtone P. žadeikis 
tarėsi Londone 1952 m. nuo birželio 
mėn. 26 d. ligi liepos mėn. 7 d. 
aktualiais klausimais, liečiančiais 
Lietuvos diplomatinę tarnybą.

Pasitarimo metu buvo apsvarsty
ta padėtis Soyieitų okupuotoj Lietu, 
toj tarptautinių įvykių raida, kiek 
ji liečia Lietuvos išlaisvinimą, ir 
surišti su tuo užsienio lietuvių veik
los klausimai. Lygiu būdu buvo 
apsvarstyti Littuvo diplomatijos už
daviniai, liečią Lietuvos bei jos pi. 
I’cčių Interesų apsaugojimą itžsie. 
nyje ir Lietuvos suvereninių teisių 
vykdymo atstatymą.

Susirinkusieji konstatavo, kad 
vieningumas, kuris visados buvo 
mūsų diplomatinės veiklos pagrin
de ir ypačiai sujungė diplomatinių 
bei konsularinių atstovybių narius 
Sovietų Sąjungai užpuolus Lietuvą, 
palieka toks pat gilus ir taip pat 
reiškiasi Lietuvos valstybinio tęsti
numo reikalu.

RADIOTELEGRAFISTO BYLA
Šios savaitės trečiadienį, Londo

ne, prisiekusiųjų teisme prasidėjo 
britų radiotelegrafisto, dirbusio Fo
reign Office, Williamo Martino Mar- 
shallio byla, kurioje jis kaltinamas 
už valstybės paslapčių išdavimą 
antrajam sovietų ambasados sekre
toriui Povilui Kuzniecovui. Mar
shallis kaltinamas, kad balandžio 
25 d., gegužės 10 ir birželio 13 d. 
jis įteikęs Kuzniecovui informacijų 
apie britų diplomatinę radio tarny
bą, kurios „turėjo arba galėjo būti 
tiesioginiai ar netiesioginiai nau
dingos priešui“. Marshallis yra 
taip pat kaltinamas, kad tarp š.m. 
balandžio 25 d. ir birželio 13 d., rin
kęs ir užsirašynėjęs šios srities ži
nias. Kaltinamasis neprisipažįsta 
kaltu. Jis tvirtina, kad niekad nėra 
suteikęs bet kokių informacijų Kuz
niecovui. Kai buvo parodyta jam 
dokumentas, rastas jo portfelyje 
tvojau pat po jo pasikalbėjimo 
Wandswort'ho parke su Kuzniecovu, 
Marshallis atsakęs, kad jis nieko 
apie šį dokumentą nežinąs ir netu
rįs supratimo, kuriuo būdu jis tlen 
atsiradęs. Kaltintojas R. Maning. 
ham-Buller pastebėjo, jog „keistas 
aplinkybių sutapimas“, kadangi šis 
doku men fas parašytas nepaprastai 
panašiu braižu i kaltinamjo Mar- 
shallio braižą. Policijos ekspertai 
yra nustatė, kad rastasis dokumen
tas yra rašytas kaltinamojo ranka.

dangos. Pradžioje malonūs kvieti
mai, o kai tas negelbsti, laiškai su 
NKVD prierašais. kurie nedvi
prasmiškai grąsina ten likusiems, 
jei adresatas perdaug atkaklus...

Pasitaiko ir grynai enkavedis- 
tiškų metodų, pavergtuose kraš
tuose trėmimų metu, o po karo 
sėkmingai pakartotų prancūzių 
okupacinėje zonoje... Naktį prie 
durų kaip tei neseniai įvyko prie 
Oleks Ohijenko durti Rochdale, 
atvyks automobilis ir išgirstama 
beldimą į duris. Į klausimą kas 
beldžia, balsas iš lauko atsakys: 
„policija“. Tačiau, jei durų nea
tidaroma, kaip tai padarė Ohijen
ko, ir ryto vietos policijoje pasi
teiraujama apie naktinio vizito 
tikslą, ten atsakomą, kad polici
ja nieko apie tai nežino ir tokių 
triukų nepraktikųoja...

Taigi mūsų vis dar nepamiršta. 
Ir nepamirš. Bet mes ne seifuose 
užrakinta atominė bomba. Mūsų 
visų nenavogs ir neišvež. O savo 
mes vistiek padarysime! Mes įro
dysime laisvam pasauliui, kad ko- 
munist'nč vaivorykštes spalvomis 
bl'zganti melo propaganda yra 
tik t įsčias muilo burbulas, kuris 
trumpu laiku sublizgęs, sprogsta 
ir iš jo nieko nelieka. Į komunis
tų pastangas mus sekti ir šanta 
žuoti mūsų atsakymas yra: Kova 
komunizmui visur ir visada, viso
mis mūsų galioje esančiomis prie
monėmis.

Susirinkusieji apsvarstė visus 
jiems pateiktus kitų Pasiuntimų, 
Konsulų ir visuomenės organizaci
jų klausimus, tarp kurių paminėtini: 
plačioji lietuvių konferencija, Ma
žosios Lietuvos Tarybos reikalai, 
dalykai liečią Europejinį Sąjūdį, 
bendradarbiavimas su Sovietų pa
vergtų tautų atstovais, Diepholzo 
gimnazija, Lietuvos atstovavimo už
sieniuose praplėtimas, informacijos 
patobulinimas, pilietybės bei pasų 
reikalai ir t.t.

Savo suvažiavimo proga susirin
kusieji sutarė su kitais tuo laiku 
esančiais Londone Baltijos Valsty
bių diplomatais susitikti bendroj 
konferencijoj ir joje dalyvavo, ap
tardami liečiančius visas tris valsty
bes klausimus.

Jie su dėkingumu įvertino Didžio
sios Britanijos, Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir kitų vakarų kraštų pa
lankumą, rodomą Lietuvai jos sun
kioje kovoje už laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuvos Ministerial širdingai 
sveikina tautą okupuotame krašte ir

W.M. Marshallis pasakojo, kad 
su Kuzniecovu iį rišusii paprasta 
bičiulystė, kadangi jis domėjosi Ru
sijos gyvenimu nuo tų laikų, kada 
jis dirbęs britų ambasadoje Maskvo
je.

Kaltintojas pastebėjo, kad, jei 
šie Marsliallio susitikimai su Kuz
niecovu buvę nekalto pobūdžio, 
kodėl kiekvieną kartą jie įvykda
vę kitoje vietoje ir kitu laiku. Mar. 
shallis neigė šią pasthbą, sakyda
mas, kad jo susitikimai su Kuznie
covu įvykdavę 1 vai., arba 7 vai. 
vakare. Savo tėvų namuose jis ne
norėjęs su Kuzniecovu susitikti, 
kadangi tėvai buvę kitokių politi
nių pažiūrų ir jis nenorėjęs namuo
se tuo klausmu sukelti nesutarimų. 
Kaltintojas paklausė Marshallio, ar 
popieriai, kuriuos jis laikęs ant ke
lių, kalbėdamas su Kuzniecovu 
balandžio 25 d. Ki'ngstone, turėję 
ryšio su radio stoties planais. Kalti
namasis atsakė, kad jis tada nu
braižęs dalį Rusijos ir Europos že
mėlapio, bet tai buvę tada, kai jie 
diskutavę Vokietijos padalinimą.

Marshallio kalendorėlyje rasti 
įrašai apie susitikimui su Kuznie. 
covu. Pirmasis susitikimas įvykęs 
Berkeley viešbutyje. Vėliau jie su
sitikdavę parkubse, viename Vimb- 
ledone esančiame viešbutyje ir 
viename restorane Londone.

Įžanginiame žodyje kaltintojas 
Sir R. Manningham-Buller pasakė: 
„Rusija yra potencialiu priešu, su 
kuriuo bet kuria, dieną galime at
sidurti karo padėtyje“.

Byla atidėta iki ketvirtadienio, 
liepo:: 10 d.

RAUDONOJO KLEBONO SVAIČIOJIMAI
Žinomas komunistų klopčiukas, 

Kenteburio klebonas, dr. Hewlett 
Johnscnas,' grižęs iš kelionės po 
Kiniją (kelionę finansavo Kinijos 
komunistų „Taikos komitetas“), 
pasigyrė parvežęs nesugriaunamų 
„įrodymų“, parodančių, kad Ameri
ka vedanti bakteriologinį karą Ko
rėjoje ir Kinijoje. Per spaudos kon
ferenciją jis pareiškė, kad savo aki
mis matęs dviejų amerikiečių be
laisvių parašytus parodymus, ku
riuose jie prisipažįstą išmetę bak- 
t'ereologines bombas. „Raudonasis 
dekanas“ pasakė, kad jis aplankęs 
tris vietas, kur tokios bombos bu
vo numestos ir apžiūrėjęs vabz
džius. apkrėstus išmestomis baktie- 
riiomis. Tačiau svarbiausias ..do
kumentas“, kurį Kenteburio deka
nas parsivežęs — Kinijos dvasiški- 
jos pasirašytas raštas, kuriame te
nykščiai „kunigai“ pasisako, iog 
baktereologinės bombos buvusios 
amerikiečių išmėtytos. Jis nema
nas. kad šitoksai dokumentas galė
jęs būti prievarta išgautas...

šitoksai komunistų pakaliko pa
reiškimas spaudai sukėlė visuo
tinį pasipktinimą. Šiuo kartu spro
go ir nuosaikios britų spaudos 
kantrybė. Taip, pvz., „Daily Ex
press“ skiltyse rašoma: „Nejauku 
žiūrėti, kaip šis senas žmogus virto 

visus tuos, kurie aukojasi ir dirba 
Lietuvos laisvei atstatyti ir lietuvių 
dvasiai palaikyti. Jie taip pat pagar
biai mini visus tuos tautiečius, ku
rie Sovietų deportuoti į koncentraci
jos stovyklas kenčia už Lietuvą, 
įrodydami tuo mūsų tautos valią 
nusikratyti svetimu jungu ir gy
venti laisvai bei demokratiškai.

Pasitarimo dalyviai kreipia nuo. 
širdaus sveikinimo žodžius j užsie
nio lietuvius ir jų organizacijas, 
kurios rema tautos siekimą atgauti 
laisvę ir dirba visuomeninį bei kul
tūros darbą. Jie. tikisi, kad užsienio 
lietuviai, eidami tradiciniais keliais, 
kuriais tauta visados sunkiomis 
valandomis vieningai žengė, ir da
bar ras būdų sutartinai bei darniai 
apjungti patriotinei veiklai visas sa. 
vo jėgas, kaip to reikalauja grę
siantis Lietuvai pavojus.

Pagaliau, Lietuvos Ministerial, 
imdami dėmesin tarptaut’nės padė
ties plėtojimąsi, reiškia įsitikinimą, 
kad lietuvių tauta įvykdys savo tei
sę bei pasiryžimą atkurti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę.

BERLYNE PAGROBĖ 
ANTJKOMUNISTŲ VEIKĖJĄ
Vakarų Berlyne komunistai par 

grobė vokiečių teisininką dr. Linsę, 
žinomą antikomunistinį veikėją. 
Tuo laiku, kai dr. l.inse ėjo į darbą, 
nežinomas praeivis paprašė jo ug
nies, pridegti cigaretei. Kai dr. Lin- 
se ieškojo degtuko, praeivis smogė 
kumščiu jam į veidą ir šis sukniu
bo. Ūmai pribėgo prie jo dar tris 

yrai ir jėga. įtraukė iį į automo
bilį, kuris dideliu greičiu nuvažia
vo sovietinės zonos kryjjtimi. Į pa
grobtojo pagalbos šauksmus sku
bėjo privatus automobilis, tačiau 
komunistai jį apšaudė, o vėliau mė
tė aštrius gelažgalius ant kelio, 
nuo kurio bęsivyiančio automobi
lio padangos sprogusios. Vartai, 
skiria sovietinę zoną .nuo vakari
nės, buvo atkelti, kas aiškiai rodo, 
kad šis pagrobimas buvo jau iŠ 
anksto suplanuotas.

Dr. Linse priklausęs laisvųjų vo
kiečių teisininkų draugijai, kuri 
kovojanti ir aiškinanti komunistų 
teroro veiksmus.

Ryšium su šiuo įvykiu, vakarui 
Berlyno senatas nutarė uždaryti 
visus kelius, vedančius į sovietinę 
zoną. Bus pastatydintos specialios 
užtvaro ir joms pereiti reikiėsią 
turėti specialius leidimus. Tuo bū
du vokiečiu, vyriausvbė norinti už
tikrinti vakaru Vokietijoje gyve, 
nančių piliečių saugumą. Šie blo
kados darbai bus padaryti vienos 
savaitės bėgyje.

JAV karinė valdžia Europos kraš
tuose užsakė pagaminti įvairių rū
šių karo rekmenu už 621 milijoną 
doleriu. Didžioji dalis užsakymu te
ko Prancūzijai.

kvailiu. Net ir vaikas šypsosi nuo 
tokių jo parodymų“. „News Chro
nicle“ rašo, kad Kentetburio deka
nas savo tautai užmeta tokius kal
tinimus, kurių sunku įsivaizd ■■■■; 
Apskritai, visa britų spauda reika
lauja, kad Kenteburio „raudonasis 
dekanas“ būrų pašalintas nuo eina
mųjų pareigu. Vienas laikraštis pa
stebi, jei arkivyskupas šito nepa
darytų, tai Johnsoną turėtų sutVar- 
kyti britų parlamentas.

Kitos savaitės antradienį parla
mente bus klausiama, ar nėra lega
lių priemonių sustabdyti Kentebu
rio raudonojo kelbono žalingos 
veiklos, kuria jis kenkia, ne tik vi
sam kraštui, bet teršia thip pat savo 
dvasišką profesiją.

5 ŠILINGAI DAUGIAU ŽEMĖS 
ŪKIO DARBININKAMS

Manoma, kad jau nuo rugpiū- 
čio mėn. žemės ūkyje dirbantieji 
gaus penkiais šilingais daugiau 
savaitinio uždarbio. Moterims 
bus padidintas atlyginimas 4 ši
lingais. Apskaičiuojama, kad šis 
padidinimas paliesiąs 700 tūk
stančių žemės ūkyje dirbančiųjų 
žmonių.

