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LIETUVA tėvyne
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ANTANAS SMETONA, gimęs 1874 m. rugpiučio 10 
d., Užulėnyje, Vadoklių parapijoje. Miręs Clevelande 
Ohio, J.A.V.1944 m. sausio 9 d.
- „Varpo", „ūkininko“ bendradarbis, kurį laiką „Lie
tuvos ūkininko" redaktorius, „Vilties", „Vairo", Vil
niaus „Lietuvos Aido" steigėjas ir redaktorius. Platono 
vertėjas į lietuvių kalbą. 1919 — 1920, ir 1926 — 1944 m. 
Lietuvos valstybės prezidentas.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, gimęs 1885 m. 
vasario 27 d. Kuteliuose, Kaltinėnų vai. Miręs Sibire, 
1948 m. „Vienybės" Ir kt. bendradarbis, „Viensėdžio" ir 
kitų žemės ūkio žurnalų ir kelių žemės ūkio kalendorių 
redaktorius, išleidęs ir kelias knygutes iš žemės ūkio 
srities. 1920 — 1928 m. Lietuvos valstybės prezi
dentas.

KAZYS GRINIUS, gimęs 1868 m., gruodžio 17 d., 
Marijampolės apskr. Miręs 1950 m. birželio 4d., Čikagoje.

Medicinos mokslus baigė Maskvoje. Visuomenininkas 
ir gydytojas, ''ūkininko" /JJVarpok r, vffritsfiKJ"",, LTėįuvoS' 
Ūkininko“, „Lietuvos Žinių“ ir „Medicinos" redaktorius 
Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyr. vedėjas, 4 
seimų narys, ministeris pirmininkas ir Lietuvos valsty
bės prezidentas.

RUGSĖJO 8-TOJI
...Lietuvių tautos šimtmetinėje is
torijoje būtų galima atžymėti1 tris 
didžiuosius laikotarpius. Visi trys 
skirtingos prasmės, bet visi trys 
lygiai brangūs kiekvienam lietu
viui, lygiai prasmingi. Lietuviui 
yra brangi senosios galingos Lie
tuvos valstybės atmintis, ke.da 
Lietuva prilygo kitoms didžio
sioms Europos valstybėms. Aštun
ta rugsėjo yra mums tos Lietuvos 
praeities simbolis, tą dieną mes 
prisimename savo didžiąją valsty
binę praeitį, iškeldami ir pabrėž
dami Lietuvos kelių šimtų matų 
valstybingumą. Tai pirmoj'e eilė. 
Je mūsų valstybinė šventė. Iš mū
sų valstybinės praeities mes se
miame jėgos ir stiprybės kovoda
mi už ateitį. Ta praeitis mums tei
kia vilt|, kad Lietuvos valstybė 
yra ir liks gyva.

Antroji didžioji lietuvių tautos 
istorijos gadynė yra jos tautinis 
atgimimas ir Jos nepriklasomybi- 
nis gyvenimas nuo 1018 metų iki 
pirmosios bolševikų okupacijos 
pradžios. Neilgas laikotarpis, su 
Daukantu ir Valančium, su Basa
navičium, Kudirka ir šliupu, su 
Smetona, Stulginskiu ir Grini.im, 
su Kairiu, Biržiška ir šauliu. Bet 
laikotarpis brangus, kurio gyvais 
liudininkais buvo mūsų tėvai, mes 
patys. Jis parodė neišsemiamą lie 
tuvių tautos stiprybę, kilančia iš 
padų Jos gelmių, šio laikotarpio 
didžioji slmblolinė diena — >6 va
sario, kuri, kaip ir 8 -ugsėjo mi
nima visų lietuvių visame pasau
ly. ŠI lietuvių tautinė šventė yra 
Lietuvos naujosios nepriklausomy 
bės šventė.

Abi tos dvi dienos — 8 rugsėjo 
ir 16 vasario yra lygiai vienodai 
mums brangios, mūsų valstybinės 
ir tautinės šventinės nors 
Jos ir yra skirtingos prasmės.

Ir pagaliau tretysis lietuvių tau
tos laikotarpis yra dabartinė tau. 
tos išgyvenama didžioji tragedija. 
JI amžių amžiams Ūks neišdildo
ma lietuvių tautos atmintyje savo 
didžiąja nelaime, savo negirdėta 
svetimųjų priespauda, svetimųjų 
teroru ir lietuvių kančiomis, lie
tuvių pasiryžimu, pasiaukojimu Ir 
herolškumu. šio laikotarpio Islo-

MAIRONIS

GERESNIU LAIKU VILTIS

Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs!
Jie silpnina dvasią, paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus. 
Nors spaudžia nelaimės, vargai?
Ne taip mūsų bočiai didvyriai kariavo, 
Kai, gindami brangiąją Lietuvą savo; 
Jų ėjo į kovą pulkai.

Kam trokšti pradengti tą uždangą-girią, 
Kur slepia kelius ateities ?
Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio — šešėlius temato,
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato: 
Naktis jam visur be vilties.

★ ★

Kaip vyrai, be baimės mes stokim į kovą.
Kaip milžinas am?ių baisus, 
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmės ir eisme, kur šaukia tėvynė!
Mylėsme ir gerbsme, ką proseniai gynė!
Tėvynė iš miego pabus.

I darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė, 
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausias, kurs amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslu šarvuoti 
Tik stokim į darbą už laisvę kovoti, 
Išnyks palydovai nakties!

*

rija dar nerašyta, bet Ji rašoma 
lietuvių krauju ir kančiomis, lie
tuvių didžiuoju pasiilgimu laisvės 
ir teisingumo.

Nuo Lietuvos pirmos okupaci
jos prądžios praėjo Jau dvyliką 
metų. Ir dar niekas mums negali 
pasakyti, kada Lietuva vėl bus 
laisva. Mes tikime, aad grata di
džiųjų dviejų mūsų 'autinių ir 
valstybinių švenčių — 8 rugsėjo 
ir 16 vasario, lietuvių tauta minės 
ir trečiąją — Lietuvos išsilaisvi
nimo ir jos nepriklausomybės 
atstatymo dieną. Tos dienos pras
mė bus dar gilesnė. Jį bus simbo
liu naujo mūsų tautos dvasinio ir 
tautinio atgimimo. To atgimimo 
mintimis jau dabar turimo gyven
ti, apie jį dabar galvoti. 12 me
tų sunkių kančių ir teroro, pri
mestas prievarta ir varu sociali, 
nes revoliucijos iš pagrindų pa
keis Lietuvos veidą, paliks jai gi
lių pėdsakų, šiandieninė Lietuva, 
Letuva Išsilaisvinusi, į kurią mes 
tikimės grįžti nėra ir nebus ta Lie
tuva, kurią mes palikom 1U40 
i—1944 metais. Surakinta sovieti
nėse pančiose ji nevien tik ken
čia, bet savo kančiose galvoja ir 
kuria. Ji gyvena ir galvoja ne vien 
praeitim, bet naujos laisvės atei
tim. Savo būsimoje laisvėje ji r.o- 
rt matyti gimstant naujų aušrą 
laisvės, tiesos ir teisingumo kiek-

BRITU AVIACIJOS LAIMĖJIMAI
NAUJAS TRIKAMPINIS BOMBONEŠIS

Woodfordo aerodrome (Cheshi
re), pereitą šeštadienį, naujas bri
tų trikampio formos miližiniškas 
sprausminis bombonešis „Avro 
A.6g8“ bandomajame skridime pa
siekė garso greitį. Naujas britų 
bombonešis sumušė visus iki šio
lei pasiektus lėktuvų greičius, su- 
naudomas mažesnį kiekį kuro, už 
ankstyvesnius mažesnio tipo lėk
tuvus. šis britų lėktuvas gali

vienam lietuviui. Tuo tarpu mes 
tremty daugiau gebam galvoti 
apie neseną praeitį, apie tai, ką 
palikome, negu apie ateitį. Tai 
supTantama, nes mes tremty 
neišgyvename mūsų tautos dabar
ties, kaip išgyvena tie, kurie yra 
pačiame Krašte.

Aštuntąja rugsėjo, semdamiesi 
stiprybės iš mūsų galingosios Lie
tuvos valstybinės praeities, galvo. 
kime apie naujai atgimstančią Lie
tuvą, apie tai, kad Jis bus laisva 
Ir nepriklausoma, bet jau kitokia. 
Atkirsti nuo Lietuvos fiziškai, 
neatslliklme nuo jos dvasiškai. Ir 
kuo tik galime, prisidėkime prie 
to, kad Lietuva, tapusi vėl laisva, 
būtų gražesnė, teisingesnė. S.Z. 

paimti didelį krovinį ir skristi be 
nutūpimo tolimas distancijas.

Sensacingas briljų lėktuvo lai
mėjimas turi didelės reikšmės ne 
tik karo aviacijoje, bet taip pat ir 
civilinė aviacija naujuoju išradi
mu žymiai praturtinama. Ateityje 
keleiviai turės kur kas daugiau 
patogumų lėktuvuose, kadangi 
trikampinėje formoje bus įmanu 
įrengti platesnes koleiviams ka
binas.

Britų vyriausybė, nelaukdama 
bandomojo skridimo, jau anks
čiau yra užsakiusi pagamniti di
delius kiekius šio naujo tipo lėk
tuvų.

Pereitą sekmadienį, Farnborough 
turėjo įvykti parodomasis naujų 
trikampio formos sprausminių 
naikintuvų „Gloster Javelin" ir 
,,Dh—no“ skridimas. Tūkstan
tinė žiūrovų minia buvo nusimi
nusi, kai pranešta, kad šis paro
domasis skridimas atšauktas, ka
dangi Farnborough apylinkės gy
ventojai užprotestavo, bijodami 
pasekmių, kurias sukelia triukš
mas sprausminių lėktuvų, skren
dančių greičiau už garsą. Tačiau 
antradienį, rugsėjo 2 d., šis gy

ventojų protestas buvo atšauktas. 
Žiūrovų susirinko dar daugiau, 
negu pirmąją dieną, bet jie matė 
tik juostas dūmų, kai lėktuvas 
praskrido 13.000 pėdų augštyje 
greitesniu už garsą greičiu.

Technikos pasaulyje britų nau
jieji išradymai, ypač sprausmi
nių lėktuvų srityje, sukėlė dide
lį susidomėjimą. Viso krašto spau
da pirmuose puslapiuose atžymėjo 
naujuosius britu laimėjimus avia
cijos srityje, pranašaudama sensa
cingus galimumus aviacijos atei
čiai.

Susirinkusiems buvo parodyta 
11 tipų lėktuvų, kurie prieš tai 
niekad viešai nebuvo rodomi. Ta
čiau paskutinieji trikampiniai 
sprausminiai lėktuvai buvo stro
piai saugomi ir žiūrovai nebuvo 
prie jų prileisti. Kaip šie lėktuvai 
yra ginkluoti ir kiti techniški pa
tobulinimai yra laikomi paslap. 
tyje.

Būdinga, kad ir amerikiečiai, 
sužinoję apie naujuosius britų lai
mėjimus aviacijoje, nenori atsilik
ti ir jau pradeda taip pat gaminti 
keleivinius sprausminius lėktuvus.

PRAŠOME ATSILYGINTI UŽ 
„BR. LIET.“ PRENUMERATĄ.

VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBA
Vokietijos krašto lietuviai išsi

rinko naujų tarybą. Pagal balsų 
daugumą išrinkti į tarybą yra šie 
lietuviai: Fr. Zunde, Erd. Simo
naitis, A. Giedraitis, kun. Keleris, 
Tėvas Bernatonis, J. Glemža, E. 
Žilius, prof. dr. A. Rukša, J. Lu
košius, dr. J. Grinius, J. Jurkai. 
tis, ir A. Survila. Kandidatais yra 
likę: A. Petkevičius, V. Narbu
tas, V. Endrikaitis, J. Juodvalkis 
ir A. Venlauskas.

S.m. rugsėjo 3 d. Hannoveryje 
įvyks tarybos suvažiavimas, kur 
bus išrinkta Vokietijos Krašto 
Valdyba ir kiti organai.

