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ČEKAI KONFISKAVO “PRAVDA” IR “IZVESTIA”
Pereita savaite Čekoslovakijos policija 

konfiskavo viena " Pravdos " laida ir dvi 
" Izvestios " laidas. Konfiskavimo priežas
tys nenurodomos, bet iš Šveicarijos prane
šama, kad " Pravdoje ” buvęs straipsnis, 
kuriame sakoma, kadateities ivykiu raidoje 
gali susidaryti tokia padėtis, jog ir Rusijai 
teks užimti tokia pat padėti prieš Lenkija ir 
Čekoslovakija, kokia buvo užėmusios 1938 
metais Vakaru Valstybes. O "Izvestia" 
rašiusi, kad Čekoslovakija neturintį laukti 
daugiau ekonomines pagalbos iš Rusijos, nes 
Rusija turinti koncentruoti savo resursus 
naujiems įsipareigojimams Kinijoje.

IR BRITAI GAVO PILOS KINIJOJE
NUSKANDINTAS VIENAS LAIVAS, KITI SUNKIAI SUŽALOTI. KINIJOS 
KOMUNISTAI GIRIASI SUMUŠĖ BRITUS IR KINUS NACIONALISTUS 

PERSIKĖLE PER JANGSTES UPEIR
Didžiojo komunistu puolimo akivaizdoje, 

Britu laivu ekskursija Jangtses upe, atrodo, 
yra mažmožis, tačiau reikia atsiminti, kad 
čia žuvo visiškai bereikalo net 40 jūrininku 
ir virš 60 buvo sunkiai sužeistu, nuskandin-

tas vienas laivas ir sužalotas nemažas karo 
laivas " London."

Britu fregata “ Amethyst," lengvai 
ginkluota, plauke iš Šanchajaus i Nankina 
ir veže produktus Britu ambasadai bei visai

KOMUNISTAI VERŽIASI PIRMYN
KINIJOS SOSTINE PAIMTA BE KOVOS. VYRIAUSYBE PASITRAUKĖ I KAN-TONA 

RIMUS SU MARŠALU CANG-KAI-SEKU.
VYRIAUSYBE VEDA PASITA-

pradeje ofenzyva, 
jau užėmė sostine 

tai vestos taikos 
derybos nutrūko, nes komunistai buvo 
pastate nepriimtinas sąlygas, reikalaudami 
tuojau atiduoti visa vyriausybes kariuomene 
i komunistu kontrole, ir leisti persikelti per 
Jangstes upe. Nacionalistu kariuomenes 
pasipriešinimas yra visiškai menkas; be 
kovos jie apleido labai dideles strategines 
reikšmes gynimąsi ant Jangstes, atidavė 
pačia sostine ir jokio rimtesnio pasiprieši
nimo neparodo ginti uosta Šanchajų. 
Vyriausybe skubiai išvyko iš Nankino ir 
apsistoja Kantone. Užsienio pasiuntinybes, 
tarp ju ir Britanijos ambasada, nesutiko 
bėgti kartu su vyriausybe ir liko Nankine. 
Nacionalistu kariuomenei ir policijai pasi
traukus iš Nankino, čia prasidėjo didžiausias 
plėšikavimas ir netvarka. Įžengusi i Nah- 
kina komunistu kariuomene greit gražino 
tvarka. įvyko pirmas incidentaskada komu
nistu dalinys įsiveržė i JAV ambasada ir ten 
Storžieviškai šeimininkavo nekuri laika.

Kaip ilgai gales išsilaikyti nacionaline 
Kinijos vyriausybe, tai klausimas, kuris Š uo 
metu užima nemažai vietos pasaulinėje 
spaudoje. Spėliojimu daug, bet nieko tikro 
niekas negali nustatyti, nes yra daug 
nežinomu faktorių, k.t. dideli atstumai, 
neišsemiama vyru atsarga ir k. juk tai 
veiksniai, kurie lošia role, tačiau jau tas 
faktas, kad Vakarai atsisakė remti Kinija, 
yra bene pats svarbiausias. Vienur kitur 
jau pasirodo Vakai-u spaudoje balsai, ragina 
rasti susitarimą su Kinijos komunistine 
vyriausybe, sakantieji, kad K'nijos komu
nistai tai nesą tokie pat, kaip Rus'jos, kad 
jie esą kitoki ir 1.1. Kiti tvirtina, kad 
Kinija galintį būtį nauja Azijos Jugoslavija 
. . . Kai todėl ir ambasados liko komunistu 
užimtame Nankine.

Tuo tarpu maršalas Cang-Kai-Sekas vėl 
pradeda rodytis viešumoje ir, atrodo, lošia

Praėjusia savaite 
Kinijos komunistai 
Nankina. Prieš 
derybos nutrūko,

pavojinga žaidimą, laukdamas progos, kada 
vėl gales tapti Kinijos vadu. Vyriausybes 
atstovai jau turėjo pasitarimus su maršalu, 
kai buvo gautas komunistu ultimatumas.

paslaptingo pasikalbėjimo buvoPo šio paslaptingo pasikalbėjimo buvo 
paskelbtas nutarimas atmesti komunistu 
ultimatumą ir kara tęsti iki galo už "žmonių 
laisve ir tautos nepriklausomybe."

Atlanto Pakto Ratifikavimas Pavojuje
Sovietu Rusijos " taikos " ofenzyva randa 

atgarsio Amerikos politiniuose sluogsniuose. 
Štai, iš JAV pranešama., kad Atlanto 
Paktas, o ypač Prezidento reikalavimas 
skirti tam tikras pinigu sumas Europos 
apginklavimui-, sutinka nemaža opozicija 
Kongreso atstovu tarpe. Laukiama, kad šio 
klausimo svarstymas, kuris jau prasidėjo 
ketvirtadieni, gali užtrukti ilga laika.

Sakoma, kad jei Rusija padarytu koki 
.nauja agresini žygi šiuo metu, Atlanto 
Paktas būtu ratifikuotas per pora dienu. Gi 
dabartine Rusijos " taikos " ofenzyva 
migdančiai ve.kia Amerikos viešąją nuomone 
kas atsispindi ir Kongreso atstovu eilese, Iš 
viso reikia pripažinti, kad amerikiečiai yra 
nuotaikos žmones ir paviršutiniškai drau
giški Rusijos žygiai juos labai greit galėtu 
kitaip nuteikti. Kremlius to ir nori.

Tačiau reikia tikėti, kad Atlanto Paktas, 
nors jo svarstymas gali ir užtrukti, tikrai 
bus ratifikuotas, bet Europos apginklavimui 
reikalingos sumos, greičiausiai, bus smarkiai 
apkarpytos. Prezidentas Trumanas prašė 
Kongreso pusantro bilijono doleriu tam 
tikslui, bet ta suma jis vargiai gaus. Pav. 
kai kurie Kongreso atstovai sako, kad 
ateinantis karas bus atominis, vedamas ore, 
ir kad Amerikos gnklavimas turi būti 
nukreiptas tik i ta karo galimybe, taigi, ju 
nuomone, neverta eikvoti pinigus abejotine 
naudingumo Europos ginklavimui.

Tokios nuotaikos dabar vyrauja Vašing
tone.

Kaip jau minėjome, jos galį labai greit 
pasikeisti, atsižvelgiant kokia politika ves

artimoje ateityje Kremlius. Ir štai, — 
Kremlius gudriai manevruoja: antradienio 
ryta buvo oficialiai paskelbė ir patvirtino 
gandus, kad ju atstovas prie JTO Malikas 
turėjo keletą pasikalbėjimu su JAV atstovu 
Jessupu. Malkas atsakęs i klausima, kokio
mis sąlygomis Rusija atidarytu susisiekimą 
su Berlynu. Rusija tai padarytu tuoj po 
to, kai būtu nustatyta data užsienio reikalu 
ministeriu konferencija. Vakaru valstybe- 
pakartotinai pareiškė, kad jos neis i jokia® 
derybas su Rusija, kol Berlyno blokada Rytuose 
vykdoma. I

britu kolonijai Kinijos sostinėje. Tokios 
keliones buvo daromos reguliariai karta i 
menesi. Komunistu kranto baterijos atidarė 
ugni ir gerokai apdaužė laiva. Kapitonas 
ir keliolika jūrininku žuvo. Tuoj po to, 
britu laivyno naikintuvas ir vėliau kreiseris 
" London ’’ bandė pasiekti sužalota fregata, 
bet turėjo nuo to atsisakyti, — komunistu 
artilerija ir juos apšaudė ir sunkiai sužalojo, 
padarydama dideliu nustoliu žmonėmis. 
Tada buvo pasiustas hidroplanas, kuriam 
pavyko pasiekti fregata. Buvo nugabenti 
vaistai sužeistiesiems ir gydytojas, neš 
fregatos gydytojas buvo žuvęs. Del susti- 
prejusios artiler.jos ugnies visi ryšiai su 
atskirtu laivu nutrūko. Dar prieš komunistu 
persikelima per upe, didesne fregatos įgulos 
dalis, iškaitant sužeistuosius, apleido laiva 
ir sausumos keliu pasiekė Šanchajų. Likusi 
įgulos dalis apleis laiva ir susprogdins ji-

Sis incidentas šukele dideli pasipiktinimą 
šioje šalyje ir kitur. Iš pradžių buvo 
galvota, kad komunistu fronto vadas padare 
klaida, — neturėjo ryšio su vyr. Štabu. 
Tačiau, vėliau paaiškėjo, jog tai nėra nesusi
pratimas, bet apgalvotas komunistu žygis.