KAN. PROF. J.B. KONČIUS 
HAMBURGE

Hamburgo miesto ribose dar gy
vena 112 lietuvių, kurie yra susi
skirstę 4-se mažose stovyklose. Dau
gumoje jie yra nesveiki ir seneliai, 
negalėję išemigruoti. Jų gyvenimo 
sąlygos sunkios, mes nedarbingi 
Žmonės turi pragyventi is menkos 
pašalpos, o kurie ir gali dirbti, ne
gauna darbo dėl didelės bedarbės 
Vokietijoje.

Šių mėlti liepos mėn. 1 d. hambur
giečius aplankė BALFo pirminin
kas Kan. Prof. J.B. Končius ir 
BALFo įgaliotinis Vokietijoje Inž. 
Pr. Zunde. Gerb. Kanaunikas pa
darė pranešimą susirinkusiems 
lietuviams emigracijos klausimais, 
o negalinčius išemigruoti paguodė, 
kad BALFas jų neužmirš. Išvykda
mas BALFo pirmininkas įteikė 
DM. 400 ligoniams ir seneliams su
šelpti. Iz. Sragauskas

RESPUBLIKONU PARTIJA 
RENKA KANDIDATA

Pirmadienį Čikagoje prasidėjo 
respublikonų partijos kontvencija, 
kandidatui į prezidentus.

Ši konvencija yra viena iš 
triukšmingiausių ir kontrover- 
siškiausių partijos istorijoje. Vi
sa partija yra suskilusi į dvi vie
na kitai priešingas grupes. Tas 
skilimas ir neapkentimas viena 
kitos gali pakenkti partijos repu
tacijai ir išeiti jos nenaudai. Per 
lapkričio męn. prezidentinius rin
kimus Gen. Eisenhoveris ir jo rė
mėjai kovojo su senaisiais parti
jos veteranais, kurių rankose yra 
respublikonų partijos vadovybė ir 
visa rinkiminė mašina, remianti 
senatorių Taftą.

Taftas yra gudrus ir prityręs 
politikas ir žino visus rinkiminės 
kompanijos „triukus“.

Eisenhoveris gi, pasitiki žmo
nėmis ir švariais metodais, dėl 
to jis labai supyko ant Tafto gru
pės, kad ši sąmoningai diskvali
fikavo daug atstovų, pažadėju
sių remti Eisenhoverį. Jau pa
čioje konvencijos pradžioje gen. 
Eisenhoveris turėjo pirmą laimė
jimą, kada atstovų dauguma pa
laikė Gen. Eisenhoverio pasiūly
mą sąrišyje su minėta atstovų 
diskvalifikacija.

Visiems politikoj atrodo, kad 
nėra didelių skirtumų tarp abiejų 
kandidatų. Abu eina uz aktyves
ni pasipriešinimą komunizmui ir

ŽINIOS
Šį rudenį Švedijos keleiviniai 

lėktuvai skirs pro šiaurės ašigalį. 
Nuo rudens švedai atidarysią 
nuolatinę oro liniją iš Štockhol- 
mo į Los Angeles, perskrisdami 
pro šiaurės Grenlandiją, kadangi 
amerikiečiai sutiko leisti švedų 
keleiviniams lėktuvams nutūp
ti JAV kariniame areodrome 
Grenlandijoje. Šiuo keliu skren
dant bus sutaupyta 10 valandų 
skridimo, negu skrendant per At
lanto vendenyną. • * *

Transatlantinis keleivinis ame
rikiečių laivas „United States“ 
paveržė britams per 14 me
tų turimą „Mėlynaji Kaspiną“, 
perplaukdamas Atlantą 10 valan
dų greičiau, negu „Queen Mary“ 
laivas. „United States“ pirmoje 
kelionėje sukorė 67 kilometrus 
per valandą. Šitoksai laivo greitis 
prilygsta greitojo traukinio grei
čiui. 

• * *

Bukarešte sklinda aliarmuoją 
gandai, Įkad Rumunija tapsianti 
„autonominė Sovietu Sąjungos 
respublika“. Spėjama,* kad ry
šium su šitokiu Kremliaus spren
dimu ir. Ona Pauker, garsioji Ru
munijos komunistė, buvusi už
sienio reikalų ministerio pareigo
se, nustumta nuo komunistinio 
valdžios lovio.

PASMERKĖ ANGLIAKASIUS
Angliakasių Profesinių Sąjun

gų suvažiavime Scarborough, są
jungos pirmininkas William Law
ther viešai pasmerkė angliakasių 
elgesį su italų darbininkais — 
angliakasiais. Kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, kaikuriose Yorko 
anglių kasyklose, britų angliaka
siai ėmėsi tokių žygių, dėl kurių 
svetimtaučiai angliakasiai — f ši
tuo atveju buvo italai) turėjo pa
likti darbovietes, o dalis jų turė
jo grįžti Italijon.

Lawther pareiškė, kad pirmą 
kartą angliakasių profsąjungos 
istorijoje susiduria su tos rūšies 
britų angliakasių žygiu, kada jie 
nedraugiškai buvo nusiteikę prieš 
savo draugus, vien todėl, kad jie 
buvę svetimtaučiai.

rytų Europos pavergtų valstybių 
Įtraukimą į kovą prieš komuniz
mą.

Konvencijoj dalyvauja 1620 at
stovų iš visų JAV. Pati konvenci
ja prilygsta dideliam spektakliui 
— orkestrai griežia, vyksta para
dai, televizijos aparatai perduo
da visą konvencijos eigą Ameri
kai.

Tik atidarius konvenciją, svar
biausiu punktu buvo vadinamo 
.,Keynoter“ kalba kuri duoda 
toną visai konvencijai. Tuo „key
noter“ yra gen. MacArthur, sen. 
Tafto šalininkas. Tačiau savo kal
boje jis liko neutralus ir puolė 
frumano administraciją, o ypač 
jo silpną politiką komunistų at
žvilgiu.

Po kitų preliminarinių darbų 
konvencija pradėjo balsuoti už 
kandidatus. Jeigu per pirmąjį 
balsavimą nė vienas kandidatas 
negauna reikalingos daugumos 
(604 atstovu) tada balsavimai tę
siasi ir gali užsitęsti kelias dienas 
iki reikalnga balsų dauguma yra 
pasiekiama. Tais atvejais būna 
visokių netikėtumų. Taip ir šiuo 
kartu buvo manyta, kad kai po 
pakartotinų balsavimų nei Eisen
hoveris nei Taftas nesurinktų 
reikalingos daugumos, tada gali 
būti pasiūlytas Gen. MacArthu- 
ras, kuris būk tai irgi pretendou 
jąs į Amerikos prezidentus.

28 De Gaule (R.P.FJ partijos 
parlamentarai pasitraukė iš tos 
partijos. Jie yra nepatenkinti De 
Gaule vedama bekompromisine 
politika ir jo diktatūriška laiky
sena.

* * •

Septyni Jugoslavijos piliečiai 
mažu laiveliu perplaukė Adrijos jū
ra ir, atvykę i Bari uosta, paprašė 
azilio teisiu. Jie pareiškė, kad bė- 
go iš Jugoslavijos, kadangi ten gy
venimas yra nebeinamonas.

Jordano karalius Talal buvo iš
kilmingai sutiktas, grįžus jam iš 
Šveicarijos į Jordano sostinę An- 
man. Karalius serga protine liga ir 
manoma, kad jo pareigas ir toliau 
eis Taryba. • • •

JAV pareigūnai pareiškė, kad 
Amerika gali sustabdyti pagalbą 
Danijai, jeigu ji baigs statyti pre
kybinį laivą (tanker) Rusijai.

Minimas laivas yra vienas iš sep
tynių, kuriuos viena danų firma pa
sižadėjo pastatyti Sovietų Rusijai.

* « •
Darbo viee-ministeris Haroldas 

Watkinsonas, kalbėdamas Lanca
shire, pareiškė, kad artimiausioje 
ateityje tekstilės pramonėje padi
dėsianti darbo paklausa. Ministe
ris pastebėjo, kad ir tuo atveju 
nebūsią šitoje pramonės lakoje 
tiek darbo, kiek jo būta prieš du 
metus.

1
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SEKLIAI TREMTINIU TARPE
ANGLŲ PROVINCIJOS 

SPAUDA ALIARMUOJA
Tremtinių — daugiausia ukrai. 

niežiu, lenkų, latvių o taipgi ir lie
tuvių — tarpe jau senokai sklido 
kalbos apie komunistų agentus, 
kurie ne tik seka jų žingsnius, 
bet ir aprūpina specialia komu 
rūstinę spauda. Žiūrėk, tai vienas 
tai kitas lietuvis ir pasigiria, kad 
gavęs paštu iš vietos ar tiesiog 
iš Vilniaus ,,Tėvynės balsą“. Tais 
propagandiniais leidiniais yra su
sidomėjęs ir vietinis saugumas. 
Apie tai geriausiai žinome iš pas
kutiniojo policijos apklausinėji
mo (screening'o) praėjusiais me
tais.

Pastaruoja metu, atrodo, ko
munistinė propaganda tremtinių 
atžvilgiu jau tiek įsidrąsino, kad 
net patys anglai atkreipė i tai sa
vo dėmesį. Pažymėtinos dviejų 
provincijos anglų laikraščių 
(Bradfordo „Telegraph and Ar
gus“ ir „The Yorkshire Post“> 
tuo reikalu duotos plačios infor
macijos paskutines savaites metu.

„Telegraph and Argus“ birže
lio 27 d. numeryje įdomią infor
maciją apie komunistų seklius 
tremtinių tarpe („Red agents 
among Bradford E.V.Ws“).

Laikraščio reporteris aplankė 
vietos lenkų kapelioną kan. Bo
leslovą Martynellį, kuris tuo rei
kalu suteikė tokių žinių:

„Jie paprastai reguliariai lan
kosi kavinėje. Jų pirmasis tiks
las įtikinti lenkus, ukrainiečius 
ir kitus grįžti į jų kilmės kraštus. 
Aš manau, kad rusai bijosi pro
pagandos, kurią daro mūsų žmo
nės, kai vis labiau išmoksta ang
lų kalbą“.

Šitų agentų tarpe, kunigo teigi
mu, esąs vienas vyras su žmona, 
apie kurių veiklą lenkų tarpe 
nesą plačiai žinoma. Kitas agen
tas, jaunesnis vyras, gyvenąs 
Keighley. Sunku esą parūpinti 
aiškių jų veiklos įrodymų. Visų 
tų agentų vadas buvęs vyras, ku
ris prieš porą mėnesių grįžo į Ru
siją ar Lenkiją.

Viena lenkė tvirtinusi, kad 
Bradforde veikiąs komunistų 
partijos lenkų padalinys, kuris 
kažin kur Maningham Lane turįs 
savo būstinę. Kan. B. Martynellis 
pridėjo: „Tie žmonės palaiko 
nuolatinį ryšį su Sovietų Amba
sada. Jie lankosi alinėse, skun
džiasi sunkiomis sąlygomis šiame 
krašte ir lygina jas su geromis 
sąlygomis jų kilmės krašte“.

Be to. jis patvirtino, kad kiek
vieną popietę Kijevo radijas ape
liuojąs į tremtinius ukrainiečius. 
Tų transliacijų metu esą minimos 
jų pavardės ir adresai.

KVIETIMAS GRĮŽTI
To paties laikraščio birželio 28 

d. numeryje skelbiamas jau ki
tos rūšies reportažas (Russia 
offers „free Passage Home“).

Jame rašoma, kad Bradforde 
dirbą latviai, lenkai ir ukrainie
čiai tremtiniai gavę iš Rusų Am
basados D. Britanijoje laiškus, 
siūlančius nemokamą kelionę į jų

kraštus. Vieną parodęs latvis, 
dirbąs tekstilės pramonėje ir pri
dėjo: „Gal daug daugiau jų at
siųsta“. I

Koks to laiško turinys; skelbia 
birželio 27 d. „The Yorkshire 
Post“ konservatorių dienraštis. 
Jame rašoma, kad Sovietų Am
basados atsiųs.ti laiškai daugeliui 
Yorkshire's tremtinių skamba 
taip ■

„Rusijos Konsulatas D- Brita
nijoje informuoja jus, kad vi
siems Sovietų piliečiams, gyve
nantiems už SSSR sienų, yra tei
kiama pagalba sugrįžti į namus. 
Tie, kurie nori grįžti, gauna ne
mokamą kelionę, maistą ir medi
cinos pagalbą iš Anglijos iki tos 
vietos Sovietų Rusijoje, kur jie 
keliauja“. Be to, pridedama, kad 
pageidaujantiems suteikiamos 
specialios informacijos.

Laikraštis nuo savęs prideda, 
jog tremtiniai prieš kelerius me
tus atvyko į Angliją, bėgdami 
nuo komunistų persekiojimo, ir 
tikėjosi čia rasią apsaugą (sanc
tuary and safety). Šiandien jie 
neabejoju, jog Kremliaus apmo
kami žvalgai įsibrovę į jų tarpą 
ir renka informacijas apie jų 
veiklą, pavardes ir adresus.

TREMTINIŲ NUOTAIKOS
Kaip „The Yorkshire Post“ pa

žymi, tremtiniai yra tikri, kad, 
priėmus rusų kvietimus, jų lauk
tų mirtis arba betarpis išsiunti
mas priverčiamiems darbams Į 
Sibirą.

Kan. B. Martynellis aiškina, 
jog komunistams nepatinką, kad 
tremtiniai, kurie pažįsta sovietų 
rėžimą, gali papasakoti vakarų 
gyventojams, ką tai reiškia gy
venti Kremliaus šešėlyje. „Jiems 
mes sudarome didelį pavojų, dėl 
to jie naudoja visas jų galioje 
esančias priemones susigrąžinti 
mus atgal“.

Ukrainiečių kunigas M. Habak, 
dažnai iš sakyklos kalbąs apie 
komunizmą, pasakė:

„Aš žinau, kad mano žodžiai 
perduodami rusams seklių, kurie 
yra šiame krašte tarp mano žmo
nių. Mano bendruomenės žmo
nės, kurie atėjo pas mane pasi
tarti, gavę iš rusų laiškus, bijosi, 
kad jiems gali kas nors blogo at
sitikti. Kiekvieną savaitę aš lan
kau aštuonis ligonius, kurie yra 
psichiatrinėje ligoninėje. Tai yra 
rezultatas to, ką komunistai pa
darė jiems namuose ir ką baimė 
šiame krašte juose sukėlė“.