MOSSADEKAS NENORI 
TARTIS

Bendrą — britų ministerio pir
mininko Churchillio ir JAV prezi
dento Trumano pasiūlymą tartis 
dėl anglopersų bendrovės reikalų, 
Mossadekas, kalbėdamas per ra- 
dią, atmetė, paaiškindamas, kad 
dėl galutinio atsakymo į šių vals
tybių siūlymą, jis pasitarsiąs su 
Persijos parlamentu.

Nors savo kalboje Mossadekas 
ir nenurodęs priežasčių, kodėl jis 
nenorįs tartis, Vakaruose mano
ma, kad jis savo šitokia laikysena 
norįs išgauti augštesnes kainas.

Šitoksai Mossadeko užsispyri
mas Vašingtone ir Londone ko
mentuojamas neigiamai ir dar dau
giau padidinąs krašte skurdą, o 
su juo ir Persijos komunistams 
galimybes paimti krašto valdžią į 
savo rankas.

D. BRITANIJOS PROFESINIŲ 
SĄJUNGŲ KONGRESAS

Šią savaitę Margate vyksta D. 
Britanijos Profesinių Sąjungą 
(TUO) kongresas. Pirmąją kon
greso cfleną buvo aštri kova su 
Bevano grupe ir komunistais dėl 
ginklavimosi programos. Abi rezo
liucijos, reikalaujančios mažinti 
ir pertvarkyti britų ginklavimosi 
pramonę, didžiąja balsų dalimi bu
vo atsmestos. Kongrese neturėjo 
didesnio pasisekimo nei bavanlstų 
siūlomoji programa, nei komunistų 
šūkiai.

išsamesnį kongreso reportažą 
spasdinslme kitame „Br. Lietu
vio“ numeryje.
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JUOZAS GRIŠMANAUSKAS

TOLIMIEJI
FELJETONO VIETOJ

MUSU DIENŲ PARADOKSAI
santykių su Lietuvos diplomatais

KVADRATAI
Ištrauka

Iš ryto su kapitonu sėdime • laive ir tariamės, ką darysime. Žiū
rime l jūros planą, .subraižytą žvejų kvadratais. O aš visą laiką 
suku galvą, kur gausim vinių ?

Mūsų būsimai laisvės kovai mes neturime jokio ginklo. Jeigu 
jj ir turėtum, nieko neišvesi. Esi apžiūrimas ir iškratytas, nieko ne
paslėpsi nei prie savęs, nei laive. Vadinasi, lieka tik Dievo duotos 
rankos ir galva.

Ir mes taip sutarėme, kad nutykoję progą, kai jie visi bus že
mai, kajutėse, užkalsime juos ir kaip nors išsilaikysim, ligi pasieksi
me Švedijos krantus. Kaip? — matysime. Bet, gera kalbėti, už
kalsime. Kur gi gauti vinių? Pakrantės krautuvėje sunku tikėtis. 
Pradėsi teirautis, tai ims įtarinėti. Jokio kaimyno, jokio draugo, 
kas padėtų, kam patikėtum.

Matome, kad viskam reikia begalinio atsargumo. Net paltas liko 
nepaimtas, nors gailėjausi,’ ką žmogus žinai, kaip tenai gausi. Tiktai 
neėmiau žvejo uniformos, o savo mėlynas kelnes. Ir valdiškos va
tinės kelnės, toks pat švarkas ir batai ilgais odiniais aulais buvo 
laive.

Iš pat ryto susitvarkę, sekmadienį, liepos 15 d., prieš saulės 
laidą išplaukiame. Ir aš vis nerimau dėl tų vinių, rodos, kas' mane 
ant tų vinių pasodino. Bet, gal laive pavyks iš kur nors ištraukti. 
Kad ten buvo jų, žinojome.

Nuplaukiame į karinės kontroles punktą. Patikrina rusiška val
džia, ir atsitinka ten toks dalykas, kad vos neuždainavau iš džiaugs
mo: mūsų vakar atėjusį naujoką ruselį punkte sulaiko. Esą, do 
kumentai netvarkoje. Kapitonas dar pasiginčija, palygauja, bet aš 
matau, kas dedasi jo širdyje, nusikračius šitos žuvies.

NKD kapitonas ramina mus dėl tokio nuostolio. Aiškinasi, juo
kauja, dar paploja man per petį ir sako:

— O, Kublickas, Grišmanauskas, seni pažįstami 1 Tokie vyrai, 
kaip jūs, ir nepajusit, kad vieno trūksta. Na, sėkmės! Bus žuvis
— bus rublis, bus rublis — bus vodkos !

— Žinotum tu, rupuže, vandenine, koks laimikis man galvoje,
— manau sau, bet taip pat maloniai juokiuosi jam į akis. Ir, kai 
pagaliau išplaukiame, kaip žaibas persimetame žvilgsniais su kapi
tonu: sekasi, dangus, jūra, viduje mes du, šone tas vaikeliokas ir 
prieš mus trys — Miša, kapitono pavaduotojas, mechanikas ir jo pa-

• dėjėjas Saša.
Plaukiame, kaip paprastai. Tamsėja po truputį ir viršuje it 

vandenyje. Aš stoviu už vairo, paskui prieina kapitonas ir kurį lai
ką valdo. Tylim, o abu galvojame tiktai tą ir tą. Vėliau išlindo 
Miša ir priėjo, ir kapitonas sako jam:

— Laikyk! —- ir pats pasitraukia, aš einu iš paskos, lyg neturė
damas ko veikti, ir atsisukęs kapitonas sako:

— Paulauskas?
— Miega kajutėje,. — sakau, — nekaip jaučiasi — pirmą kartą 

jūroje. Ir ko jis čia užsigeidė ?
— Kaip manai, kokią iš jo žuvis? Reikia jį apuostyti. Pa

šauk jį čia.
Aš nusileidžiu laiptais žemyn. Apačioje virtuvė ir dvi kajutės 

abejose po keturias lovas. Manojoj vienoj apatinėje miega Miša, 
viršuje. aš pats, antroj viršutinėj — Paulauskas, .jeigu yra laiko 
dienos metu, nervirsdavome ant jos pavargę, kai nėra laiko ilges
niam poilsiui, su drabužiais snūstelti. Kitoje kajutėje mechanikas 
ir Saša.

Paulauskas guli nusisukęs į sieną. Aš nuo aslos pašaukiu:
— I viršų ateik ! Kapitonas kviečia !
Tas nusirango iš lovos, užlipa viršun. Jie kalbasi kelioliką mi

nučių. Paskui girdžiu kapitonas nuolaidžiai sako:
— Vadinas, nelabai kaip ? Na, eik dar pamiegoti, — mūsų jau

nas jūrininkas labai patenkintas, orientuojasi atgal į savo, o aš klau- 
.siu Lionginą:

— Kaip tau atrodo?
— Giltinė žino, juk neperšviesi. Atrodo, ne komunistas, lietuvis 
tai tikrai. Supranti, pasipasakojo, kad norįs pakliūti į tolimųjų 

plaukiojimų laivus — užsigeidė tropikus pamatyti, — jis susijuokė.
Prisiskaitęs nuotykių knygų. Nesislėpė, kad išmestas iš vienos 

mokyklos ir iš kitos.
Na, jcį taip, tai gal neuždarysimi jo su rusais Į vieną tvartą.
— Atrodo, nesudarys jokių rūpesčių.
Tačiau mes svarstėme, kas bus, jei mūsų sumanymas neišdegs, 

kas bus su juo? Mes — aišku — gyvų tuo laivu mūs neparveš jeigu 
nelaimė. Bet, kam be reikalo įklampyti nieku dėtą žmogų, reikia 
kaip nors daryti, kad apdraustume jį tuo atveju.

— Pagalvosim, — sako kapitonas, o dabar eik numigti.
Ką čia kelmą užmigsi. Muis tausi savo lovoje, galvoju apie 

Paulauską, galvoju apie vinis. Ir taip netamu, rodos, aš pilnas 
prismaigstytas vinių, ir negaliu jųi išsitraukyti. Galvoju, kaip iš
sinešti viršun pas Lionginą savo daiktus — vatines kelnes nusimo
viau, šilta laive, tai savo mėlynom, ir auliniais batais, bet turiu dar 
baltinių, treningą, kelnes — nesinorėtų palikti. Pasižiūriu, gi prie
šais gulintis Paulauskas žiūri viena akimi. Bet miega. Kokia čia 
mada miegoti, kaip zuikis, — galvoju ir pykstu. Man atrodo, kad 
ta-jo viena akis mato mano visus rūpesčius ir paslaptis.

— Matai tu mane, ar ne, ■— galvoju sau žvilgčiodamas į jį, ir 
negaliu suprasti.

Nulipu iš lovos, rausiuosi savo popieriuose. Taip sutarėm su 
Lionginu. Kad nors labai brangūs mums tie artimųjų laiškai, nors 
jie visai nekalti, tačiau, jeigu mūsų žygis nepavyktų, jeig-u mus 
rusai sužvejotų — aišku, vargins tuos nelaiminguosius asmenis, ku
rių vardus pamatys. Tad juoš turime paskandinti, laiškus, kaip 
jūroje mirusius. Pririšim prie jų plytų. Plytų gi yra laivo dugne, 
jas vežiojamės laivo lygsvarai palaikyti.

Rankioju popiergalius, žviigčioju į Paulauską. Galvoju apie io 
akį, galvoju apie vinis, galvoju apie plytas, apie namus, vėl ap;e 
vinis, vėl apie plytas. Gal būt, ir mes prisirišime patys sau plytų 
ir krisime žemyn, jeigu kitaip neišeis. Dabar, kai jau taip aiškiai 
galovjame, jog bėgsime, nebegalė jau įsivaizduoti, kad bereikėtų 
grįžti ir vėl gjventi vergijoje, be vilties.

Lionginas viršuje taip pat tvarkė savo laiškus, ir panašiai gal
vojo, kaip ir aš. Taip vėliau išsikalbėjome, ir abiem atrodo, kad 
visi klausosi ir žino. *

O tie sau būna, kaip visada. Mechanikas kitoje kajutėje, Saša 
mašinų skyriuje krapštosi, gi Miša už vairo. Ir po kokių keturių 
penkių valandų tas ateina pas mane, pavargęs. Girdi, pavaduok.

— Gerai, — sakau ir galvoju, kad jau geriau darbas, negu toks 
poilsis, kokį aš turėjau, kad bent sumerktum akis. Neramumas toks, 
kad stačiai tvilkdo odą, lyg vinim is kala. Tos prakeiktos vinys, 

■— galvoju.
— Pamiegok tu kajutėje, — sakau Mišai, bet tas kratosi:
__ Ką, tu, ko gero dar kapitonas pamatys — aš čia prisnūsiu, ; 

_ jr jis susiriečia šalia manęs, mat, ten buvo galima atsisėsti.
Laikau vairą ir galvoju, kad niekuomet nebus taip sunku žve

joti, kaip plaukiant laisvės. Štai, pats valdai laivą, ir žinai į kokį 
krantą nori plaukti ir ne taip jau toli, o vistiek taip toli, kad gal 
tiktai pro mirtį tenai prasimus!, o gal ir pats krisi. Ir darosi liūdna, 
ir vėl galvoji apie viską.

Vienas rimtas tautietis, nepasa- 
kytute kad politikas, Intymaus pa
sikalbėjimo proga prisipažino, kad 
jis, melsdamasis už tėvynę, vieno 
tik prašąs Dievulį, būtent, kad Jis 
apsaugotų mūsų kraštą nuo išva-. 
duotpjų. Vadinasi, neprašo jis nei 

, Maršalio planui ilgo gyvenimo, 
nei Atlanto paktui stiprybės, bet 
atitolinimo to, ko kiti belaukdami 
jau net akis pražiūrėjo. Nors to 
tautiečio prašymas skamba kaip 
grynas . paradoksas, jį vis dėlto 
verta panagrinėti.

