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MASKVOS PASITARIMAI ĮSTRIGO
KRITIŠKA TARPTAUTINE PADĖTIS

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA (UNO) POSĖDŽIAUJA PARYŽIUJE. JAV-BIŲ SEKRETO
RIUS MARSHALLIS IŠVYKDAMAS į PARYŽIŲ SPAUDOS ATSTOVAMS PAREIŠKĖ,KAD TARP-

TAUTINĖ PADĖTIS YRA LABAI RIMTA. BERLYNE PADĖTIS NEATSLUGSTA.
Antradienį Paryžiuje pra- 

idėjo Jungtinių Tautų Orga- 
izacijos sesi ja,kuri,manoma, 
’truks a'pie 2-3 mėnesius.

Darbotvarkė yra labai pla- 
i,ir darbo bus daug. į sesi
os atidarymą atvyko Didž.Brip 
anijos ir JAV .užsienių reik.’ 
inisteriai,Bevinas ir Marsha
lls. Rusiją atstovauja Molo- 
ovo pavaduotojas Višinskis.

JTO posėdžiauja labai įtem- 
tu laiku. Tarptautinė padė- 
;is yra nepaprastai rimta ir 
TO turės išlaikyti labai sun- 
:q egzaminą, kad pateisinus 
lavo egzistenciją. Skeptikai 
sako, kad- JTO yra bevertė ir 
>ejėgė ką nors padaryti. Gi 
1 kitos pusės reikia atši- 
inti.kad JTO vistik yra pa- . 
iariusi nė ne vieną petarna- 
imą taikai išsaugoti ir kas 

Ijftų galėję įvykti,jei JTO 
Sjūtų, sunku pasakyti .Tiesa, 

ad ji nepajėgė kol kas ras
ti išeities ir sprendimo Pa-- 
testines klausimu, bet, rei kia 
jripažinti,kad be JTO tarpi- 
ilnkavimo ten galėjo būti ir 
lai blogiau. JTO bent pasie- 
:ė laikinų paliaubų ir tuo 
sutaupė daytg žmonių gyvybių, 
’et,bene didžiausias nuopel- 
las JTO bus ekonominėje ir 
socialinėje darbo srityje. 
Akinimą s ba da u j anč i ų, s ula i - 
<ymas užkrečiamų ligų, pagal
ba išvietintiems asmenims- 
DP ir t.p. Jei JTO kritikai 
ir gali daug ką primesti 
šiai ’ organized jai, tai vis
tik, sprendžiant bešališkai, 
reikia sutikti, kad ji turi 
ir nuopelnų. O.galų gale, 
argi daug kas geresnio ir 
buvo galima padaryti dabar, 
prie šių dienų politinės 
padėties ir visuotino tarp
tautinio įtempimo ir nesi.- 
baigiančių ginčų bei įtari
nėjimų vienų kitiems.

JTO svarstys ir Berlyno 
blokados klausimą. Netenka 
nei laukti,kad ji čia galė
tų ką nors pozityvaus pada
ryti, nes reikia atsiminti, 
kad Rusija turi...veto tei
sę. Jos būsimų sprendimų 
reikšmė tebus tik moralinė. 
Tuo visai neabe jo jame, kad vi
sos valstybės,išskyrus Rusi
jos bloką,pasmerks Sovietų 
elgesį Berlyne. Aišku,kad 
ir toks, tik moralus pasmer
kimas Rusijai nepatiks."Ir 
rusų laikraščiai jau išanks- 
to pradėjo kampaniją- prieš 
to klausimo perdavimą JTO. 
Jie sako, kad JTO nėra kom- 
petetinga tokiems dalykams 
svarsįrti.Matomai,kad ir 
Sovietai nelabai temėgsta 
turėti visą pasaulį prieš 
save,kas irgi gali padaryti 
blogą įspūdį pas satelitus, 
kurie jau ir šiaip bruzda, 
ką akivaizažiausiai matoma 
Jugoslav! joje,Lenki joje.

Derybos tarp Sovietų Rusi
jos ir Vakarų valstybių pri
ėjo liepto galą. Vienas Lon
dono vakarinis laikraštis ne
senai įsidėjo karikatūrą,ku
ri gerai pavaizduoja rusų tak
tiką per te s derybas.Karika
tūroje Vakarų valstybių pa
st imtiniai^ vaizduojami ketu
riose scenose. Pirmiausia jie 
apsilanko pas maršalą Sokolov- 
skį Berlyne,kuris jiems atsa
kė- i’Dėl to reikalo jūs turi
te kalbėtis su Molotovu." Ki
toje scenoje Molotovas,mąni- 
kiuruodamas savo nagus,liepia 
pasiuntiniams tuo reikalu krei
ptis pas patį Staliną. Stali
nas, gi, pypkę rūkydamas,su šyp
sena atsako- "Tai yra Lenino • 

. reikalas"...Galų gale,pasku
tinėje scenoje pasiuntiniai 
susiranda ir Leniną,kaž kur 
padebėsyse,kuris rodydamas 
pirštu į žemę,davė tokį auto
ritetingą atsakymą,-"Aha... 
aš turiu jus pasiųsti pas 
maršalą Sokplovskį.. . "

Šioji karikatūra labai ge
rai pavaizduoja šias,vadina
mas Maskvos derybas. Tačiau 
negalima sakyti,kad soevietai 
visada buvo tokie atšiaurūs 
ir nesukalbami,kaip šiuo at-

Ijfcų galėję įvykti, 
;Uūtų, sunku pa šaky 
cad ji nepajėgė kol

vėju. Atsiminkime tik,kad jie 
labai greitai susitarė su 
Hitleriu,nes tada buvo pas 
juos noras susi tarti.Aiškiai 
matyti, kad Berlyno klausimu 
Kremlius susitarti nenorėjo, 
ir tik vilkino Laiką,manydami, 
kaa laikas dirba jų naudai.

Prieš kiek laiko buvome ‘ 
pranešę,kad Vakarų pasiunti
niams buvo pavykę susitarti 
su Stalinu dėl vienos valiu
tos įvedimo Berlyne,dėl blo
kados nuėmimo ir prekybos 
atidarymo su Berlynu.Detalės 
buvo pavestos išdirbti kari- 
niems gubernatoriams Berlyne. 
Bet kai susirinko visi guber
natoriai, tai Sokolovskis iš
kėlė tokių dalykų,kurie ne
buvo aptarti Maskvoje ir ku
rių spręsti nebuvo įgalioti 
Vakarų valstybių gubernator
iai .Taigi, derybos nutruko. 
Jos vėl buvo nukeltos į Mas
kvą, kur pasiuntiniai dar tu
rėjo porą pasimatymų su Mo
lotovu. ( Stalinas neturi lai
ko. .atostogauja} Žinoma, « 
kad sovietai nenori susitarti, 
bet jie nelabai nori ir visai 
užtrenkti duris..ir likti kal
tininkais .

Paryžiuje susirinkę Vakarų 
valstybių užsienių reik.minis
terial išsikvietė iš Maskvos

pasiuntinius pasitarimui. Tuo
se pasitarimuose dalyvauja 
ir Berlyno kariniai guberna
toriai .

Berlyne padėtis palieka 
nerami. Demonstracijos ir kon- 
trdemonstracijos tebevyksta. 
Paminėtini pora epizodų,kurie 
yra labai charakteringi da
bartiniai padėčiai. Gen.Koti- 
kovas,Berlyno rusų sektoriaus 
komendantas.rašydama s Britų 
sektoriaus komendantui laišką, 
auresavo "Garnizono komendan
tui"...ir pasirašė "Berlyno 
komendantas”...Kitas epizodas- 
Rytų sektoriaus (Markgrafo) 
keli policininkai pasiuntė 
Vakarų zonų policijos vadui 
Stumm laišką,kuriame prašo 
jo apsaugos prieš Marjęgrafą. 
Tame laiške sakoma,kad jie 
ir daugelis' kitų prieš jų 
norą priversti stoti į ko
munistines partijas ir kad 
apie 90$ rytų policininkų 
esą antisovietiškai nusitei
kę ir norį būti ištikimi 
Stumm'ui.Stumm gi diploma
tiškai atsakė,kad prie da
bartinių aplinkybių jam yra 
neįmanoma jų prašymo paten
kinti ir jis raginąs juos 
sąžiningai eiti savo parei-

I gas vokiečių tautos labui.

Britanijos Karalius vyksta atidaryti 
Parlamento sesijos

L Įvairios žinios _J]
GEN. DE GAULLE PERSPĖJA

Generolas De Gaulle,kalbėdamas Gre
noble pareiškė,kad jei ir toliau 
dabartinės valdžios laikysis tos 
nuomonės,kad Parlamento rinkimus 
reikia atidėlioti,tai jis skaity
siąs,kad tokią vyriausybę reikią 
jėga pašalinti.Tai pirmas grąslni-. 
nas iš De Gaulle pusės.

U-TIN-TUT MIRĖ NUO ŽAIZDŲ, 
gautų per pasikęsinimą prieš jį. 
Paskutiniu Laiku jis buvo Gen-Ins
pektorius kariuomenės,kovo jančios 
prieš sūkilėlius-komunistus Burmoj.

Pasikęsintojas pabėgo.Rangune 
paskelbtas karo stovis.

Britanijos Laivyno Ministerija įsa
kė visus karo laivus,šiuo metu esan
čius laivyno rezerve, tuoja'ū parengti 
tarnybai.

Hritanijos Iždo i inisteris Stafford 
Cripps išvyko į Kanadą ir JAV,kur 
turės pasitarimus finansiniais ir 
kariniais reikalais.
INDONEZIJOJE kilo revoliucija.Jai 
vadovauja komunistas Muso, kiuris 
nesenai grįžo iš Maskvos.

BERNADOTTE
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS 
PASKIRTAS TARPININKAS IR TAI
KINTOJAS ARABŲ-ŽYDŲ GINČE,ŽUVO

Važiuojant per Jeruzalės 
miestą,žydų sektorių,Bernado
tte automobilis buvb sulaiky
tas, du ginkluoti vyrai,žydų 
karių uniformose,prisiartino 
prie mašinos ir iš labai arti 
I®leido kelis šūvius iš kul
kosvydžio į mašinoje sėdinčius 
asmenis. Bernadotte ir jo ad
jutantas, prancūzas, buvo vie
toje užmušti,gi amerikietis 
karininkas,kuris norėjo už
puolikus sulaikyti,buvo su
žeistas.