Laikraščio reporteris skelbia, 
kad tremtiniai ne tiek bijo dėl 
savęs, kiek del savo giminių, li
kusių už geležinės uždangos, liki
mo. Kai kurie atsisakė su juo 
tuo klausimu kalbėti, kol jis ne
patikino jų, kad jų pavardės ne
bus viešai skelbiamos.

Vienas latvis pareikalavęs jo 
pažymėjimo, Jis pasakė: „Iš vi
so, ką aš žinau, jūs, atrodo, bū
site rusų šnipas“.

KOMUNISTINE PROPAGANDA
Laikraščiuose plačiai rašoma 

apie komunistų propagandą laik
raščių ir įvairių leidinių pavidale. 
Ši spauda gaunama arba iš Lon
dono, arba iš tremtinių kilmės 
kraštų.

Nicholas P. Naef, Rusų Orto
doksų Bažnyčios Kultūrinio Ko
miteto pirmininkas, patvirtinęs, 
kad jo žiniomis informacinių 
laiškų gaunama.

Tie tremtiniai, kurie gauna 
komunistinės propagandos, esą 
susirūpinęs kokiu būdu yra žino
mi jų adresai.

Latvis „Telegraph and Argus“ 
reporteriui pareiškė:

„Atrodo, kad čia Bradforde yra 
agentų, kurie veikia principu 
„būk jų tarpe“ ir aprūpina Rusų 
Ambasadą adresais“.

Toliau jis pabrėžė pradžioje 
galvojęs, kad adresai gaunami iš 
policijos. Tačiau vienas jo drau
gas persikėlęs į kitą butą ir neuž
siregistravęs policijoje; vis dėl
to po kiek laiko nauju adresu 
ėmė plaukti laiškai ir; komunisti
nė spauda, spausdinama jo tėvy
nėje.

* * *

Anglų susidomėjimas tremti
niais ir komunizmo sekliais labai 
įdomus.

Ir gerai; tegu žino tie, kurie 
tarnauja savo tėvynės okupantui, 
kad jų darbus smerkia net neut
ralūs anglai. J. Kuzmionis

OLANDIJOS 
KRAŠTAS IR 

ŽMONES
Olandijos kraštas nors ir vie

nu trečdaliu mažesnis už Lietuvą, 
nors ir Olandų istorija apie šimtą 
metų vėliaus prasidėjo kaip mūsų, 
bet tai yra šalis šiandien plačiai 
pagarsėjusi visoje Europoje ir taip 
pat visame pasaulyje.

Su Olandijos vardu kiekvienam 
Lietuvos gyventojui dažnai teko 
susidurti. Gyventojų darbštumas ir 
ryžtingumas kaip pavyzdys buvo 
statomas mokyklinio amžiaus vai
kams, pas ūkininkus kaime būriais 
margavo Olandiškos karvės ir 
mažne kiekvienos maisto krautu
vės lange gulėjo kaip milžiniškas 
blynas Olandijos surys.

Čia, Olandijoje, Lietuvos var
das jos gyventojams kaip ir neži
nomas. Taigi pasakęs, kad esi 
Lietuvis turi taip pat paminėti 
Suomiją Estiją. Latviją. Dažnai 
kiekvienas prisimena kad jis mo
kykloje ką tai ir apie Lietuvą gir
dėjęs. Bet mūsų „Žemaitukas“ — 
arklys čia labai paplitęs ir iš tik
rųjų čia daug daugiau ju galime 
sutikti kaip Lietuvoje. Ir kas 
nuostabiausia, jis čia vadinasi 
„po'ny“. Manoma, kad Olandijos 
arklių pirkliai, pirkdami Lietuvo
je žemaitukus ir girdėdami ponas, 
ponia, ir žemaitukams dovanojo 
šį vardą...

Gerai pažįstant Olandiją ir no
rint plačiau apie tą kraštą para

šyti, reikia pirmiausia gerai pa
galvoti kuo ši šalis nėra pasižy
mėjusi, nes čia, nors ir žmonės 
nėra turtingi, bet kiekvienas turi 
gražius sutvarkytus namus. Pla
čiais laukais kurių čia tikrumoje 
kaip ir nėra, vingiuoja puikus 
plentai. Geležinkelių bėgiai riša 
kaip beržyne tankiai sudygusius 
grybus, Olandijos miestus. O kas 
Lietuvoje ir visam pasaulyje retai 
tenka sutikti, tai platūs ir gilūs 
grioviai — kanalai, kuriuose 
plaukioja tarpmiestiniai prekybos 
laivai.

Olandijoje galima -rasti pavyz
dingiausi pasaulyje ūkiai, pui
kiausi įrengti fabrikai ir gamtos 
mėgėjai gali maloniai pasigrožėti 
žavingingiausiais tulpių laukais 
ir vėjų malūnais, kurie pavieniui 
ir iš eilės sunkiai sukdamiesi de
juoja ir praeiviui skundžiasi vie
ninteliu ir sunkiausiu Olandijos 
vargu, kad čia perdaug vandens. 
Nes Olandija ko tik ne visa stovi 
žemiau jūros paviršaus, o jiems 
biednelituns reikia tas vandens 
perteklius puodas po puodo, ki
biras no kibiro kelti aukštyn ir 
grąžinti į jūrą.

Nereikia manyti kad olandai 
Lietuvos visai nepažino ir apie ją 
nieko nežinojo, anaiptol ne tik 
olandų — lietuvių prekyba buvo 
plačiai palaikoma, bet ir mūsų 
gyvenimas, kalba ir liaudies me 
nas jiems buvo žinoma, kaip štai 
pavyzdžiui. Olandas Reinder van 
der Meulen apie 45 metus 
atgal pirmas lietuvių kalbos pa
mokas pradėjo Leinzige pas pro
fesorių Leskyną, vieną iš geriau
sių tuometinių mūsų kalbos žino 
vų. Po sunkios bet laimingos stu
dijos 1907 metais pasiremdamas 
savo žiniomis apie mūsų tautos 
liaudies dainas jis įteikė diserta
ciją pavadintą: ,,Die Naturver. 
gleiche in den Liedern und Te
tenki agen der Litauer“.

Ši disertacija buvo išleista 
knygoje su 177 puslapiais. Joje 
buvo vokiečių kalboje aiškinimai 
apie lietuvių liaudies dainas už
rašytas Antano Juškevičiaus iš 
Pasšaloto ir Veliuonos apygardos. 
Kadangi šis darbas reikalavo 
daug pastangų, gabumo ir išsila
vinimo todėl jam padėkoje už jo 
darbą buvo suteikiama daktaro 
laipsnis. Kiek žinoma 1909 Rein
der van der Meulen lankydamasis 
Vilniuje susipažįno su Jono Ba
sanavičium ir Kazimieru Būga. 
Kaip tuomet taip ir ligi šiandien 
šis žmogus augo ir gyveno kartu 
su mūsų tauta ir šiandien io ra
šytam laiške dabar lietuvių kal
bą studijojančiarn kitam olandui 
oonui C.W. Bieling, randasi šie 
žodžiai: „Ka ateitis atneš šiai 
tautai niekas nežino, bet tai tauta 
kuri visais laikais iš paskutinių- 
iu gynė ir išlaikė savo kalbą ir 
žodi, nors dauguma šią tautą ir 
kalbą laikę kaio ir mirusia. Nors 
ir šiandien aplinkybės lietuviams 
tėvynėje nėra geresnės kaip ir 50 
metu atgal, bet jie kad ir sveti
moj Šaly ryžtingai gina ir užlaiko 
savo motinos kalbą.“

Antanas Galkus

POPIERINIU PLANU STRATEGIJA
PRANUS ALSENAS, Kanada.

Aštuntuosius metus jau pradėjo
me nuo „didžiųjų“ pergalės ir 
nuo naciškosios Vokietijos kapi
tuliacijos. Žinoma, tai nėra ilgas 
laiko tarpas ir, jeigu tai būtų ne
surištas laikas su didelės žmoni
jos dalies teroru ir bolševikinės 
vergijos uždėtomis kančiomis, ne
būtų reikalo apie tai nė kalbėti. 
Tačiau, kadangi šiuo pokariniu, 
dargi, vadinamu, „taikos metu“, 
gal net daugiau žmonių ašarų ir 
kraujo nutekėjo, negu karo metu, 
reikalinga ir tie prabėgusieji me
tai prisiminti.

Juk Vakariečiai daugelį valsty
bių išlaisvino, atrodo, tarytum 
tik tam tikslui, kad jas atidavus 
dar didesnėn vergijon — į bolše 
vizmo nagus. Gi patys Vakarui 
„didieji“, ne kiek nesijaudinda
mi dėl pavergtųjų kančių, per tą 
laiką rūpinosi tik savo kailiu.

O tuo tarpu žvirbliai, tupėdami 
ant diplomatinių rūmų, jau se
niai čirškė, jog Sovietai pilnu 
tempu ginkluojasi ir ruošiasi nau
jam karui, gi Vakariečiai —■ irgi 
ruošėsi, planavo, konferavo ir 
kombinavo. Deja, tie visi planai 
tebuvo tik... popieriuje. Mes, 
tremtiniai, tą viską matėme ir 
girdėjome. Aiškiai girdėjom ir 
tuos žvirblius čirškiant. Kalbėjo
mės apie tai tarpusavy, sakęme 
tai ir jiems — Vakariečiams, bdt 
jie netikėjo. Jie teigė: „Negi 
žvirbliai daugiau galėtų žinoti, 
negu mes didžiūnai?“...

Vakariečiai akis prasikrapštė 
tik prieš pora metų, kilus kar 
rui Korėjoje. Nuo tada ir jie pra
dėjo ginkluotis, nes pamatę, kad 
su raudonaisiais — ne juokai. De
ja, tai buvo gerokai pavėluota, 
perilgai tysota ant pergalės laurų 
ir snausta, šitą tiesą ir jie patys, 
pagaliau, pripažįsta. Štai, visiškai 
neseniai, JAV Krašto Apsaugos 
sekretorius, Robert Lovett, savo 
kalboje pabrėžė, jog „Sovietai 
apsiginklavimo srityje visur pir
mauja“. Jo teigimą papildė ir 
JAV orinių pajėgų štabo viršinin
kas, Gen. Twining, pareikšda
mas, kad Sovietų Rusija daug 
daugiau produkuoja lėktuvų, ne-' 
gu JAV. Netgi, esą, „jeigu eitų 
kalba ir apie sunkiuosius bombo
nešius (atominius), į kuriuos 
Amerika buvo sukoncentravusi vi
są savo dėmesį“. Sovietai, Gen. 
Twining žodžiais tariant, išvystė 
lėktuvų produkcijos gamybą iki 
tokio laipsnio, kad jie pralen
kia Ameriką ne tik kiekybės, bet 
ir kokybės atžvilgiais. Esą, 1954 
m. bolševikai turėsią du arba net 
tris kartus tiek lėktuvų, kiek jų 
galės turėti JAV. Štai, tau boba, 
devintinės...

O gi mes žinome, kad 1954 m. 
Europoje turi būti užbaigta ,,bū
davot!“ eisenhoveriška „saugu
mo siena", kurios nei Kremliaus 
„pragaro vartai“ neturėtų perga
lėti... Deja, Amerikos karo va
dai visiškai kitaip kalba. Iš to 
išeitų, kad toji „saugumo siena“, 

kuria Europa numato remtis 
prieš bolševikinį pavojų, tėra tik 
popierinių planų strategijos pa
darinys-

Tie „mūrininkai“, kurie tą sie
ną budavoja, pasirodo, ant po
pieriaus labai gražiai apskaičiuo 
ja, jog už milijardus dolerių jie 
pirksią milijonus kareivių, apgin
kluosią juos modemiškiausiais 
ginklais, super-jetais ir kitokio
mis kariškomis pabaisomis, o pa
tys — ir vėl galės sau ramiai mie
goti...

Ramindamiesi save, tie patys 
„saugumo mūrininkai“ ant popie
rėlių skaičiuoja ir Sovietų Sąjun. 
gos karinį pajėgumą. Beskaičiuo
dami prieina išvadą, jog Sovie
tai niekad negalės pasidaryti to
kie stiprūs, kad galėtų pulti. Tai
gi, „saldaus miego“ perijodas dar 
gali tęstis. .

Vakariečiai, ypač JAV, deja, 
savo planuosna dar daug netikė
tumų neįtraukė, besiruošdami 
gintis nuo bolševikų agresijos. O 
tų „netikėtumų“ Amerikoj yra 
ir, žinoma, dar daug bus. Pav., 
kad ir paskutinysis plieno strei
kas. Juk tai yra formali vakarie
čių ginklavimosi katastrofa. To
kių dalykų Sovietuose, be abe 
jonės, niekad nebuvo ir nebus. 
Arba — ir artėjantieji prezidento 
rinkimai JAV. Juk partinei pro
pagandai išmetami milijonai do
lerių, o kariniam biudžetui rei
kalingi milijardai — dažnai „už
sikerta“ dėl Kongreso nepatvir
tinimo-..

Iš to matome, jog „žaidimas 
laiku“ neša vaisius tik bolševi
kams. Gerą pavyzdį tam teigimui 
pailiustruoti turime Korėjoje. 
Prieš metus laiko UNO armija 
jau laikė tenai raudonuosius vi
siškai paėmusi „už gerklės“ ir, 
atrodė, jog jie turės eiti prie pa
liaubų bet kokia kaina. Deja, So
vietai ir tenai panorėjo palošti 
laiko kortomis. Šiandieną gi, po 
vienerių metų nuo taikos derybų 
pradžios, ne tik nėra taikos Ko
rėjoje (ir, greičiausia, jos nebusi, 
bet atstatytos visiškai komunisti
nės jėgos ir audra vėl grasina Pie
tų Korėjai. Gali prieiti ir prie 
to, kad Sąjungininkų kariuomenė 
vėl atsidurs prie Pusau...

Visiškai panašūs reikalai ir Eu. 
ro|X>j. Vakariečiai, „lošdami lai
ku“, sau gražiai braižė popieriu
je įvairius „dalikatnius“ gynimo
si planus, o Sovietai — ištikrųjų 
ruošėsi. Ir kas galėtų patvirtinti, 
jog Europoj kas nors ypatingo ligi 
šiol padaryta?...