Iš tikrųjų, mūsų dienomis la
bai patraukli, paranki ir pelninga 
pasidarė ta išvaduotojų profesija, 
o ypač tiems, kurie tik tam ir gy
vena, kad vaduotų skriaudžia
muosius net iš jų pačių rinktų vy
riausybių jungo. Tikri altruistai! 
Seniau būdavo, jei koks karalius 
ar sultonas pasigrobdavo jam pa
tinkamą kraštą, dėl tokio žygio 
nesiteisindavo ir kardo į vatą ne
vyniodavo, nes kam gi teisinsis, 
jei visi grobia. Pagaliau, nė Sau
gumo Tarybos su veto, teise ne
buvo. Taigi, dalykai buvo vadi
nami tikrais vardais, ir niekas dėl 
to akių nekaisdavo, nes ir graž- 
bylė diplomatija buvo susidariusi 
visiems prieinamą taisyklę: ,Jei 
kas pasidabojo, kaimynėli, tai 
griebk, tik J mano- daržą nosies 
nekišk“. Vėliau, karalių ir' sulto
nų nelaimei, žmonės apsitrynė, 
apsiskaitę, pamėgo spaudą ir pra
dėjo mausti teisingumo bei lais
vės. Nepasidalytų plotų taip pat 
beveik nebeliko. Todėl, noromis 
nenoromis, valdovams teko skai
tytis su priklia , pasaulio opinija ir 
imperialistines aistras pridengti 
nekaltybės ir net labdarybės žyde
liu, nes vilko apetitą jie vis dar 
tebeturėjo ir virškinimo sutrikimu 
nesiskundė. Jie pasivadino save 
išvaiduotojais. Pirmasis mūsų die
nomis tuo titulu apsivainikavo 
Vladimiras Iljičius, ir jam pavy
ko „išvaduoti“ ne vieną tautą su 
visa jos manta ir hektarais. Įsi
drąsinęs jis net testamentą įpėdi
niams paliko, kad esą reikėtų vi

są pasaulį išvaduoti, nes tik pagal 
jo mokslą valdomoji žmonija gy
ventų kaip rojuje.

Pavyzdžiais, kaip sakoma, užsi
krečiama. „Naujosios Europos“ 
pramatorius Adolfas taifi pat bu
vo apsišaukęs save išvaduotoju. 
Agi ir vadavo tas grandims nelai
mingus europiečius ir Ukrainos 
kolchoznikus, iki pats save ir sa
vo silpnybę Evą išvadavo iš šio 
nedėkingojo pasaulio. Dabar nuo
širdžiausiu visų prislėgtųjų va
duotoju laikomas Josifas Visario- 
novičius. Savo laiku jam puikiau 
pasisekė, net-negu jo pranokėjui, 
nes iš išsibėgėjimo jis atsidūrė 
prie Elbės ir prie Hong Kongo. 
Daug tautų iki šiol jis malonėjo 
išvaduoti. Vien tik graikai per sa
vo tamsumą neįstengė suprasti jo 
kilnios dvasios polėkių ir pasiprie
šino, o maršalas Tito "pasielgė 
tifesiog kiauliškai, atlgręždamas 
nugarą į savo įkvėpėją ir visos 
planetos nužemintųjų vergų saulę 
tuo tarpu, kai kitų kraštų išvaduo
tieji susirietę dėkoja draugui ge
neralisimui už išvadavimą ir per 
žaliąją sieną rungtyniaudami bė
ga pranešti Vakarų skurdžiams, 
kokios laimės ir kokių linksmybių 
jie susilaukė tautų vado, tėvo ir 
mokytojo rūpestingoje globoje. 
Tačiau jie jau nebegrįžta.

Kiti dabarties išvaduotojai toli 
gražu nepasižymi Džiugašvili'o 
taurumu. Amerika, pavyzdžiui, tik 
tol tevaduoja, kol kitą išvaduoto
ją iškrapšto iš savo saugumo zo
nos. Prancūzija tik gina savo iš
vaduotuosius sklypus nuo kitų iš
vaduotojų, o Anglija mieliausiai 
sutiktų nieko nebevaduoti, jei tik 
kiti nesikėsintų įšvaduoti ją pačią. 
Tačiau susirūpinusių jos išvada
vimu yra, todėl Anglija ir žada 
ginkluotis. Kinija taip pat vaduo
ja savo rasės brolius. Vienu žo
džiu, pas visus penkis didžiuosius 
dabar išvadavimų darbymetis, taip 
sakant, pats kardų galandymas. 
Geraširdžiai vaduotojai turi ir ki

tą žmogišką dorybę. Jie mielai pri
siima ir gėrybių skirstytojų pa

reigas, nes išvaduotuosius jie pa
prastai laiko kvailesniais už save 
ir nesugebančiais nei sočiai ir gar
džiai pavalgyti, nei dailiai apsi
rengti. Žinoma, išvaduotoaji pin? 
ma atsiriekia sau, įsiverčia į lėkš
tę riebesnį kepsnį, pasikabina 
sviestuko samteliu, pasiglemžia 
minkštesnę vilną,, o kad išvaduo
tieji nesipjautų prie papenčio ar 
dėl skuduro, jiems išdalija korte
les, nes tai esąs teisingiausias lie
kanų paskirstymas. Tuo atžvilgiu 
gražiausių prisiminimų paliko jau 
gestorben fiureris, o dar įdomes
nių paliks „Kaukazo razbainlkas“.
Mūsų supratimu, Jungtinių Tau

tų Organizacija turėtų nukalti 
specialų išvaduotojų medalį, o jei 
susidarytų kėblumų dėl apdova
nojimo eilės, ji turėtų vadovautis 
teisingumo principu, būtent, kas 
pirmas tą ar kitą kraštą išvadavo, 
tam ir medalis ! Atrodo, jog prieš 
tokį „Išvaduotojų Medalio Statu
tą" nepasigirstų veto. Vienas tik 
yra pavojus, ir jo grėsmė pasida
rytų apčiuopiama, jei, sakysim, 
išvaduotojų profesijos imtųsi vi
si. Kas tada ? Agi vėl karalių ir 
sultonų — griebk, jei pasidabojo, 
kaimynėli, tik nekišk snapo Į ma
no daržą — politika. Tokiu atveju 
joks Egipto pranašas nebeišprana- 
šautų, kada mes parnešime savo 
kaulus namoliai.

štai kodėl mūsų tautietis ir pra 
šo Dievulį, kad jis apsaugotų Lie
tuvą nuo išvaduotojų. Reikia ma
nyti, kad panašiai meldžiasi ' ir 
Kašmiro < gyventojas, laukdamas 
dviejų išvaduotoju, o ypač karštai 
korėjietis, nes jį jau vaduoja per 
tuziną išvaduotojų, ir visi kupini 
geriausių norų.

Paradoksai paradoksais, o rasit 
ir pravartu būtų Į suplikacijas 
įterpti kad ir tokį posmelį: „Mū
sų kraštą nuo Visokių išvaduotojų 
apsaugoti teikis, prašom tave, 
Viešpatie“. Būkime tikri, kad jį 
mielai giedotų ir kitataučiai kata
likai.

Stanislovas.

bei lietuvių visuomenės konsolida
cijos reikalus. Išvykdamas iš JAV- 
bių, jisai davė Am. Balsui pasikal
bėjimą, kuris jį klausytojams pri- 

' statė kaip buv. Neprikl. Lietuvos 
koalicinės vyriausybės vidaus rei
kalų ministerj, Klaipėdos krašto 
gubernatoriui, kariuomenės teismo 
ir civil, teismų prokurorą, o pas
kiausiai teisės dalykų dėstytojų 
VD un-te. Nusakęs, kas yra VLI- 
Kas, kada ir kaip jis susidarė ir 
kokios yra Vykd. Tarybos funkci
jos, VT Pirmininkės, pažymėjo, 
kad pagrindinis ir svarbiausias 
tikslas — Lietuvos Išlaisvinimas. 
Vykd. Tarybai tenka vadovauti 
visiems darbams ir žygiams, ku
riais to tikslo siekiama, be to, 
ruoštis ateičiai, rūpintis tuo, ko
kia vieta ir koks vaidmuo teks 
Laisvajai Lietuvai būsimojoje 
Laisvoje Rytų Europoje. Reikės 
peržiūrėti savo santykius su kai
mynais ir bandyti susikalbėti su 
jų politikais. Nors galutinius 
sprendimus padarys pats išlaisvin
tos Lietuvos kraštas, bet vis tiek 
yra pareiga paruošti tam dirvą ir 
pateikti ateity krašto organams 
konkrečių siūlymų. Pirmaeilės 
svarbos klausimas — apjungti Lie
tuvos valstybėje visas lietuviškas 
žemes.Per šimtmečius buvę atskir
ti Maž. Lietuvos broliai turi teisę 
būti laisvos Lietuvos valstybės 
sienose.

Tėvynėje kenčiantiems lietu
viams A. Balso bangomis VT Pir
mininkas pareiškė: — atsidėję se
kame gyvenimą užgrobtoje tėvy
nėje ir esame gerai painformuoti 
apie soviet, okupanto siautėjimus. 
Su širdgėla pergyvendami Lietu
vos gyventojų kančias, iš savo 
pusės darome visa, kas tik yra ga
lima, kad juo greičiau tojį prie
spauda pasibaigtų. Anksčiau ar 
vėliau soviet, nusikaltėliai turės 
atsakyti prieš tarptautinį teisingu
mo tribunolą už lietuvių tautos 
naikinimą, šiandien Lietuvos žmo
nės turi apsišarvuoti begaline kan
trybe, neišleisdami iš akių svar
biausio tikslo — išgyventi ir išlai
kyti nepalaužtą vidaus, dvasinį 
atsparumą. Lietuviai turi nesileis
ti morališkai prislėgiami tuščių 
Sovietų pagyrų apie jų tariamąją 
galybę ir Vakarų silpnumą. Sa-

VEIKSNIŲ KREPŠINIS

„PASITARIMO MINUTĖ“ JAU SENIAI PASIBAIGĖ IR VISUO
MENĖ NEKANTRIAI LAUKIA DARNAUS ŽAIDIMO...

IŠ VEIKSNIŲ 
VEIKLOS

* LDš min. St. Lozoraitis ir 
VLIKo Pirmininkas sutarė susi
tikti VLIKo būstinėje IX/22, kur 
aptars aktualiuosius Lietuvos lais
vinimo darbus bei būdus jiems 
įgyvendinti, siekiant . suderinti 
veiklą tarp Liet. Diplomatų ir 
VLIKo.

VT pirmininkas K. Žalkaus. 
kas, prieš išvykdamas į Europą, 
buvo nuvykęs į Vašingtoną ir ak
tualiaisiais klausimais turėjo pasi
tarimą su min. P. Žadeikių. Pa
sitarimai praėjo labai sklandžiai.

* VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas K. Žalkauskas VIII/21. ij 
JAV-bių atvyko VLlfco būstinėn ir 
perėme Vykd. Tarybos pirminin
kavimą bei LIT darbus, taip pat

vo įžūliu agresingumu Rytų Eu
ropoje ir Tol. Rytuose Sovietai 
sukėlė prieš save visas didžiąsias 
Vakarų valstybes. Tatai kaip tik 
ir yra tikras laidas, jog su laisvo
jo .pasaulio pergale išauš ir mūsų 
tautai laisvės diena. „Kad toji die
na ateitų juo greičiau, tam ir dir
bame; jūs gi, žinodami priešo 
klastą ir žiaurumus, dirbkite su 
didžiausiu apdairumu ir atsargu
mu, tausodami jėgas, kurių taip 
reikės laisvajai Tėvynei atkurti“, 
buvo perduoti radijo bangomis į 
Tėvynę paskutiniai naujojo VT 
Pirmininko sveikinimo žodžiai. —

PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 7 ir 21 

d., 12,30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 14 

d., 12,15 vai.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
nežinomos kilmės paprotys kiekvieną sekmadienio rytą žygiuoti pro 
kuilio kaukuolę, prikaltą prie stulpo’ sode. Tai taipgi bus panaikin
ta ir kailio kaukuolę jau užkasta. Lankytojai taipgi galėjo pastebčti 
stiebe plevėsuojančią žalią vėliavą. Jeigu taip jie, tur būt, yra paste
bėję, jog buvę ant jos anksčiau balta kanopa ir ragas yra pašalinti.

FANTASTINĖ APYSAKA
Nuo šiolei tebus gryna žalia vėliava.

Tėra tik . viena kritiška pastaba, kurią jis galėtų padaryti ry-
Springdamas juoku, kuris jo gausias pasmakres pavertė pur

purinėmis, jis visgi šiaip taip įstengė išspausti savo pokštą: :
— Jeigu jūs turit savo žemesnius gyvulius, su kuriais turit ko

voti, tai mes turime savo žemesnes klases!
Tas b o n mot (dailus posakis — Vert.) sukėlė sėdinčiųjų 

juoko audrą, ir Mr. Pilkington'as dar kartą pasveikino kiaules dėl 
mažų maisto davinių, ilgų darbo valandų ir apskritai lepinimo sto
kos, kuriuos jis pastebėjo Gyvulių Ūkyje.