Komunistu radijas paskelbė apie " didele 
Jangtses pergale prieš kinu-britu karines 
jėgas " ir, kad komunistai paėmė Cianki- 
anga, pradėsią tyrinėti ir paskelbs doku
mentus apie britu kišimąsi i Kinijos pilietini 
kara.

Britai’- savo karines jėgas Tolimuose, 
s sustiprino, pasiųsdami trečia 

kreiserį iš Bermundos i Kinijos vandenis.

Anglijos Komunistam Nesiseka
SUDEGINTA RAUDONA VĖLIAVA, O KOMUNISTU VADAS GAUNA PAPUVU

SIU KIAUŠINIU IR VAISIU.

Kremlius Nusileido Vakarams
Visose trijose sostinėse, —Vašingtone, 

Londone ir Maskvoje buvo patvirtin.a žinia, 
kad Berlyno blokados nuėmimui kliūč.u 
nėra. Tik JAV Valstybes Departamentas 
pažymėjo, kad išvengimui bet kokiu nesusi
pratimu ateityje, jie yra paprašė iš Rusijos 
raštišku patvirtinimu šios žinios, jog 
"Tasso" agentūros paskelbtas komunikatas, 
apie pasikalbejima tarp Maliko ir Jessupo, 
yra tikras ir atstovauja oficialia Kremliaus 
nuomone. Londone ir Vaš.rgtona pažymima, 
kad Vakaru Vokietijos valstybes kūrimas 
bus tęsiamas, nors jie sutikę iš naujo 
svarstyti visos Vokietijos problema ir paieš
koti nauju keliu, laike įvykstančios keturiu 
užsieniu reikalu ministeriu konferencijos, 
suradimui priimtinu būdu vieningos Vokieti
jos valstybes sudarymui.

Susitarimas del b;bkados nuėmimo būtu 
padarytas šiomis sąlygomis: nustatoma užs. 
r. min. konferencijos data; Rusija nuima 
blokada dar prieš konferencijos prasidejima, 
su sąlygą, kad Vakarai tuo pačiu laiku 
nuims ju uždėta kontrblokada.

Iš pavirš aus žiūrint, Rusija padare nusi
leidimus Vakarams šiuose punktuose: 1) 
Nereikalauja vienos valiutos Berlyne, 2) 
Nere.kalauja atsisakyti Vakaru Vokietijos 
valstybes kūrimo, 3) nuima blokada prieš 
užs. r. min. konferencijos pradžia.

Kas laimes iš tu tariamu Rusijos nuolaidu 
sunku pasakyti. Viena t.k aišku,—-.jei 
Rusija griebėsi tokiu priemoniu-ji turi ka

nors numačiusi, ir kaip tik dabar reikia 
budėti. Ar tik nešaunama tomis prie
monėmis i šiandien beposedžiaujanti JAV 
Kongresą, kuris svarsto Atlanto Pairto 
ratif kavima ir finansini plana Europos 
apginklavimui.

Britu visuomene jautriai pergyvena 
komunistu išsišokimus ir ypač Kinijos gink
luotąjį incidentą, štai tuo laiku pasirodo su 
prakalbomis Mr. Harry Pollitt, Britanijos 
komunistu partijos sekretorius. Jam ban
dant kalbėti susirinkime, Dartmouthe, kilo 
didžiausias triukšmas ir publika pradėjo 
laidyti kalbėtoja papuvusiais kiaušin’als, 
vaisiais ir plytgaliais. Raudonoji velava 
buvo nupiešta, sudraskyta ir sudeginta. 
Kalbėtojas turėjo šauktis policijos apsaugos. 
Polic’ja ji padydejo i vieno garbintojo narna, 
iš kurio jis negalėjo visa nakti išeiti, nes 
minios žmonių, apsupusios narna, jo lauke. 
Policija budėjo v.sa nakti. Minioje buvo 
vienas tėvas, kurio sūnus žuvo "Amethyst" 
fregatoje. Jis pasiūlė padovanoti Pollittui 
virve ir patarti jam pas naudoti ja, kaip tai 
yra padaręs Judas, išdavęs Kristų.

Kitame susirink'me, Plymouthe, tas pats 
Harry Pollitt buvo apmėtytas kėdėmis ir 
kitais baldais, kada jis mėgino kalbėti. 

Komunistu partijos būstines langai buvo

išdaužyti ir pačiam kalbėtojui tik po keliu 
valandų tepavyko pasprukti iš sales, prie 
kurios 5.000 žmonių lauke jo pasirodant.

Naujųjų Laikų Piratai Baltijos Jūroje
JAU VISA EILE ŠVEDIJOS IR DANIJOS LAIVU PAGROBĖ RUSAI. I PRO
TESTUS NIEKO NEATSAKO. ŠVEDIJA IR DANIJA PROTESTUOJA PRIES

TUOS PIRATIŠKUS VEIKSMUS.

Ryšyje su didėjančiu skaičiumi piratišku 
aktu iš rusu puses, kada yra sulaikomi 
laivai ir jie dingsta be ž.nios, Švedijos ir 
Danijos jūrininku tarpe auga nerimas. Tuo 
labiau, kad i minėtu kraštu vyriausybių 
protestus sovietai visai nieko neatsako. 
Laivai sulaikomi atviroje jūroje, kas yra 
priešinga tarptautinei tesei. Švedijos jūri
ninku sąjungą ir žveju bendroves paprašė 
vyriausybes karines laivu apsaugos. Sv-d jos 
spauda, komentuodama įvykius, pažym , 
kad š.e rusu aktai siekia visiškai išstumti 
svetimus laivus, o ypač žveju laivus, iš 
Baltijos jūros, kad pa tarieji negalėtu sekti 
nauju kariniu Rusijos pasirengimu š ame 
rajone. Lyg.ai taip pat, tai e anti priemone 
užkirsti kel a politiniams pabėgėliams, kuriu

paskutiniu laiku labai padaugėjo, išvykti iš 
okupuoto kraštu — Lenkijos ir Baltijos 
valstybių.

Vengrija Neklauso JTO
Jungt’niu Tautu suvažiavimas, kuriame 

bus svarstoma Vengrijos kardinolo Minds- 
zenty byla, kreipėsi į Vengrijos vyriausybe, 
kad pastaroji prisiųstų savo atstovą i bylos 
nagr nej ma. Vengrijos užs. r. ministeris 
savo atsakymo telegramoje pareiškia, kad 
griežtai atsisako siusti atstovą, nes tokie 
debatai, kokie yra numatyti JTO suvažia
vime, yra " neteisėtas kišimasis i Vengrijos 
vidaus reikalus."

JTO Pasmerkė Rusija
Giles pasiūlyta rezoliucija, pasmerkianti 

Sovietu Sąjungą už neišleidima britu kariu 
žmonų iš Rusijos, buvo JTO susirinkimo 
pariimta 39 balsais prieš 6 (sovietu bloko) ir 
11 valstybių (daugumoje muzulmonai) nuo 
balsavimo susilaikė. Rezoliucija kaltina 
Rusija už sulaužyma Jungtiniu Tautu 
Carterio ir Žmogaus Teisiu Deklaracijos. 
Prieš rezoliucijos priėmimą buvo karšti 
debatai. — -
Rusijos pas.elg ma pareiškė, 
moterys, — - - ■
daug kęsti pažeminimu, pav. dvi ruses, britu 
žmonos, kurios la ke karo gyveno Londone, 
visa laika jautėsi kaip kalėjime ir buvo 
nuolat sekamos (I). Kiti delegatai neišlaike, 
— ėmė juoktis. I šiuos juok ngus “ kaltini
mus " ir pasiteisinimus vykusiai atsake 
Britanijos delegatas.