Taigi, popierinę „saugumo sie
na“, toli gražu, nėra ir greitai dar 
nebus pabudavota ir, deja, atro
do, jog ateina, kuomet už žaliuo
sius dolerius nebebus galima pirk
ti taikos.

O, tuo tarpu, pasaulis šaukia: 
„Gana vergijos, gana kančių!“ 
Juk reikia gi jiema laisvės, nes 
laisvė priklauso visiems, ne tik 
išrinktiesiems.

Pr. Alsenas.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

VIII SKYRIUS
Kelčiai dienų praėjus, kai egzekucijų sukeltas pasibaisėjimas 

išsisklaidė, kai kurie gyvuliai prisiminė, ar tarėsi prisiminą, kad 
šeštasis įsakymas skamba šitaip: „Nė vienas gyvulys neturi tei
sės nužudyti kitą gyvulį". Ir nors niekas nedrįso užsiminti apie 
tai. kiaulėms ar šunims girdint, visi jautė, jog įvykdytos žudynės 
nesiderina su tuo įsakymu. Dobilė paprašė Benjaminą perskaityti 
jai šeštąjį įsakymą, bet jam atsisakius, pareiškiant, kad jis nesi
kiša į tokius dalykus, ji kreipėsi į Muriel'ę. Muriel'ė perskaitė jai 
Įsakymą Jis skambėjo: „No vienas gyvulys neturi teisės nužudyti 
kitą guvulj be priežasties. Tiedu paskutinieji du žo
džiai kažkodėl buvo išslydę iš gyvulių atminties. Tačiau dabar jie 
įsitikino, kad Įsakymas nebuvo sulaužytas; aišku, juk pakankama 
buvo priežastis išžudyti išdavikus, susimokusius su Sniego Ka-, 
muoliu-

Per tuos metus gyvuliai dirbo dar sunkiau, negu per pereitus. 
Dvigubai storesnių, negu pirma, vėjo malūno sienų atstatymas ir 
j6 užbaigimas nustatytu terminu, drauge su normaliais ūkio dar
bais, buvo milžiniškas uždavinys. Užeidavo laikotarpiai kada gy
vuliams atrodė, jog jie dirba daugiau valandų ir yra maitinami ne 
geriau, negu Jones'o laikais. Sekmadieniais iš ryto, laikydamas 
skeltanagese ilgą popieriaus lapą, Skundikas skaitydavo skaitlines, 
įrodančias, kad visų rūšių maisto produktų gamyba yra pakilusi 
2'10 proc., 300 proc. ar 500 proc, žiūrint atvejo. Gyvuliai nematė 
priežasčių jam netikėti, ypač, kad jie nebeįstengė aiškiai prisiminti,- 
kokios sąlygos buvo prieš Sukilimą. Visdėlto pasitaikydavo dienų, 
kada jie veikiau norėtų turėti mažiau skaitlinių, bet daugiau maisto.

Visi įsakymai dabar būdavo perduodami per Skundiką ar kitą 
kurią kiaulę. Pats Napoleonas nesirodė viešai dažniau, kaip kartą 
į dvi savaites Kai jis pasirodydavo, būdavo lydimas ne tik šunų 
palydos, bet taipgi ir juodo gaidžio, kuris strapinėdavo priekyje 
ir trimito vietoje garsiai „kakarėkavo“ prieš Napoleonui pradedant 
kalbėti. Buvo kalbama, kad net ir gyvenamajame Napoleonas ūžė 
męs atskirą nuo kitų apartamentą. Jis ėsdavo skyrium, dviem 
šunim patarnaujant, ir visuomet vartojo Crown Derby pietų ser
vizą. kuris buvo laikomas svečiu kambario indaunėje. Buvo taipgi 

paskelbta, kad kiekvieneriais metais Napoleono gimimo dieną bus 
šaudoma iš šautuvo, lygiai; kaip ir per dvejas kitas sukaktuves.

Apie Napoleoną dabar niekad nebuvo sakoma stačiai: „Napo
leonas“ -Jis dabar visuomet būdavo vadinamas formaliai: „mūsų 
Vadas, Draugas Napoleonas“, o kiaulės mėgdavo pridurti dar ir 
tokius titulus, kaip: „Visų Gyvulių Tėvas“, „Žmonijos Pabaisa“. 
„Avių Globėjas“. „Ančiukų Bičiulis“ ir panašiai. Savo prakal
bose Skundikas, su ašaromis, tekančiomis jo skruostais, pasakoda
vo apie Napoleono išmintį, jo širdies gerumą, apie jo didžia, meilę 
visiems gyvuliams, ypač tiems nelaimingiesiems gyvuliams, kurie 
vis tebegyveno tamsybėje ir vergijoje kituose ūkiuose. Kiekvienas 
pasisekimas, kiekvienas malonaus likimo nusišypsojimas būdavo 
paprastai priskiriami Napoleonui. Dažnai galėjai išgirsti vistas 
viena kitai sakant; „Mūsų Vado, Draugo Napole.ono vadovybėje aš 
per šešias dienas padėjau penkis kiaušinius“ : arba troškulį mal
šinančias girdyklos tvenkinyje karves kalbant: „Koks puikus šio 
vandens skonis dėka Draugo Napoleono vadovybės!“

Bendra ūkio nuotaika buvo puikiai išreikšta eilėraščiu „Drau
gas Napoleonas“, kurį sukūre Minimus ir kuris skambėjo šiaip:

Našlaičių globėjau !
Laimės šaltini!
Ėdalo lovio viešpatie!
Ak. kaip mano siela liepsnoja,
Kai žvelgiu įdėmiai
I tavas ramias. įsakančias akis, 
Taip šviečiančias, kaip saulė danguje, 
O, Drauge Napoleone!
Tu esi davėjas viso to, 
Ką myli Tavo kūriniai: 
Dukart į dieną pilną pilvą, 
Švariais šiaudais išklotą guolį; 
Ar didelis ar mažas bus galvijas, 
Ramiai sau miega savo tvarte, 
Nes Tu sargyboje jo stovi, 
O, Drauge Napoleone!
Ar būtų jis žindąs paršelis, 
Kaip pieno butelis didumo, 
Ar jau išaugęs, kaip bačka, 
Jis turi tai ‘žinoti visuomet, 
Kaip būti Tau ištikimiausiu. 
Jo pirmutinis sužviegimas tur skambėt: 
O, Drauge Napoleone!

Napoleonas pritarė tam eilėraščiui ir įsakė jį įrašyti didžiosios 
daržinės galinėje sienoje, priešingoje nuo įrašytųjų Septynių įsa 
kymų pusėje. Tas užrašas buvo apvainikuotas Napoleono profilio 
atvaizdu, kurį baltais dažais nutapė Skundikas.

Tuo metu, Whymperiui tarpininkaujant, Napoleonas buvo įni
kęs į sudėtingas derybas su Frederick'u ir Pilkington'u. Rastų rie
tuvė vis tebebuvo neparduota. Iš anų dviejų Frederickas buvo 
labiau suinteresuotas juos gauti, bet jis nesiūlė padorios kainos. 
Tuo pat metu iš naujo pasklido gandai, kad Frederick'as. su savo 
vyrais rengia sąmokslą užpulti Gyvulių Ūkį ir sugriauti vėjo ma
lūną, kurio statyba sukėlusi jam neapsakomą pavydą. Turimomis 
žiniomis, Sniego Kamuolys vis tebesislapstė Menklaukyje. Vasarai 
įpusėjus, gyvuliai buvo su neri.mę, išgirdę, jog trys vištos prisipa
žino, kad, Sniego Kamuolio įkalbėtos, jos buvo sudariusios są
mokslų Napoleonui nužudyti. Jos tuojau pat buvo nubaustos mir
ties bausme, ir buvo griebtasi naujų atsargumo priemonių Napo
leono saugumui. Naktimis io lovą saugojo keturi šunes, po vieną 
kiekviename lovos kampe, o jaunai kiaulei, vardu Rožinė Akis, 
buvo uždėta pareiga ragauti kiekvieną valgį jam pradedant ėsti, 
kad nebūti! kartais užnuodytas.

Daugmaž apie tą laiką buvo paskelbta, kad Napoleonas pat
varkė rąstus parduoti Mr. Pilkingtonui: jis taipgi buvo besudaręs 
tam tikrais gaminiais pasikeitmo sutartį tarp Gyvulių Ūkio ir Lapių 
Giraitės. Napoleono ir Pilkington'o santykiai, nors palaikomi išim
tinai tik per Whymper‘į, buvo dabar kuone draugiški. Gyvuliai 
nepasitikėjo Pilkington'u, nes jis buvo žmogus, tačiau teikė jam 
pirmenybę prieš Frederick'ą, kurio bijojo ir neapkentė. Vasarai 
einant į galą ir vėjo malūno statybai artėjant prie pabaigos, gandai 
apie išdavikiško puolimo grėsmę plito vis labiau ir labiau. Buvo 
izasakojama, esą Frederick'as rengiasi atsivesti dvidešimt! šautuvais 
ginkluotų vyrų ir esą jis jau papirkęs valsčiaus valdybą ir policiją, 
taip kad, kai jis galų gale uždės savo ranką ant Gyvulių ūkio, anie 
reprieštaraus. Be to. iš Menklaukio sklido pasibaisėtini pasakoji
mai apie žiaurų Frederick'o elgesį su savo gyvuliais. Esą jis buvo 
užplakęs mirtinai vieną seną kuiną, marinąs badu savo karves, 
nužudęs šunį, įmetęs jį į degančią krosnį, linksminasis vakarais, 
stebėdamas gaidžių su prira’šiotemis prie pantinų skutamųjų pei
liukų nuolaužomis kovą. Gyvulių kraujas virte virė, girdint to
kius dalykus darant su ju draugais, ir kartais jie reikalaudavo leisti 
jiems pilna sudėtimi pulti Menklaukį, išvyti žmones ir išlaisvinti 
gyvulius. Bet Skundikas patarinėjo jiems vengti neapgalvotų 
veiksmų ir pasitikėti Draugo Napoleono strategija.

(b.d.)
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DR. DEVEIKĖS PASKAITA
Lietuvių Namuose, 43, Holland 

Park, liepos 12 d. 7 vai. vakare 
Dr. J. Deveikė skaitys paskait’ą 
„Istoriniai psichologinis mėgini
mas aiškinti mūsų tautos liki
mą.“ Londone gyveną lietuviai 
maloniai kviečiami išklausyti įdo
mios paskaitos.

IŠKYLA
Sekmadienį, liepos 13 d. Lietu

vių Klubas ruošia antrąją iškylą 
prie Temzės, užmiestyje. Norį da
lyvauti renkasi sekmadienį 10 vai. 
Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park.

PARAPIJOS KOMISIJOS 
POSĖDIS

Liepos 6 d. Londono lietuvių pa- 
rapijs komisija svarstė ešnamuo. 
sius reikalus ir ateities planus. Ko
misija konstatavo, kad slegiančios 
liet, bažnyčią skolos yra sumažėju- 
sios. Baigus bažnyčios skolas mo
kėti,' komisija nutarė pagelbėti Liet. 
Socialiniam klubui. Nutarta taip 
pax artimoje ateityje suruošti lote
riją ir klebono kun. Matulaičio, 
MIC 35 metų kunigystės minėjimą.

LONDONO VAIDYLA
Meno Sambūris, liepos 5 d. susi, 

rinkime svarstė naujuosius įstatus. 
P. Kaulėnas, referuodamas naujuo- 

- sius įstatus, pasiūlė pakeisti Meno 
Sambūriui vardą. Susirinkimas siū
lymą priėmė ir nuo tos dienos Me
no Sambūrys vadinsis LONDONO 
VAIDYLOS vardu ir apimsiąs vi
sas meno sritis. Pagal naujuosius 
įstatus Londono Vaidylos draugiją 
sudaro: veikiantieji nariai, rėmė
jai ir garbės nariai.

IŠVYKA
Šį sekmadienį Londono Vaidy

los nariai ir choras išvyksta vienai 
dienai į pajūrį.

STOVYKLA
Skautų-ėių ir lietuviško jauni

mo stovyklai aukojo:
Wolverhamptono sk. 8.5.8., Can

nock sk. 19/-, Coventry sk. 1.0 0., 
Bedford sk. 2.0.0., Kinlochleven 
sk. 1.30., Kettering sk. 1.12.0., 
Mansfield sk. 3.10 0., Leicester 
sk. 2.6.0., Lowton sk. 7/6, Hali
fax sk 1.6.0., Derby sk. 1.2.94, 
Birmingham sk. 1.2.6., Silsden sk. 
2.10.0., Bolton sk. 2.O.6., Leaming
ton sk. 1.15.()., Corby sk 1.14.11.

Visiems aukojusiems tikras ir 
nuoširdus skautiškas ačiū. Sky
rius, dar negrąžinusius aukų la
pus, maloniai prašome tai pada
ryti nevėliau liepos 15 d.

Primenama, kad registrącija į 
stovyklą baigiasi liepos 15 d. 
Skautų vienetai, kurie dar nėra 
prisiuntė stovyklausiančių sąra
šų. prašomi tuojau pat prisiųsti.

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

LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCININKAMS

Lietuvių Namų B-vės direkcija 
maloniai prašo žemiau išvardintų 
akcininkų prisiųsti trūkstamų duo
menų, kurie reikalingi išrašant nau
jąsias akcijas.

AKCININKAI, KURIŲ B.VĖ 
NETURI ADRESŲ IR PILNO 

VARDO
M. Jagminienės, L Liekio, T. Ra

mono, Sajausko, J. Venčiūno, A. 
Virkučio.