Galop jis pasakė prašąs draugiją pakilti ir pasitikrinti ar visų 
stiklai pilni.

— Gerbiamieji Ponai, — užbaigė Mr. Pilkington'as — Gerbia
mieji Ponai, aš keliu taurę už Gyvulių Ūkio gerovę:

Kilo entuziastingos ovacijos ir kojų trepsenimas. Napoleonas pa
sijuto toks patenkintas, kad pakilo iš vietos ir, apėjęs aplink stalą, 
priėjo prie Mr. Pilkington'o susidaužti su juo prieš ištuštinant 
stiklais. Ovacijoms nuščiuvus nesėdęs į slhvo vietą Napoleonas 
davė suprasti turįs irgi pasakyti žodį kitą.

Kaip visos Napoleono prakalbos, taip ir šitoji buvo trumpa ir 
tiksli. lis irgi, tarė jis, esąs laimingas, kad nesusipratimų laikotar
pis baigėsi. Ilgų laiką sklido gandai — jis turįs pagrindo manyti, 
kad pikto priešo skleisti — esą jo ir jo kolegų pažiūros yra kažkas 
kiršinama ar net revoliucionieriška. Jiems buvo prikišama, esą jie 
darą pastangas sukelti gyvulių maištą kaimyniniuose ūkiuose. Nie
kas negali būti toliau nuo teisybės, kaip tat! Vienintelis jų noras, 
dabar ir praeityje, gyventi taikoje ir normaliuose prekybos santykiuo
se su savo kaimynais. Ūkis, kurį jis turi garbę valdyti, esąs koope- 
racinė įmonė.

Jo vieno rankose buvusi nuosavybės teisė perėjusi į kiaulių ben
druomenės rankas.

Jis netikįs, kalbėjo jis, kad bet kuris iš senų įtarimų vis dar 
tebesilaikytų, neseniai, betgi, yra visgi įvesti tam tikri pakeitimai, 
kurie turėtų, būti.veiksmingi tolimesniam pasitikėjimo ugdymui. Li
gi šiol šio ūkio gyvuliai laikėse veikiau kvailo papročio kreiptis vie
nas į kitą žodžiu „Draugas“. Tai panaikinta. Taipgi vyravo keistas,

šium su puikia, draugiška Mr. Pilkington'o kalba. Mr. Pilkingto
n'as savo prakalboje mir.ėjo „Gyvulių Ūkį“. Aišku, jis negalėjo ži
noti to, nes jis, Napoleonas, tik dabar pirmą kartą tai praneša, kad 
vardas „Gyvulių Ūkis“ panaikinamas. Nuo šiandien ūkis bus va
dinamas „Manor Farm“ — pavadinimu, kuris, jis Napoleonas, tuo 
įsitikinęs, buvęs jo tikras, originalus vardas.

— Gerbiamieji Ponai, — užbaigė Napoleonas. — Aš keliu tą 
patį tostą, kuris buvo pakeltas prieš tai, tik kiek kitokia forma. Pri- 
sipilkit savo taures ligi kraštelių. Gerbiamieji Ponai, štai mano 
tostas; už Manor Farm gerovę!

Ir vėl kilo tokios pat karštos ovacijos, kaip pirma, ir stiklai 
liko ištuštinti ligi dugno. Tačiau pro langą žiūintiems gyvuliams 
pasirodė, kad įvyko kažkoks keistas dalykas. Kas per pasikeitimas 
įvyko kiazlių knyslėse? Blankios, pasenusios Dobilės akys .lakstė 
nuo vieno snukio prie kito. Vieni jų buvo su penkiom pasmakrėm, 
kiti su keturiom, dar kiti su trim. Bet kas gi buvojai, kas atrodė 
pasikeitę ir lyg išsilieję? Plojimams pasibaigus, draugija vėl ėmėsi 
kortų ir tęsė nutrauktą lošimą, o gyvuliai tylėdami pasitraukė nuo 
lango.

Tačiau jie nespėjo nueiti nė dešimties jardų, kai ir vėl stabtelėjo. 
Iš gyvenamojo sklido balsų viesulas. Gyvuliai pasileido atgal ir vėl 
sužiuro pro langą. Taip, ten wyko aistringas kivirčas. Sklido 
riksmai, daužymas kumščiais į stalą, skersavo pikti, įtarūs žvilgs
niai, vyko nirtulingi ginčiai. Viso to priežastis pasirodė esant tai, 
kad Napoleonas ir Mr. Pilkington'as abu vienu ir tuo pačiu metu 
atidengė po pikų tūzą. z

Dvylika piktų balsų šūkavo iš karto ir visi jie buvo vienodi. 
Dabar jau nebeliko "klausimo, kas buvo atsitikę su kiaulių knyslėm. 
Gyvuliai iš lauko pusės žiūrėjo čia į kiaules, čia į žmones, ir vėl 
čia Į žmones, čia į kiaules, bet atskirtį vienų nuo kitų,jau nebebuvo 
įmanoma.

Lapkritis — 1943 — Vasaris »— 1044-

GALAS

2



Nr. 38 (264)

EUROPOS 
PLB SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 13 — 14 dienomis Lon
done, Lietuvių Namuose, įvyksta 
pirmas Europos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių Pirmininkų suva
žiavimas. Tarp kitų dalykų bus 
aptarti: 1) Prieškomunistinės veik
los ir propagandos rekoordina- 
vimas ir pagyvinimas; 2) Euro
pos PLB-nių tampresnio bendra
darbiavimo galimybės (kultūrinė 
veikla, spauda, knygų platinimas 
ir P-) '

I suvažiavimą yra pakviesti D. 
Britanijos, Vokietijos, Prancūzi
jos, Danijos ir Švedijos PLB-nių 
pirmininkai.

Suvažiavimą kviečia 
Centro Valdyba, susitarus su 
Britanijos PLB pirmininku.

DBLS
D.

„BR. LIETUVIO" 
REDAKTORIUS

DBLS Centro Valdyba, rugpiū
čio 27 d. posėdyje nutarė nuo š.m. 
rugsėjo 1 d. Br. Daunorą paskirti 
„Britanijos Lietuvio“ redakto
riumi.

LEICESTERIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį Leicesterio DBLS 
skyrius šaukia metinį susirinkimą. 
Ta proga Centro Valdybos vice, 
pirmininkas prof. St. Žymantas 
vyksta į Leicesterį ir skyriaus su
sirinkime padarys pranešimą.

INFORMACINIS POSĖDIS
Ateinantį trečiadienį Lietuvių 

Namuose įvyksta informacinis po
sėdis, dalyvaujant Centro Valdy
bos nariams, L. Namų b-vės di-

Tarybos pir- 
bus aptarti 
ir L. Namų

rektoriams ir DBLS 
mūriukui. Posėdyje 
bendrieji Sąjungos 
reikalai.

23

reika-
išlai-

paša-

TEISĖJAS PERSPĖJA 
UŽSIENIEČIUS

Bradfordo teisme rugpjūčio 
d. atsidūrė trys užsieniečiai:
Anthony Zaccadelli, Hryhorij Saf- 
janyk ir Stefan Mandzij. Jų pa
vardės pačios kalba apie jų tauty
bes. Visi trys buvo kaltinami rug
pjūčio 22 d. peštynėmis Chester 
gatvėje.

Pirmasis iš kaltinamųjų buvo iš
teisintas, kiti du nuteisti, 
laujant atlyginti ir teismo 
das.

Būdinga, tačiau, ta proga
kyta. Bradfordo Teismo pirminin
ko Mr. George Carter kalba, ku
ri yra rimtas įspėjimas visiems 
užsieniečiams.

Mr. G. Carter pasakė: „šitas 
Teismas per mėnesių mėnesius, 
kada tiktai jis veikia, turi reikalo 
su elgesiu užsieniečių, nevisuo- 
met tos pačios tautybės, ir beveik 
kiekvieną dieną šitame teisme pa
sitaiko užsieniečių, kaltinamų dėl 
vieno ar kito dalyko.
■ „Turi būti suprasta, kad jūsų 
žmonės turi elgtis taip pat, kaip 
ir tikri šio miesto gyventojai. 
Anksčiau ar vėliau, jeigu tas tę
sis, bus kreipiamasi Į Vidaus 
Reikalų Ministeriją ir daugelis iš 
jūsų turės rasti darbo kur kitur.

„Devynis atvejus iš dešimties 
mes turime turėti vertėjus, ka
dangi mes nesuprantame, ką jūs 
sakote. Tai yra mūsų laiko aikvo- 
jimas. Jūs visi esate buvę čia pa
kankamai ilgai, kad žinotumėte, 
kaip elgtis šitame krašte“.

„Telegraph and Argus“ dien
raštis, aprašydamas minėtą 
jį, pastebi, kad užsieniečiai 
forde buvo perspėti, kad, 
jų elgesys nepasitaisys, bus
piamasi į Vidaus Reikalų Minis
teriją is daugelis jų turės apleisti 
miestą. Pastaboje pridėta, kad 
šių metų gegužės mėn. Bradfor- 
de buvo 5.500 Europeans Volun
teer Workers ir lenkų.

Ta proga tenka pastebėti, kad 
lietuviai Bradforde turi palyginti 
gerą vardą ir kad čia tur būt ne
žinomas atsitikimas, kad kas nors 
iš jų būtų teismo baustas už 
triukšmo kėlimą viešose vietose.

Po atsakingų žmonių perspėji
mo reiktų ir toliau pasistengti, 
kad nė vienas lietuvis nepatektų 
j „deportuojamų" skaičių.

J. Kukis.

TAUPOMOJI KASA
Centro Valdyba ruošia įstatus 

Taupomąja! — Skolinamąja! kasai 
įsteigti. Įstatai bus patiekti suva- 

į žiavimui svarstyti.
RELIGINĖS IŠKILMĖS 

BRADFORDE
Rugpjūčio 23 ir 24 d. Bradfordo 

ir apylinkės lietuviai katalikai 
praleido didelio susitelkimo ir iš
kilmių ženkle. Tas iškilmes dar la
biau padidino garbus svečias kun. 
dr. Vyt. Balčiūnas, Romos Lietu, 
vių Kolegijos dvasios tėvas.

Šeštadienio vakare St. Ann's 
bažnyčioje susirinko gražus būre
lis lietuvių, kurie išklausė turi
ningo ir gilaus pamokslo apie 
žmogų, maldą ir Dievo malonę. 
Po to visi, vadovaujant vietiniam 
kapelionui, sukalbėjo rožančių ir 
sugiedojo „Marija, Marija“ gies
mę. Išpažinčių' klausė svečias ku
nigas ir kan. B. Martynellis.

Sekmadienį pamaldų metu baž
nyčia buvo apypilnė, kaip retai 
kada. Galėjo būti apie 300 žmo
nių. Šv. Mišias laikė ir pamokslą 
sakė kurt. dr. V. Balčiūnas. Gi
liai ir įtikinančiai kalbėdamas apie 
žmogaus paskirtį, apie tremtinio 
misiją ir ateities ryžtą, žavėjo vi
sus klausytojus. Mišių metu kan
tu su saugusiais prie Dievo stalo 
žengė gražus būrelis jaunimo ir 
trys vaikai, pirmąkart priėmę 
šv. Komuniją: Birutė Skobeikai- 
tė, Birutė ir Jonukas Padegimas. 
Vėliau prie išstatyto švč. Sakra
mento buvo sugiedota Marijos li
tanija, po kurios vyko pats įspū
dingiausias ir esmingiausias iškil
mių punktas — lietuvių'pasiauko
jimas švč. Marijos širdžiai. Jaut
riai skambėjo Pasiaukojimo Akto 
žodžiai: „Aukojame save, mūsų 
Bažnytinės Provincijos ir visos 
Lietuvos sūnus ir dukteris: tuos, 
kurie neša sunkų jungą svetimųjų 
pavergtoje mūsų tėvynėje, tuos 
kurie yra žiauriai kalinami ir iš
tremti į nejaukias svetimas šalis 
ir neturi tenai sau jokios dvasinės 
paguodos ir visus kitus lietuvius, 
išsisklaidžiusius kone visuose pa- 

•’•'lio kraštuose“.
Po pamaldų gerbingam svečiui 

pagerbti buvo kuklūs užkandžiai, 
kuriuose dalyvavo Bradfordo baž
nytinio komiteto ir kolektorių 
atstovai, Halifaxo ir Sllsdeno 
bažn. komiteto atstovai ir chorve- 
dis J. Juška. Nuoširdžias kalbas 
pasakė vaišių dalyviai, pa
brėždami gyvą reikalą bendrauti 
su antgamte, kad savo tremties 
misiją tinkamai atliktume. Jiems 
nuoširdžiai padėkojo svečias kuni
gas, ragindamas ir toliau telktis 
apie Bažnyčią, palaikyti religinius 
papročius ir tikėti Aukščiausioji 
teisingumu ir malone.