Siu žmonų istorija tok:a: karo metu apie 
11 britu kariu, buvusiu Rusijoje, vede ruses. 
Karui pasibaigus, kariai grižo, o žmonos 
turėjo " vel.au " atvaž.uoti. Britai reika
lavo išleisti, o rusai neišleido. Visi diplo- 
matiniai žygiai bei protestai liko be 
pasekmių. Vėliau rusu laikraščiuose pasirodė 
tu žmonų laiškai, kuriuose jos pareiškė norą 
išsiskirti su vyrias, nes jos nenorinčios vykti 
i blogas gyvenimo sąlygas, kokios esančios 
Anglijoje. Niekas neabejojo, kad tie laiškai 
buvo prievarta išgauti.

Savo laiku šis įvykis buvo šukeles dideli 
pasipiktinimą Vakaruose, kol jie dar neži- . 
nojo, kas tai yra Rusija ir kokia ten "teise" 
viešpatauja.

Sovietu delegatas teisindamas 
kad ruses 

ištekėjusios už užsieniečiu, turi

' NRE YORKAS. Tarptautine organizacija 
Pagalbai Tremtiniu, svarsto klausima 
panaudoti lėktuvus pergabenimui D P iš-- 
Europos i JAV-bes. Numatoma gabenu po . 
2 000 kas menuo.
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" pagrindini auklejima ” išeina i gyvenimą 
neparuoštas, jau ne vien mokslo, bet ir 
dvasinėmis vertybėmis. Jis lieka " slieko 
sielos,” tesidomintis šunimis, futbolu ir 
katėmis. Kas toliau jo nosies, — tas visai 
jam nesvarbu, svarbiausia, kad tik Pipsi- 
Ripsi šia savaite laimėtu pirmąją vieta šunu 
lenktynėse, nes už ji užstatytas visos savaites 
uždarbis! Kad šaudo rusai anglus Berlyne, 
kad kiniečiai komunistai žudo britu jūrinin
kus, — imperijos sūnūs del to nesijaudina.

! Kokie Įvykiai

Vaiku auklėjimo problema munis — lietu
viams, gyvenantiems anglu žemėje, yra šiuo 

i metu viena iš ryškiausiu ir, reikia pasakyti, 
viena iš sunkiausiu. Jaunimo, kaip daugelis 
•mėgsta sakyti, tautos žiedo ir ateities, mes 
turime šioje saloje apie 200. Jo dauguma 
via dar tebegyvena šeimų stovyklose, kita, 
daug mažesne dalis jau isikūre privačiai. Bet 
kur jie begyventu, — visi lanko angliškas 
pradžios mokyklas, nes taip nustato priva
lomo mokslo įstatymas. Manau, kad labai 
tik nežymi dalis mūsų jaunimo turį progos ’štai ka padaro auklėjimas! 
lankyti privačias mokyklas (nes jos sunkiai bebūtu pasaulyje, jis niekad ju neseks, jam 
mums ^neinamos del brangumo), gi daugu- * * ’ ’ ’ *
ma lanko valdiškas, del kuriu ir noriu 
kalbėti.

Kiek aš žinau, privačiu mokyklų auklėji
mas pastatytas visai kitaip, ten vaikas 
gauna daugiau moksliniu ir bendrojo lavi
nimo žinių, gi tuo tarpu valdiškųjų mokyklų 
auklėjimas mums sukelia baime del vaiko 
ateities. Mes su baime sekame savo vaiku 
'* ąuklejimasi,” puikiai matydami, .kokiais 
išsiauklėjimo rezultatais gali pasigirti šios 
tautos priaugantis jaunimas. Angliškoji 
mokykla — priverstinas va.ku .suvarymas 
taiko praleidimui, to laiko kuris jiems yra 
laisvas -ir namie neturi kur , dingti, nes, 
paprastai, abu tėvai turi dirbti ir dirba 
fabrike. Baigia darba tėvai,— baigia ir 
vaikai. Iš pavargusiu bedirbant fabrike 
tėvu vaikas jau mažai ka tegali gauti. 
Pažurękime ka gi jis gauna mokykloje, ar ji 
papildo tas spragas, kuriu nebeturį galimy
bės užpildyti tėvai. Na, ir ka gi gauna 
Angliškoje mokykloje jaunas, besiformuojąs, 
žmogus, Žinių bagaželi, saka.u " bagaželį,” 
nes i pilna mokslo ir žinių bagaža perą nei 
kalbos, nes vaikas nesaistomas galimybes 
" likti antriems metams,” " nebaigti moky
klos.” Čia visi " baigia..’’ Suėjo tau metai
— eik, jau gauni pažymejima ir esi bages 
pradini mokslą, o ar tu moki skaityti ir 
rašyti, to niekad niekas tavęs nepaklaus ir 
niekam nebus idomu. Čia svarbiausia ne 
žinių bagažas, bet tai, kad esi sulaukės 15 
metu . .
- Tai mokslo žinios. Pažiūrėkime dabar 
koks gi tas auklėjimas. Pradekime nuo 
kiemo. Mokyklos kieme Vaikas nieko kito 
neišgirs ir nepamyts, kaip tik " boksą ” ir 
"fcreč ’’-komiku (žurnaliukščiu, skirtu vai
kams, kuriuose daugiau rodoma, kaip ir kiir 
geriausia paplauti žmogų . . . ) dvasioje. Ir 
toji "komiku” dvasia viešpatauja.- Ta 
gražiai papildo kinoteatrai/ įėjimai laisvas, 
yisi gali eiti ir žiūrėti ka nori, kam kas 
patinka. Va kas ieško Įspūdžiu, jam patinka 
kriminalines filmos, tokia jau vaiko prigim
tis, na ir pilna ju ten. Pats girdėjau, kai 
vienos žiaurios scenos metu, nebeišlaike 
mažojo vaikučio nervai ir jis pradėjo cypti. 
Pasakykite man, — argi tai geras kelias 
formuoti jauna siela

' Nueikime i klase. Nedrausibes irjiusikal- 
timu klasėje daug. Pagrindine bausme — 
lazda ar rykšte. Žinoma, tokiu " kačiuku ” 
kitaip .ijr, nesutvarkysi. Naudojant liniuote, 
rykšte it,tai klases tvarka nėra pavyzdingai 
gera,.Q.Jfą. ir pakalbėti, jei to nebūtu. Kiti 
sako, kad auklėjimas vaiko paremtas rykšte, 
yra geresnis, nei kitos sistemos. Gali del to 
ginčytis ponai pedagogai, bet mano supra
timu lazda kupros neišlyginsi, O belyginant

- ji gali .tik Hat dang au išaugti-iš-tinti.
cStai kodelr ir liūdna, — mūsų, vaikai auga 

tokioje atmosferoje, kuri gimdo tikra 
" kaubojų " dvasia^ Ir gavės vaikas ta

svarbiausias.dalykas sporto skyrius ...
Tenesupranta, kad aš čia kalbėjau apie 

angliškąja diduomene, ne, Aš kalbu apie ta 
luomą, su kuriuo mes daugiausia susitinkame 
ir kurio rėmuose mes patys' esame- apie 
darbininkija.

Mums nepasiekiamos geresnes mokyklos.

mes priversti leisti savo vaikus i šias, tik ka 
aprašytas, todėl ir kyla visu rimtumu didelis 
klausimas, — jei rimtai mes vadiname jau
nimą tautos žiedu ir tautos ateitimi, — 
susirūpink me nuoširdžiai juom! Mums 
galvos del anglu vaiku auklėjimo neskauda, 
tai yra ju reikalas, bet mūsų jaunimą reikia 
ištraukti iš šios aplinkos. Mokykla tepalieka 
mokykla, kiek ten gaus ar negaus žinių, tiek 
ir to, bet šia žalinga dvasia, kuri supa va ka, 
mes turime izoliuoti, turime vaikui duoti 
sveiko, lietuviško galvojimo ir gražios 
aplinkos bei auklėjimo pagrindus. Tam 
tikslui tuojau turį būti organizuojamos 
vakarines mūsų mokyklos. Jei neatsiras 
kitu šaltiniu sukaupimui lešu, vardan tautos 
jauno-žiedo, vardan jo ateities, — čia turi 
būti panaudotos ir Tautos Fondo lėšos. 
Neleiskime jaunimui žūti !