TRŪKSTA ADRESŲ
Jono Ambraziūno, Liudo Apana

vičiaus, Mikasės Anelauskienės, 
Liudo Ašniegos, Raulo Biekšos, 
Adomo Hako, Vine Grebliko, Anta
no Gaidžio, Kazio Geležinio, Petro 
Gelumbausko, Onos Galimytės, 
Antano Garbausko, Vinco Jakimai- 
čio, Stasio Jackūno, Povilo Juškos, 
Broniaus Kudžmos, Kazio Kursono, 
Stasio Kiršino, Antano Kučinsko, 
Prano Kvietkausko, Kosto Liučins- 
ko, Juozo Lažauminko, Jono Mar
kevičiaus, Prano Maksvyčio, Anta
no Merkelio, Jurgio Plepio, Prano 
Pajaujo, Broniaus Raškausko, Ju
liaus Sakalausko, Antano Šaltono, 
Juozo Šiaučiulio, Juozo Šalkausko, 
Juozo Skoros, Vlado Stankaus, 
Alberto Sttakeno, Juozo Tamulyno, 
Kazio Valaičio, Juoze Venckaus, 
Petro Vičo, Elenos ir Petro Vištar- 
tų.

į
L

TRŪKSTA PILNŲ VARDŲ
V. Bartkaus, J. Bražiuko, J. Eig- 

mino, K. Griškonio, J. Markevi
čiaus, V. Šeivos, A. Vitkūno, J. 
Vengro, Z. Baranauskienės, R, Du- 

binskaitės, J. Gečo, J. Kernazicko, 
M. Pisavockio, J. Tamulaičio, P. 
Veikšros, A. Vyšniausko.

• * •
Siunčiant prašytus duomenis, 

gerb. akcininkai, arba skyrių val
dybos, pagal galimybę prašomi pa
žymėti senųjų akcijų numerius.

Rašyti. Lietuvių Namų B-vė, 
43, Holland Park, London, W. u.

Bradfordas Nottinghame. Liepos 
men. ig d. 6 val. p.p. Sycamor Rd. 
Klubo patalpose Bradfordo lietuvių 
vaidybos studija „Atžalynas“ stato 
pagarsėjusią 5 veiksmų komediją 
„Slidus pusmilionis“

Visus vietos ir apylinkių lietu
vius kviečiame atsilankyti. Po vai
dinimo linksmi Šokiai.

Notfinghamo Apygardos valdyba

SUSIORGANIZAVO 
KANADOS LIETUVIAI 

PRANYS ALŠĖNAS
Ilgėliau užtrukęs Kanados lie

tuvių persiorganizavimas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pa
grindais. pagaliau, išsisprendė 
teigiamai ir gražiai. Š'ų metų ge
gužes 24 d. įvyko rinkimai į Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybą ir šiuo metu jau 
turimi galutiniai balsavimų duo
menys. Iš viso Kanadoje išrinkta 
4<’ Tarybos atstovų, kurie greitu 
laiku turės suvažiuoti į pirmąjį 
posėdį ir nusistatyti veikimo gai
res. Jų, žinoma, laukia didelis ir 
sunkus, bet, kartu, garbingas 
darbas.

Čia norisi patiekti išrinktųjų 
Tarybos atstovų sąstatą pagal 
rinkimines apygardas.

ONTARIO APYGARDA
Tai viena iš didžiųjų apygardų. 

Joje išrinkta 28 atstovai. Pagal 
balsų gavimo daugumą, išrinkti 
šie asmenys:

1. Kun. Dr. J. Gutauskas,
2. Dr. A. Šapoka,
3. Dr. A. Pacevičius,
4. Prof. Dr. A. Zubrys,
5. K. Grigaitis,
6. Prof. Dr. A. Paplauskas-Ra- 

mūnas,
7. Dr. A. Šidlauskaite,
8. J. Matulionis,
9. O. Indrelienė,

10. Kun. Dr. J. Tadarauskas,
11. P. Vaitonis,
.12. P. Alšėnas.
13. Dr. A. Juozapavičius,
14. M. F. Yokubynienę,
15. J.R. Simonavičius.
16. Ą. Meilus,
17. J. Yokubynas,
18. Kun. P. Baniūnas,
19. St. Prapuolenytė.
20. Dr- J. Yčas,
21. Inž. P. Čeponis,
22. J. Gaižutis,
23. Inž. A. Šalkauskas,
24-. K. Lukošius,
25. H. Stepaitis,
26. Inž. J. Sližys,
27. S. Treigys, ,
28. J. Monkuvienė.

QUEBECO APYGARDA 
Išrinkti 7 atstovai:

1. M. Arlauskaitę,
2. P. Juškevičienė,
3. J. Kardelis,
4. Kun. K. Riekus,
5. P. Lukoševičius,
6. K. Andriuškevičius,
7. K. Toliušis.

VAKARŲ APYGARDA
1. P. Šiugždinis,
2. A. Kantautas,
3. J. Juškaitis.

MANITOBOS APYGARDA
1. J. Činga,
2. M. Januška.
Pastaba: Manitobos apygardo

je dar įvyks napildomi rinkimai, 
nes liko nebalsavę 125 asmenys, 
daugiausia apylinkės lietuviai ūki
ninkai, kuriems leista balsuoti 
paštu. Šios apygardos dviejų 
kandidatų išrinkimo galutiniai 
rezultatai paaiškės liepos mėn. 
pirmomis savaitėmis. Pirmųjų 
apygardos rinkimų metu išrinktų 
atstovų sąstatas dar gali pasi
keisti.

Tuo pačiu tenka pasidžiaugti 
Kanados lietuvių padarytu orga
nizaciniu progresu ir išrinktie
siems į Tarybą tenka palinkėti 
sėkmingo darbo. P- Alšėna

GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI

„Trylikos nelaimių“ ir ,,Didžiųjų 
atgailų“ autoriaus rašytojo R. Spa
lio naują knygą „Gatvės berniuko 
nuotykius“ (jos ištrauka buvo 
spausdinama „Br. Lietuvyje“) lei
džia „Tremtis“. Knyga pasirodys 
rugsėjo mėn. pabaigoje ar spalio 
pradžioje. Tai bus stambus leidi
nys, per 500 puslapių, ir įrištas, 
kaip ir kiti „Tremties“ leidiniai. 
Knygos kaina 2 svarai.

Kas užsisakys ir sumokės jos kai
ną ’ki rugpiūčio mėn. galo, bus lai
komas garbės prenumeratorium.lie- 
tuviškos spaudos talkininku trem
tyje, ir tų pavardės pagal gautąją 
eilės tvarką bus išspausdintbs kny
goje.

Didž. Britanijoje prenumeratą 
priima K. Barauskas (12, Mayfield 
Rd., Eccles, Manchester).

O knyga ir jaunimui ir senimui 
miela, ypač jaunimui — tiesiog už
krečiama.

IŠ AMERIKOS ATPLAUKIA
siuntinėlis su nauja knyga — No

belio premijos laureato švedo P. 
Lagerkvist geriausiu romanu „Ba- 
rabas“. Išleido „Terra“. Kaina 11 
šil. Užsisakyti pas K. Barauską 
(12, Mayfield Rd., Eccles, Man
chester). Greit išeina ir A. Munthe 
„San Michele knygos“ II dalis. Iš 
Vokietijos laukiama J. Savickio 
„Šventoji Lietuva“.

TOLIMIEJI KVADRATAI
Trijų iš Lietuvos pabėgusių vy

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

Gerb. narį Juozą Maslauską ir 
Miss J. Moltram, sukūrusius šeimos 
židinį, sveikina ir linki saulėtų 
dienų

Darley Moor Lietuviai

PROFESINĖS SĄJUNGOS 
IR MES

Esant bedarbei, pasitaiko, kad 
užsieniečiai darbininkai buvo pir
mieji iš darbo atleisti, nors jie buvo 
lygiai geri, ar net geresni darbiniu, 
kai už anglus.

Toks elgesys, žinoma, padaro 
niekiniu vyriausybės pažadą, kad 
po trijų metų, Europos savanoriai 
darbininkai sulyginami su britais. 
Tuo pažadu remdamasis, DBLS 
centras kreipėsi į Darbo Ministeriją 
autoretetingai šį reikalą išaiškinti. 
Kaip jau praeitame „BL“ numery 
buvo rašyta, Darbo Ministerija 
paaiškino, kad vyriausybė E.V.W. 
tikrai sulyginanti su britų darbinin
kais, bei kai kuriuose pramonės 
šakose profesinės Sąjungos turi su
dariusios su darbininkais kolekty
vines sutartis, kurios pažymi, kad 
tais atvejais, kada dėl kurių nors 
priežasčių yra reikalinga atleisti 
darbinnikus, užsieniečiai darbinin
kai tori būti pirmieji atleidžiami.

Darbo Ministerija neturi teisės 
tokių sutarčių pakeisti. Taipgi tuo 
mėtai, -kada dar 'buvo svarstomas 
DP įleidimas į šį kraštą, vyriausy
bė susidūrė su prof, sąjungų pasi
priešinimu.

Vyriausybė turėjo nuraminti są
jungas ir įtikinti, kad vietiniai dar
bininkai nė kiek nenukentės dėl 
DP įsileidimo į šį kraštą.

Nors šitokia prof, sąjungų laiky-- 
sena yra pasityčiojimas ir paneigi
mas pačių svarbiausių prof, sąjun
gų principų, kuriuose sakoma apie 
visų pasaulio darbininkų solidaru
mą ir broliškumą, bet tai tik graž- 
bilystė. Faktas lieka faktu ir yra 
klausimas, ar įmanu tai pakeisti ir 
kaip?

Greito ir trumpo kelio čia nėra. 
DBLS centras, ar kuri kita įstaiga, 
čia mažai ką gali padaryti, išsky
rus padėties išaiškinimą — ir pata
rimų nurodymą. Visą kitą turi at
likti patys lietuviai ir kiti užsienie
čiai darbininkai. — Įsijungdami į 
profesinių sąjungų veiklą ir akty
viai ten dalyvaudami. Šitas patari
mas yra duodamas, išeinant iš gry
nai praktiškų mūsų interesų.

Būdam’ prof, sąjungų nariais, 
galėsime ten savo interesus ginti, 
nuteikti vietinius darbininkus nums 
palankia linkme ir bent dalinai at
sverti komunistų itaka profsąjun
gose. Privalome išaiškinti ir savo 
pavyzdžiu įtikinti kitus, kad mes 
esame ių draugai, tokio pat pasau
lin darbo žmonių brolijos nariai ir 
tik komunistinės Rusitos agresiios 
pasėkoje, atsidūrė svetimam krašte.

Turime išaiškinti, kad nedarbas 
mums yra žymiai skaudesnis, negu

MANCHESTERIO
KLUBAS

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS STOVI ANT 

TVIRTŲ KOJŲ
Prieš keletą metų, kai tremtiniai 

rinkosi į Manchester! ir jo apylin
kes, savaitgaliais vieni nuolat, o 
kiti rečiau susirasdavo sau priebegą 
Lietuvių Socialiniame Klube — ma
žame lauželyje prie, didelės gatvės. 
Vienas kambarys apačioje, ir ten 
prisigrūsdavo ragautojų, o vienas 
kambarys viršuje — ten ilgainiui, 
nupūkščius dulkes, būdavo posė
džiaujama, tariamasi, organizuoja
ma, net repetuojama. Geri buvo lai
kai!

Tik vis nušvisdavo akys, kai bū
davo pradedama kalbėti apie nau
jus lietuvių namus, kokį nors skly
pelį su barakais. Anuometinis Klu
bo pirmininkas S. Misiukevičius, 
tėvas J. Muraška, P. Puodžiūnas, 
jaunasis J. Orentas — tie tiesiog 
sirgo šita erdvesnės pastogės idė
ja: kiekvienas penas, šilingas ir 
svaras busimiesiems namams, ir 
namams.

O paskui nupirko namus. Ne bet 
kokius, o namus kaip reikiant. Ne 
vieni kurie nupirko, beit visi — se
nieji ir naujieji ir ten užvi
rė gyvenimas: šoko, dainavo, 
gėrė, rinkosi, tarėsi, o vėliau jau 
ir barėsi ir vis dar tebekalbėjo apie 
svarus ir penus, kol išmokėtos sko
los, o patys namai viduje įsigijo 
visiškai kitą išvaizdą.

Bet per tą laiką nemaža kas pasi
keitė. Dalis lietuvių išvažinėjo ge
resnių žemių ieškoti, dalis pavargo 
ir pasitraukė iŠ akiračio, o dalis pa
gal savo planus (kaikas ir pagal 
svetimus) tebejuda.

Pats Liet. Soc. Klubas, pačioje 
pradžioje turėjęs vadovaujamąjį 
vaidmenį, grojęs pirmuoju smuiku, 
ilgainiui užleido pozicijas kitiems 
vienetams. O dabar jis vėl užima 
pozicijas, nes nebėra kam dorai 
užimti. Tik ta viena Manchesterio 
skyriaus vadovybė dar kiek pašoki- 
nėja patrepinėja. bet ir tai dažniau
sia tik tada, kai išgirsta, kad kas 
nors ruošiasi ką nors daryti — tuo- 

vietiniams darbininkams, kurie čia 
amžiais gyvena ir yra įsikūrę, turi 
giminių ir pažįstamų ir, svarbiau
sia, gyvena savam krašte.

Tarptautinių darbininkų solida
rumas reikalauja,, kad darbininkai 
turį vienas už kitą užstotli, vienas 
kitą nelaimėje remti.

Šitoks aktyvus lietuvių dalyvavi
mas profsąjungose, ne tik gali 
mums asmeniškai būti naudingas, 
bet tuo pačiu bus pasitarnauta ir 
Lietuvai, pravedant už ją netiesio
ginę propagandą. Tai yra vienas tų 
būdų, kuriame gali visi dalyvauti.

Nereikia laukti greitų rezultatų— 
anglas yra lėto charakterio asmuo, 
bet pamažu šio ft> galima šiuo keliu 
pasiekti. Pagaliau kas liečia mūsų 
teisių apgynimą tose srityse, kurios 
nėra vyriausybės kompetencijoj tai 
yra vienintelis kelias atsiekti pozi. 
tyvių rezultatų.

Prof. Sąjungos savo nariams gali 
padėti ne tik nedarbo atvėiais, bet 
ir įvairiais kitais atsitikimais, ką 
jau kai kurie lietuviai turėjo progos 
patirti.

Komunistinei propagandai atrem
ti mes gi būsime gyvi iųi skelbiamo 
melo griovėjai ir tikrojo gyvenimiš
ko komunizmo darbų liudininkai.