Rugpjūčio 26 d. kun. dr. V. Bal
čiūnas išvyko atgal į Glasgovą, 
kur rugsėjo pradžioje pabaigs sa
vo vasaros atostogas ir grįš į Ro
mą tęsti darbą toliau.

Iksas.

ŽUVO DU LIETUVIAI
■ šį pavasarį iš Nottinghamo į 
Kanadą išvykusius du lietuvius 
ištiko automobilio nelaimė. Einan
čius autostrados pakraščiu nakties 
metu, Delhi mieste, Ont. Vaclovą 
Vabalą ir Edmundą Budrį užva
žiavo automobilis ir abu vietoje 
užmušė.
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GYVOSIOS DVASIOS ŠAUKLYS
Jei aš kalbėčiau žmonių ir 

angelų kalbomis, bet neturė
čiau meilės, aš būčiau kaip 
žvangantis varis Ir skamban
tis. kimbolas“ — 

š v. Povilas.

jų tikėjimą ir viltį, 
ir kun. dr. Vytautas

Karo audra nubloškė

vasarą ma- 
lietuviškoje 
ta patį ku-

KUNIGAS — įrankis Dievo 
rankose. Jis sako pamokslus, 
apaštalauja, teikia sakramentus, 
aukoja Nekruviną Auką ir visur 
eina su savo tauta ir žmonėmis. 
- Kunigas liko Lietuvoje, kad da
lintųsi su savo broliais persekio
jimų ir kančios taure; jis kelia
vo į tremtį, kad pergyventų tau
tiečių pažeminimą, vargus, o kar
tu gaivintų

Toks yra 
Balčiūnas.

Pamenu:
mane iki Regėnsburgo, ir ten vie
nuolyne radau jį ramiai besišyp
santį, tartum iš vakaro vienuoly
no pastatai nebūtų visai paliesti 
mirtį nešančių bombų. Jis buvo 
ramus, nes jautė gyvą Dieva sa
vyje ir šalia savęs.

Reikalai nuvijo šią 
ne į Londoną, ir ten, 
klebonijoje, vėl radau
nigą — tik jau teologijos daktara
tu pasipuošusį — ramiai besišyp
santį ir giedrą.

Ramus, besišypsąs ir giedras 
jis viešėjo ir Bradforde, tartum jo 
neslėgtų nuovargis, rūpesčiai ar 
darbo planai.

jau aštuoneri metai, kaip jis 
eina atsakingas ir sunkias dvasios 
tėvo pareigas Romos Lietuvių Ko
legijoje ; jau keliolika metų, kaip 
jis nepavargdamas skleidžia gy
vosios dvasios idėją savo brolių 
tarpe. O ir kur jo nebūta, kur ne
silankyta! Ispanija, Eucharistinis 
Kongresas; Prancūzija, moderniš
kasis Paryžius ir kuklus sodžius 
prie Lijono, kur matėsi ir kalbė
josi su stigmatizuota Morta; Vo
kietija, skurdžios lietuvių tremti
nių stovyklos; D. Britanija, Lon
donas su lietuvių religinio ir kul
tūrinio gyvenimo centrais', Brad- 
fordas; Škotija su daugybe lietu
vių Glasgove, Belshill, Graigniu- 
kyje ir kitur...

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA
Kai vienas ir kitas pasikalbėji

mo dalyvis pradėjo teirautis apie 
lietuvių Kolegiją Romoje, kun. 
dr. V. Balčiūnas pasakė:

— Kai buvome laisvi ir rūpino
mės naujų teologijos mokslo jė
gų prieaugliu, tokia Kolegija bu
vo tiktai graži svajonė. Tačiau 
Apvaizda taip sutvarkė, kad, bū
dami tremtyje, ją* įsigijome. 1945

atve- 
Brad- 
jeigu 
krei-

Kiek yra Italijoje lietuvių ? 
Registruotų lietuvių 1952 m. pa
vasaryje Italijoje buvo 126 asme
nys. Iš jų 66 kunigai ir vienuo
liai. Likusieji yra pasauliečiai, ne
norėję ar negalėję emigruoti. Iš 
jų psich. ligonių 3, senelių 6, 
šiaip ligonių 3. Turime keletą sa
votiškų lietuvių: tai italės, ištekė
jusios už lietuvių vyrų arba lietu
vaitės ištekėjusios už italų. Ne
galėjusieji emigruoti yra dau
giausia tie, kurie atvyko į Italiją 
prieš 1939 m. arba dėl sveikatos 
ir senatvės. Žinant, kad Italijoje 
pragyvenimas yra brangus, darbo 
sunku rasti, Balfui tenka nuolat 
rūpintis apie 70 asmenų. Nors 
Balfo centras neturėjo pakankamų 
išteklių pilniau paremti Italijoje 
vargstančius lietuvius, bet vistik 
šis tas gauta ir užtai Italijos lie
tuviai Balfui yra dėkingi. Baltas 
šiandien lieka vienintelė viltis vi
sų Europoje pasilikusių lietuvių.

Pasikelbėjlmas su kun. dr. V. Balčiūnu 
m. Romoje atsidūrė būrelis lietu
vių kunigų ir klierikų, kurie įsi. 
kūrė svetimųjų pastogėje. Ame
rikos lietuviai užtikrino mums 
pragyvenimą ir studijų išlaidas. 
Tačiau jau nuo 1946 m. rudens 
galėjome pradėti darbą savo nuo
savoje Kolegijoje mūsų gerada
rių dėka. Šiuo metu prie Romos 
turime ir savo vilą — ūkį, kur gy
vena vienas kitas kunigas (admi
nistratorius kun. Bitinas, ekono
mas kun. A. Jonušas) ir dargi 
maisto mūsų Kolegijai parūpina.

— O kaip su teologijos studen
tais? Ar jų pakankamai turite?

— Praėjusiais metais Kolegijo
je mokėsi penki klierikai. Be jų 
turėjome 19 kunigų, kurie siekė 
doktorato. Šią vasarą, išvykstant 
man atostogų, buvo paduoti dvie
jų jaunuolių prašymai. Tikiu, kad 
per vasarą atsirado ir daugiau 
kandidatų. Reiktų visiems tūpin- 
tis, kad būtų ko daugiausia kan
didatų į kunigus, kurie pasireng
tų ateities misijų darbui Lietuvo
je. Pragyvenimas Kolegijoje jiems 
beveik nieko nekainuoja: juos pa
remia Amerikos kunigai.

— Kas sudaro Kolegijos vado
vybę ?

— Dabar Kolegijos viršūnėje 
stovi J. E. Vysk. Padolskis — pre- 
zes. Rektoriumi yra prel. L. Tu- 
laba. Man tenka eiti dvasios tė
vo pareigas ir dėstyti kai kuriuos 
teologijos dalykus.

— Ar Anglijos lietuviai remia 
Kolegiją,

— Anksčiau Škotijoje buvo ap
silankęs rektorius prel. L. Tula- 
ba, kuris surado nuoširdžių rėmė
jų lietuvių tarpe. Jie ligi šiol mus 
atmena ir sušelpia tai pinigais, 
tai drabužiais bei kitu kuo. Norį 
mums padėti, aukas galėtų mūsų 
vadu siųsti per Londono leitu- 
vių kleboną kun. dr. K. Matulai
tį MIC.

su eile šventų paveikslų, su kry
žiais ir kasdienine malda.

— Kas jiems padėjo, jūsų nuo
mone, taip gerai išsilaikyti?

— Svarbiausia, kad Škotijos 
lietuviai nuo senų laikų turi savtį 
dvasios vadą kunigą, kuris juos 
ligi Šiol globojo, būrė juos į krū
vą, organizavo. Dabar ten du lie
tuviai kunigai, kurie uoliai dirba 
savo srityje. Tai jie sutelkė lietu
vius į šv. Kazimiero, šv. Juozapo, 
K. Moterų ir kitokias draugijas. 
Tai jų iniciatyva buvo suorgani
zuota „Aušros“ draugija jauni
mui, kuri jau turi subūrusi gražų 
būrelį jaunimo. Organizacijos 
jiems padeda išlaikyti lietuvių kai. 
bą, papročius ir palaikyti glaudų 
tarpusavį ryšį. Daug naudos atne
šė ir tebeneša ir savaitraštis 
„Išeivių Draugas“, kuris infor
muoja visais reikalingiausiais rei
kalais. Dėl to čia ir šeimos pavyz
dingos, religingos, sutariančios.

— Turėjote progos susidurti su 
Bradfordo lietuviais per įspūdin
gąsias pamaldas, 
jums padarė ?

— Labai gerą, 
susitikti su tokiu
mi lietuvių tremtinių. Jeigu jie ir 
toliau laikysis savo papročių, jei
gu praktikuos kat. tikėjimą, pa
laikys savo organizacijas, — jie 
daug padarys. Svarbu, kad jie, 
kaip ir senieji išeiviai, nenuta 
utėjų, neišsibarstytų.

,Šarūno“.
buvo pa
iki vyks- 
rimtesnių 
buvo ver.

Kokį Įspūdį jie

Nesitikėjau čia 
dideliu skaičiu-

išsprendęs teigiamai 
klausimą taps laimė-

vyko Baildon'e (neto- 
„Teritorial Army“

Pasakykite, 
dvasinis ir

sustojęs la-

D. BRITANIJOS LIETUVIAI
— Jūs, kunige daktare, turėjo

te progos aplankyti Londoną, be 
to, Škotijos lietuvius, 
kaip jums atrodo jų 
tautinis gyvenimas ?

— Londone buvau
bai trumpai ir negalėjau geriau 
vietos, lietuvių pažinti. Apie Ško
tijos lietuvius turiu susidaręs la
bai gerą nuomonę. Geriausią liu
dijimą apie juos davė vienas, vie
tos klebonas: „Senieji lietuviai 
yra geriausi parapijos katalikai“. 
Jie laikosi savo tradicijų, uoliai 
lankosi pamaldose, eina išpažin
ties. Jų namai — kaip Lietuvoje:

DĖL TAUTOS FONDO
Visi, kas skaito mūsų laisvąją 

spaudą, gerai supranta kas yra 
Tautos Fondas ir kam naudoja
mos Jo lėšos.

Tie kurie turėjo galimybės ar
čiau pažinti VLIKo veiklą ir jo 
santykius su mūsų diplomatais, 
žino, kad nesutarimų dėl Tautos 
Fondo tarp jų nebuvo.

Tautos Fondas nėra vienos ar 
kelių partijų kasa. .Tautos Fondas 
yra mūsų bendras iždas Lietuvos 
Išlaisvinimo kovai finansuoti.

Tai yra žinoma daugumai lietu
vių Išeivijoje, bet ne P. Norvai- 
šui iš DBLS Buxtono Skyriaus, 
parašiusiam Laisvai Tribūnai (Br. 
Liet. Nr. 35). šis tautietis, užuot 
kreipęsis į Centro Valdybą dėl iš. 
kilusių klausimų, savo „abejoji, 
mus“ skelbia viešai. Norėčiau ma
nyti, kad tas buvo padaryta nesą
moningai. Bet straipsnyje panau
doti argumentai sako, kad jo au
torius yra užsikrėtęs liga, kurį tu
ri modernų vardą rezistencija.