Prieš važiuodamas į žydų 
sektorių Bernadotte buvo įspė
tas, kad jo gyvybei gręsia pa
vojus. Tą pačią dieną,tik ma
šinai išvažiavus iš areodro- 
mo buvo paleisti į jo mašiną 
šūviai nežinomų asmenų. Bet 
grafas Bernadotte į tuos 
įspėjimus .atsakė,kad jis nuo 
savo pareigų negalįs atissa- 
kyti ir vykdysiąs tai,kas 
tarnybiškai jam privalu.

Grafas Folke Bernadotte 
buvo 53 metų amžiaus, Švedijos 
karaliaus giminaitis ir Šve
dijos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas .Paskutinius keturius 
mėnesius jis ėjo Palestinos 
taikjmtojo pareigas.

Grafo Bernadotte nužudymą 
galima sulyginti tik su Gandhi 
nužudymu. Pasaulio pasipiktini
mas tuo atentatu.yra didelis. 
Juk beprasmiškesnių žudynių.

Du pasauliai rikiuoja
gretas

Morrisonas 
Krašto sau- 
proga verta

vic-premjeras 
padarė pranešimą 
gurno reikalu. Ta _ 
prisiminti vyriausybės kele
tą mėnesių prieš duotus pa
reiškimus, kuriuose vyriausy
bė sakė,kad jei tarptautinė 
padėtis nepagerės, tai :idS. 
Britanija bus priversta im
tis reikalingų krašto saugu
mui laiduoti žygių ir revi
zuoti demobilizacijos prog
ramą. Kad tų žygių dabar jau 
imamasi,galima suprasti kaip

kaip šios,sunku begalima ras
ti,Bernadotte buvo taikos žmo
gus, kuris sato visą gyvenimą 
buvo pašventęs kitų gerovei, 
tiek eidamas Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko pareigas,tiek tar- • 
pininkaudamas Palestinos gin
če.

Izraelio valstybei šis nu
žudymas yra skaudus smūgis,ku- ’ 
ris gali atimti jai viltis 
įeiti į JTO. JTO įgaliotinis 
Palestinoje apkaltino Izraelio 
vyriausybę už netinkamą apsau
gą, duotą JTO pareigūnams (vi
so jau keturi JTO pareigūnai 
ten buvo nužūdyti).Jis laiko 
Izraelio vyriausybę atsakingą 
už Bernadottes nužudymą.

Žudikai,kalbama,buvę Stern 
teroristai ir Izraelio vyriau
sybė ėmėsi labai griežtų žy
gių prieš juos. Apie 250 tos 
grupės asmenų jau esą areštuo
ti gi pats vadas Friedman Ye- 
llin išbėgo į Lenkiją,iš kur 
vyksiąs tuoj į Maskvą... Jis 
esąs karštas komunistas,parub-

rai,reikalingi paskelbus vi
suotiną mobilizaciją ir susi 
laukiant tik dalinai apmoky
tų vyrų rezervus. Todėl,bent 
kol kas,Britanija nenori im
ti perdaug žmonių iš pramon
ės ir kitų gyvybiškai svar
bių ūkio šakų, kad nepakenkus 
krašto ūkiui,kuris visą lai
ką gyvena sunkias dienas.ir 
vis dar negali pilnai atsi-" 
gauti iš po praėjusio karo 
naštos.

Bet kaip Morrisonas ta pa-luta’s įvairiems darbams Maskvo- 
čia nroga pažymė jo,ankščiau Je.Iki šiol Izraelio- vyriau-Je.Iki šiol Izraelio- vyriau-rimtai vertina vyriausybė da4 „ . . „ . - , .
minėti žygiai yra tik taiki- sybė nors ir smerkė Stern 

Parlamente pra- ni ir krašto saugumo reikalai grupės teroristus,bet jokių 
bus nuolat vyriausybės atydž-įzygių prieš juos nebuvo ėmu-

nauji patvarkymai bus pedary-prie galimybių nužudyti grafą

bartinę padėtį
Mdrrisonas :

nešė, kad visi kariai, kurie . — . - - -
turėjo būti šiuo metu demobi-liai sekami ir, jei bus reikala|či ir tas dalinai prisidėjo 
lizuoti, turės pasilikti ka- i v’-;-~t ? ? --«»♦*«
riuomenėje dar tris mėnesius.bi. Kaip vienas iš labia usiaiBernadottę. _
Tuo būdu,gale metų,karinės 
pajėgos bus paaidintos SOQOO 
vyrų. Kartu suintensyvinama 
propagandinė kampanija tiks
lu verbuoti kuo daugiau vyrų 
reguliariai kariuomenei,taip
gi jos pagelbiniems daliniams 
Ginklų,© ypač oro apsaugos 
reikmenų,gamyba bus paspar
tinta ir pagerinta. Lėktuvų- 
naikintuvų gamyba bus padvi
gubinta. Taip pat imtasi žy
gių skubiai sustiprinti prieš 
lėktuvinę apsaugą. Nuo dabajr, 
civilinės oro apsaugos pa
reigūnai veiks kartu su ka
riuomenės daliniais. Tam tik 
slui sudaromi kariniai dali
niai, Įtari e bus visą Laiką pa
rengtyje, kad galėtų tuojau 
vykti i, reikalingas vietas 
padėti civiliniems pareigū
nams. Skubiai studijuojamos 
ir bandomos naujos slėptuvių 
konstrukcijos. Visi šie žy
giai rodo,kad Didž.Britanija 
rimtai yra susirūpinusi savo 
saugumu, c-avo ginkluotomis pa
jėgomis ir civilių asmenų

______ s Amerikos visuomenė tuo žy- 
žygių,- karinės prievolės praįgiu yra labai pasipiktinusi, 
tesimas mm vienu iki vienu spa ūda kaltina žydus,reika —

galimų netolimoje ateityje 

tęsimas nuo vienų iki vienu 
su puse ar net dviejų meti 

Šiuo metu didžiausias < 
mesys yra kreipiamas į oro 
apsaugą,kad apsaugoti šias 
salę s,kai p numatomą bazę atei 
ties kare, iš kurios bus ve
damas karas prieš Rusiją. Ai
šku, kad karo našta guls ant 
JAV-bių,kur kariniai pasiren
gimai eine.jau kuris laikas, ■ 
pilnu tempu. Visi fabrikai 
JAV-bėse yra perspėti,kad 
būtų parengtyje,reikalui esar 
tuojau pradėti gaminti kari
nės reikšmės dalykus.reikšmės dalykus.

,ų, laudama sustabdyti finansinę 
dė- paramą Izraelio valstybei.Kol

žydai žuaė tik britų kariits, 
amerikiečiai per daug nesijau- 
aino ir teigė,kad britai ten 
jau nebeturėtų būti. Gi šį 
kartą ir amerikiečiai kitaip 
kalba...

Žydų vyriausybė pa smerkė 
tą pasikęsinimą.bet juk jie 
visad taip darydavo,© žudynės 
Visą laiką ė jo..Atėjo laikas, 
kada žydams reiks aiškiau 
iapsispręsti kuriam ponui ver
čiau tarnauti... Vašingtonu! 
ar .Maskvai.

Kontinentiniu maštabu ma
tuojant, Didž.Britanija turi 
nedidelę kariuomenę. Ji nie
kad ir neturėjo ir negali tu
rėti kariuomenės,kuri skaičiu
mi galėtų lygintis su konti
nento valstybių kariuomenėmis, 
kaip tai Rusi jos,JAV ar net 
Prancūzijos. Britanija Laiko • 
Labai svarbiu dalyku turėti 
sveiką krašto ūkį- ir skaičiu
mi mažą,bet gerai parengtą 
ir gerai apginkluotą ir me
chanizuotą kariuomenę. Jie • 
savo planuose skaičiuoja taip, 
kad karui kilus iš tokios 
kariuomenės •'branduolio" ga
li būti sudaryti dideli kad-
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Prieš porą savaičių atvyko 
į Paryžių mūsų Meno Instituto 
Ereiburge profesorius Vytautas 
Kasiulis.Tai mūsų jaunosios 
menininkų kartos atstovas,Kau
no Meno Mokyklos auklėtinis, 
šiandien vos trečią dešimtį 
perkopęs*bėt savo neabejotinai 
didelibi talento įvairumu, pra
šokęs daugelį savo mokytojų' 
ir iš viso užėmęs mūsų meno 
gyvenime vieną pirmųjų vietų.

Pas mus iki šiol vyravo gal 
lengviausia tapybos forma - 
peisažas ir meno mėgėjai su 
ilgesiu dairėsi,kada pagaliau 
pasirodys didesnio mąsto gru
piniai dalykai. V.Kasiulis ši
tą ilgesį apmaldė. Dideli,jo 
teptukui priklausą paveikslai, 
kai kurie net kelių ir kelio
likos kv.metrų,dengė mūsų pa
rodų, bažnyčių ir privačių bu
tų sienas.

Darbštumas jo lygiai dide
liai, kaip ir jo technikos ir 

,jo siužetų įvairumas.Nuo lie-
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LIETUVIŠKOJI KNYGA

tik betrūksta žodžių,-'•ot im
siu ir padarysiu",-dailininko 
Jonyno portretas,čia Galdikas 
įsižiūrėjęs į lietuviško pei- 
sažo tolį,tarytum norėdamas 
tenai savo paveikslams įkvėpi
mo gauti ir t.t. ir t.t.

ICasiulis^būdamas puikiu ir • 
atydžiu žmogaus sielos ir jo
sios išgyvenimų stebėtoju,nu
silenkdamas prieš visa,kas yra 
didelio ir didingo,nesigaili 
kartais mūsų nuodėmes ir mū
sų mažas, f ari zė ji zmo prideng
tas dorybes,stipriai-ironlškai 
pajuokti. Jis pirmas,tarp mū
sų dailininkų,drąsiai smerkia 
vidutiniai nfesčioniško žmogaus 
puikybę ir pasitenkinimą,tą 
mažą miesčionišką moralę,kuri 
visame pasaulyje, išskyrus mus, 
yra menininkams ir ypač lite
ratams patyčios-Šaltini .̂

•Savo kūryba jis tampa viena 
tų kregždžių,kurios neša mums 
gerą viltį,kad ateis diena,ka
da mūsų tarpe bręs,tarps ir 
galės,radę vidinės šilimos :

dvasinio pritarimo,liktituvės senutės motinos,dar ska
rele apsirišusios - mūsų se
nosios, jau nebeatgaivinamos, 
Lietuvos atstovės iki didelės 
šilkais dengtos gražios ponios, 
mūsų puikių salonų,puikių pri
ėmimų karaliebės - naujojoje 
Lietuvoje.