B. Lauksodis
KODĖL NĖRA IŠKABOS

Daug dienų prabėgo, kaip lie
tuviai turi savo namus Londone. 
Nemažai buvo ir rašyta apie tai, 
buvo net ir šašelis atspauzdintas 
..Britanijos lietuvyje“.

Nuvažuoju Londonan ir sakau. 
Taxi! Nuvežkite mane į Londno 
Lietuvių Namus 43, Holland Park. 
Sustojo taxi, išlipau Nr. 43, bet 
jokio parašėlio, net ir asmeniškos 
rekomendacijos nesimato.

— Ne, nę šitas — šakau.
— Gal padarėte klaidę, gal Hol

land Park Rd? — Klausia šofe 
ris.

— Vežk į Holland Park Rd. — 
Sušukau jam.

Jei būčiau turėjęs stirnakojį, 
būčia kirtęs tam, kas duris ati
darė. Deja neturėjau, o jis teisi-, 
nosi, girdi, ne, ne, ne aš tuo kal
tas ! Užtenka to, kad Nr. 43 no
rime jog langai nereikėfų remon
tuoti ir tt.

Ne gerbiamieji, to neužtenka. 
Čia ne privatūs namai! Londono 
Liet. Klubas pasipuošęs net Vy
timi iš lauko. Jam nereikalingas 
langų remontas! Gal del to, kad 
jie gyvena Didvyrių gatvėj ?

Liet. Namų Akcininkas. 

met ji paknopstom puola lūžo plyšo 
užbėgti ir užrėkti, kad čia jos teisė. 
Žinoma, tos bet kurios teisės nie
kas jau jai visi metai nebeginčija: 
tegu, ką gi, darbo nepritruks nė 
vienam, kad tik darbininkų būtų!

NARIŲ MAŽĖJA, BET 
TVARKA STIPRĖJA

Nors kai kuriuos jau aptartus 
sumanymus perleisdamas Manches
terio skyriui, kai jis išgirdęs įsigei
džia paraleliai vykdyti, Mancheste
rio Lietuvių Soc. Klubas, galutinai 
apsitvarkęs ir viduj ir kieme, vis 
stipriau užima tikrai padorias ir 
nuosaikumu grindžiamas lietuviš
kumo ir kultūrines pozicijas.

Naniaža margų duomenų iš Klu
bo praeito pusmečio veiklos birželio 
29 d. susirinkime iškėlė Klubo val
dybos atsakingieji nariai savo pra
nešimuose.

Klubo pirmininkas L. Venckus 
savo pranešime nurodė, kad dėl 
emigracijos mažėja narių skaičius. 
Me.ai pradėti su 231 nariu (195 vy
rai ir 36 moterys), b per tą pusmetį 
išvažiavo 14 (12 vyrų ir 2 moterys). 
Kadangi nemaža yra netvarkingų 
narių, nesumokančiu nario mokes
čio, tai gavusi susirinkimo šiam 
reikalui įgaliojimus valdyba mėgins 
pačius netvarkinguo. ius persijoti.

Vidaus gyvenime kiekvienas ne
tvarkos pasireiškimas stengiamasi 
užgniaužti. Keli triukšmingesnieji 
suspenduoti, keli įspėi, o vienam1 
nariui, kuris pats ryžosi tvarką pa
laikyti, valdyba padėkojo.

KARALIŠKOJI PADĖKA 
UŽ UŽUOJAUTĄ

Kur tik lietuviškas reikalas šau
kia, Klubo valdyba vis skuba atsi
liepti.

t ais Klubą:: yra senųjų ir naujų, 
jų ateivių organizacija, tad šiuo 
metu vėl mėginama atgaivinti ir 
sustiprinti buvusius ryšius su kito
mis senųjų lietuvių kolonijomis. 
Susitarta su glazgoviečiais, kurie 
rudeniop lankysis Manchesteryje, 
o manchesteriečiai ekskursuodami 
vyks į Glagovą (ekskursiją į Glas- 
govą pagaliau pasiėmė ruošti Man
chesterio skyrius, tad Klubas atski
rai neberuoš).

Pačiame Manchesteryje senųjų 
išeivių čiagimis jaunimas, daugiau
sia jau tik angliškai temokąs ir kiek 
atokiau laikęsis, pats susiorganiza
vęs į jaunųjų lietuvių draugiją, 
pradėjo palaikyti ryšius su Klubu.

Klubo patalpomis, žinia, naudo
jasi visi lietuviškieji vienetai, ku
riems tik reikia, o nuo Kalėdų šio
je pastogėje pradėjo prisiglausti ir 
latviai. .

Klubas yra British Council for 
Aid to Refugees narys, mokąs na
rio mokestį ir turįs savo atstovą — 
A. Pakalnį — tos tarybos komitete.

Kai iškilo reikalas protesto raš
tais kreiptis į J.T.O. atstovus Pa
ryžiuje, Klubo valdyba gyvai atsi
liepė į tą šauksmą net keliais raš
tais.

O kas būdamas Klube nepatin
gės pasikelti į skaityklos kambarį, 
ten sienoje ras įrėmintą gedulingą 
padėką. Tai Didž. Britanijos ka
ralienės vardu dėkojama Klubo val
dybai ir šios vietos lietuviams, už 
pareikštą užuojautą ryšium su jos 
tėvo karaliaus Jurgio VI mirtimi.
KLUBAS —„KOVO“ GLOBĖJAS

Didesnės salės, tiesa, Klubui kaip 
ir trūksta, bet savybės •parengi
mams. vietos užtenka. "Užgavėnių 
vakaras sutraukė tikrai apsčiai lie
tuvių ir pačius rengėjus nustebino 
gausumu. Kad jau ir nebe taip gau
siai lankomi, tokie parengimai da
bar ruošiami kas mėnuo. Balandžio 
26 d. buvo suruoštas lietuviškos 
muzikos plokštelių vakaras, pasi
naudojant A. Gaidelio rinkiniu. 
Kovo mėn. buvo užsukęs iŠ Škoti
jos D. Kaniauskas ir padainavo ku
pletų. Birželio 28 d. koncertavo 
akordeonistas Kulvietis. Artimoje 
ateityje grįžęs iš kelionių po Brazi
liją ir kitas įdomias vietas J. Mu
raška ruošiasi pasidalyti įspūdžiais.

Jau buvo minėta, kad Klubą-, pa
skyrė lėšų ir priperka savo bibliote
kėlei knygų ir užsako lietuviškus 
žurnalus. Jis taip pat paskyrė 20 
svarų kryžiui statyti, o dabar 7 sva
rus vietiniam jaunimui paremti, 
kuris vyksta į stovyklą; taip pat 
paremia bėdon atsidūrusius narius.

O dabar, šito susirinkimo proga, 
Klubas pasiėmė globoti sporto klu
bą „Kovą“, kuris, iširus Sporto Są. 
iai, kad ir pilnas pergalių ir laimė
jimų, buvo bepasiliekąs lyg ir naš
laitėlis be močiutės ir tėvelio.

lau buvo bekyląs klausimas, kad 
Klubas turėtų imtis iniciatyvos 6r- 
ganizuoti Manchesteryje chorą, bet 
susirinkirųe pasklido žinių, kad ši
tokį uždavinį esąs pasiskyręs sau 
ir Manchesterio skyrius...

NAUJA, BET SENA VALDŽIA
Pasirodo, kad toli gražu ligi tie

sas, jog visokiai veiklai tereikia, 
kad būtų Jurgis, ant Jurgio—kepu
rė. o po kepure — nors ir puodynė. 
Klubo valdyboje būta ne tokio tipo 
žmonių. Būta gyvų žmonių. Pirmi
ninkas daugiausia dėkojo sekreto
riui J. Bendoriui, kad jo visur bū
nama ir viskuo rūpinamasi, o taip 
pat A. Kuzmickiui, V. Šaučiuliui, 

K. Lukoševičiui, Orentams, A. Pa
kalniui, A. Gaideliui, Kulviečiui ir 
kitiems, taigi darbas remltas nuo
širdžia talka

Klubo pirmininku ir kitam pus
mečiui išrinktas L J Venckus, vicep. 
Pr. Puodžiūnas, ižd. J. Muraška, 
sekr. J. Bendorius. Kitų valdybos 
narių daugumas buvo perrinkta.

Kad staigiai neužkluptų juoda 
diena, Klubas sudaro tam tikrą at
sargos kapitalą. O kol kas vis dar 
šviesiai žiūri į ateitį, nes jau spėjo 
sumokėti valstybinius mokesčius 
už visus šiuos metus ir dar išbalan
savo arti 200 svarų pelnė per šį 
pusmetį. K. Barėno.s

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

(Tęsinys)
KAI KURIŲ OLIMPINIŲ 

LAIDINIŲ REKORDAI
Nežinau, ar yra pasaulyje me

chaninių žaidimų, kurie suteik
ti! mums dėdesnio džiaugsmo, su
sijaudinimo, įsitempimo, užsimir
šimo, kaip stebint, bėgiktis, uži
mant startavimo pozicijas ir lau
kiant starto ženklo, kaip stebint 
5000 metrų bėgikus, artėjant prie 
finalo ir matant, kaip vienas jų 
prąsiveržia į priekį ar sutinkant 
triukšmingu riksmu lydintį Ma
ratono bėgiką ir stebint jį nubė
gusį 42 km. vos, pasiekiant už ke
lių šimtų metrų esančią baigmę. 
Visa tai reikia pamatyti ir pergy
venti. *

Fotografijos ir bėgimų laiko 
pasekmės pasako tik pusę istori- 
' - s kartais-dramos.

Deja, neturime čia pilnom isto
rijom pakankamai vietos, todėl 
„B.L.“ skaitytojai turės pasiten 
kinti tik laiko pasekmėmis. Visuo
se paduotose pasekmėse specialiai 
išle:dau 1948 m. rezultatus, kad 
skaitytojai patys surastų juos ir 
palygintų su ankstyvesniais rezul
tatais.

100 METRŲ:
Pasaulio rekordas — 10.2 sek. 

■— J. C. Owens, H. Davis. N. H. 
Ewell (visi J A.V.). L. LaBeacn 
(Panama) ir E. McD. Bailey (D. 
Britanija).

Olimpinis rekordas — 10.3. sek. 
J. C. Owens (J.A V.).

1896 m. T. E. Burke (JAV) 12 
sek ; 1900 m. F. W. Jarvis (JAV) 
11 sek; 1904 m. A Hahn (JAV) 
11 sek ; 1908 m. R. E. Walker (P. 
Afrika) 10.8 sek; 1912 m. R. C. 
Craig (JAV) 10.8 sek; 1920 m.
C. W. Paddock (JAV) 10.8, sek: 
1924 m. H. M. Abrahams (Angli
ja) 10.6 sek; 1928 m P. Williams 
(Kanada) 10.8 sek: 1932 m. E. 
Tolan (JAV) 10.3 sek; 1936 m. 
J. Owens (JAV) 10.3 sek.

200 METRŲ:
P. r. 20.2 sek. — M. Patton 

(JAV). O. r. 20.7 sek. — J. 
Owens (JAV).

1900 m. J. Tewkesbury (JAV)
22.2 sek; 1904 m. A. Hahn (JAV) 
21.6 sek ; 1908 m. R. Kerr (Ka
nada) 22.4 sek: 1912 m. R. C. 
Craig (JAV) 21.7 sek; 1920 m. 
A. Woodring (JAV) 22.0 sek; 
1924 m. J. Schole (JAV) 21.6 sek ; 
1928 m. P. Williams (Kanada)
21.8 sek; 1932 m. E. Tolan (JAV)
21.2 sek; 1936 m. J. Owens (JAV) 
20-7 sek.

400 METRŲ:
P. r. 45.8 sek. — V. Rhoden 

(Jamaika). O. r. 42.2 sek. — 
W. Carr (JAV) ir A. Vint (Ja
maika).

1896 m. T. E. Burke (JAV)
54.4 sek ; 1900 m. M. Long (JAV)
49.4 sek; 1904 m. H. Hillman
(JAV) 49.4 sek; 1908 m. W. 
Halswelle (D. Britanija) 50-0 sek; 
1920 m. E. Rudd (P. Afrika) 49.6 
sek; 1924 m. E. Liddel (D. Bri
tanija) 47.6 sek; 1928 m. Barbuti 
(JAV) 47.8 sek ; 1932 m. W. Carr 
(JAV) 46.2 sek ; 1936 m. A. Wil
liams (JAV) 46.5 sek.

800 METRŲ:
P. r. — 1 min. 46.6 sek. — R. 

Harbig (Vokietija). O. r. — 1 
min. 49-2 sek. — M. Whitfirld 
(JAV).

1896 m. E. Flack (Australija) 2 
min. 11 sek; 1900 m. A. Tysoe 
(D. Britanija) 2 min. 1.4 sek; 
1904 m. J. Lightbofy (JAV) 1 
min. 56 sek; 1908 m. M. W.
Sheppard (JAV) 1 min. 52.8 sek: 
1912 m. J. Meredith (JAV) 1 min.
59.9 sek; 1920 m. A. Hill (D. Bri- 
tnija) 1 min 53.4 sek; 1924 m.
D. Lowe (D. Britanija) 1 min. 
f2.4 sek: 1932 m. D. Lowe (D. 
Britanija) 1 min. 51.8 sek; 1932 
m. T. Hampson (D. Britanija) 1 
min. 49.8 sek; 1936 m. J. Wood
ruff (JAV) 1 mini 52.9 sek.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠK PAAUKOTI 
KOVO KELIONEI 
PRANACŪZIJON
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LIETUVIU BENDRUOMENE VOKIETIJOJ zidentas Trumanas matydamas, kad 
naujai priimtasis imigracijos įsta
tymas yra netobulas jį vetavo ir ne-

DĖDĖS ŠAMO ZEMEJ
CENTRINE VISŲ TREMTINIŲ 
ORGANIZACIJA VOKIETIJOJE
Liepos mėn. pradžioje pirmą kar

tą susirenka posėdžiui Muenchene 
centrinės tremtiniu, organizacijos 
Valdyba. Organizacijos angliškas 
pavadinimas Central Association of 
Foreign Refugees in Germany. Ją 
steigiant dalyvavo 17 tautybių at
stovai, bet atstovaujamų tautybių 
skaičius dar padidės. Valdybą suda
ro o žmonės su pirmininku vengru 
buv. generolu H. Sonyj ir generali
nių sekretorium lenku Suchecki. 
Pabaltijo tautomis vadobyje rezer
vuota viena vieta. Pabaltijo Centro 
Tarybos nutarimu ją užimti dele
guojamas VKV pirmininkas, Pr. 
Zunde. Pr. Zunde dalyvaus ir pirma, 
me šios organizacijos valdybos po
sėdyje.