A. BRUTENIS

D.B.L.S-gos NottinghaSmo Skyr. 
narius

p. ELENA MACKEVIČIŪTE ir
p. KAZĮ ŠVIEŽI KA 

sukūrusius lietuviška šeimos židini, 
nuoširdžiai sveikina ir linki gražios 
ir laimingos ateities

DBLS Nottin-ghamo Skyr.
Valdyba, ir Nariai

Centrinio Skyriaus Narius 
p. MARIJA VASILIAUSKAITE ir 

p. JONĄ VIDUNA, 
sukūrusius lietuviška šeimos židini, 
gražiausios laimes linki

Centrinio Skyriaus 
Valdyba ir Nariai

PRAEIDAMI
Driskbnfordes miestelio UNRRA teamo 

sandėlininko pavaduotojas (Vokietijoje) 
pasakė kažkada, kad Lietuva vėl būsianti 
laisva. O šitokia žinia aplėkdavo visus mūsų 
laikraščius! Beveik nieko svarbesnio ir būti 
negalėjo : juk tas, kuris išdrįso šitaip gražiai 
pasakyti, yra ne lietuvis,- jis mūsų globėjas.

Neseniai bičiulis man pasakojo, kad šis 
sandėlininko pavaduotojas prieš kuri laika 
baigė savo tarnyba Vokietijoje, grižo i savo 
kraštas ir atėjo dirbti i ta pati fabriką, kur 
ir šis bičiulis dirba juodadarbio darba. 
Sužinojęs,, kad jam paskirtas mažesnis 
atlyginimas, negu mano bičiuliui, jis fabriko 
vadovybei pakele triukšmą. "Ne, broliuk, 
šis svetimšalis čia daug seniau už tamsta

■ dirba! Kai tamsta tiek laiko išdirbsi, 
pakelsime ir tamsiai,” apramino ji fabriko 
vadovybe. Ir dabar abu dirba ta pati darba. 
Mano bičiulis kartais' tarp savųjų pajuo
kauja, prisiminės, kad ši jo dabartini

■ bendradarbi garbino lietuviški laikraščiai.
Man teko viename austru žurnale skaityti

■ straipsni, kur buvo džiaugiamasi lietuvio
• Vainausko meniškais medžio drožiniais.

Reportažo autorius mate daug darbu ir 
' įvairiu tautu žmonių (parodoje), bet žurna

las buvo pailiustruotas vien tik Vainausko 
darbais. Lietuvių laikraščiuose niekad 
neteko nieko skaityti apie jokius jo darbus, 

. nebent prabėgant pro šąli, be kita ko. Iš 
tikro, ka čia mums toks Vainauskas! Jis 
niekad nekalba apie nepriklausomybe, kaip

■ anas grandinis, buvęs sandėlininko pavaduo
tojas. Tai kas, kad jo darbus graibšte

• austrai, tai kas, kad jam dar Austrijoje 
begyvenant tais darbais domėjosi tikrai 
supratingi anglai! Jis lietuvis, o tie jo 
darbai, ar jis tais darbais kaip nors 
paambasadoriauja, et, menkniekis!

Tiesa, buvau ši žmogų sutikės, buvau apie 
ji parašęs, buvau jo darbu nuotraukas 
laikraščiui pasiuntęs, bet . . . Ar jūs kada 
nors matete išspausdinta . . . Aš nemačiau,

• net nuotraukų atgal negavau. Iš tikro, ka 
čia mums tokie žmones, jeigu jie tik dirba,

■ o nieko nežada!

PALIEKAME
Rašo—K. B A R Ė N A S

Kita istorija buvo su poetu VI. Šlaitu. 
Vienas šauniai pasirodęs laikraštis buvo 
pasiryžęs supažindinti lietuvius su kultūri
nio darbo jaunaisiais talentais. Šekit jums 
pluoštas žinių apie ši talentą I Ne, jo kūryba 
pasinaudosime, bet pats autorius . . . Taigi, 
pats autorius niekur neturėjo pelningos 
vietos, jokiu bizniu nesivertė ir net savo 
eilėraščiu rinkinio nebuvo pajeges išleisti.

Dabar jo rinkinys išeina, bet ne apie tai 
noriu kalbėti. Poetas šiuo metu dirba 
šiauriausiame Škotijos kampe sunku darba, 
kaip papraščiausias juodadarbis. Škotu 
laikraščio " People’s Journal ” bendradarbis 
suuostė, kad tarp lietuviu yra poetas, atėjo, 
išklausinėjo ir tas žinias paskelbė savo 
laikraštyje. Rytojaus diena sueje i darba 
škotai d-džiuojasi: apie tave skaič.au, girdi 1 
Va, savo tarpe turime toki žmogų !

Šlaitas, tiesa, taip pat niekam nėra 
pažadėjęs nepriklausomybes: jis tik dirba, 
gieda savo žmogiškąsias psalmes. Ka jis 
mums gali rūpėti!

PRIMIRSAI TĖVU NAMUS IR ;
Taigi, jau dabar, po keleriu metu, kai ties 

Kybartais, Naumiesčiu ar kitoje vietoje 
paskutini karta palikome gimtoje žemeje 
imintas savo kojų pėdas ... Ir taip ir nė, 
bet iš dalies taip.

Nelabai seniai mes karštokai susiginčijome 
su senaisiais Anglijos lietuviais. Ginčo 
objektas šiuo metu viešumai nesvarbu, bet, 
norėdama mus kek labiau įskaudinti, viena 
moteris.iš senųjų kolonijos išdrožė:

— Mes, atvažiavome čia jauni, visa amžių____ , ___ w
nugyvenome, bet dar lietuviškai tebekal- atsitiktinai gal pasidarys žynrai turtingesnis 
bamę. O anakart atėjo mergaite, kalba tik {nukelta i psl.)
angliškai. Gi tifcikome, lietuve, tu iš T.
dipuku! Taip, bet jai geda lietuviškai
šnekėti. ♦ ♦

Mano bičiulis atsikirto taip pat gana T Velykose susituokusius «,
piktai: girdi, seniau Kaune gatves merginos I atprca ptaci •
taip pat šnekėdavo tik lenkiškai ar rusiškai, + ALtKbA šiam ir *•
Dar geriau, kad savo tautybes nerodo šalia I VAITELIŪNA1TE 
gėdingo elgesio! T MICHALINA. "

Vis dėlto senųjų daugumas kalba visiškai I - , . . ,.
4- linkėdami amžino pavasar o, sve kiną - ►

I f Moor a Lietuviai ”

padoriai Lietuviškai, o mūsų daugumas, 
pramokė keletą anglišku žodžiu, lietuviškus 
atitikmenis staiga primiršo. Ir iš ju lietu
viško žodyno išnyko: taip, tvarka, rūpestis 
ir t.t., o išdygo . . . Taigi, taigi, išdygo 
nauji, svetimi, kuriais didžiuojamasi.

Neiškenčiu, nenutyliu kartais, kad lietuvis 
lietuviui nebe lietuviškai šneka. Karta ir 
svečiuose būdamas prasižiojau juokais*, argi 
jau taip sutartinai primiršome visi kai 
kuriuos savo kalbos žodžius . . . Ne, girdi, 
ne primiršome, bet svetimus išmokti norime, 
priprasti prie ju.

Dieve, duok jums sveikatos, bet šitokio 
teigimo nuoširdumu netikiu, ir gana.

'BAIGĖME RINKLIAVA
Vokietijoje likusiems tautiečiams paremti, 

šita paskutiniaja daiktine rinkLava, ir 
rytojaus diena man vienas lietuvis perteike 
savo nuomone, ar savo artimųjų, kaip tokia 
rinkliava turėtu būti vykdoma.

Mes visi buvome Vokietijoje ir žinome, 
kad šimtaprocentines teisybes nėra ko 
ieškoti. Kas arčiau drabužiu maišo, apie 
toki tuojau ir kalbu padaugėja, nors ir ne 
visada, pagristu. Todėl dabar, ka nors 
duodami, žmones prisimena anuos laikus ir 
svarsto, ar nėra kokio nors kito, geresnio 
būdo šelptiniems sušelpti.

Ar nebūtu priimtinas individualaus šel
pimo būdas. Kas reikalingas pašalpos, apie 
toki suž.nome iš laikraščio ir šelpiame. Si 
būda paneigiau, kaip blogiausia. Bus 
šelpiamas neturtingiausias, neturtingesnis už 
kitus, bet iš keliu kampu gavės Šalpos jis

K lezas

Šiurkštus ir drėgnas pajūrio oras dar 
labiau siege jau ir šiaip kritusia belaisviu 
nuotaika. Šiurpas kūną krėsdavo, kai 
vejas sukdavosi po skardinio stogo atsipa
laidavusius lapus, kuriu bildėjimas primin
davo tolimo bombardavimo dundesį. Nors 
menka pastoge, tuose mūriniuose, smėlio 
pylimais apsuptuose barakuose, bet ir ten 
be visuomet užuovėja gali rasti.