Nuo pieta,šv.Kazimiero,iki  
Laisvai išsitiesusio grakštaus 
moters kūno,viskas jam priei
nama. Motinos didžioji meilė 
ir storos prekiautojos neapval- 
domas gobšumas,Lygiai gerai ir 
gražiai pagauta,iš didžiosios 
gyvenimo mokyklos/ir drobėje 
įamžinta. f

Bieūpat jis puikus portre
tistas - štai rimtai,lyg skau
smingai, susikaupęs, mūsų didžio
jo tautos budėtojo,prof.Bir
žiškos veidas,ten užsispyręs,

Lietuva. Vien tik jos 
vardo paminėjimas jau 
jaudina mus. Apie

Lietuvą dabar galvojame kaip apie 
išsvajotąjį kraštą.Tačiau gyven
dami Lietuvoje daug ko tada neį
vertinome .Neįvertinome tada nei 
lietuviškos knygos,nei jos ver
tės .Ypatingai patvirtina tai dar 
tas faktas,kad,kai galvotrūkčiais 
apleidome tėvynę,retas kuris iš 
mūsų pagalvojo tuo momentu pale 
lietuviškąjį spausdintą žodį.Pa
griebėme daug nereikalingo balas
to, bet tik ne knygą.

Tačiau,svetimame krašte greit 
pajutome,ką reiškia mums savoji 
knyga,sava spauda,savo lietuviš
kasis žodis.

Ten,kur susibūrė didesnis lie
tuvių skaičius ir kur susidarė 
palankesnės sąlygos, tuoj buvo 
griebtasi šį dvasinį trūkumą bent 
iš dalies pašalinti,išleidžiant 
lietuviškąspaii 
laikraščio, savi 
gėlės pavidale

Tokį pavyzdį parodė lietuviai 
Vokieti joje,kur susibūrę į ben
druomenę, spaudos reikalą taip ap
tvarkė, kad šiandieną ne vienas 
jaučia didelę moralinę pagalbą.

Tačiau tie lietuviai, kurie iš 
Vokietijos pateko čia,Anglįjon, 
tuoj pajuto didžiausi spaudos al-| 
kį.Todėl,Lietuvių Sąjunga nepap- ! 

jau ji atėjo lietuviams į pagal 
bą su "Britanijos Lietuvlo"pasi 

rodymu.Tačiau nė "Britanijos Lie
tuvis ",nė kiti čia patenką lai
kraščiai, pilna ta žodžio prasme, 
spaudos alkio neprašalina.Juo to
liau, juo vis daugiau išsiilgsta- 
me lietuviškos knygos,grožinės 
literatūros ir publicistikos.Pa
vieniui mėginame vienaip ar ki
taip nors retkarčiais kokią kny
gelę įsigyti ar bent pasiskolin
ti. Tačiau tai nevisados įmanoma 
'Be to,čia tenka skaitytisxir su 
oinigu,todėlkiekvieną pasirodžiu- 
si3 knygą negi įsigysi. Tuo tar- 

"Vaikštau,kaip pu skaityti norisi.O dar labiau 
norisi,kai neturi ko skaityti. 
Taigi reikalas yra aktualus ir 
spręstinas.Padarius lietuvišką 
knygą prieinamesne,labiau susi
laikytume nuo bereikalingo lai- 

i. kortuojant 
politikuojant” prie alaus 

bokalo.Nors gyvename ir labai

išsklaidyti,bet Lietuvių Sąjun
ga mus visus•vieni ja.

Todėl,atrodytų;ir čia Lietu
vių Sąjunga galėtų daug ką nuv
eikti ir padėti knygos ąprūpi- 
nimo atveju,jei Sąjungos Centre 
įsteigti lietuviškų knygų biblio
teką.Tokios bibliotekos tikslas 
galėtų būti dvejopaš '.a/.rinkti i 
visą lietuviškąją spaudą vienon į 
krūvon ir b/aptarnauti Iietuviš-' 
ka knygA savo tautiečius.

Lietuviškos bibliotekos trū
kumą mes visi skaudžiai atjaučia
me, todėl kiekvienas,kas tik tu
rėtų kokią lietuvišką knygą,pra
džioje mielai galėtų paaukoti ar 
paskolinti bibliotekos įkūrimui. 
Čia ypatingai būtų vertingi tie 
lietuviški veikalai,kurie dar bu
vo išleisti mūsų Neprikišusomo- 
je«Tėvynėje.Bibliotekos užduotis 
turėtų būti taip pat surinkti ir 
tą me"~' 
tyje. 
talogai ir tų knygų .kurios ran
dasi pasutaseneaniuosius vie
tinius lietuvius ar jų organiza
cijų bibliotekėlėse.Tas sudary
tų didelį įnašą tiems,kurie su
sirūpintų lituanistikos studija
vimu.

Imantis tokios iniciatyvos, 
galima būtų per trumpą laiką su- 

. . - . , daryti savo lietuviškų knygą bi-
rastai daug nusipelnė,kai tuč tuojblioteką.Suplaukiančias vienu ar 
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.į ar tai 
ar kny-

džiagą, kufl pasirodo trem- 
Cia galėtų būti sudaryti ža

kėtų skelbti Sąjungos laikrašj 
je arba per Sąjungos skyrius. 
kiu būdu kiekvienas lietuvis a| 
tų informuotas apie bibliotekai 
stovį ir knygų įvairumą.

Dar liktų aptarti šiek tiel 
ir aptarnavime pusę,t.y.kaip 1 
ga galėtų greičiausiai pasieki 
skaitytoją .Mūsų gyvenimo sąlyf 
se skrajojanti biblioteka toki 
klausimo neišspręstų.Atrodo,ks 

klausimo neišspręstų .1
čia į pagalbą galėtų ateiti i 
paštas.Anglų paštas veikia la: 
bai greitai ir tiksliai,© sva 
biausia-pigiai,ypač persiunč< 
knygas.Tokiu būdu,skaityto js 
^išsirinkęs per atstumą "non. 
knygą,gautų į bet kurią Anglij 
dalį net kitą.dieną .

Žinoma, čia reikėtų išdirbti] 
apsimainymo procedūrą,nustatyt 
garantijas ir t.p.Tačiau tai J 
būtų grynai techniškoji pusė.l 
čiau,jei Sąjungai būtų nepakel
ma aptarnavimo pusė savo ta utį 
čius lietuviška knyga,tai atsi 
sakyti nuo tokios centrinės Ii 
tuviškos bibliotekos steigimo, 
atrodytų,gal būtų visai nepate 
sinama.Lietuviška biblioteka t 
limesnėje ateityje suvaidins d 
didelį vaidmenį lietuvių gyven 
me,todėl jos įsteigimas prisid 
neįkainuojamu įnašu į lietuvių 
kultūros lobyną.

Alfa

dvasinio pritarimo,likti Ado
mais Mickevičiais.Milašiais ir 
kiti.

Nelengvos jam pirmos dienos 
Paryžiųje,labai nelengvos,bet 
nesiskundžia. Užklaustas,su 
šypsniu atsako ,1
pasakoje ir momentais netikiu, 
ar tikrai tas visas grožis,ku
ri, slepia savyje Paryžius,pa
galiau man prieinamas...”

Miela sutikti lietuvi,, kurs
pajėgia atsikratyti vienos,itin] ko praleidimo, k. e 
minas charakteringos ypatybės,- ar "politikuojant”
kur tik mūsų kojos pasiekia 
naują žemę,mes nešame,vežame 
su savimi nepasitenkinimą ar 
tai nauja aplinka,ar tai savo 
padėtimi...ir kiekvieną kan
trų klausytoją šiame savo ne
pasitenkinime išmaudome.

- Iš tikrųjų,kaip gi tu nepažintum...- Ir šis pra
pliupo nervingai juoktis. -Ir šis be'stija ateina pas 
mane mano vestuvių vakarą ir sako man...

Jis susilaiko,kad savo kankinimą pratęstų.
- Ką jis sakė..-paklausė Kyllikkija sulaikydama kva

pą.
- Tai,ką tu pati žinai,kad tu jau jam priklausei 

be sutuoktuvių.
Su pasitenkinimu žiūri Olavas.kaip šitie žodžiai 

lyg žaibas paliečia Kyllikkiją - šitai jo buvo taip 
pat numatyta. Kyllikkija pajunta,kaip viskas joje 
suvirpa.Ji dabar žino,kad ji nekenčia 01avo-ir visų 
vyrų,iš kurių vienas neteisingus dalykus pasakoja, 
o kitas, kaip pakvaišęs siunta, tauškia apie savo ves
tuvinę naktį, laimę ir iš kitų reikalauja tyrumo,ku
rio pats neturi.Ji jautė,kad jie dabar susidūrė ir 
viens kitą turi apeina skyti ir be baimės ir be jokio 
pasigailėjimo viską suolėšyti.ką jie tik nesenai iš 
naujo norėjo pastatyti.
- Ir dabar.. ."-paklausė ji tvirtai ir šaltai su auk

štai iškelta galva.
- Ir dabar'...- sušuko Olavas įšeldamas.
- Tai tik vienas - ar nebuvo taip pat ir daugiau 

paėmę.
- Dar daugiau,dėl Dievo,aš tave dabar nužudysiu toj 

pat vietoj.
- Nužudyk,- ir ji metė užsispyrusį žvilgsnį į 01a- 

vą ir tęsė šaltu,susivaldančiu balsu; - 0 kiek mote
rų,kurios buvo su tavim nesatuoktos,tu pats pasiėmei, 
sakyk...

Olavas sudejavo, .tarsi būtų peilio smūgį gavęs į 
krūtinę.Kaip pasiutęs jis daužėsi kumštimis į galvą, 
bėgiojo po kambarį ir plėšė plaukus;
- Aš nužudysiu tave,aš nužudysiu tave ir save,žudy

ti noriu. Žudyti, žudyti I
Kai jis taip valandėlę dūko,po to metėsi ant min-

Šiuo atžvilgiu Vytautą na- 
siulį tenka laikyti i S-imt-im-i , 

į arba typingu kultūriniai su- 
įbrendusio lietuvio atstovu.

----------  JOHANNES LINNANKOSKI
Žinomas suomių rašyto.jas.Čia spaus-

diname fragmentą iš jo romano "Daina apie raudo-
nąją gėlę".