X BALFO PIRMININKO, KAN. 
PROF. J. B. KONČIAUS VEIKLA 

VOKIETIJOJE
Birželio mėn. pabaigoje kan, J.B. 

Končius, kartu su J.E. vyskupu 
Brizgiu, lankėsi Wuerttembergo 
krašto vidaus ir pabėgėlių reika
lams ministerijose. Su vidaus rei
kalų ministeriu Ulrich bei jo refe. 
rentų, o taip pat su ministeriu pa
bėgėliams ir karo sužalotiems E. 
Fiedler, tartasi lietuvių grupės 
koncentravimo ir perkeldinimo rei
kalais. .Pasimatyme kan. Končius 
plačiai išdėstė Balfo veiklos svarbą 
praeityje, kai ir jo pastangomis pa
vyko iš Vokietijos iškeldinti apie 
45000 lietuvių. Likusiųjų Vokieti
joje lietuvių globa būtų efektinges
nė, jeigu lietuviai būtų koncent
ruoti vienoje vietovėje arba provin
cijoje.

Pasikalbėjime ir vėliau įteiktame 
memorandume ministeriu dėmesys 
atkreipiamas į galimybę dalį lietu
vių!, o ypač jų švietimo įstaigą, 
Diepholzo gimnaziją, įkurdinti da
bar neužimtuose IRO pastatuose

Krašto Valdybą Hannoveryje. Ilga
me pokalbyje su KV pirmininku, 
Pr. Zunde, buvo aptarti visi ti ero
tinių aktualūs reikalai ir ateities 
planai, paliečiant taip pat vokiečių 
planuojamus įstatymus, kiek jie ga
li būti veiksmingi tremtinių gyve
nime. Mr. Pearman-Wilson apžiūrė
jo lietuvių organizacijų būstinės 
patalpas ir susipažino su centre at
liekamais darbais.

PROF. DR. BRILL KALBA 
BIRŽELIO 14 D. MINĖJIME

Prof. Dr. Brill yrą Vokietijos par
lamento narys, Europos Tarybos 
Strassburge narys ir Europos Są
jūdžio Vokietijoje vykdomojo komi
teto pirmininkas. Jo pabaltiečių 
minėjime Bonnoje pasakytoji ryž
tinga kalba turi programatinio svo
rio ir verta didelio dėmesio. Čia pa
duodame jo kalbas santrauką:

Europos Sąjūdis Vokietijoje yra 
ir nori būti reikšmingesnis kaip 
Europos Taryba Strassburge. Pa
baltijo tautų, kitų Europos tautų 
ir Europos Sąjūdžio Vykdomojo 
Komiteto interesai ankštąi tarp sa
vęs sijasi. Dalies Vokietijos likimas 
yra tas pats kaip ir Pabaltijo kraš
tų. Joje siekiama tų pačių tikslų 
kaip ir Pabaltijy. Mūs, vokiečių 
politinis siekimas turėtų būti at
gauti kraštų laisvę. Ir pačią Vokie
tiją, jos visumoje, reikia reorgani
zuoti. Yra svarbu rasti santykį tarp 

"Vokietijos ir rytų1 tautų. Reikia at- 
sipalaidoti nuo restauracijos idėjų 
ir nuo praeities šabloninės galvo
senos. Sunkūs praktiški uždaviniai 
bus išrišti tik tada, kai visus apims 
didžioji Europos idėja. Naujoji tau
tų tvarka yra galima tik demokra
tiniu pagrindu Europos Sąjūdžiui 
visos Europos tautos yra lygiatei
sės. Bolševikų tironijos piramidės 
sugrius, kai žmonių sielose užvieš
pataus laisvės troškimas.

pasirašė. įstatymas vėl grąžintas 
į atstovų rūmus peržiūrėjimui, 
pataisymui ir papildymui.

Amerikos lietuviai pavieniai ir 
organizacijos rašė prašymus sena
toriams ir kongresmanams, kad bū
tų priimtas tas specialus įstatymas, 
kuriuo dar 300.000 išvietintų asme
nų galėtų atvykti į Ameriką. Jei 
minėtas įstatymas būtų priimtas, 
tai dar apie 10.000 lietuvių galėtų 
atvykti į Ameriką.

Dabartinis imigracijos įstatymas 
mums lietuviams buvo irgi labai ne
mėgiamas. Lietuvos kvota tebėra 
ta pati tik 3S6 žmonės į metus. Pu
sė Lietuvos kvotos (sąskaiton paė
mus įsileistuosius tremtinius) yra 
išnaudota iki 2087 metų, šiuo atve
ju Amerikon gali įvažiuoti tik 193 
žmonės kilę iš Lietuvos. Tuo tar
pu užregistruota kilmės iš Lietuvos 
žmonių, norinčių imigruoti Ame
rikon sulyg Lietuvos kvota virš 
12.000 asmenų.

Netolimoje ateityje sužinosime 
gal naujai peržiūrėtasis imigraci
jos įstatymas mums suteiks dides
nes galimybes imigracijai į Ameri
ką.

DAUGIAU MĖSOS IR 
ARBATOS, MAŽIAU SVIESTO

Mitybos ministeris Lloyd Geor
gė pranešė, kad mėsos nuo liepos 
20 d. porcijos padidėsiančios 2 d.

Nuo liepos 13 d. arbatos galima 
bus gerti pusę uncijos daugiau. 
Buvo dvi uncijos, dabar dvi su 
puse.

Nuo rugpiūčio 10 d. sviesto nor
mos sunažinamos viena uncija. 
Atseit, nuo paminėtos dienos 
sviesto savaitinė norma bus tik 2 
uncijos. ( Buvo 3) Tuo pačiu lai
ku margarino, normos viena unci
ja padidamos.

DIDVYRIŲ ŽYGIS TEGUL 
MUS SUJUNGIA

Tokiu atsišaukimu Amerikos Lie
tuvių Tarybos Čikagos skyrius 
kreipiasi į lietuviškas organizacijas 
ir pavienius asmenis, kviesdamas 
visas dalyvauti mūsų transatlanti
nių lakūnų Dariaus-Girėno pager
bime, dalyvauti ir pasirodyti vi
siems, kad mes lietuviai kupini sa
vo tėvynės meilės sugebame savo 
didvyrius pagerbti ir tinkamai su
glausti gretas siekiant tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimo. Lakūnų tra
giško žuvimo 19 metų sukakties 
pagerbimas įvyksta liepos mėn. 
13 d. Pagerbimą organizuoja Da
riaus-Girėno legionieriai posto ko. 
manderio J.L. Paukščio vadovybėje.

Darius ir Girėnas skrido pasiau
kodami Tėvynės Lietuvos garbei 
išaukštinti. Mes jų testamento vyk
dytojai lietuviai, grumdamiesi už 
tos pačios tėvynės garbę jos Ne
priklausomybės atstatymą, negali
me sukti į tuos kelius, kurie mus 
skiria, bet žengti tais keliais, kurie 
veda tik į lietuvišką vienybę. Tą 
pabrėžiant dalyvaus didvyrių pa
rengime visos Čikagos lietuvių or. 
ganizacijos su vėliavomis, pavie
niai asmenys iš Čikagos ir apylin
kių. Lietuviai aukštieji pareigūnai, 
esantieji Amerikos valdžios tarny
bose, lietuvių spaudos redaktoriai 
ir kviestieji anglų spaudos atstovai. 
Garbės svečiais bus aukštieji vieti
nės valdžios atstovai.

Visi susirinks į nurodytą vietą iš 
kurios eisena, orkestro garsams pa. 
lydint, nužygiuos iškilmėms prie 
Dariaus-Girėno paminklo Čikagoje.

TEN GERA, KUR MUSŲ NĖRA
„Sostinėje“ Čikagoje, dažnai at

klysta žinių iš įvairiuose pasaulio 
kraštuose esančių lietuvių gyveni
mo. ' Jos atsispindi liūdna buitimi, 
kurių santrauka sudarus išeina: 
„Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau

sparnus paukščio, kad turėčiau...“ 
Tačiau, deja, ir nulėkti nebara kur. 
Tėviškėlė dar pavergta, o šiaip 
kur benuskrisi visvien ne į savo 
namus, nei tėvelis, nei močiutė ne
priglaus savo ranka...

Iš Australijos rašo, kad tenykščio 
klimato sąlygos ir visa gamtos ap
linkuma europiečiui labai sunkiai 
pakeliamos. Daugelis labai norėtų 
išsikelti Amerikon ar Kanadon, ta
čiau deja kol kas bemaž neįmano
ma.

Venezuejoje būdami nusiskun
džia, kad darbai mažėja, pragyve
nimas vis brangsta, net daugelis 
importuojamų maisto produktų pra
deda nesirodyti krautuvėse. Laukia 
dienos, kuomet bus laisvas kelias 
laisvon Lietuvon ar susidarys ga
limybės išvykti į aukso šalį Ameri
ką ar Kanadą.

Kanada, kurioje prisiglaudę ne
mažai lietuvių ateivių, atsiliepimai 
nedaro blogo įspūdžio. Naujai atvy
kusieji pradžioje, skundžiasi, kad 
yra sunku susirasti darbas. Pagyve
nę apie pusmetį ir susipažinę su 
vietos sąlygomis, darbo klausimu 
nesiskundžia, kad ir mažiau apmo
kama, bet visvien susiranda. Šie
met darbų klausimas Kanadoje 
nėra taip jau lengvai išsprendžia
mas. Dar viš yra nemaža žmonių, 
nesurandančių darbo. Kanadoje už
darbiai yra mažesni nei Amerikoje. 
Dažnas irgi norėtų persikelti į 
Amerika, bet irgi nėra lengva.

Atsiliepimuose iš Anglijos sako
ma, kad gyvenimo reikalai žymiai 
pakitėję blogojon pusėn. Labiausia 
nusiskundžia tekstilės pramonės 
sritys. Darbai tekstilės pramonėje 
nepaprastai susiaurinti. Tedirbama 
tik 2—3 dienos savaitėje. Pragyve
nimo išlaidos yra pakilusios, o už
darbiai...

Amerikoje, reikia pasakyti, kad 
ir čia ne visur midus, vynas teka... 
Kas gyveno ir dirbo žemės ūkyje,

ar dirbo pietinėse valstijose, taipgi 
nusiskundė, kad darbas sunkus, at
lyginimas mažas, tik .pragyvenimui 
beužtenka. Kadangi šiuo laiku visa 
krašto pramonė įjungta į darbą, 
kurios didžiausia produkcija skiria
ma krašto gynybos reikalams. Dar
bus su geru atlyginimu buvo vi
siems nesunku susirasti ir pramo
nėje. Tačiau, .kitu atveju, atrodo, 
kad būtų labai sunku darbo gauti. 
Tas yra buvę netaip jau tolimoje 
praeityje. Šiuo metu naujieji atei
viai kuriasi neblogai.

Perkasi namus, automobilius ir 
kitokias gyvenimui reikmenis. Ži
noma, ne grynais, bet išsimokėti
nai...

Senieji lietuviai imigrantai čia 
jau ir pasiliks su jais pasiliks ir ne
maža atvykusių iš tremties. Tačiau 
didelė dalis naujųjų ateivių pasiry
žę dar kartą „emigruoti“ tik jau 
ne į kitus kraštus, bet Neprikl. 
Lietuvon. Darbininkas uždirba pra
monėje $ 1,25 iki $ 1,50. Specialistai 
iki 2,3 dolerių ir net daugiau į vai.

Kas turi iniciatyvos ir sugebėji
mų Amerikoje gali susikurti gerą 
gyvenimą.

GERB. „BR1T. LIETUVIO“ 
BIČIULIAMS ČIKAGOJE

Vienintelis geriausiai informuo
tas lietuvių savaitraštis Europoje— 
„Britanijos Lietuvis“ pasiekia ir 
Čikagą. Jo paskirus egzempliorius 
galima visuomet įsigyti lietuvių 
knygyne „Nemunas“, 3>43. So. 
Ualsted Street, šalia Lietuvių Au
ditorijos.

Prenumeratos ar kitais „BL“. rei
kalais kreiptis prašome:

1. Vyt. Izbickas, 144, Williams St., 
Jamaica Plain, Mass., U.S.A.

2. J. Janulaitis, 3645, So. Emerald 
Ave., Chicago 9, Illinois Telef.: 
FRontier 6-3253. J. Janulaitis

prie Ludwigsburgo.
Emigracijos į Kanadą reikalais 

kan. Končius aplankė Kanados mi
sijos šefą Karlsruhe,, Mr. J.R. Ro
billard, ir sutarė su juo bendradar
biavimo sąlygas vykdant tolimesnę 
lietuvių emigraciją. Kan. Končius 
ypatingai pabrėžė US DP komisijos 
politinių sprendimų neteisingumą 
prašė jais emigracijai į Kanadą 
nesivadovauti. Mr. Robillard paža
dėjo politinį emigruojančių patikri. 
nimą atlikti savarankiškai, neatsi
žvelgiant į jau esamuš dėl tų asme
nų DP komisijos nutarimus.

Frankfurte kan. Končius aplan
kė saugumo viršininką Mr. Shafe- 
ley ir patiekė jam visą eilę atmestų
jų pagal §43 lietuvių pavardžių, 
nurodydamas faktus, visai priešin
gus tiems sprendimams. Negalėda
mas tų faktų nuneigti, Mr. Snafe- 
ley pažadėjo atitinkamai painfor. 
muoti JAV konsulatus, kuriems yra 
įteikti atmestųjų sąrašai. Atmestų
jų yra virš 2000, su šeimomis būtų 
dvigubai. Beveik visi katalikai ar 
evangelikai. Kiek jų tarpe žydų 
tautybės, negalima sužinoti. Jų są
rašai išsiuntinėti JAV konsulatams, 
bet labdaros organizacijoms, pav. 
ir Balfui, nežinomi. Kan. Končiui 
reikalaujant primygtinai sąrašų, 
Mr. Snafeley pažadėjo .atsiklausti 
Washingtone.