Nuo ryto 8-tos iki vakaro 5-tos valandos 
nebandyk ikelti kojos i vidų, nes seržantas 
SU didžiausiu triukšmu ir dar didesne medine 
lazda poilsio ieškotojus išgainioja, lauk. Ir 
taip per dienu dienas pilka žmonių mase, it 
drumzlina upe, liūliuoja spygliuotu vielų 
kamuoliais aptvertame plote.

— Kodėl, už ka . . . — ne vieno lūpose 
Įstringa žodžiai, — nejaugi visas pasaulis 
tapo ištisa belaisviu stovykla . . .

Tiktai skambalas arba trimitas sudrums
davo ta lėtai plaukiančia upe, šaukdamas 
nuryti keletą šaukštu karštos sriubos ir 
riekute duonos.

Vakarais, kada pečiukuose ima žaisti 
liepsnos, prasideda gyvenimas. Visiems 
žinomi melagiai ar šiaip gera iškalba turin
tieji ima pasakoti visokiausius nuotykius, 
tuo, žinoma, atkreipdami susirinkusiu j u 
pečiaus garbintoju dėmėsi.

Fronto nuotykiai ne tiek daug pasisekimo 
susilaukdavo, bet kada kalba užsimegzdavo 
apie užfrontes saulėtąsias dienas, prie tur
tingu stalu su riebiais užkandžiais, geromis 
Cigaretėmis, linksmu mergaičių kompanijoj 
ir, žinoma, su alkoholiu, tuomet klausytoju 
susispiesdavo keli ratai, ir visi net po šimtą 
kartu nurydavo pavydo seile.

Iškalbingieji, žinoma, ir " patraukti " 
veltui gaudavo iš geraširdžiu klausytoju, o 
tai stovykloje jau didelis dalykas! Ir taip

jie droždavo vis įdomesnes ir n uotykingesnes 
istorijas, užmiršdami ir alki, iki nakties 
trimitas visus paprašydavo listi i miegamuo
sius maišus. Nebaigtas pasakojimas, jei 
įdomus, gaudavo terminą, ir būrys, trumpai 
pasitaręs, kuris kita diena parūpins dūmo, 
iškeisdamas pas sargybinius žiedą ar kokia 
kita vertybe, užmigdavo.

M. barake visiems i akis krito vienas jau
nuolis, kuris nieką nieko nepasakojo, 
neprašė patraukti ir dažniausiai, vakarinėms 
ceremonijoms prasidėjus, palikdavo pečiaus 
garbintoju ir oratorių komapanija. Kažkodėl 
tie visi pokalbiai jame nesukeldavo jokio 
nors pasiklausyti. Kiauras dienas menesiu 
ir savaičių bėgyje vienas vaikštinėjo rajone, 
paskendęs mintyse. Kieno nors užkalbintas, 
mandagiai atsakydavo ir vėl likdavo tylus.

— Pranai, kodėl tu visuomet toks liūdnas, 
— karta ji užklausė, to paties barako 
gyventojas Algis, kuris buvo vokiečiu suim
tas kartu su daugeliu Siauliu prekybos 
mokyklos mokiniu ir ivilktas ir liuftvafes 
uniforma.

— Kodėl. Keistas tavo klausimas, brolau. 
Bene tu čia patenkintas . . .

— Čia ne vienas nėra patenkintas, už tu 
prakeiktu vielų, bet vis dėlto aš nematau 
kito tokio mūsų tarpe, kaip tu. Pranai.

— Zinai, Algi, ne visus gal ir vienodi 
pergyvenimai degia, ne visi gal savo dalia 
yra tiek nepatenkinti, kiek aš, todėl jie 
greičiau ir apsiprato iiame gyvųjų kapinyne.

— Laikas prie visko pripratina. Negalvok, 
kad jau tik tu vienas tas nelaimingasis. 
Galimas dalykas, kad yra žmonių, dar 
daugiau už tave sukrėstu gyvenimo. Aš 
tavęs visai negaliu suprasti, seniai jau 
norėjau su tavimi rasti bendra kalba, bet tu 
vis toks tylus, užsidaręs. Prie pečiaus tie 
pokalbiai man irgi pabosta, bet žiopsau tik 
iš nuobodumo, nes neturiu ne vieno bičiulio, 
su kuriuo galėčiau rimtai ir nuoširdžiai 
pasikalbėti.

— Tiesa, tu dabar ir nerūkai, o pradžioje, 
kai apsigyvenome M. barake, matydavau 
tave rūkant.

— O ka gi rūkyti, jeigu jokiu rūkalų čia 
neduoda. Nesu aš turtingas ir neturiu nieko 
iškeisti.

— Geriau sakyk, kad gerbi gabaliuka 
aukso. Juk tu žiedus, kuriuos pas tave 
mačiau, žinau, kad dar neiškeitei.

— Aš aukso negerbiau ir negerbiu, bet tie 
žiedai nebus niekad iškeisti, jie liks prie 
manes, iki aš gyvas būsiu.

Kodėl.
— Atleisk, bičiuli, bet čia yra tik man 

žinoti. O, be to, mes esame ne tokie geri 
pažįstam i. Tu žinai, kad aš zarasiškis, o aš, 
— kad pats šiaulietis, tai beveik ir viskas.

Algis dar norėjo kažka sakyti, bet pietų 
skambalai nutraukė pokalbi, o stovykla 
sujudėjo, kaip bičių avilys, nes visus 
persekiojo nuolatinis alkis.

Gerokai dienu prabėgo po minėto pasi
kalbėjimo.

Palaipsniui jie pasidarė geri bičiuliai. Jau 
daug paslapčių buvo vienas antram patikėję, 
bet pokalbio apie žiedus kažkodėl venge, 
nors abu jaute, kad ir tam ateis laikas. Algis 
laikėsi taktiškai ir nenorėjo listi draugui i 
akis, ko ir jis, matyti, venge. Ir Pranas ne 
karta svarstė, kas reikės tokiu atveju daryti, 
jeigu Algis užsispirtu sužinoti žiedu istorija.

Proga atėjo savaime. Tarp Nauju Metu 
ir Kalėdų švenčiu Raudonasis Kryžius 
stovyklai prisiuntė cigarečių. Viena saulėta 
popieti abu skaniai traukdami dūmą, žingr 
sniavo apl nk stovykla.

— Puikus oras. Tai kad taip žmogus 
laisvas būtumei ! —pradėjo Algis.

— Zinai, saulėtos dienos man neatneša 
jokio džiaugsmo, ir netikiu, jei ir išlįsiu kada 
iš čia kad jos ta džiaugsma atneš . . .

— Kodėl . . , Nei aš, nei tu negalime 
žinoti, kur ir kada, mus laime aplankys.

— Mano laime sudužo pačiame jaunystes 
pavasaryje, ir nesitikiu, kad ji kada grižtu, 
o, be to, aš jos ir nebenoriu.

— Keistas žmogus iš tavęs. Nesutikau 
iki šiol žmogaus, kuris nebenoretu laimingas 
būti.

— Tokiu žmonių ... — Pranas susi
mastė ir nutilo. Aiškiai buvo matyti, kad 
jo veidu nuslinko gilaus skausmo šešėlis.

— Man atrodė, kad šis tavo skausmas 
glūdi tuose žieduose. Gal tu mane palaikysi 
norinčiu perdaug žinoti, bet vis dėlto šio 
popiečio proga pasipasakok, kas tave taip 
slegia. Gal dviese viena skausmą nešdami, 
ji lengviau pakelsime.

— Gerai. Nebenoriu daugiau nuo tavas 
slėptis ir gal man tikrai palengvės tas 
slogutis, kai aš juo pasidalinsiu su tavimi.
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Rašo—G .PUŽAS 'G(/£>£M/7) O
Sheffielde Atsiranda Lietuviu

I ši pasaulinio garso plieno pramone- 
centra lietuviai iki šiol kažkodėl nesikele. 
Neteko girdėti net senųjų lietuviu iš 
anksčiau čia gyvenant. Daugiausia iš 
svetimšaliu yra lenku, buv. Anderso armijos 
kariu. J u čia, sako, esą apie 14.000.

Paskutiniu laiku Sheffielde betgi apsigy
veno dvi lietuviu šeimos, iš kuriu viena p.p. 
Pivoriūnai, jau isigijo nuosavus namus. Prie 
ju prisiglaudė dar pora viengungiu. Visi jie- 
dirba plieno ar metalo apdirbimo fabrikuose. 
Darbo gavimas iki šiol visiškai nebuvo 
sunkus. Darbai įvairūs, bet galima ir pasi
rinkti. Gauta žinių, kad viename prie
miestyje įkurta stovykla, kurioje gales 
apsigyventi viengungiai.