Vertė- ANTONIJA ŽAGRAKALIENĖ

kštasuolio,nuplėšė švarką taip,kad net sagos išlaks
tė, nusiėmė baltą kaklaraišti, ir numetė jį ant žemės.
- Ir kodėl aš turiu iškąsti šitą pragarą. Niekas 

neturėjo tokios skurdžios vestuvių nakties,niekas 
nebuvo toks nelaimingas, kaip ašį

Kyllikkija rami stovėjo,leisdama jam iš si dūkti.. 
Ji vėl pasijuto'tikresnė,tarytum po kojomis turėtų 
tvirtą žemę.Pagaliau ji priėjo prie Olavo,kuris ant 
minkštasuolio sėdėjo.
- Ar aš turiu tavęs neapkęsti ir negerbti,ar mylėti 

paklausė ji ramiu balsu. -Tu tiki melu pasigėrusio 
vaikėzo, užuot paklausęs vienintelės, kuri'a gali pasi

kliauti, ir nepaaiškini man nieko,kai aš tavęs prašau 
ir manęs nestebina,kad vyras taip su tavim pasielgė, 
jog tavo vestuvių vakarą tuos pašius nuodų lašelius 
įlašintų,kuriuos tu tikrai daugeliui kitų įlašinai." 
Kai dėl jo paties, tai jis yra mano jaunystės dratig- 
as, sūnus turtingo ūkininko,aš su juė, taip sakant, 
vaikystėje ouvau sužadėta.Kai aš dar buvau kūdikis, 
tai jis elgėsi su manim,nes jis buvo daug vyresnis, 
negu aš,kaip su sužadėtine.Ir jis kartais mane pamy-

luodavo.kol aš dar nesuprata u, kad tai nėra gerai.B 
tai ir viskas,nors niekšas pasigėręs ir norėjo tay 
visai kuo kitu įtikinti.
- Ar tai tiesa,Kyllikkija..- pašęko Olavas.
- Taip,aš iš tikrųjų esu tyra,bet tu,ar iš tikrųj; 

turi teisės reikalauti skaisčios mergaitės...
- Ar aš turiu teisės... - staiga užpyko 01avas.be 

ir vėl susilaikė,susmuko ant minkštasuolio,paslėpė 
galvą tarp rankų ir užmerkė akis, tarsi norėtų pabė' 
gti nuo piktų dvasių.
- Teisingai tau būtų atsitikę,- tęsė Kyllikki ja,- 

jeigu jis būtų tiesą kalbėjęs,iš tikrųjų taip ir 
turėtų būti.Tu pats šitai žinai ir dėl to siutai 
ir norėjai mane nužudyti.

Ji žiūrėjo akimirką į Olavą,kuris dejuodamas an1 
minkštasuolio gulėjo.
- Tyra ir nekalta,taip,gerai,kad jūs šito reikalai 

jate,bet ar tu nors vieną vienintelį kar tą šį va
karą pagalvo jai, ką aš gaunu, aš, kuri esu'tyra ir ne
kalta .
- Nekankink manęs,— sudejavo Olavas ir grąžė rank 

-Aš suprantu,aš taip pat galvojau ir apie tave,aki
- Taip,tu galvojai.Vieną vienintelį kartą šie tai 

parašei savo laiške porą žodžių-gilių žodžių,aš ju: 
priėmiau kaip prašymą atleidimo, ir aš galėjau prii 
ti viską,taip,kaip iš tikrųjų buvo,nes aš tuokart 
daugiau galvojau apie kitas,kaip apie save.Bet šį 
vakarą...
- Viešpatie,Viešpatie,koks vargas! Viskas žuvę,- 

dėjavo Olavas, verkšlendamas ir perbraukė nusiminu
siai plaukus. -Ak,šis vakaras,ši naktis,kuri buvo 
gražiausia mano svajonė,kurios aš laukiau kaip di
delės susitaikinimo šventės .Viskas paversta į šuke; 
ir skeveldras-vainikas ir šydas sumindžiotas,svajo 
nes ir viltys sutryptos!...Ak,mano vestuvinis vaka 
ra s,mano vestuvinė naktis...Ji man atimta!

!
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RASO-J.KARKLUVA

eikšmingos dienos
susieja praeitį su dabartimi

SVEIKINIMAS SĄJUNGOS CENTRUI
ręsdami savo Tautos šventę- 
jgsėjo m.8 dieną,mes Coventry 
letuviai sveikiname D.Br.Lie- 
ivlų Sąjungos Centro Vadovybę 
r linkime sėkmingai vienyti 
isus Anglijoje gyvenančius 
ietuvius vedant juos vienu 
Lškiu keliųLaisvon Nepriklau
so n Lietuvon.

įgalioti-(parašai)

gumą,kvįetė ir toliau išlaiky
ti gerą lietuvio vardą sveti
moj šaly ir eiti tuo keliu.ku- 
riuo eiti įpareigoja Tėvynė, 
kad atėjus laikui,parneštame 
nesuteptą mūsų vėliavą į lai
svą tėvų žemą.Po kalbos,į su
sirinkusius svečius-latvius.

AUTOS ŠVENTĖS-RUGSĖJO 8 D.
MINĖJIMAS COVENTRY

gsėjo 12,Liet.S-gos Coventry 
yrius suruošė Tautos Šventės 
dėjimą, į kurį buvo sukviesti 
si vietos lietuviai.
Programa buvo įvairi - 
V.Dangis skaitė paskaitą apie 
tauto D. darbus ir reikšmę 
etuvos valstybės gyvenime. 
Rytojas p.F.Neveravičius.at— 
kęs iš Leicester!©,skaitė 
iomią savo novelę iš knygne- 
ą gyvenimo,dramos artistas 
A.Dikinis meistriškai dėklą- 
vo Donelaičio "Metų" pavasa- 
o fragmentą,vyrą ir mišrus 
loras, pirmą kartą pasirodęs 
ujoj p.Maganausko vadovybėj, 
įpūdingai padainavo keletą 
iną,o šokių grupė p.Vl.Dar- 
o energingoj priežiūroj,pa
rodė su atnaujintais šokiais, 
ažų įspūdį paliko ir tauti- 
ai viso choro ir šokių gru- 
s dalyvių kostiumai.
Uramos artistas p.Kazlaus- 
,kuris ir buvo šios vyku- 

os programos organizatorius 
vedėjas,deklamavo B.Brazdž- 

inį.
Minėjimas buvo baigtas pa
tinsiant sveikinimus J.E.He
ros įgaliotam Ministerial 
gli jo je,D.Br.Lietuvių Sąjun- 
is Vadovybei ir VLIK' ui su 
■kd.Taryba.

estus ir vengrus,kalbėjo E. 
Bartminas,vokiškai.K.Puskuni
gis iš sąvo kūrybos paskaitė 
"Tautos Šventės proga".Sekė 
vyrų choro pasirodymas,vado
vaujant dirigentui Budrevi- 
5iui.Choras padainavo keturias 
liaudies ir kariškas dainas. 
Dainos sudainuotos vykusiai. 
Šokėjų grupė pašoko "Oželį" ir 
"Mikitą” .

Minėjime dalyvavęs stovyk
los vedėjas (naujazelandietis), 
kuris pirmą kartą matė lietu
viškas šokius ir girdėjo dai
nas, liko sužavėtas ir pasiūlė, 
kad choras ir taut.šokiai bū
tų parodyti ir platesniai ang
lų visuomenei Deal’io mieste 
ir kitur.

Minėjiman atsilankė ir kele
tą lietuvių moterų,dirbančių 
netolimoje ligoninėje.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu._____________________
Buv.sk.pir-kui adv.J.Damušiui 
išsikėlus gyventi į Londoną, 
teko perrinkti sk.valdybą.Nau
ją ją valdybą sudaro-pirminink. 
V.Kalakauskas,vic-pir-Krolius, 
sekrt-K.Puskunigis,iždin^E. 
Bartminas ir vald.nar-A.Šalte
nis. _______________________
Reikia pasidžiaugti,jog mūsų 
vyrai,suprasdami savosios spau
dos reikšmę, neužmiršta tautie
čių išvykusių į Australiją ir 
kitus kraštus,jiems užprenume
ruodami "Brit.Lietuvį".

Toks jau įpratimas....
Paskutiniu laiku tremtinių 

spaudoje Vokietijoje likas nuo 
laiko pasirodo pabarimų tremti
niams-! šelviams, kad jie per ma
žai domisi savo spauda.Pacituo
jama net iš platintojų gauta 
statistika ir pagraudenama tau
tinio jausmo neturėjimu.Toks 
jau lietuvio laikraštininko į- 
pratimas.Mūsų laikraščiuose pil
na straipsių antraštėmis,kaip 
pav.,-Remkime savo spaudą,Negir
tuokliaukime, padėkime į vargą 
patekusiems tautiečiams,neemi
gruokime paviehiui ir t.t.Kokie 
yra šios verbalistikos rezulta
tai, manau ir patys laikraštinin
kai gerai žino.Todėl nenuostabu, 
kad pav,,anglų spaudoje tos rū
šies rūšies straipsnių ir su 
žiburiu nerasi.Lyg,rodosi,jie 
/anglai/jau būtų visiško idea
lo pasiekę...

Apsimoka-neapsimoka.
Bet grįžkime atgal.Kai 1947 

metais pavasarį atvykę lietuviai 
pradėjo šauktis spaudos,laikraš
čių, jiems buvo dažniausia pasiū
loma palaukti.Už vokišką markę 
neapsimoka...

Vėliau,kai į laidė jų sąskai
tas Anglijos bankuose pradėjo 
įlaukti šilingai,viskas pasida
rė all right.

Lietuvių dauguma gyvena ba
rakuose po kelioliką žmonių.Sa
vi laikrašžiai 4-5 kartus bran
gesni už vietinius.Tad kodėl 
vienam barakui negali užtekti 
po vieną egzempliorių įvairių 
laikraščių.Juk taip labiau ap- ' 
simoka...Šitame krašte pinigai 
žemėn nemėtomi.O kur matyta,kad 
žemiausios kategorijos darbinin
kas pajėgtų prenumeruoti po ke
letą labai brangių laikraščių 
ir dar pirktis knygų.

O kad ir laikraščiai...

1948.IX.23.