LIETUVIŲ JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLOS VOKIETIJOJE 
Ties Reeden, . netoli Diepholzo, 

rastas Šioje apylnkėje taip retas pu
šynėlis, primenantis Lietuvos gam
tą, ir jame, netoli gana seklaus 
ežerėlio birželio 27 d. lietuviai skau
tai įsitaisė vasaros stovyklą su 72 
stovyklautojais. Stovykla „Tau Tė
vynė“ vardu.

Šios savaitės pabaigoje atva
žiuoja ir kiti vaikai stovyklauti: 
apie 50 iš Lebenstedto ir Stoeckeno, 
kita tiek iš Neustadto, Luebecko, 
Spakenbergo ir Hamburgo. Yra dar 
daugiau pavienių vaikų, bet, juos 
surankioti savomis susisiekimo 
priemonėmis neįmanoma, o vežti 
geležinkeliais nei tėvai, nei mūsų 
neturtingos Vokietijos organizacijos 
neįstengia.

.Ir bendrosios stovyklos tikslas 
yra vaikams sudaryti lietuvišką 
atmosferą, žaidimais, pašnekesiais, 
pasakų sekimu ir dainomis juos 
auklėti ir gaivinti tautiškai ir su
pažindinti su mūsų tautos kultūri
niais bei dvasiniais turtais, ko jau
nimas, išsisklaidęs pavieniai ar sto
vyklose, jau nebepasiekia.

Stovyklos parengimu ypač nuo
širdžiai pasirūpino sielovada, Tėvas 
Alfonsas Bernatonis.. Be jo efektin
gos paramos stovykla gal iš viso ne
būtų įvykusi. Skautai Tėvui Alf. 
Bernatonių i reiškia savo nuošir
džiausią padėką ir pagarbą tokiam 
sumaniam ir energingam mūsų jau
nimo globėjui ir rėmėjui. Balfas 
prisidėjo prie stovyklų parengimo 
savo transporto priemonėmis ir 
maistu, o NCWC stipriai parėmė 
maistu, taip kad ir didesnioji bend
roji jaunuomenės stovykla bus iš
maitinta.

UNO KOMISARO 
PAVADUOTOJAS APLANKE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGAS
Birželio mėn. pabaigoje UNO ko

misaro pavaduotojas, Mr. Pearman- 
■ Wilson, aplankė centrines lietuvių 

organizacijas, Balfo įgaliotinio Vo
kietijoje įstaigą ir PLB Vokietijos

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR SKYRYBOS

Šiuo metu Londone posėdžiauja 
ir daro apklausinėjimus vyriausy
bės paskirta karališkoji komisija, 
kuri tiria vedybų ir skyrybų prie
žastis ir kitus su tais klausimais 
susijusius reikalus. Komisija, bai
gusi darbą, patieks savo rekomen
dacijas vyriausybei. Įvairūs asme
nys ir organizacijos duoda žodžiu 
ir raštu prodymus bei patarimus 
ar pageidavimus.

Pereitą sekmadienį Britanijos ka
talikų bažnyčios hierarchija pa
skelbė katalikų nusistatymą skyry
bų klausimu. Atremiamas puoli
mas, kad katalikų bažnyčia leidžia 
skyrybas, pridengtas vedybų pa- 

- naikinimo vardu. Tai yra du skir
tingi dalykai, nes vedybos gali būti 
panaikintos tik tuo atveju, jei yra 
įrodoma, kad tikros vedybos visai 
neįvyko ar negalėjo įvykti. Taip 
pvz., jei vedybos buvo prievarta 
įvykdytos, arba vienas iš vedusių
jų yra fiziškai netinkamas vedu- 
iam gyvenimui. Taip pat paneigia
ma gana plačiai vyraujanti nuomo
nė, jog turtingieji ir neturtingieji 
yra skirtingai traktuojami vedybų 
panaikinimo bylose. Tribunolui mo
ka kiek kas gali, bet tas neturi jo
kios įtakos į bylos rezultatus.

SOVIETU AGENTAI AMERIKOJ
Įtakingas ir gerai informuotas 

vokiečių evangelikų savaitraštis 
„Christ und Welt“ per kelis 
straipsnius smulkiai aprašo, kaip 
j JAV užs. reik, m-jos atsakingas 
vietas buvo įsiskverbę komun'stų 
ar jų simpatikų ir kaip slapti mi
nisterijos dokumentai buvo išda
vinėjami bolševikų agentams 
(pulk. Bykovui ir kt.). Pagaliau, 
Hissas pasidaręs tikras „Roose- 
velto rūmų agentas“, o minimoji 
afera buvusi pati didžiausioji tos 
rūšies JAV-se. Ten kom. partija 
buvo užverbavusi visą eilę žmo
nių, priklausiusių vad. „tylinč'am 
skyriui“, kuris, iš tolo atrodyda
mas komunistams net priešingas, 
faktiškai — tik labai slaptai — 
vykdydavo retai teduodamus atski
rus konkrečius uždavinius. Be 
Hisso, kitas panašus agentas bu
vęs Harry Dexter White‘as, finan
sų ministerijos pasekretoris. su
daręs 1944 m. išgarsėjusį „Mor- 
genthau planą Vokietijai sutriuš
kinti“ ir jį išdėstęs raštu. Kai 
apie ruošiamą išdavimą Valst. 
Dep.-to pasekr. Berle akis į akį

painformavo Rooseveltą, tas tik 
nusijuokė ir dar išjuokę jį patį. 
Taip Hissas buvo paliktas toliau 
8 metus dipt tarnyboj ir žymiai 
prisidėjo prie Jaltos ir kt. susita
rimų sudarymo. Neabejojama, 
jog buvo slaptų jėgų, kurios ne
leisdavo ištirti tiesos iki pačių pa 
dugnių. Net ir paskiau iškilusi His
so byla tesudarė visos tos tikro
vės tik nedidelę iškarpėte, juo la
biau, kad vėliau Hissas pasidarė 
Roosevelto patikętiniu ir galėda
vo prieiti,prie pačių slapčiausių 
JAV valstyb. dokumentų. Tuo 
tarpu H. Dexter White'as savo 
paslaptis nusinešė į karstą. Ta
čiau viena yra aišku, pastebi laik
raštis, jog garsųjį amerikiečių 
Morgenthau planą sudarę Sovietų 
agentas, prieš tai jį smulkiai ap
taręs su komunistų pogrindžiu.

Pagaliau, ir teismas paskelbė 
sprendimą: Hissas buvo pripažin
tas kaltu Žmogus, kuris sugebė
jo taip ilgai visus vedžioti už no
sies ir, veikęs „advokato“ slapta- 
vardžiu. faktiškai buvo svarbiau
sias bolševikų agentas JAV-se,

„HANSENO LIGA"
Kataliku misija Illinois valsty

bėje paskelbė, kad šiuo metu vi
same pasaulyje 4 milijonai žmo
nių serga raupsais ir tik 418.000 
yra gydomi. Daugiausiai sergan
čių raupsais yra Kinijoje ir In
dijoje. Tuose kraštuose šia baisia 
liga serga du milijonai ir du šim
tai tūkstančių žmonių, Afrikoje 
raupsuotųjų priskaitoma apie vie
nas milijonas.

Katalikų misijos vadovybė siū
lanti ateityje nebevartoti kalboje 
liga sergą asmenys, nei gydytojai 
šito apibūdinimo nemėgstą. Siū
loma šią ligą vadinti „Hanseno 
ligos"' vardu.

PREZIDENTAS 
VETAVO

Amerikos abiejuose rūmuose bu
vo svarstytas ir priimtas naujas 
imigracijos įstatymas. Jis buvo la
bai nepalankus mums lietuviams 
ir visiems Rytų Europos kraštams, 
taipgi jąu Amerikoje gyvenantiems 
nepiliečiams ir naturalizuotiems pi
liečiams, kuriuos už mažiausią pra
sižengimą imigracijos valdininkams 
buvo suteikta galia deportuoti į jų 
kilmės kraštus. Įstatymas dar yra 
ir tuo netobulas, > nes- naudojantis 
1924 metais nustatytomis imigraci
jos kvotomis, Anglijai ir Airijai 
paliktos tokios pat didelės, kurių 
jos net neišnaudoja. Neatsižvelgiant 
į pasikeitusią padėtį, kitiems kraš
tams paliktos tokios pat smulkias 
kvotos. Prezidentas Trumanas bu
vo parėmęs projektą, kuriuo ne 
spėjusieji iš Vokietijos, Austrijos, 
Anglijos ir Italiios DP 300.000 skai
čiuje galėtų įvažiuoti Amerikon be 
kvotos. Tas projektas svarstant 
imigracijos įstatymą nepraėjo. Pre-
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nors už jį teigiamai paliudijo net 
du aukščiausi JAV teismo nariai 
ir pats Achesonas atvyko į teismą 
duoti jo charakterio aprašymo. 
Kai rytojaus dieną laikraštininkai 
Achesoną paklausė, ką jis mano 
apie teismo sprendimą, tas davė 
tiesiog sensacingą atsakymą- kad 
ir koks bus antrosios teismo in
stancijos sprendimas, jis vis tiek 
nuo Hisso nenusisuks... — ir net 
pacitavo Evangelijos žodžius (Ma
to 25 p., 34-40) : „ką padarėte vie 
nam iš mano mažutėlių — man 
padarėte“. Dabar Hissas reika
lauja jo bylą perduoti iš esmės 
spręsti trečiajai teismo instanci
jai, vis tebetvirtindmas, kad nesąs 
kaltas, ir gana. Vienas iš svar
biausių liudininkų, iki 1938 m. 
pats dirbęs komunistams, paskiau 
viens iš amerikiečių „Time“ re 
daktorių (nepainoti su Britų „Ti
mes“), Whittakeris Chambers ne
seniai atspausdintuose savo atsi
minimuose viską nepaprastai dras
tiškai atskleidžia, nes ir tai, kaio 
už Hissą stojo visas Roosevelto 
elitas ir net pats galingiausios pa
sauly valstybės užs. reik, minis
teris pastatė, anot savaitraščio, 
ant kortos savo galvą. Hissas su 
savo broliu buvo tuometinio labai 
įtakingo prof. F. Frankfurterio. 
šiandien aukščiausio teismo na
rio, auklėtinis, o tada jis tas savo 
„frankfurtines dešreles“, kaip 
žmonės juokaudavo, sugebėdavo 
įstatyti, kaip gabiausius auklėti
nius. j pačias rinktines vietas.Tai 
ir sudarė nagrindinius kairiojo li
beralizmo dalinius, nes Harvardo 
Teisių Mokykla, kaip ir britų Ox 
fordas — pažymi savaitraštis, :— 
iš konservatizmo tvirtovių su lai
ku virto saloninio bolševizmo cen 
trais. Jau ten Hissas buvo pasi
žymėjęs garsiomis kalbomis prieš 
Wallstreetą ir didž: uosius biz
nius, taip pat stojimu už anarchis
tus, visų teismo instancijų pas
merktus Sacco ir Vanzetti. Be kita 
ko, visiems pavergtiesiems pra
vartu žinoti, kad Jaltos konferen
cijos metu jis buvo vienas iš svar
biausių patarčių. Galiausiai užs 
reik, ministerijoje jis buvo pas 
kirtas skyriaus vedėju, o Roose- 
veltas jam net pavedė sudaryti 
Jungtinių Tautų Chartą...

Po Jaltos ir užs. reik. min. Ste
linius pasiėmė jį kaip „nepamaino, 
mą patarėją“, galop jam buvo pa
vesta suorganizuoti pirmąją 
Jungt. Tautų konferenciją San 
Francisko mieste. Ten jį foto nuo
traukos rodo stovint tribūnoj 
tarp Molotovo ir Stetinijaus. Ta
čiau 43 m. sulaukės jis pasitrau
kė iš valdinės tarnybos ir užėmė 
kuklesnę, bet pinigingesnę vietą 
— buvo paskirtas tarptaut. Car
negie taikos instituto vedėju, ku
rio pareigas anksčiau ėjo buv. 
JAV užs. reik, ministeris ir pa- 
eųlinio garso profesorius. Vė

liau jo laukė dar didesnė karje
ra: „Christ und Welt“ rašo, kad 
jis su laiku galėjo būti paskirtas

net pačiu JAV užs. reik, ministe
riu.. Tai būtų buvęs numeris... 
Čia Hissui nebuvo sunku gau
siais pinigais atidaryti net pačias 
slapčiausias duris su stalčiais tiek 
Londone ir Paryžiuj, tiek Briuse
ly ir kitur. Netenka stebėtis, jei 
net Mrs. El. Roosevelt po jo nu
teisimo spaudai pareiškė: „Aš dar 
ir dabar negaliu tikėti, kad His
sas būtų savo krašto išdavikas“. 
Taip manė ne tik ji viena, bet ir 
/eik visos Amerikos vadovaujan
čios sferos...

Gale savaitraštis stato klausi 
mą, kaip buvo galima prie to vi
so prieiti, jei, kaip iš liudininkų 
pareiškimų paaiškėjo, Hissas jau 
1935 m. buvo savo auto paskyręs 
komunistų partijai ir Rooseveltas 
jau 1939 m apie viską žinojo?

Per Saugumo Tarybos pasėdį So
vietų atstovas Malikas vetavo JAV 
rezoliuciją, siūlant pavesti tani 
Raudonojo Kryžiaus komisijai tirti 
sovietų kaltinimą, kad Amerika 
naudojanti bakteriologinį karą Ko
rėjoj. Malikas tv’rtino, kad tai bū
tų kišimasis į Korėjos vidaus rei
kalus.

SKELBIMAI

Lietuvaitė, našlė, be vaikui, nou 
retų susirašinėti ir susipažinti su 
vyru apie 44—55 m. amžiaus vedy
bų tikslu. Prašau maloniai rašyti 
šiuo adresu: Mrs. Birutė Butonienė, 
65, Usher Rd., London, E.3.

Nottinghamo Klubo Romuva Val
dyba liepos mėn. 13 d. po lietuvių- 
namaldtĮ piranijos saleje London 
Rd 2 kviečia visuotiną narių susi
rinkimą. Valdybą

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

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT 

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

S.W.1
paūpina 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).
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