Mažyte Sheffieldo kolonija, norėtu užmegsti 
ryšius su kitais, tautiečiais, jei jie gyvena 
šiame mieste ar artimoje apylinkėje. 
Rašyti — J. Lūža, 101, Industry Road, 
Sheffield 9.

J. Krk.

Gražioji Moota, Cumberland
Debesis rėžiančiu kalnu, kalneliu papėdėj, 

prie Airiu jūros ir garsiosios Romėnu sienos, 
gražioje Anglijos Šveicarijoj-Cumberlandė, 
dunkso Moota. Del dažno lietaus, del 
nuolatines švaros, Moota švari ir šviesi it 
sesučių darželio narcizas.

Lietuviai gerbiami ir mylimi vietiniu 
žmonių ir kaip geri darbininkai, ir kaip 
žmones. Pav. lietuviui nuvykus dirbti pas 
nauja ir nepatinkama ūkininką užtenka- tik 
pasiskyti, kad " esu lenkas ” ir vakare, nors 
ir labiausia stokos darbininko, pasakys, kad 
ryt jau nebereikalingas. Lenkai tai žino ir 
labai dažnai naudoja ta aplinkybe, pasisaky
dami lietuviais, jei jiems kuris ūkininkas ar 
vieta patinka.

’ , Keletas lietuviu yra išeje iš hostelio ir 
; apsigyveno privačiai. Kiti dirba prie 
drenažo, pieninėje ir stovyklos personale. 
Džiaugiamasi, kad per palyginamai ne
trumpa laika žymesniu nelaimu nėra 
atsitikę. .

Skarpbant Velykų varpams, veik visi 
Moota stovyklos vyria, susirinko palydėti 
bažnyčion savo dranga Aleksį, kuris tada 
sumainė aukso .žiedus su.M. Vaiteliūnaite.

Monotonišką gyvenimą pagyvina atvykę 
svečiai, ypač moteriški, o kas sekmadienis 
atvyksta kinas, kas antras, trečias sekma
dienis šuruošiami atsibodę šokiai. Darpra- 
eitais metais buvo mada, uždirbtus pinigus 
nešti i banka-restorana, kuris turį ‘' - Ašarų

Moota Stovykla.

Prancūzijos Laimėjimas
JAV, Britanija ir Prancūzija susitarė del 

busimosios Vakaru Vokietijos valstybes 
santvarkos ir bendros trijų Vakaru Didžiųjų 
Valstybių politikos Vokietijos atžvilgiu.

Vakaru Vokietijos struktūra, einant tuo 
susitarimu, turės būti federaline. Priėmus 
naujos valstybes konstitucija, vokieč.ai 
gaus platesnes negu ligi šiol, politines teises 
ir laisve. Sąjungininku kontrole pereis iš 
karines valdžios kompetencijos i civilines 
valdžiom rankas. Toji kontrole apims nugin
klavimo problemas, užsieniu reikalus ir 
užsienio politika, reparacijų klausima, prob
lemas, surištas su sąjungininku pajėgu 
buvimu Vokietijoje ir tremtiniu bei pabėgė
liu globa. . . . _ . .

Kaip reikšis kiekvienos sajungftieš Valsty
bes itaka i politikos visumą Vokietijos 
atžvilgiu. Susitarime yra stra’psnis, kuris 
nusako, kad kai kuriu svarbesniu klausimu 
sprendimas turės būti vykdomas vienbalsiai. 
Vadinasi, kiekviena iš susitarusiu valstybių 
turės veto teise. Toji klauzule gerokai 
sustiprina Prancūzijos pozicija ir, nors kitur 
Prancūzija yra padariusi nuolaidu, busimo
sios Vokietijos santvarkos klausimais, tai 
tenka laikyti nemažu jos laimėjimu. Dabar 
Prancūziją jau nebijos, kad Vokietijos 
klausimais ji gali būti anglo-saksu valstybių 
perbalsuota. Prancūzijos laimėjimą galima 
laikyti Europos kontinento visumos pozicijos 
sustiprinimu.

Gal Jau Artėja Berlyno Blokados 
Galas

Vakaru Valstybių susitarimas Vokietijos 
klausimais neabejotinai turės itakos i arti

Moota vyrai pertraukos metu,

Pakalnes ’ ’ varda, tačiau, šiemet vyrai 
apsižiūrėjo, kad -šis bankas ne tik nuošimčiu 
nemoka, bet ir brangius indelius negražina, 
todėl lankančiu " Ašarų Pakalne. ” skaičius 
sumažėjo ir vyrai tvirtiną, kad’ tuoj ten 
nebe pasirodys nei vienas lietuvis.

Vietoj veikias DBLS skyrius tokio 
veikimo, kaip kitur girdėti, neišvysto, nors 
valdyboj ir apskritai lietuviu tarpe jegu 
netrūksta. Dėlto kaltos įvairios aplinkybes 
ir svarbiausia, kad trūksta "gero muzi
kanto," nors taip pat vyrai su širdies 
skausmu prisimena, kad kai kurie " geri 
muzikantai" per brangiai jiems kaštavę! 
Nekreipiant dėmesio i labai mažus nesklan
dumus, lietuviai gražiai sugyvena, gražiai 
darbuojasi, sau ir apylinkei daro ir paliks 
tikrai gražu atminima. M.N. 

miausius politinius žygius Europoje. 
Bendros Vakaru Valstybių politikos stoka 
šiuo klausimu trukdė ligi šiol joms kon
struktyviai ir vieningai priešintis Sovietu 
Sąjungos politiniam žaidimui. Dabar jau 
Sovietu diplomatija negales Prancūzijos 
naudoti, kaip savo įranki, prieš anglo-saksu 
Vakaru Vokietijos projektu. Mat, Atlanto 
Paktas, nors ir gimęs, kaip atasvara Rusijai, 
turės dar ir garantijų ir vokiečiu agresijos 
atveju. Tos aplinkybes radikaliai keičia 
situacija. Tenka laukti, kad Sovietai ims 
keisti savo politika Vokietijos atžvilgiu. I 
begalybe nusitesias Berlyno blokavimas 
erzina ir kiršina vokiečiu nuotaikas. O 
vakariečiu- sovietines Vokietijos ; zonos 
kontrblokavimas gresia didžiule rytu Vokie
tijos ūkine suirute. Aišku, Sovietai tikėjosi 
blokados pagalba, arba bent jos likvidacijos 
kaina, pasiekti kokiu nors nauju nuolaidu 
iš vakariečiu puses, bet šiandien jau aišku, 
kad šios viltys jau galima laikyti palaidoto
mis. Tolimesnis blokados tes’mas darosi ne 
tik beprasmis, bet ir žalingas patiems 
rusams. Prestyžiniai sumetimai jiems sverti 
daug negali, nes totalistines valstybes 
tarptautine opinijos nepaiso, o ju vidąus 
opinija formuojama slaptos policijos bei 
propagandos priemonėmis. Taigi, atrodo, 
kad vis plačiau kartojami gandai apie greita 
Berlyno blokados gala gali būti ne be 
pagrindo.

Tas Skubotumas—Reikšmingas
įvykiu tempas pastarosiomis savaitėmis 

buvo labai smarkus ir nerodo tendencijos 
sulėtėti. Tik pasirašius Atlanto Pakta, 
JAV, Britanija ir Prancūzija susitarė del

Prancūzu rašytojas F. Soulie, susirgęs jau 
nebepagydoma liga, buvo slaugomas nepa
prastai pasiaukojusios seseles šarites. Savo 
ipročiU rašytojas dažnai juokavo ir pašaipiai 
liete religines temas. Vieną karta, stebė
damas’seseles religingumą ir pasiaukojimą, 
jis paklausė : " Ar iŠ tikrųjų seselė esate 
isitikinusi savo tikėjimo tikrumu.” " Ar 
tamsta manai, — atsake sesele, — kad, je gu 
taip nebūtu, būčiau paaukojusi tamstai savo 
laisve ir sveikata.”

Rašytojas rimtai susimastė. Sesele tuo 
metu kalbėjo jam apie siela ir žmogaus 
pareigas. Ligonis susitelkęs klausėsi, paskum 
susitaikė su Dievu ir, spausdamas kryžių 
prie krūtines, ramiai numirė.

Kai kasdieniai vargai ir rūpesčiai įprasmi
nami aukos dvasia, pats gyvenimas -igauna 
kita prasme.