PABARSI IR PASITAISYS

Dė1 pačių laikraštių.AngIi-

VIESPATS MUS KVIEČIA

Kai žmogus karalius kėlė 
savo sūnui vestuvių puotą ir 
pranešė apie ją visiems pakvie
stiesiems, -šie teisindamiesi 
atsisakė.Užsirūstinęs karalius 
"išžudė anuos galvažudžius",o 
į puotą liepė pakviesti visus 
kurie tik bus sutikti kryžke
lėse.

Puotos metu vienas svečias ■ 
buvo pastebėtas be vestuvių 
drabužių.Karalius liepė jį iš

• joje Jų turime du;išeivių Drau
gą ir Britanijos Lietuvį.Pasku
tinis, leidžiamas DBLS-gos yra 
iarsi pficiozas ir be jo neap- 
seisi.Be to,jis savo tariniu 
labiau stengiasi prisitaikinti 
prie darbu perkrauto skaityto- .......  ~.....
joivengia ilgų didaktinių straiplioa‘'drabuži

Lsnių,svetimos /dažnai skaitytos/ - - - n 
■spaudos atpasakojimą,ir DP emi- 
■ gracijos galimybių aprašymo.Tuo 
tarpu Vokietijos tremtinių spau
da dažnai šiuos dalykus "persū- 
do".Be to,jie taip panašūs vie
nas, į kitą...

Žinoma,čia visiškai nenori
ma pasakyti,kad tremtinių spau
da bloga ar jos nereikia skai
tyti. Aklam reiktų būti,kad mū
sų spaudos ir jos darbuotojų 
triūso neįvertintam.Tik man at
rodo, kad pasibarti už tai,kad 
neskaitoma,vargiai ar yra tiks
lu.Drįstu tikėti,kad ir mes Jau 
gyvena me tuos laikus,kai ne 
laikraštis skaitytojo,© skaity
tojas laikraščio turi ieškoti. 
Laikraščio tikslas-mokėti įsi
teikti,© skaitytojo-mokėti pa
sirinkti.

mesti laukan,į tamsybes,ir reik
šmingai pastebėjo!
- Daug pašauktųjų,bet maža 

išrinktųjų ./Mato 22,14/.
Visi esame pašaukti į mis

tinę Kristaus,Dievo Sūnaus,puo
tą.Visi esame pašaukti Krikš
to sakramentu,kuris suteikė 
mums malonės būvį-specialų šie-

ŽMOGAUS. TRACED I JA

SLEAFORD'AS
pas mus rugsėjo 8-oji buvo 

nkamai ir su entuziazmu pa
dėta. Paminė j imą padarėme sek- 
iienį, rugsėjo 12 d.14 vai. 
delis stovyklos gyventojų 
ošimtis,susirinkę Sleafor- 

i EW hostelio salėje atliko 
utos Šventės minė j imą .Minė
sią atidarė v-bos narys Keb- 
s.Tautos Šventei pritaikytą 
Ibą pasakė agr.Lūža,nušvies
tas rugsėjo 8-osios dienos 
ikšmę mūsų tautai ir plaSei 
ibudindamas lietuvių tautos • 
seitį,dabartį ir ateitį.Kre

ntąs baigdamas kalba pažy- 
,j,kad kelias į tėvynę mums 
a sunkus,užžėlęs usnimis ir 
giais.bet vistik yra ir mes 
o grįšime!
Susirinkimas baigįas himnu.

Sabl.

į stovyklą atvažiavo 12 naujų 
lietuvių,nesenai atvykusių iš 
Vokietijos.Tikimasi,kad ir jie 
įsijungs į S-gos narių eiles 
ir tuo prisidės prie skyriaus 
rengiamų minėjimų bei koltūri- 
nio darbo., .žaivyris.

Š WOOTTON-NINGHAM SK.GYVENIMO 
gsėjo 12 d.Tautos Šventės 
dėjimą atidarė sk.pirminink. 
Balakauskas. Ateisto jimu *ir 
sikaupimu buvo pagerbti žą
sie ji už Tėvynės laisvę.Po 
.pirmininkas V.Kalakauskas 
riningoje ir gražioje kalbo- 
apibudino šios šventės reik- 
Mintimis nukėlė į kovojan-

( Tėvynę,pas Sibiro tremti
ną. Baigdama s priminė mūsų 
ros reprezentacijos reikalin-

■ NOTTINGHAM' AS
Mūsų apylinkėje jau yra apie 
100 lietuvių,kurie dirba fab
rikuose, ligoninėse,kasyklose. 
DBLS Skyriui energingai vado
vauja VI.Rupinskas.Sąjungai 
priklauso daugiau pusės pusės 
apylinkės tautiečių.

Rugsėjo 5,dalyvaujant_Derby 
skyriui,turejome Tautos Šven
tės minėjimą.K.Vaitkevičius 
skaitė gražią paskaitą.Po to, 
tautiniu šokių grupė,grojant 
J.Cepinskui,sušoko "Kalvelį" 
ir "Malūną".Grupei vadovauja 
Al.Gelbuogi enė.

Jaučiame stoką jaunimo.be 
to dideNs išsisklaidymas,pa
talpų stoka ir dąrbas įvairio
se pamainose trukdo kultūrinį 
darbą. Al.J.

Audringas ir žiaurus šio . 
laiko gyvenimas.Tiesa,gyveni
mas visuomet turėjo tragizmo 
bruožų.Bet šis laikotarpis tuo 
ypatingai pasižymi.Ir kai pa
sižiūri į ateitį,nedaug švie
sesnių prošvaisčių surandi.Juk 
žmogus,žmonės geresniais nesL- 
daro.Priešingai,jie vis labiau 
genda.0 jei žmogus genda,tai 
kaip gi gyvenimas gerės.Ir dėl
to liūdna daros.

Lažai žmonės šiais klausi
mais galvoja ir dar mažiau da
ro.Laiko neturi.Jie labai už
imti. Jie užimti kasdieniniais 
reikalais,kurie supainioti,su
drumsti ne kieno kito,kaip su
gedusio žmogaus.Užimti nė tik 
pavieniai asmens,paprasčiausi 
vargšai žmogeliai.Užimti ir 
kiti,vadinami šviesuoliai Įr 
valdovai.Jie deda daug pastan
gų, jie bando sutvarkyti išori
nį žmogaus,žmonių gyvenimą.Jie 
pyksta,barasi,mušasi.Jie lai
ko gausingus slaptos ir viešos

MANCHESTER!O LIETUVIŲ 
KLUBAS

( Lithuanian Social Club ) 
ADRESAS

453,Rochdale Road, 
Manchester -9 

(įėjimas iš Norton St.)Iš 
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17, 
17x ar 63 (bilietas kaštuo 
ja 1 peną).

policijos būrius,kariuomenes. 
Jie turi gausybę teisėjų ir 
kalėjimų.Jie stato gausybę gin
klavimo fabrikų,gamina baisius 
ginklus,veda baisius karus ir 
ruošiasi dar baisesniems nau
jiems karams .Mat,jie nori.su
tvarkyti gyvenimą,nesirūpinda
mi pirmiausiai tvarkyti savy
je ir bendrai žmoguje jo žemos, 
niekingos prigimties iš kurios 
eina visos niekšybės ir gyve
nimo žalojiipas.Jie nori blogiu 
sunaikinti išorinį blogį,iš 
kurio plaukia visa su kuo jie 
kovoja.Ir dėlto ir jie patys 
ir visos žmonijos gyvenima.s 
tik dar labiau į blogį klimp- 
sta.Ir susidaro tokia padėtis 
iš kurios nesimato išeities. • 
Ir,šitų metodu einant tolyn, 

.nieko kito neligka.kaip tik 
susinaikinimas.Jita linkme da
bar gyvenimas ir rieda.

Les išgyvenome tokius įvy
kius ir stovime tokių įvykių 
akivaizdoje,kurie varčia mus 
giliai susimąstyti,pabandyti 
įžvelgti į žmogaus tragedijos 
esmę ir paklausti savęs,o ko
kia vieta ir koks vaidmuo yra 
mano šiame dalyke.Ir jeigu nes 
vis tik prieisime išvados,kad 
gyvenimas tokioj padėty nepa- 
liktinas.kad jis taisytinas, 
tai ar nebus pats tikriausias 
kelias,tai pirmiausiai atsirem
ti, 
nan 
pus,kuriuose atsispindėtų aukš
čiausioji išmintis,Tiesa,Gėris 
ir Grožis ir darbą pradėti nuo 
savęs.

tikrus,gyvenimą skaidri
us ir keliančius princi-

-■-.J.

Tačiau gyvenimas nuveda, ne 
vieną puoton pakviestų rūpes
čių keliuineužtenka žinoti,kad 
žmogus yra katalikas,kad jis 
pakrikštytas,kad jo pase įra
šytas tikinčiojo pažymėjimas,- 
reikia būti jautriam Viešpaties 
kvietimai nuolatos dalyvauti 
Jo mietinėje Aukoje-dalyvauti 
ne tik bažnyčioje,bet ir kas
dienybė je, realizuojant meilės 
Evangelijos dėsnius.

Dar daugiau!reikia būti ap
sivilkusiu malonės rūbu,saugo
ti- savi) sąžinės skaistumą, va
lyti ją nuo kalčių,kad nepasi
kartotų skaudus priekaištas; 
"Prieteliau,kaip čia įėjai,ne
turėdamas vestuvinio drabužio".

Kas skaito šiuos žodžius, 
galbūt,savo įpratimu lengvai 
praslenka pro lemiančią Vieš
paties mintį,nes ji taip daž
nai girdėta.Girdėta,bet gal 
dažnai nevykdyta.

Bet dar kartą mūsų siela 
pasiklauso gyvojo Dievo meilės 
žodžių,kuriuos Išganytojas pa
sakė se§. Juozapai Menendez, 
Jėzaus Širdies Vienuolijos na
rei prancūzų Poitiers vienuo
lyne ; ♦
- Esu Meilė(Mano širdis nega

li daugiau sulaikyti liepsnos, 
kuri ją degina.Taip nepapras
tai myliu sielas,kaa už jas 
atidaviau savo gyvybę.

Dėl jų meilės norėjau būti 
Tubernakulio kaliniu.Jau dvi
dešimt amžių esu jame,dieną 
ir naktį,pasislėpęs duonos pa
vidale, įsikūnijęs Ostijoje,ii 
meilės pakęsdaipas užmiršimą, 
vienatvę,neapykantą,pikžodžia- 
vimus, paniekinimus ji šventvagy
stes. ..