šiuo atveju-rezlstencija (priešin 
tis) mokėti Tautos Fondui. Jei 
Gerb. Redakcija leis, norėčiau čia 
paduoti ištrauką iš gen. St. Raš
tikio straipsnio „Liet. Dienose“. 
(1952 m. vasaris), kur mums vi
siems žinomas karys ir patriotas 
rašo apie pastaruoju laiku pasi
reiškusius liet. Išeivijos negalavi
mus (ligas). „Juk visi trokšta, 
me, — sako gen. Raštikis, — sa
vo tautai laisvės ir savo valsty
bei nepriklausomybės. Ir visi tiki
me, kad ankščiau ar vėliau mūsų 
troškimai išsipildys. Taip pat visi 
manome, kad kepti karveliai patys

neatskris ant mūsų stalo. Priešin
gai manačių yra labai nedaug. Iš 
to seka labai aiški išvada — visais 
įmanomais būdais turime patys ko
voti už Lietuvos išlaisvinimą. Ta 
kova turi būti veikli ir vieninga. 
Ir kaip tik čia, šioje vietoje, ir pa
sitaiko suklupimų. Pradedame ko
voti ne su savo priešais, bet su 
savaisiais. Pradedame ne burtis, 
bet skaldytis. Pradedame vado
vautis ne realybe ir protu, bet ne
suvaldomais jausmais. Visi šie 
reiškiniai silpnina mūsų kovą Ir 
mus pačius t.y. jie pasitarnauja 
mūsų priešui, kuris pats to siekia. 
Ir įvyks taip, kaip mūsų patar
lėje sakoma-imetam kelią dėl ta. 
kelio“. Nurodęs kelis negerovės 
pavyzdžius, gen. Raštikis sako: — 
PRIEINAMA NET IKI TO, KAD 
PRADEDAMA RAGINTI IR NET 
DARYTI NUTARIMUS NEDUO
TI AUKŲ TAUTOS FONDUI“, 
(mano pabr.) ųSlas negeroves 
turime rauti lauk iš savo tarpo“. 
.. Aukokime Tautos Fondui pasto
viai ir duosnial. Nepraleiskime nei 
vieno mėnesio neatidavę savo 
įnašo, žinokime, kad mūsų užda
vinys — Lietuvos išlaisvinimas — 
pareikalaus dar daug lėšų Ir todėl 
toms lėšoms sudaryti privalome 
negaišti laiko, šiandien mes nega
lime numatyti kokios sudėties bus 
mūsų vadovaujantieji veiksniai už 
metų ar kitų, ar kaip jie naudos 
surinktas lėšas, bet mes žinome, 
kad tos lėšos bus naudojamos tam 
tikslui, kuriam surinktos. — Lie
tuvos Išlaisvinimui.

J. VILČINSKAS, 
T. F. Atstovybės Pirmininkas.

ŠEIMA IR JAUNIMAS
Pradedame kalbėti apie kitus 

opius mūsų klausimus. Nejučio. 
mis prieiname prie šeimos. Kun. 
dr. V. Balčiūnas sako:

— Jau seniai esu tos nuomonės, 
kad į šeimą, pas mus kreipiama 
per maža dėmesio. Dėl to kyla 
įvairių nesusipratimų ir neaišku
mų, kurie kartais priveda prie 
liūdnų pasėkų. Seimai reikia iš 
anksto rengtis. Teoretiškai. Skai
tant specialią literatūrą, klausant 
atitinkamų paskaitų ar pamokslų. 
Mūsų tautos jėga, ir stiprybė glū
di tvirtose šeimose. Kol mūsų šei
mos bus doros ir tvirtos, mes iš
laikysime įvairius pavojus. Tėvų 
pareigos vaikų atžvilgiu yra dide
lės ir atsakingos. Tėvai tęsia Kū- 
sjo planus, gimdo ir auklėja vai
kus, tad ir jų pareigos labai gar
bingos, net šventos.

— O ką galėtumėt pasakyti 
apie jaunimą?

— Jam visų pirma reikia irįea- 
lizmo. Tas idealizmas puošė jį 
Lietuvoje, idealizmas turi lydėti 

ir tremtyje. Naudinga jaunimui 
organizuotis, kad turėtų 
progų 
žiūrą 
Tada 
duoti.
me jaunimą, tokią turėsime atei
ties visuomenę.

— Ir dar klausimėlis: ką mano
te apie Lietuvos ateitį ?

— Tvirtai tikiu, kad 
bus laisva. Žinoma, daug 
Apvaizdos valioje. Kaip
tremtis, kurią turime panaudoti ta 
prasme, kad daug ko išmoktume 
ir suprastume Viešpaties kelius. 
Be to, reikia melstis ir pasitikėti 
Dievu Dievo malonė *kartais ne
jučiomis žmogų paliečia. O turi
me būti jos verti...

Kada kalbėjausi su garbingu 
svečiu, kada klausiausi jo bažny
čioje, pamaniau: kokie teisingi 
šv. Povilo žodžiai apie meilę, be 
kurios žodžiai žvanga kaip varis. 
Kun. dr. V. Balčiūnas kalba, ir 
tuoj jauti, kad tai pati širdis kal
ba. Dėl to jis žmonių taip mėgia
mas, dėl to taip jo žodžiai gau
domi. '

Nežinau, ar tiksliai atpasako
jau kunigo mintis, bet tikiu, kad 
būsiu jį supratęs.

J. Kuzmlckis.

susidaryti tvirtą 
ir apšlifuoti savo 
jis ir kitiems gali
Atsiminkime:

daugiau 
pa saulė - 
asmenį, 
daugiau

kokį turėsi-

Lietuva 
kas yra 
ir pati

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

„KOVO“ KREPŠININKAI 
WETHERBY TAURĖS 

VARŽYBOSE.
š.m. rugpiūčio mėn. 23-24 d.d. 

įvyko virš minėtos taurės krep
šinio turnyras, kuriame iš lietuvių 
pusės dalyvavo „Kovas“ ir Brad
fordo „Vilnius“ atgijęs vietoj bu
vusio

Šis turnyras „Kovui“ 
jėgumo bandymas, nes 
tant Prancūzijon jokių 
susitikimų nebebus. Tai 
tinga pamoka išryškinti visas klai
das ir netikslumus. Iš turnyro ei
gos bus matyti, kad „Kovas“ dir
bo ir daug dirbo.

šiam turnyrui „Kovas“ atvyko 
pilname sąstate, nebepadarydamas 
tos pačios klaidos, kai vasario 
mėn. 16 d. nuvyko tik penki. Po 
ano turnyro „Kovas“ susilaukė 
daug šiltų atsiliepimų apie savo 
korektišką ir puikų žaidimą latvių 
ir estų spaudoje. Tuomet latvių 
sporto s-gos pirm. Manrins rašė 
„Londonas Aviže“, sunku, esą, 
pasakyti kas bus ateinančio tur
nyro nugalėtojas, bet jis manąs, 
„Kovas“, 
atsarginių 
toju.

Turnyras
Ii Bradfordo) 
salėje. Turnyrui prisistatė 9 ko
mandos: 6 latvių, dvi lietuvių ir 
viena estų.

Kaip ir taisyklė, „Kovo“ pirmo
sios rungtynės buvo su „Vilniu
mi“. Nors vilniečiai beveik visi 
jauniai, bet užkūrė gana karštą 
kovą koviečiams, bet turėjo pra
laimėti „Kovui“ rezultatu 46:28 
(25:16).

Antrose rungtynėse „Kovas“ 
susitinka su latvių taeisteriu — 
Londono D.V.F. šis susitikimas 
buvo gana įdomus ir įvairus, ku
rios įaudrino žiūrovus kaip iš vie
nos taip ir kitos pusės. Žaidimas 
buvo beveik lygus ir „Kovui“ atė
jo pagelbon turėjimas pakankamai 
pakaitų. „Kclvas" laimėjo 29:25 
(9: mi

šiose rungtynėse nebuvo pakan
kamai tikrumo, abieju k-dos bijojo 
viena kitos ir stengėsi neišleisti 
kamuolio iš rankų.

„Vilnius“ žaidžia su Rochdalės 
„Vidžeme“ ir nugali ją 26:24 ir 
tuo sudaro pirmą turnyro staigme
ną. Gaila tik, kad „Vilnius“ se
kančią dieną neatvyksta laiku į 
salę ir tuo iškrenta iš tolimesnių 
Žaidimų. Sekmadienį „Kovas“ su
sitinka su Londono Latvių Sporto 
Klubu, kuris buvo laikomas Šio 
turnyro „favoritu".

Rungtynes „Kovas“ labai neti
kėtai pralaimi rezultatu 35:38 (14 

16). Mano nuomone, kaltė tenka 
k-dos kapitonui už pervėluj žaidė
jų pakeitimą.

Turiu pasakyti, kad rungtynės 
buvo labai gyvos korektiškos ir 
teko išgirsti daug komplimentų 
koviečių vardu, ypač malonūs bu
vo broliai ir sesės estai.

Sekančiose rungtynėse vėl žai
džia „Kovas“ šį kartą su 
seimininkais — Bradfordo 
da". Koviečiai yra žymiai 
gesni ir laimi rungtynes
(17:19). šias rungtynes lakinėda
mas „Kovas“ patenka į pusfinalį 
ir vėl susitinka su Londono Latvių 
Sporto Klubo k-da.

Dabar „Kovas“ jau visai kitaip 
žaidžia su savo priešininkais. 
Rungtynės labai įtemptos ne tik 
tarp žaidėjų, bet ir žiūrovų, kurie 
šaukia be pertraukos ir ragina sa
viškius laikytis. Koviečiai laimi 
41:30 (10:15) ir tuom patenka į 
turnyro finalą. Žiūrovai po šių 
rungtynių įsiaudrina, kai kas eina 
dferybų: vieni „stato“ už „Ko
vą“ kiti — už latvius, dar kiti 
skuba į barą atgaivinti ir atšaldy
ti įkaitusius nervus. Visi, nekan
triai laukia finalo. Tyla įsiviešpa
tauja salėje, kai abi k-dos įbėga 
į aikštelę. Kovojama labai atsar
giai ir persvara pereina tai vienų, 
tai kitų pusėp. I-mas. kėlinys bai
giamas „Kovo“ naudai 19:17. 
Antrame kėlinyje latviai išlygina, 
bet koviečiai perima iniciatyvą į 
savo rankas ir laimi rungtynes ir 
turnyrą, rezultatu 40:30.

Nors „Kovas“ turėjo net trejas 
rungtynes iš eilės ir tas labai var
gino žaidėjus, bet per visą turny
ro laiką buvo matyti koviečiuose 
atlikto darbo — treniruočių rezul
tatai, kas ir atnėsė laimėjimą.

Norisi. „Kovui“ palinkėti to pa
ties ryžtingumo ir geros kloties 
Prancūzinoje. Laimėjimas šio tur
nyro turėtų suteikti naujų jėgų'.

J. Žemaitis.

tumyro 
„T'rim- 
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BALTIJOS MINISTRAI 
POSĖDŽIAUTA

PARYŽIUJE
* Nepaisydami atostogų, Balti

jos valstybių diplomatai Paryžiuje 
nuolat posėdžiauja. Rugpiūčio 5, 
12 ir ig d. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatai turėjo posė
džius, kurių metu pasidalino infor
macijomis ir aptarė, kaip geriau 
jiems būtų įmanoma ginti Balti
jos valstybių reikalus Prancūzijo
je. Iš Lietuvos pusės dalyvavo 
Dr. S. Bačkis, e. Lietuvos atsto
vo p., ir prof. J. Baltrušaitis, iš 
Latvijos — įgal. min. Grosvaldas 
ir pasiuntinybės patarėjas K. Be- 
rends, iš Estijos — įgal. min. K. 
R. Pusta, kuris vasaros metu at
vyko Paryžiun iš JAV. (E.)

IŠBANDYKTTE LAIMĘ 
,BR. LIETUVIO“ LOTERIJOJE!
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Šiemet, liepos mėnesio pabai
goje, Sovietų šarvuotos divizijos 

buvo aprūpintos dideliais pėstinin
kų ir artilerijos amunicijos kie
kiais. Prieštahkinės artilerijos di
vizijos gavo naujas rakietines 
„Katiuša“ baterijas, o priešlėktu
vinės artilerijos pulkai yra gink
luoti sunkiomis automatizuotomis 
patrankomis su elektroniniais tai
kikliais.