Ispanijos rašytojas ir diplomatas Donoso 
Cortes paties Kristaus ■■ žodžiais kalba šių 
laiku žmonėms: " Būdamas visu tvariniu 
Viešpats, visko atsisakau, kad tik pasidary
čiau vienu iš jūsų. Taipgi vienam iš jūsą-rie 
kokiam nors šio pasaulio kunigaikščiui- 
pat.kejau savo šventos Bažnyčios valdžia, o 
prieš- suteikdamas jam ta valdžia, neklausiau 
jo, ka turi ir ka žino, tik . ... ar mylį mane! 
Neklausiau jo, ar yra mokytas, ar išsilavinęs 
mokytojas, tik-ar myli mane labiau, kaip 
likusieji."

“ Moteris buvo mano motina tvartelis 

Vakaru Vokietijos. JAV Kongresas patvir
tino kreditus antriesiems Marshallio Plano 
metams, Briuselio susitarimo valstybes 
(Britanija. Prancūzija ir Benelux© valsty
bes) kreipėsi i JAV prašydamos pagalbos 
apsiginklavimui ir Amerikos vyriausybe 
skubiai patiekė ta klausima Kongresui. Be 
to, Amerikos vyriausybe pareiškė, kad 
kreipsis i Kongresą su pasiūlymu teikti 
tokia pat pagalba Norvegijai, Danijai bei 
Italijai. Kaip matome, karinio pobūdžio 
išvados daromos be didesniu laukimu ir vil
kinimo tuoj po Atlanto Pakto pasirašymo.

Tu veiksmu- spartą rodo kad visi tie 
diplomatiniai žygiai ir apsiginklavimo 
planai buvo parengti žymiai anksčiau, šian
dien gi vienas po kito pasirašomi ir plačiau
siai skelbiami. Galima būtu pasakyti 
kalambūrą, kad amerikiečiai pripratę prie 
masines gamybos, šiuos principus taiko ir 
politiniams bei kariniams žygiams, tuo siek
dami su konsoliduoti Vakarus ir sustiprinti 
kuo skubiausiai ju karini potencialą. 
Neabejotina, tas metodas išplaukia iš dvieju 
priežasčių: realus pavojus, kuris 'verčia 
skubėti ir, antra, noras sėkmingiau vykdyti 
nervu karą prieš S. Rusija.

Liūto Spardymas ar Nepataisomas 
Britu Tikėjimas Iliuzijomis

• Ne vienam iš mūsų, pasiskaičius, žinių 
apie britu karo laivu nuotykius Japgtse 
upeje, ateina i galva klausimas, kuriems 
galams Tolimųjų Rytu laivyno vadas 
pasiuntė laivą " Amethyst " Jangtse. upe i 
Nankina, žinodamas, kad kiniečiu- komu
nistu armijos sukoncentruotos forsuoti ūpe.

(nukelta i ■) psl.) . , ,

mano namai, prakartele. mano- lopšys. 
Vaikyste praleidau paklusnume ir darbe. 
Gyvęnau vis rūpindamasis, „valgiau išmaldoj 
duona, neturėjau dienos poilsiui.”

" Pikti žmones suspaudė mane paniekin
dami ir pašiepdami. Net pranašai pavadjno- 
mane Skausmo Vyru. Sostu pasirinkau sau 
kryžių, o mano kūną palaidojo svetimo 
žmogaus kape.”

" Atiduodamas savo siela Tėvui, pašau
kiau jus visus pas save ir ligi šio laiko 
nesiliauju jus šaukės. Ziūrekite-abi rankas 
ištiesiau ant kryžiaus nuoširdžiausiam jūsų 
visu priėmimui ... , ,

Taigi, visur auka, nes tik ji viena 
sugražina kenčiančiam šypsena ir ramybes 
netekusiam dangų.

Aukos iš mūsų reikalauja ir kenčiančioji 
Lietuva.

Dalis moota vyru prie dvenaio darbu.

Bet klausydamas turėk kantrybes, nes 
pradėsiu nuo pat vaikystes dienu.

— Mano tėvai, griže iš Amerikos, ūki 
nusipirko Zarasu apskrityje, tarp Salako ir 
Dūkšto, pačioje Luodžo pakrantėje. Aš 

■ nepajėgsiu tau nupasakoti to gamtos grožio, 
' koks ten yra, jeigu tu pats savo akimis 
nematei.

Šeimoje buvome du vaikai-dvynukai. 
Nutarė mane ir seseri Verute leist-. į mokslus. 
Verute buvo nelabai gabi, todėl, baigusi 
pradžios mokykla, tėvu verčiama įstojo i 
Dūkšto žemes ūkio mokykla, o aš i Zarasu 
gimnazija.

Kiek džiaugsmo būdavo, kai vasara grįž
davau atostogų ir nerdavau pasimurkdinti i 

.vešu Luodžio vandeni, arba baidare raižy
davau sidabrini jo paviršu. Linksmai 
švilpaudamas eidavau vakarais i namus, kai 

.tėvai su samdiniais rinkdavosi prie stalo, o 
sutemos tiesdavo savo rankas ant žemes.

Dariau ka norėjau, niekas man galvos 
nekvaršino. Ir taip nuskesdavo auksines 
vasaros, vėl ateidavo purvinas ruduo ir 
šaltos žiemos, o aš tuomet sėdėdavau šiltoje 
klasėje arba bute ir naršiausi po sąsiuvinius 
ir knygas.

Ta vasara, kai jau grižau atostogoms 
baigės ketvirtąją klase, radau namuose kai 
kuriu pas’keitimu, — šeimyna buvo visai 
nauja. Su tarnu ir tarnaite mažai reikalu 
teturėjau, nes jie buvo visuomet užversti 
darbu, o, be to, su 15 metu " vyru ” nelabai 
ir i kalbas leisdavosi. Banda ganė 12-mete 
piemenaite Alma, netolimo kaimo kampi
ninko dukra. Sesuo irgi daugiausiai kur 
nors pas savo drauges, bendramoksles, laika 
leisdavo.

Nejučiomis susidraugavau su piemenaite 

Alma. Eidamas i Luodi pasiirstyti, visuomet 
užsukdavau pas ja pasikalbėti, nes jai mano 
apsilankymai patiko. Ji buvo tyli ir nedrąsi, 
bet su manim jautėsi laisvai. Man pasako
davo daug visdkiu niekniekiu, drąsiai 
žiūrėdama aksominėmis akutėmis, o aš ja 
visuomet maloniai išklausydavau, kartais 
net užmiršdamas ežero malonumus.

— Man tavęs bus gaila, kai tu išvažiuosi 
vėl i gimnazija, — karta jį pasakė man.

— Bet ąš kita vasara vėl grišiu atosto
goms. o tu gal pas mus liksi.

— Nežinau-, —liūdnai ji atsake man.
Ta rudeni buvo daug liūdniau išvažiuoti 

iš namu. Ilgai ji mojavo rankute, atsisto
jusi ant kalnelio, kai aš su tėvu dardejau 
Zarasu link naujoj lineikoj, traukiamoj mūsų 
geriausio bėrio.

Kuri laika man buvo nesmagu, ir dažnai 
prisimindavau piemenaite. Bet po kiek laiko 
išdilo jos vaizdas man iš atminties, jaučiausi 
puikiausiai. Kalėdų atostogoms parvažiavęs 
jos neberadau. Ir taip laikas bego savo 
vėžėmis, o aš ritausi iš klases i klase. 
Priartėjo ir paskutines dienos, — užgulė 
egzaminai.

Baigiau neblogiausiai, — antruoju ir atos
togoms grižau geriausia nuotaika. Del 
ateities per daug galvos nesukau, nes žino
jau, kad tėvai mano norams pritars, jeigu 
norėsiu kur nors toliau mokytis. Be to, jie 
galvojo, kad baigės gimnaziją galėsiu ir 
kokią nors tarnyba gauti. Sesuo tais metais 
jau ruošėsi ištekėti už gretimo kaimo tur
tingo ūkininkaičio, su kurio seserimi tais 
metais mes buvome baigė gimnazija. Del 
sesers verybu tėvai ir aš buvome patenkinti, 
nes skaitėme, kad jai graži ateitis prieš akis.

Motina man kartais primindavo Verutės 
sužieduotinio seseri Emilija, kurie rudeni 

ruošėsi važiuoti i Kauną studijoms. Emilija 
man patiko. Buvo gerai išauklėta mergaite, 
linksma, gero būdo, kiek mokslo metais teko 
ja pažinti.