Iš sielų meilės palikau joms' 
Atgailos Sakramentą,kad Joms 
atleisčiau ne kartą,ne du,bet 
taip dažnai,kaip dažnai pajaus 
reikalą atgauti Malonę.Jame 
laukiu jų...Trokštu,kad atei
tų jame apiplauti savo kaltes 
ne vandeniu,bet mano tikruoju 
Krauju.Amžių bėgyje įvairiais 
būdais apreiškiau savo meilę 
žmonėms;parodžiau,kaip mane 
griaužia jų išganymo troškimas. 
Leidau jiems pažinti mano Šir
dį.Tas pamaldumas tapo tartum 
šviesa,išlieta visam pasauliui. 
Juo naudojasi dauguma tų,kurie 
dirba,platindami mano Karalys
tę. . .

Viešpats ir šiandien mus 
kviečia.Kreipiasi į mus pats 
betarpiškai.Prašo gyventi Jo 
Karalystės išplatinimui.Argi 
ir šiandien tiktų šv.Rašto žo- 
džiai;"Bet Jie tai nieku vertė 
ir nuėjo sau;vienas į savo ū- 
kį.o kitas į savo prekybą..."

Jis pargriuvo,paslėpė’savo veidą minkštasuolio 
Slviuose ir ėmė smarkiai kukčioti.
Tavo vestuvinė naktis,- pasakė Kyllikkija virpan- 

■ balsu.-Ar tu jau nešventei daug vestuvinių nak- 
..Bet mano vestuvinė naktis! -Balsas jai užsikir- 
..-šios aš niekad neturėjau ir niekad ji nebeateis 
Nusiminusi ji verkuama susmuko į antrą minkšta- 

Lio kampą. Ir nuotakos kambarys prisipildė verks- 
ir dėjavimo,dūsavimų ir kūkčiojimų,tiek daug skau- 
,kad nuo jo slėgimo galėjo ir sienos sprogti, 
likki jos verksmas kartkartėmis prasiverždavo į 
lų skundįmąsi,ir Olavas skausme blaškėsi kaip be
ls vaikas.
Jis krūptelėjo, tarsi iš sapno pabusdamas, ka i pa- 
įkad jis nė nenorėdamas prislinko prie Kyllikki- 
,susmuko ant žemės,rankomis apkabino kojas ir pa-« 
?ė veiuą prie jos.
Ilužudyk mane, - sušuko Jis beviltiškai.-Atleisk 
ir nužudyk mane! .

lai Kyllikkija pajuto jo rankas ant savo kelių. 
Liovėsi virpėjusi, ji jautė,kaip skausmas ir kuk- 
Įimas jo apkabinime praeina.
odėl tu nesakai...-sušuko Olavas,- jeigu tu ne- 

t man atleisti,tai bent mažų mažiausia suteik man 
tį-kitaip aš pats turėsiu tai padaryti.
Bet Kyllikkija tylėjo.Ji tik pasilenkė,palengva 
jakėlė.kol jis tvirtai atsitoję ant kojų, ir tada 
oriai prisispaudė prie savęs. Šilta banga perbė
gdavo krūtine ir jis apkabino Kyllikkiją,kaip 
Lngas vaikas,kuris uždeda ranką ant savo motinos 
lo.
Sasmauk dabar mane,teįvyksta tai,ko aš trokštu. 
Eyllikkija nieko neatsakė.Jinai jį tik laikė ap
dilsi. Taip jie ilgai gulė jo,kaip.vaikai,kurie 
aarkaus verkimo pavargsta.
Slavai,- tarė pagaliau Kyllikkija ir atitraukė

nuo Jo ranką,-Kai tu manęs geidei,tu sakei,kad tu 
n'esi manęs reikalingas pasidalinti su tavim džiau
gsmui ir laime,bet tik su tavim veržtis ir kentėti.
- Tai buvo tuokart,- sūdėjavo Olavas,-ir vis dėlto 

aš tada tikėjausi laimės.
. - Bet šitai kaip tik įvyko šią naktį,tai buvo pir

mas mūsų skausmas.
- Ir Jis visa kita sunaikino. Viską!
- Ne viską,tik mūsų vestuvinę naktį,-visa kita dar 

likosi.
- Ne,ne,nebandyk manęs ir savęs apgauti.Kai dėl ma

nęs, tai aš esu užsitarnavęs-, bet tu, bet tu...
- Nė vieno žoažio daugiau apie tai,Olavai,-užbaigė 

Kyllikkija,- nei dabar,nei vėliau,aš jau viską pa
miršau...
- Viską..
- Viską dėl tavęs,Olavai,- pasakė Ji meiliai.-Žmo

gus negali visko turėti, ko jis norėtų, ir jeigu mes 
vestuvinės nakties negalėjome praleisti kaip jauno
ji ir jaunasis,tai mes ją praleisime kaip draugai.
- Nelaimės draugai...-oiavas sunkiai atsiduso ir 

jie prisiglaudė prie viens kito,kaip dvi paklydusios 
palaužtos sielos,kurių vienas teturi tik antrąjį.
- Olavai,- sušnipždo Kyllikkija po valandėlės,-mes 

turime eiti miegoti,tu toks pavargęs.
Tą pačią akimirką jie abu pažvelgė į baltą jauna

vedžių lovą-išsigandę pažiūrėjo viens kitam į akis 
ir lyg knygoje išskaitė tas pačias mintis viens ki
to sieloje.
- Ar mes negalime tą trumpą valandėlę,kuri mums li

kosi, čia ant minkštasuolio praleisti,-paklausė Ky- 
llikkkija virpančiu bals u.Olavas pagavo jos ranką
ir tyliai prispaudė prie Inoų.Kai Kyllikkija atsis
tojo paimti pagalvio,jo žvilgsnis užkliudė stalą.

Ji priėjo prie ję> ir neatkreipdama Olavo dėmesio pa
ėmė kažką nuo jo,prisiartino prie rašomojo stalo ir 
vėl įkišo į atvirą stalčių. Dėkingas žvilgsnis sekė 
ją iki lovos. .

Bet kai ji tada paėmė du akį veriančius baltus 
pagalvius,ant kurių galų laiminga sužadėtinė dirbda
ma, virpančia širdimi džiūgaujantį pabučiavimą buvo 
prispaudusi i-r kurių suraityti raiščiąi karštų lūpų 
paslaptingą meilės pasveikinimą nešė,tuokart ji 
ėmė virpėti ir pastovėjo valandėlę nugręžusi nugarą 
į Olavą, tarsi dar kažką prie pagalvių tvarkytų.

Olavo akių vokai sutrūkčiojo ir pabiro kęrstos 
ašaros.Jis atsistojo ir susirūpinęs prislinko prie 
Kyllikki jos.
- Kyllikkija,- tarė jis prašančiu balsu ir atgręžė 

ją į save,- ar tu viską atleidi..
- Taip,viską,- atsakė ji,ir per ašaras spindinčio

mis akimis žiūrėjo į jį.H rankomis apkabino jo 
kaklą! . •
- Atleisk man vaikiškumą!

Ir karšiai ašarodamas,džiūgaudamas ir dėkingas 
Olavas prispaudė ją prie savo krūtinės...
- Neužgesink šviesos, OOlavai,mes ją paliksime visą 

laiką degti,- paprašė Kyllikkija,kuri jau gulėjo 
ant minkštasuolio išsitiesusi.

Olavas linktelėjo ir atsigulė prie jos,kojas pa
dėdamas ant šalia stovinčios kėdės ir galvą priglau- 
sdama’s prie Kyllikkijos.
- Duok man savo ranką,- paorašfe jis ir savąją pa

kišo jai po galva.
Dvi tamsiai spindinčios akių poros ėmė viena ki

tai šnibždėti,kaip vienišos žvaigždės pustamsiam 
rudens danguj,kai tuo metu žemė prieglobsty nakties 
tamsos alsuoja.

• ( Galas )
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MASKVA. Sovietų juokų žur
nalo "Krokodil" redaktorius 
atleistas iš pareigų,nes jis 
nesugebėjo kritikuoti Vakarų 
buržuazinės kultūros "parodant 
jos idealoginį tuštumą ir be
prasmiškumą".

BERLYNAS. Sovietų karo tei
smas Berlyne nuteisė 5 jauna- 
mečius vokiečius 25 metams pri
verčiamųjų darbų už dalyvavi
mą riaušėse,per kurias buvo 
mesta akmenų ant Sovietų sek
toriaus policijos ir nuplėšta 
nuo Brandenburgo' vartų raudo
na vėliava.Sprendimo griežtu
mas sukėlė visuotiną pasipik
tinimą, tuo labiau,kad teismo 
posėdis Įvyko slaptai,neleidž
iant jokių ginėjų.Vokieti jos 
steigiamajame Seime,Bonn mies
te, socialdemokratų partijos 
narys prof.H.Schmidt,apibrėžęs 
Sovietų po! i'tiką Vokieti jo je 
kaipo nusikaltimą prieš žmoni
ją, pareiškė, kad 25 metai sun
kiųjų darbų reiškia ištrėmimą 
į Sibįrą.o tai reiškia mirtį.

VAŠINGTONAS. JAV-bių Armi
jos sekretorius 1.Kenneth Roy- 
all, kalbėdamas Amerikos Legi- 
jono suvažiavime,pasakė, kad 
viena tauta skelbia,kad komu
nizmas privalo pakeisti' visos 
žemės vaizdĄ.”Si tauta turi 
daugiau nei 4 milijonus’vyrų 
po .ginklu ir ji išlaiko kari
nius įrengimus,kurie mums kai
nuotų £8.750.000.000 metams. 
Vargu ar ši karinė jėga galė - 
tų būti apsiginimo tikslams, 
tuo labiau,kad šiai tautai niek 
negrąso".

MASKVA. Per paskutinius pa- 
sikalbėjimus tarp 3 Vakarų val
stybių atstovų ir Sovietų užs. 
reik.min.Molotovo buvo patir
ta, kad Stalino nėra Maskvoje. 
Jis atostogaująs Arime,kur yra 
taip pat atvykęs "atostogų" 
Čekoslovakijos Prezidentas Got- 
wald.

ROMA. Italų komunistų pair
ti jos sekretorius i’.Togliatti 
išskrido iš Italijos nežinoma 
kryptimi .Manbma, kad jis' išvy
ko į kaž kur vykstančią Eomin- 
formo konferenciją.