Per 20 sunkiai ginkluotų tankų 
divizijų, 3-5 motorizuotų pėstinin
kų divizijų' ir 4000 sprausminių 
naikintuvą ir bombonešių, tai ge
ležinis Sovietų armijos kumštis 
Rytų Vokietijos pasienio strategi
niuose taškuose laukia trumpo, 
įprastinio radio šifro: ..Diena x, 
valanda y-00. Pabėda“.

Keli šimtai kilometrų už pirmos 
puolimo fronto linijos, Lignicoje, 
vakarų Lenkijoje, dieną ir naktį 
budi Vakarų Fronto generalinis, 
štabas, maršalo Rokossovskio va
dovaujamas. Čia yra išdėstytos 
pirmos fronto atsargos: šiaurės 
sektorius — lenkų divizijos, vi
daus sektrius — čekų ir vengrų, 
o pietuose — rumunų ir bulgarų 
pėstininkų masės su Sovietų šta
bais, tankais ir lėktuvais.

Dar toliau į šiaurės rytus, ten 
kur plaukia mėlynas Nemunas ir 
Neries juosta supa Gedimino pilį, 
— tęsiasi „Tranzitinė zona“ su 
dešimčiais išdėstytų miškuose ae
rodromų, kuro ir amunicijos san
dėliais ir pajūryje — slapti rakie- 
tiniai lizdai, — tai Baltijo Apsau
gos strateginė zona.

Tą pačią dieną, valandą ir mi
nutę, kada „Pabėda“ radio šifru 
pakeltos geležinės sovietų tankų 
kolonos pradės žygiuoti Paryžiaus 
kryptimi, iš Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir kitų aerodromų pasikels 
šimtai transportinių lėktuvų, o iš 
Mažeikiu, Kretingos, Rusnės ir 
Rytprūsių paslėptų rakietinių liz
dų išlėks tūkstančiai įvairių „V“ 
sviedinių. Visi į vakarus.

Tolimieji mūsų miestai ir kai
mai, užmiršti didžiosios pasaulio 
politikos painiavoje, ne bent šta- 
bų žemėlapiuose atžymėti raudo
nų taškučių eilutėmis — „LTSR 
Strateginis Roužas“... atsilieps 
karo valandai išmušus.

IR... PASIKALBĖJIMAS
Šiais metais, rugpiūčio mėn., 

Vienoje, žymus vokiečių kilmės

NEUŽTENKA PASAKYTI IR PAGALVOTI
‘Paryžiaus spauda vienbalsiai 

išreiškė susižavėjimą ir nustebimą 
milžiniška Britų aviacijos pažan
ga, sprausminiam „Canberra“ 
lėktuvui sumušus visus rekordus, 
skrendant per Atlantą.

Britai regimai turi didžiulę, pui
kią savybę ne tik parengti pažan
gius planus, bet taip pat juos ir 
Įgyvendinti.

Dienos, kada žmonija žengia 
žingsnį pirmyn, šildo žmonių šir
dis ir dvelkteli geresnio gyvenimo 
viltimi.

Jei technikos srityje pasaulis 
neabejotinai progresuoja, dvasinė
je, žmogaus minties vystimosi 

■ plotmėje, tokio malonaus fakto 
neįmanu konstątuoti. Paskutinių 
dešimtmečių įvykiai Europoje jo
kio entuziazmo negali sukelti.

šiandien, po visų karo baisybių, 
ne tik, kad negalima būtų džiaug
tis laimėjimais, bet priešingai, 
ypatingai Prancūzijoje, Vakaruose 
nuolat keliama įdėja., >kad kaž kas 
yra netvarkoje — „something

STALINO KAUKES
Musų specialaus Vienos korės

(1952- m. rugsėjis. Viena.) 
komunistas tarėsi su atvykusiu iš 
Liepojaus sovietų laivyno štabo 
„Politotdiel“ karininku. Reikalas 
buvo skubus ir svarbus: —-Spa
lio 5 d. VKP/b Kongresas.

Vienos komunistas, viešėjęs 
paskutiniojfO karo metais Lietuvo
je, kurio sūnus, sovietų armijos 
politinis karininkas, vedęs lietu
vaitę, tarnauja Baltijo garnizone. 
Ne į visus mano klausimus atsakė 
pulkininkas Emgebejev, bet tie, į 
■kuriuos atsakė gana įdomūs.

Klausimas: — Ar spalio 5 diena 
reiškia karą, ar tik eilinį bol
ševikinės taktikos manevrą ?

Atsakymas: — Stalinas niekada 
nenuima kaukės, tik ją, reikalui 
esant, keičia. JAV ginklavimosi 
taip sukasi, kad po 2-3 metų grės 
S. Rusijos saugumui. Po poros 
metų Japonijos 5 milijonų ir Vo
kietijos 2 milijonų armijos padik
tuos sovietams vienintelę išeitį — 
kapituliaciją. Spalio 5 d. sovietai 
aptars „Pobėdos“ dienos ir valan
dos pradžią. Tai visiškai aišku 
tiems, kas pažįsta jų politiką.

Klausimas: — Nors ir esu įsi
tikinęs, kad „Pobėda“ 2 — 4 sa
vaičių bėgyje paklupdys Vakarų 
Europą ir, gal būt, apskaldys JAV 
ir D. Britanijos miestus, bet kas 
gi toliau ? JAV ir Britanijos mili- 
tarinis ir ekonominis potencialas 
galų gale vis vien sutriuškins so
vietus, kaip sutriuškino Hitlerį ?

Atsakymas: — Samprotavimas 
teisingas. Bet spalio 5 d. „Pobė
da“ laiką sprendžiant, lygiagre
čiai bus įgalinta 6 — 12 mėnesių 
bėgyje suskaldyti JAV — Britani
jos bendradarbvimą. Didžiulė 
JAV ekonominė krizė bręsta. Vi
daus „Penktosios kolonos“ veikia. 
„Pobėda“ diena svyruoja tarp 53 
— 55 m. Jei JAV ginklavimosi 
mašina nebus sustabdyta ir Vaka
rų Europos bei Japonijos kariuo
menių atstatymas nepalaužtas, so
vietams gresia kapituliacija. O 
drauge su kapituliacija žlugs ir 
bolševikinis rėžimas.

Klausimas: — Daleiskime, kad 
„Pobėda“ veikimo pradžia bus 
sprendžiama spalio 5 d. kongrese, 
bet įgyvendininama 53 — 55 m., 
žiūrint, kaip klosis bolševikinei 
diversinei taktikai užsieniuose, 
t.y., ar pavyks suskaldyti vakarie
čių vienybę, sustabdyti ginklavi
mąsi ir palaužti Vakarų visuome

Mūsų Paryžiaus Korespondento 
must be done“. Nekalbant apie 
mūsų lietuviškus reikalus... Bet 
šį kartą žvilgterėkime kas dedasi 
Prancūzijoje. Gal ir mes paskui 
galėsime iš to pasidaryti kai ku
rių išvadų.

Jei Prancūzija praeityje aukojosi 
ir liejo kraują visuose kraštuose 
ir Kontinentuose, kur tik reikėjo 
ginti žmonių laisvės idealus, per 
paskutinį karą jau nebebuvo lauk
to entuziazmo eiti mirti „už Dan
cigą“, kaip čia mėgstama išsi
reikšti. Kaip dabar žmonės pa
klausia, kodėl Prancūzija ar Vaka
rai neina tuojaus vaduoti bolševiz
mo pavergtų tautų, tenka liūdnai 
atsakyti, kad tikrai vakarai — va
karų žmonės — nėra dar galutinai 
ir tvirtai įsitikinę, kad toks žygis 
būtų neatidėliotinai vykdytinas.

Dažnai patys prancūzai pastebi, 
kad jų tauta dabar pasirinko 
spręsti visas didžiąsias žmonijos 
problemas „juokaudama“. Yra taip 
pat šalininkų „paverkti“, o taip 
pat ir „paapgailestauti“ gražios

praeities... Ar iš to būtų galima 
padaryti išvadą, kad jau kraštas 
pradeda „pūti“?, kad jau nebėra 
didesnių, kilnesnių idėjų žmonė
se? Atsakyti tektų neigiamai.

Antrasis paskutinio karo epilo
gas parodė, kad Prancūzijoje di
dieji idealai nėra užmiršti, kad 
jaunimas mokėjo aukotis it mirti, 
kai suprato ir pamatė reikalą.

Tlas jaunimais, gal būt, dabar 
ieško kitų progų pasireikšti, nei 
Indochinijos ar Korėjos karuose. 
Jaunimas nori aukotis, bet nori ži
noti už kokį idealą.

Paryžiaus dienraštis, „LE MON
DE“, kuris čia laikomas pusiau 
valdžios oficiozu, rugpiūčio mėn. 
30 d. prie šio klausimo prieidamas 
rašo, jog tikroji krašto liga, ku
rią dabar sergama yra ta, kad nie
kas išskyrus komunistų — jauni
mui, deja, nieko konkretaus ne
siūlo, nenurodo tikslo kuriam bū
tų galima tarnauti.

Jei taip rašo toks „buržuazinis“ 
dienraštis kaip „Le Monde“,

nės moralę. Bet, sakykit, o kaipgi 
atrodo vidaus S. Rusijos 
padėtis ? Moralė, partijos vienybė, 
armija, įvairių ne rusiškų tautybių 
respublikų žmonių nusistatymas 
ar įmanomas priešbolševikinis 
sukilimas, rezistencija tose respu
blikose ?

Atsakymas: — Net ir geriau
siam draugui, gyvenančiam S. Ru
sijoje, negalėčiau į šiuos klausi
mus atsakyti, tačiau užsieniečiui 
— pabandysiu: S. Rusijoje, mato
te, yra dvi „tezės“. Pirmoji — 
Politbiuro — Stalino — keisti kau
kes, vesti diversijos veiksmus už
sienyje. gąsdinti ir, pagaliau, ka
da Vakarai bus suskaldyti ir pa
liesti ekonominių krizių — pulti 
juos visais ginklais, visais fron
tais. Tuo tarpu armijos štabo „te
zė“ — tuojau pat užimti Vakarų 
Europą ir tada pradėti atskirai su 
JAV ir atskirai su D. Britanija 
derybas. Laukti, štabo nuomone, 
nėra ko, nes vėliausiai už 2 me
tų bus tik viena išeitis — kapitu
liacija. Vidaus padėtis netikra. 
Jeigu Ukrainoje, Vid. Azijoje ir 
Kaukaze kasmet reikia valyti „na
cionalistinius elementus“, ką ■ be
kalbėti apie Lietuvą, Latviją, Es
tiją. O likusioji sovietų užimoji 
Europos dalis — parako statinė.

Vienas rimtas smūgis ir visos 
sovietų respublikos ims liepsnoti. 
Jūsų sūnus tarnauja Baltijo lai
vyno štabe. Jis ir aš puikiai žino
me, kad evakuacijos planai iš 
Lietuvos yra parengti. Latvija nu
matyta pirmos gynybos užnuga- 
rys, Estija įjungta į Leningrado 
gynybos sritį.

Sipalio 5 d. bus mėginta surasti 
partijos ir armijos „tezei“ bendra 
formulė. Partija, bijodama įtemp
tos. vidaus padėties, mėgins seną
jį receptą — valymą visose „res
publikose“. Armija reikalaus tuo- 
jaus pat pravesti visuotiną mobi
lizaciją, įvesti vidaus karo stovį 
ir tokiu būdu išvengti vidaus re
zistencijos pavojaus.

Po spalio 5 d. „Kongreso“ nu
matomi didesnio masto vidaus 
trėmimai. Kaip matote, artėja 
„Paskutinis Revoliucijos Mūšis“. 
Kova neišvengiama ir žūt butinė.

(Iš originalaus pokalbio, sura
šyto Vienoje, 1952 m. rugsėjo 
mėn. 1 d.).

VILIUS VANAGAS

reiškia tikrai jau klausimas tiek 
pribrendo, kad galima jį pateikti 
visai neįvyniotą, nei į sidabrinį 
popierį, nei į celofaną.

MONDE pabrėžia, kad krašte 
tetrūksta nei šviesių mintytojų, 
nei prityrusių teoretikų. Tačiau, 
vos tik išeinama iš koplyčių, vos 
tik uždaroma taurių minčių kny
gą, vėl skęstamą kasdienybėje. 
Nesant drąsių vadovų, geros va
lios žmonės iš savo eilių neišeina 
ir lieka abejingi bei atsidavę liki
mui.