LONDONAS. Britų policija 
išaiškino lėktuvų šmugelį iš 
Britanijos Į Palestiną.Tūli 
asmens pirko čia a-pie 40 lėk
tuvų, jų tarpe 8 bomboneši us, 
12 naikintuvų ir 5 transporto 
lėktuvus,ir slaptai juos iše 
skraidino.Kai kurie tų lėktu
vų jau buvo matyti Tel-Avivo 
aerodrome.

BERLYNAS. 
tas Berlyne pulk. Howley gavo 
iš Sovietų komendanto gen. Ko- 
tikovo griežtą notą.del vokie
čių policijos jimerikos sekto
riuje konfiskuotų 2 sovietų 
sunkvežimių,kuriuose buvo 5 
tonos mėsos ir žuvies.Konflik
tas įvyko prieš mėnesį.

ulk. Howley atsakydamas 
į gen.Kotikovo laišką užtikrj.- 
no.kad minėtas maistas nesuge
do,nes viskas buvo išdalinta 
vakarų sektoriaus gyventojams. 
Ypatingai skanios buvusios žu
vys,nes dėl ėavietų blokados, 
gyventojai jau senai negalėję 
gauti žuvies.Iulk.Hawley esąs 
patenkintas,kad sovietų atsto
vas, prižiūrėjęs sunkvežimį,ga
vo pakvitavimą, už konfiskuotą 
maistą.pagal pakvitavimus bū
sią atsiskaityta panaikinus 
blokadą,kada bus suskaičiuota 
kiek kuris skolingas.

PARYŽIUS.* Keturių valstybių 
konferenci jai, buvusių Italijos i 
kolonijų ateičiai nuspręsti, 
nutrūkus,nepasiekus susi tari
mo,klausimas perduotas’spręs- [ 
ti JTO sesijai šiuo metu vyks
tančiai Paryžiuje.

MASKVA. Rusų spauda puola i 
JTO gen-sekred>orių,kaltinda- 

, mos rėmimu "Anglo-amerikiečių i 
bloko",kiris bando išsprogdin
ti JTO.

BRIUSELIS.Rugsėjo 27 d.Fa- 
ryžiuje susirenka 5 Briuselio 
pakto valstybių.gynybos minis
terial, kurie svarstys Vakarų

Įėjimas-2/6 .

Sąjungos karo komiteto,kuris 
visą laiką posėdžiauja Londo- . 
ne,pranešimą.

NEW DELBĘS.Po kelių dienų 
priešinimosi Įžygiavusiai In
dijos kariuomenei.Hyderabadas 
nusprendė kapituliuoti.indi jos 
karo vadovybė laiko visus buv. 
Nizamo ministerius namų arešte.

AMSTERDAMAS. Olandijos užs. 
reik.min. P.Stikkar išskrido 
Į Vašingtoną pasitarimams su 

, Valstybės Depėrtamentu dėl ko
munizmo ekspancijos Tolimuose 
Rytuose Indonezijoje uždraus
ta komunistų parija,kuriai va
dovavo nesenai atvykęs iš Mas
kvos agitatorius.

OTTAVA. Kanados vyriausybė 
leido apsigyventi Kanadoj 42 
estams,kurie pabėgo iš tėvynės 
mažu būriniu laiveli u.Kitai 
estų grupei,kurių laivo moto
ras sugedo Plymouth’o uoste. 
Britų valdžia leido 6 mėn.ap
sistoti Anglijoje.

TEL-AVIVAS. Prokotnunisti- 
nės teroristų organizacijos 
Stern vadovybė išsiuntinėjo 
užsienio konsulatams praneši
mą, kuriame sakoma,kad grafas 
Bernadotte buvo šios žydų 
organizacijos Įsakymu nužu
dytas, kaip "dirbąs britams 
ir vyksąs jų Įsakymus".

PRAHA.Iš Čekoslovakijos 
:= gautos žinios apie masinius 

areštus.Visi suimtieji kalti
nami priešvalstybiniu veikimu 
ir šnipinėjimu vakarų valsty
bėms .

NEPAPRASTA BRITŲ PARLAMENTO
SESIJA

AUKOS TAUTOS ’FONDUI
DELS Winkleigh Sk...£.3.7.6. 
p.A.Litvaitis........ 
p.Mačionis..........................
p. Zamalia uskas........... ..  .
p.J.Vinciūnas...................
p.A.Rastokas......... 
DELS Norwood Hill .sk. 
DELS Northwood sk.... 
DELS Newgate St.sk... 
p.P.Burkevlčius.............
Fisheross stov.ll liet.4.3.— 
DBLS 
DELS 
DBLS 
DBLS 
DELS

. .10- 
1.-.- 

10- 
10- 
10-

3. 7.0
3. - -
4.10.6

10 -

Sleaford sk..............10.17.6
West Wratting sk. 8.5.o. 
Scriven sk................ 1.13.6 
Llanelly sk..............1. o.Į 
Blandford sk........... 3.14.0

Rugsėjo 26 d,10,3o vai.šv.Miš
ios Cottingham kat.bažnyčioje 
HULL’io šeimų stovyklos ir apy
linkės lietuviams.Prieš šv.Mi- 
šia s -i špa žinti s.
Spalių 2 d.11vai.šv.Mišios St. 
Mary’s bažnyčioje HALIFAX’o 
ir apylinkės lietuviams;prieš 
tai - išpažintis.

• Spalio 3 d. 12 val.šv.Mįiios 
St.Ann’s bažnyčioje BRADFORDE, 
Bradfordo ir apylinkės lietuv.

Amerikos komendan-

Didž.Britani jos Parlamentas 
• susirinko nepaprastai sesijai 

Lordų Rūmų įstatymui pravesti. 
Tą Įstatymą Lordų Rūmai jau 
kartą atmetė ir be abejo jį 
ir vėl atmes,bet Įstatymas įsi
galioja, kai jis yra priimtas 
Žemųjų Rūmų trijose atskirose 
sesijo$e,neatsižvelgiant Lor
dų Rūmų nuomonės.

Opozicija kaltina vyriausy
bę už šios sesijos sušaukimą 
partiniams tikslams.Jie sako, 
kad kada pasaulyje padėtis 
yra tokia rimta,karas Indi jo
je,Palestino je, ToTimuose Ry
tuose^ Berlyne Įtempimas didė- 
jaįgi viduje ekonominė padė
tis irgi bloga,ir dėl to,gai
šinti laiką tokiems menkniekia
ms, kaip Lordų Rūmų reformai, 
dabar yra neišmintinga .Vyriau
sybė gi skaito,kad tas Įsta
tymas yra pirmaeilės reikšmės, 
nes kitaip Darbo partijos val
dymas per paskutinius du me
tus būtų bevertis,nes vyriau
sybė negalėtų pravesti jokio 
įstatymo,su kuriuo Lordų Rū- 

,mai nesutiktų,nes šie,pagal 
seną 1911^m.Įstatymą gali 
bet kokį Žemųjų Rūmų Įstaty
mą vilkinti du metus. Vyriau
sybė nori tą įstatymų vilkini
mo teisę sumažinti iki vienų 
metų.

Per debatus Finansų Minist. 
S.Cripps pasakė labai svarbią 
kalbą. Jis pareiškė,kad Brita
nijos ūkis yra žymiai pagerė
jęs ir kad gyventojai gali su 
pasitikėjimu žiūrėti Į ateitį. 
Užsienio prekybos deficitas 
liko sumažintas nuo £.630 mil. 
iki £.280 mil.per metus. Tas

Ūreičia usias 
lėktuvas,grei
tesnis už garsą 
Ak’-enda 1070 km 
Į yalandą!

DARBO IR* TAUTINĖS TARNYBOS MINISTERIJA

ŠĮ PRANEŠIMĄ SKELBIA VISIEMS (EUROPOS SAV.DARB.)

1. Europos savanoriai darbininkai,kurie sutiko laisvu nori 
atvykti Anglijon,kada "Westwars Hol" planas buvo prhdėtas • 
vykdyti,buvo kviečiami vykti Didžiojon Britanijon sekančio
mis sąlygomis!

"Darbininkai atvyks Didž.Britanijon pradiniam dvylikos M 
nėšių laikotarpiui ta sąlyga,kad jų elgesys bus geras ij 
dar ta specialia sąlyga,kad jie prisiims tik tokį darbą,' 
kurį jiems parinks Darbo ir Tautinės Tarnybos Ministerija 

ir aiškiai suprantant,kad jiems bus leista pakeisti' jų darbą
tik su šio® Ministerijos leidimu. Sis leistojo pasilikinc 
Anglijoje laikotarpis bus ir toliau pratęstas, jeigu atvy
kusia asmuo pfldo viršpaminėtas darbo sąlygas ir elgiasi 
kaip vertingas Britų visuomenės narys".
21 Viršpažymėtų atvykimo sąlygų paskutinis sakinys aiškii 

parodo.kad pradinio dvylikos mėnesių laikotarpio pratęsimas 
priklauso nuo nuolatinio darbo sąlygų prisilaikymo,būtent, 
kad Europos savanoris darbininkas imsis tik tokio darbo,kur: 
jam parinks Darbo ir Tautinės Tarnybos Ministerija ir kad ji 
bus leista keisti toks darbas tik su tos Ministerijos prita 
rimu. Savanorių darbininkų atvykimo sąlygose nėra pasakyta 
nieko tokio,kad leistų jiems manyti,kad dvylikai mėnesių pa. 
sibaigus,jiems būtų leista laisvai pasirinkti darbas,kokį, 
jie nori

J.Laucius

RŪPESTĖLIAI.

KAIP PATINKA "PONAS".

Vėsios Britų salos, 
Jūrės marios gilios. 
Žemaitukas lydi 
Gulbę iš tekstilės.

Asfaltuotas plentas, 
Hostelis pakalnėj. 
Spaudžia švelnią ranką 
Surambėjęs delnas...DBLS Rochdale Sk.Narius

p. JURGAITĮ ALBINĄ
• ir 

p.GINEITYTĘ VIRGINIJĄ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą,X
sveikiname ir linkime laimės P 
jų gyvenime. Z

DELS Rochdale Skyriaus^ 
Vadovybė ir Nariai j

AMERIKOS LIETUVIAI PAS
TRUMAKĄ

Lietuvos Pasiuntinybės Londo
ne žiniomis,pereitą savaitę 
Amerikos lietuvių delegacija 
buvo priimta JAV Prezidento 
Trumano Baltuose Rūmuose,Va
šingtone.