Pasekmė: per paskutinius dali
nius rinkimus Paryžiuje 50 proc. 
susilaikė. Nėjo balsuoti. Kaip gi 
žmonės rodys entuziazmą varžybo
se, jei partijos tik politinį vardą 
nešioja. Iškrųjų kraštas atsidūrė 
„dvokiančioje baloje“, į kurios 
paviršių kiek guviau išplaukia ša
lia įvairių grupelių ir „nepriklau
somųjų“, kurie gina savo nuosa
vus interesus, o ne idėjas, tik ke
turios nelaimingos partijos; vie
nos nuvertintos kompromisais, ki
tos nusilpnintos susiskaldymo ir 
tarpusaviu ginčų. —

Ar galima nesidrovint tvirtinti, 
kad ta mozaika yra atspindys 
įvairių tautos opinijos srovių ir, 
kad galutinėje sąskaitoje tos tau
tos išrinktoji dauguma vairuoja 
krašto likimą per rinktuosius at
stovus parlamente, ir vyriausybėje.

1951 metais, per paskutiniuosius 
rinkimus, keturi šimtai iš šešių 
šimtų išrinktųjų atstovų buvo pa
siskelbę statą socialinius klausi
mus pirmoje vietoje. Praėjo devy
ni mėnesiai ir dešinieji paėmė 
valdžią į savo rankas. Apverkian
tieji tokį paradoksą sako: „ko
munistai kalti“... Ar tik ne besi- 
skundžiantiesiems tektų . muštis į 
krūtinę. Le MONDE pastebi, 
kad ne čia ir ne jo reikalas ginčy
tis dėl komunistų doktrinos ir pla
nų. Konstatuojamas tik pats jų 
buvimo — egzistencijos faktas, ku
ris milijonų darbininkų akyse yra 
skaitomas pirmuoju nuopelnu 
(Neužmirškime, kad kas ketvirtas 
prancūzas atidavė savo balsą kom
partijai)...

Ar prieš pastatoma kas konstruk
tyvaus, kad galėtų patraukti nuo 
komunistų jų narius, jų simpati- 
kus, jų rinkėjus. Kas siūloma 
darbininkui, kuris ištroškęs teisin
gumo, kokias išlaisvinimo per
spektyvas jis turi ?

Politiniame, sindikaliniame, in
telektualiniame krikščioniškame 
judėjime žmonės šiandien jaučia 
skubų reikalą pradėti veikti, 
sumažinti antraeilės reikšmės gin
čus ir siekti sutarimo, pagrįstų iš- 
rriintimi ir abipuse tolerancija.

Tie žmonės galvoja, kaip pažy
mėjo parlamento atstovas Andre 
Denis, kad „tikrai progresyvus 
travajizmas (darbietiškumas) . siū
lo socialinės ir pasaulinės taikos 
galimybes“. Ir MONDE baigia 
žodžiais: „prie dabartinio įvykių 
ritmo nebeužtenka tik pagalvoti ir 
pasaktyti“...

Suprantama šios prancūzų lai
kraščio mintys duoda pakankamai 
medžiagos ir mūsų lietuviškoms 
galvoms padūmoti.

Jonas Masiulis.

ČIA BŪTA ŽMOGAUS PRIEŠ 
200.000 METŲ

Vokietijoje, Braunschweigo pro
vincijoje, prie Lebenstedto mieste
lin buvo daromi žemės gręžimai 
šulniui iškasti. Keturių metrų že
mės gilumoje užtikta mamuto bei 
arklio kaulų bei žmogaus įrankių 
iš akmens. Tyrinėjimai rodo, kad 
čia žmogaus gyventa dar 200.000 
metų prieš Kristų.

KAS DAR GALI Į U.S.A. 
EMIGRUOTI?

Naujo emigracijos tremtiniams 
įstatymo nesulaukėm. Ar po Nau
jų Metų naujas US Kongresas iš
leis kokį įstatymą būtų sunku da

bar spėlioti.
Dabar tremtiniai dar gyvenan

tieji Europoje gali gauti vizas su
lig veikiančiu DP įstatymu vadi
namu 30. Sis įstatymas dar galio
ja iki liepos 1, 1954 m. Sulig jo 
tremtiniai lietuviai gyvenantieji 
Danijoj, Belgijoj, Prancūzijoj, Is
panijoj, ‘ Portugalijoj, Anglijoj, 
Šveicarijoj, Graikijoj, Olandijoj, 
Luxemburge, Turkijoj gali US 
konsulatuose be laukimo eilės gau
ti vizas Lietuvos kvotos sąskai
tom nes sulig šiuo įstatymu, pusė 
Lietuvos kvotos yra naudojama 
neapribotam į ateity laikotarpiui 
visiems lietuviams tremtiniams 
esantiems minėtuose kraštuose.

Vokietijoje, Austrijoje ir Italijo
je gyvenantiems tremtiniams šis 
įstatymas netaikomas, nes jiems 
buvo išleistas specialus DP įsta
tymas. kuris jau užsibaigė 1952 
m. sausio 1 d. Jei tremtinys yra 
atvažiavęs iš kitų kraštų į Vokie
tiją, Austriją ar Italiją, ar buvęs 
išvažiavęs ir vėl grįžęs, tai ir tie 
dabar gyvenantieji Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje gali gauti 
US vizas pagal'30 įstatymą. Trem
tinys, kuris galėtų vykti sulig 30 
įstatymu turi būti atsiradęs Euro
poje po 1939 m. rugsėjo 1 d. To
dėl visi lietuviai tremtiniai Euro
poje, norintieji emigruoti į Ame
riką ir galintieji sulig čia aprašytu 
įstatymu gauti vizas, privalo tuoj 
registruotis US konsulatuose ir 
apie tai neatidelojant pranešti 
BALFo Centrui Europoje, Miun- 
chen 27, Pienzenauerstr. 15. Ger
many. Ir visais kitais emigraci
jos reikalais ir į kitas Šalis irgi 
kreipkitės tuo pačiu antrašu.

Prof. Kan. Dr. J. B. Končius, 
BALFo Pirmininkas.

* DEL EMIGRACIJOS Į JAV
Spaudoje pasirodė Balfo Dir. 

kun. Končiaus pranešimas del ga
limybių emigruoti į JAV ir sukė
lė Anglijoje gyvenančių lietuvių 
tarpe gyvą susidomėjimą. Sąjun
gos reikalų vedėjas kreipėsi į 
JAV Ambasados Londone Konsu- 
larinj skyrių ir patyrė sekantį:

DP biliaus (įstatymo) 3c skyrius 
liečiąs „out of zone“ pabėgėlius 
tebegalioja ir galiuo iki 1954 mt. 

■liepos m. 1 d. Pabėgėliai, norį tuo 
skyrium pasinaudoti, turi būti at
vykę į Angliją tarp 1939 mt. rug
sėjo mėn. 1 d. ir 1949 mt. sausio 
1 d. ir pastoviai neįsikūrę. EVW 
kurie darbo suvaržymo atšauki
mus (štampai ant policijos regis
tracijos knygelių) ir lenkų armi
jos kariai atleisti per „Resetje- 
ment Corp“ laikomi' įsikūrusiais 
nuolatinai ir tomis lengvatomis 
pasinaudoti negali.

VAIKŲ PRIEDAI
Pagal anksčiau išleistą! potvarkį 

vaikų priedai yra padidinami nuo 
šios savaitės. Buvo mokama už 
kiekvieną, pradedant antruoju, 
vaikų 5 šil., dabar bus išmokama 
po 8 Šil. savaitėje.

THE LITHUANIAN WEEKLY 
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
tro Valdvba, — 43 Holland Park, 
London, W.n. Telef. PAR 969g. 
spaustuvės adr. 3, Southern Row, 

London, W.io. Telef. LAD 1186.
Redakcija raštus taiso ir trumpina savo nuožiūra. 1.________

---- j> jei autorius jg. anksto neįspėja.

Red. B. Daunoras. Redakcijos ir 
London, W. 10. 1 
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Sąjungininkai 
nebejuokauja

Amerikiečių viceadmirolas J. 
Clark, po to, kai iš jo vadovauja
mų „Princeton ir „Essex“ lėktu
vnešiu buvo pasiųsti į Sovietų 
pasienį bombonešiai, spaudos 
atstovams pareiškė: „Sis bombar
davimas turįs ypatingos reikšmės, 
kadangi visa tai atlikta arti Sovie
tų rubežių. Tai yra perspėjimas 
komunistams, kad aliantai nebe
juokauja“.

Rugsėjo 1 d. šimtas amerikie
čių bombonešių pakilo nuo „Prin
ceton“ ir „Essex“ lėktuvnešių ir 
puolė Hoem Dong žibalo rafineri- 
jos įrengimus, esančius 12 mylių 
nuo Sovietų pasienio. Tuo pačiu 
laiku 64 bombonešiai buvo pa
siųsti iš „Boxer“ lėktuvnešio ge
ležies ir plieno įrengimams bom- 
binti, esantiems 2 su puse mylios 
nuo Mandžūrijos pasienio.

Subombarduotos vietovės ran
dasi prie Tumen upės, kuri skiria 
šiaurės rytų Korėja nuo Mandžū
rijos ir Sibiro.

Puolimas buvo taip netikėtas, 
kad komunistai nespėjo išsiųsti 
naikintuvų ir amerikiečių lakūnai 
per visą puolimą nesusidūrė su 
priešo lėktuvais. Amerikiečių lai
vyno žiniomis šiuo puolimu buvo 
visiškai sunaikinta šioje Korėjos 
dalyje priešo pramonė.

SKELBIMAI

RUGSĖJO MĖN, 8 d. MINĖJIMAS
Centrinio Skyrius ir Londono 

„Vaidila“ rengia Tautos Šventės 
minėjimą šia tvarka:

Šeštadienį, rugs. 13 d.,' 18 vai. 
Lietuvių Namuose (43, Holland 
Park) — paskaita.

Sekmadienį rugs., 14 d., vai. pa
maldos Lietuvių Bažnyčioje su 
atitinkamu pamokslu.

18 vai., Lietuvių Socialiniame 
Klube, (345a Victoria Park Rd.) 
minėjimo oficiali dalis.

S/m. rugsėjo mėn. 27 d. (šešta
dienį) Manchesteryje Blackley In
stituto salėje DBLS Manchesterio 
skyrius jr Manchesterio Lietuvių 
Socialinis Klubas rengia.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
Programoje pirmą kartą Manches
teryje pasirodys

ŠKOTIJOS GLASGOVO 
LIETUVIAI

su choru ir tautiniais šokiais. Po 
minėjimo programos bendri šo
kiai. Bus geras orkestras ir tur
tingas bufetas. Minėjimo pradžia 
17.30 vai. Salė atidara nuo 17 vai. 
Įėjimas 2/6. Rengėjai.

Manchesterio Lietuvių Sociali
nis Klubas š/m. rugsėjo mėn. 14 
d. 18 vai. (6 vai. p.p.) Klubo pa. 
talpose, 121, Middleton Rd. ruošia' 
linksmą ir nuotaikingą „Lietuviš
ką Subatvakarį“.

Programoje dalyvauja Manches- 
teriečiams gerai pažįstamas akor
deonistas p. Kulvietis ir Lowtono 
„Linksmieji Broliai“.

Po programos šokiai ir nuotai
kinga daina.

Atsigaivinimui, kaip visuomet, 
bufete alučio netruks.

Pradžia 18 vai. Įėjnpas nariams 
nemokamai, nenariams 1/- (įskai
tant svečio registracijos mok. 6 
penai).

Malonius tautiečius prašoma at
silankyti. Klubo Valdyba.

Mgr. Wanda šwiderska atlieka 
mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermano, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, meta
bolizmą ir 1.1. 16, Gabriels Rd., 
London, N.W.2. Tel. GLA 8776.

Inžinierijos įmonei vakarų Ang
lijoje reikalingi neapmokyti darbi
ninkai. Nevedę gali gyventi sto
vykloje. Pareiškimas (angliškai) 
rašyti Employment Department, 
R.A. Lister and Co. Ltd. Dursley, 
Glos.

JlUlidllU Ldlh, 
Telef. PAR 9699.

Nesunaudoti ran-
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