Delegacijos tikslas buvo 
priminti ir išdėstyti Prezi
dentui Trumanui Lietuvos 
reikalą.

Žiniomis iš Vašingtono, 
atsilankymas pas Prezidentą 
buvęs sėkmingas.

deficitas dabar yra jau paden
giamas iš Marshallio Plano do
lerių, ir Britanijai nebereikia 
vartoti au.kso rezervų. Tiki
masi, kad po metų-kitų Britani
jai bus galima prekybos- balan
są visai išlyginti. Finansų 
Ministeris tačiau Įspėjo,kad 

‘negalima šiuo metu atleisti 
rankų ir reikia dirbti su dar 
didesniu našumu. Jeigu visi 
darbščiai prisidės prie kraš
to ekonomikos pakėlimo,bus ga
lima su optimizmu žiūrėti i 
ateitį. Jis taip pat pareiškė 
viltį,kad Vakarų Europos ūkiis 
pamažu atsigaus,ir kad Brita
nija yra pasiryžusi Europai 
kuo galima padėti.

ŽURNALISTŲ FEDER A. CI J A

Lenkų Žurnalistų sąjunga ir Čekų žurnalistų sindikatas 
ėmėsi inciatyvos suorgąnizuoti Vidurio ir Rytų Europos 
žurnalistus, šiuo metu gyvenančius Didž.Britanijoje,Į vieną, 
bendrą visų žurnalistų federaciją. .

Tuo tikslu rugsėjo 13 d. buvo sukviestas steigiamas susi- 
rinikimas,kuriame dalyvavo beveik visi numatytų kraštų žurna
listų atstovai. Lietuvius ten atstovavo p.p.F.Neveravičius 
ir M.Bajorinas. Priimti laikini federacijos Įstatai,kurie bus 
patvirtinti visuotino žurnalistų suvažiavimo,kuris.numatytas 
šaukti artimoje ateityje.Pagal Įstatus,Federacijos tikslas _ 
[yra tiekti tikras žinias Britų ir kitų kraštų spaudai,infor
muoti ir supažindinti šių kraštų skaitytojus su yidurio ’ir 
Rytų Europo’s pavergtoms tautoms, nušviesti jų pastangas ir 
padėtį,demaskuoti Rusijos siekimus. Federacijon Įeina Vidu
rio ir Rytų Europos tautų žurnalistai ( per savo organizaci
jas ),o kur tokių organizacijų nėra,- pavieniai žurnalistai 
susijungę Į komitetus ar pan.

Organizaciniam darbui toliau tęsti,iki susirinks visuoti
nas suvažiavimas,išrinktas penkių asmenų Vykdomasis Komitetas, 
Į kurį Įeina ir lietuvių atstovas. Pirmininku yra čekas Papir- 
nik.

Ta pačia proga bavo pranešta,kad sekantį mėnesį Paryžiuje 
Įvyksta Vidurio ir Rytų Europos žurnalistų Kongresas.Jo tiks
las - Įsteigti pasaulinę žurnalistų federaciją. Visos žurna
listų organizacijos kviečiamos dalyvauti. Vizos yra pažadėtos.

RySyje su tais organizaciniais darbais,kyla gyvas reikalas 
ir lietuviams žurnalistams Anglijoje susiorganizuoti Į vieną 
junginį,kurfs galėtų veikti,kaip sekcija,prie Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos. "Britanijos Lietuvio" Redakcinė 
poleg-ija kviečia visus lietuvius žurnalistus, gyvenančius šiuo 
metu Anglijoje,atsiliepti.

Fhoduc

Ledi sako Džekui;
"Va,tai užsienietis 
Ir išspiauna Džekas 
Pasą cigaretės.

Skeptikas mėnulis 
Pasikaso plikę.
- Ech,mačiau ant žemės 

Ne tokių dalykų...

Barake šachmatai, 
Pulkės ir karusės. 
Antro aukšto lovoj 
Patogiausia dūsaut

Juk svarbiausias žodis 
Taip ir neišgautas. 
Teks prašyti paštą 
Patarpininkauti.

.Tad mašinoj siūlai 
Trūksta vis kaip tyčia 
-Rodos,jis galvoja 

Ir apie bažnyčią...

Dega aukso -žiedas 
Tremtinio kišenėj.

— Jūrės marios brito
0 mergelė - manot

Žodis "ponas", kaip ir-anglį 
"Mister" ar vokiečių "Herr" tai 
sų vartojamas kitam asmeniui 
pagerbti.Bet man atrodo, jis n( 
ra nei lietuviškas,nei gražus, 
/palyg.lenkų nuolat vartojamą 
"pan" ar "panie"/.

Vienas senas Anglijos lieti 
vis,pašaukta§ "ponu",kartą tai 
išsireiškė;"Situo žodžiu jūs 
■ane išjuokiate.Prieš 40 metų, 
kai aš apleidau Lietuvą,ponu 
buvo vadinamas tik dvarininkai 
ar lenkuojantis mieščionis”.

Visiškai suprantamas dalyto 
kad senesnės kartos žmogui žo
dis "ponas" pasąmonėje atkurii 
"šlėktos" vaizdą,vedantį net 
baudžiavos laikus.Atrodo,kai 
senovės lietuviai vienas kitą 
ponais nevadino.Anų laikų poe 
tas rašė;"Aš apdainuosiu žmogi 
kiemelį,pono dvarelį..."Atsei 
jam eilinis lietuvis buvo tik 
žmogus.

Labai gaila,kad mūsų kalbo 
specialistai iki šiol nėra pa 
siūlę grynai lietuviško šito ? 
žodžio pakaitalo./palyg.latvi 
"kungs"/.Bet jeigu jau reikt 
liktis prie svetimybės aš bey 
lyčiau geriau kreipdamasis į 
ką nors, pridėti "Mr", bet ne ."p 
nas" /ar rašyboje* ti>k P./.

Mažų mažiausia ši-angliška
svetimybė pasauly yra plačiau 

■ vartojama,gražiau skamba ir n 
sukelia baudžiavos laikų asoc 
cijų.O geriausia .žinoma, būtą, 
Jei kas nors tikrai savą-liet 
viską terminą pasiūlytų.

J.Karkluva.

"ŽIBURIAI"
Įdomus ir puįkiai Iliustruotas 
laikraštis "Žiburiai",išeinąs 
3 kartus’ per savaitę. 1 mėn.
kainuoja 3 šil.ir 3 mėn.-9 šil 

"AIDAI"
Mėnesinis kultūros žurnalas 
"Aidai". 3 mėn.kainuoja-4/6. 
Platintojai užsisukantieji 
nemažiau 5 egz. "Žiburių" ar
ba 2 egz. "Aidų" gauna 10% 
nuolaidos.

"Žiburiai"ir"AIDAI” 
užsisakomi pas - J.Punkris, 
Full Sutton Hostel,Stamford 
Bridge, NriYork.

"MINTIS"
Nepartinis,vienintelis tremty 
lietuviškas laikraštis,išeinąs 
tris kartus per savaitę.Visuo
met aktualus ir įdomus.Kainuoji 
1 mėn-3 šil. 3 mėn-9 šil.Užsa
koma šiuo adresu-F.Neversvičiu. 
40,Fosse Rd.Centr.Leicester.

Du lietuviai pageidauja susi
rašinėti su lietuvaitėmis.N.r. 
Laurinaitis Antanas 26 m. ir 
Mr.Jonaitis 
šiuo adresu-E.V.W.Hostel,New
gate Street,Nr.Hertford,Herts.

’etras 27m. Rašyti

Prašomas atsiliepti Kazys 
Slavickas, kilęs iš IZariampolės, 
raSyti-Dranginis,Kiners Hostel, 
John St.,Uimblebury,Nr.Cannock, 
Staffs.
yAWWAVAWA'AVAhW.V.VA'A'/A';

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
! ir Kontinento siuvėjai tu- 
iri.didelį pasirinkimą geriau- 
Isios kokybės medžiagų.
ĮRUBAI PASIUVAMI pagal pagei- 
■daujamą stilių.Pristatymas už 
!tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.

_ MAURICE,
!9, BURTON St. NOTTINGHAM .

(telef.40832 ) arba
>12, NEWLAND , LINCOLN .
; ( telef.Lincoln 10949 )

Ine Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited. London. S.E. 15.

PRENUMERUOKITE "SŪDUVOS”
' ' KNYGAS

"Sūduvos" leidyklos knygas į 
gykite prenumeratos keli u.Už 
sakykite.o pinigus sumokėsi t 
tada,kai knygas gausite.Tąsi 
kite iš žemiau talpinamo sąr
1. Nelė Mazalaitė-Kruminienė-

"Apversta Valtis",novelės-
2. Cervantes Saavedra-”Don Ei
tas". ................................................... . ..
3. V.Pietaris "Algimantas"! d
4. " Ud.
5. P.Andriušis"Siuntinėlis iš

Amerikos",feljetonai... .3/
6. P.Andriušis"Vis dėlto juo-
kimės", feljetonai.................   .2/
7. P.Andriušis "Anoj pusėj i 

ežero”,lyrinės novelės- 3/f
8. V.Minkūnas2"Anglų k.skaityt 

mai"su žodynėliu ir tarimu*
9. Dipl.inž.Drąsutis "Elektros 

inst.vadovėlis"154braiž. S
10. KtJstler "Tarp nulio, ir bef 

galybės",romanas iš bolševff
kinio gyvenimo.................. ......3>
11. A.Bendorius "Europos geog®
f i ja..................................................  ..31
12. L. Dovydėną s "Gyveno kartąf

karalius"..................................3*
13. A.Šešplaukis"Vok.kalbos s¥
tymai" su žodynėliu.................

BE TO,GREITU LAIKU I 
pasirodys 1 .
K. Pažėraitės ’’Liktūnas" rona| 
V^ Krėvė s "Ragani us ” .
Šių knygų kainos dar nežino® 

Užsakytas knygas leidykla si: 
Šia savo lėšomis, todėl pageli 
jama.kad stovyklų gyventojai 
sisakytų grupėmis,nes tai at; 
gina persi untimą.Pavieniai ui 
sakykite ir grupinius sąrašus 
siųskite adresu-J.Palšis, 
Union Mills Hostel,Valley R< 
Pudsey - Leeds.

Esu 23 m.pageidauju susiraši 
nėti su lietuvaitėmis,ne se
nesnėmis 23m.Rašyti-S. Vytas, 
Sibson iiostel.-.ansford.Nr. 
Peterborough.
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