Paskutini sekmadieni prieš sesers ves
tuves, mūsų kaimo jaunimas suruošė 
gegužine. Eiti turėjau ir aš, nes sesuo 
prašė. Diena buvo be galo graži, gegužine 
turėjo prasidėti 5 valanda. Laiko turėjau 
dar gražaus ir, pasiėmęs keletą knygų, 
nuėjau prie Luodžio pasikepinti saulėje ir 
pasiirstyti jau pasenusia savo baidare. 
Ežeras žvilgėjo, kaip veidrodis, nebuvo ne 
mažiausio vėjelio. Ore sklaidėsi malonus 
pušu kvapas. Vieškelyje kilo ir vėl lengvai 
skirstėsi -grižtančiuju iš bažnyčios sukeltos 
dulkes. T vakarus žvelgiant, nepertoliausiai 
stiepėsi aukštas mūrinis Salako bažnyčios 
bokštas ir ilgu šešėliu skendo Luodžio dugne. 
Laukuose piemenelis skardeno kažkokia jam 
vienam žinoma liūdną meliodija alksnio 
žieves dūdele.

Ramiai gulėjau ir žiūrėjau i dar ramesni 
mėlyna dangų ir lėtai besidriekiančius 
debesis. Pasąmonėje slinko visokiausi prisi
minimai. Ir visai nelauktai prisiminau 
piemenaite Alma, prieš ketverius metus 
liūdnai palydėjusią mane i Zarasus. Taip 
bego vaizdai ir nyko, iki aš, pakilęs ir 
pasiėmęs savo knygas, pasukau namu link. 
Laikas jau buvo pietų. Tėvus radau jau 
parvažiavusius iš bažnyčios.

Pavakaryje susėdome visi gonkuose ir 
laukėme kada jaunimas pradės rinktis 
gegužinen. Neužilgo pravirko ir armonika, 
pritariama smuiko ir klarneto. Aš su busi
muoju svainiu neskubėjau, bet merginos jau 
nedave ramybes ir jėga ištempė pušipelin, 
kur jau sukosi kelios poros.

—— Ar galvoji studijuoti, Pranai, —•
paklausė Emilija, eidama greta manes.

— Dar nieko tikro nežinau. Dar su tėvais 
tuo reikalu nekalbėjau.

— Važiuojam i Kauna, ten tai pamaty
sime gyvenimą, — Kaunas tai ne Zarasai!

Muzikantai baigė groti. Jaunimas po 
šokio skirstėsi grupelėmis, šluostydamas 
prakaitą nuo aprasojusiu kaktų. Saule jau 
riedėjo miško paviršiumi, paauksuodama jo 
medžiu viršūnes ,ir lėtai slinko žemyn. •

—— Mergaičių pirmenybe ! — garsiai šūk
telėjo jaunas klarnetistas, ir ta pačia miliute 
subangavo ritmingas ramunes valsas. Ir - - . 
prieš mane nusilenke jauna juodaplauke, 
prašydama šokiui. Atsiprašęs Emilija, 
pakilau ir, kaip žaibo trenktas sustojau. 
Prieš mane stovėjo truputi paraudusiu veidu 
ir aksominėmis akimis buvusi piemenaite 
Alma ...

Pradėjome šokti.
Toks netikėtas susitikimas, toks nelauk

tas, taip staigus, kad aš negalėjau susigau
dyti, ka jai turėčiau pasakyti.

— Ar jau nebeatmeni manes, ponas 
Pranai, — nedrąsiai • pradėjo Alma.

— Ok . . . atmenu . . . atmenu ... —ir 
tai buvo viskas, ka galėjau pasakyti. Tai 
sakydamas, pakėliau galva ir susitikau jos 
žvilgsni. Neilgai tai truko ... Ji nuleido 
akis, iš kuriu mačiau lengvo priekaišto ir 
nerimo ugneles.

Jos veido rausvumas, po pirmojo įspūdžio, 
buvo dingės. Aš prieš save mačiau jos be 
galo švelnu žvilgsni ir veidą.

Ir tik dabar aš suradau žodžius:
— Bet tu, Alma, visiškai pasikeitei per 

tuos ketverius metus, išaugai . . .
(bus daugiau)

3



1949, balandžio 29

NEW YORKAS. JAY Laivyno Departa- 
mentas isake dviems karo laivams tuojau 
išvykti prie Kinijos krantu.

MASKVA. Britu Užs. r. ministerijos 
leidžiamo laikraščio rusu kalba Maskvoje 
redaktorius Johnstone atsisakė britu piliety
bes, pasmerkė britu politika ir paskelbė, kad 
Liekas Rusijoje.

ATĖNAI. Graikijos kariuomenes štabas 
patvirtino žinias, kad kovose ties Lidorikion 
i partizanu rankas pateko geni Markopoulos 
ir 115 karininku.

ŠANCHAJUS. Pranešama, kad kiniečiu 
komunistu kariuomene, šiuo metu vykdanti 
dideli puolimą i Kinijos pietus, labai gausiai 
vartoja amerikiečiu ginklus, mašinas ir 
šaudmenis. Šie visi ginklai buvo duoti 1945 
m. Cank-Kai-Sekui, šiandien jau yra pateke 
i komunistu rankas.

{atkelta ii J psl•)

Matyti, britai tiek kinai laikosi viena karta 
nustatytu pažiūru, kad jokie panašiais 
atvejais patyrimai ju galvojimo negali 
išvesti iš klaidingo kelio. Manyti, kad 
komunistai gerbs britu vėliava ir jos taikinga 
šiuo atveju reikšme, visiems, kurie gerai 
paž:sta komunistus, atrodo vaikišku naivu
mu. Atrodo, kad britu nepamoke ir.neįtikino 
jokie netolimos praeities patyrimai : nei 
Albanija, susprogdinusi britu laiva, nei 
incidentai Austrijos bei Jugoslavijos pasi
eniuose, nei visi komunistu vedamo šalto 
karo ' metodai, nei rusu laikysena JTO.

Iš vienos puses nepataisomas tikėjimas 
iliuzijomis komunistu atžvilgiu, o iš kitos, su 
niekuo nesiskaitas ižulumas, kuriuo kiniečiu 
komunistai pasitiko Britanijos karo laivus, 
sukelia melancholiškas refleksijas apie 
spardoma liūtą.

Reikia betgi tikėtis, kad liūtas nusipurtys 
savo apsnūdima ir ir parodys, kad jis tik 
stwu'b o prasiblaivęs gali būti spardančiam 
pavojingas.

NFOR.MACIJOS
NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO 

REIKALU. Nekilnojamo turto isig'.jimas 
Britanijoj nėra varžomas nei vienam 
asmeniui, taigi ir EVW, kuris gyvena šiame 
krašte. Paprastai sutartys sudaromos per 
advokatus (solicitor).

ŠVIETIMAS-MOKYKLOS. Švietimas- 
mokyklos yra visiems lygiai prieinamos ir 
mokslas nevaržomas. Susidaro sunkumai 
lankytį universitetus, kuriuose paskaitos 
vyksta, daugumoje, dienos metu, nes mes 
(EVW) esame susirišę darbo sutartimi 'su 
Darbo Ministerija ir visa diena praverčiame 
darbe. Tačiau kiekviename didesniame 
mieste yra valdž'os ar savivaldybių laikomos 
vakarines technikos mokyklos bei liaudies 
universitetai, kuriuose be atlyginimo arba 
už labai maža, gal’ma pasiekti pilna techni
kini ar universitetini išsilavinimą. Siu

institucijų pažymėjimai pripažįstami visose 
ištaigose.

PINIGU ISSIVEZIMAS APLEIDŽIANT 
SI KRASTA. Pinigu išsivežimo klausimas 
yra tvarkomas įstatymo, kuris nustato, kad 
kiekvienas emgruojantis iš šio krašto 
asmuo turi teise išsivežti £2.000 (du tūkstan
čius svaru), laike keturiu metu, t.y. šioji 
suma išdėstoma ratomis po £500 per metus. 
Leidimus duoda Bank of England, kuriam 
prašymai paduodami per savo vietinį banka. 
Tas patvarkymas liečia visus emigruojan
čius. Gi išvykstantieji atostogoms į užsieni 
gali išsivežti iki £50 (leidimai duodami tik 
viena karta metuose), tačiau i kai kuriuos, 
taip vadinamus “ kietos valiutos." kraštus 
leidžiama išsivežti tik iki £35. Šiam reikalui 
leidimus (išsivežti pinigus) sutvarko beveik 
kiekviena kelionių agentūra.

ATĖNAI. JTO speciali komisija, kuri ’ ' 
šiuo metu yra Graikijoje, oficialiai apkaltino 
Bulgarija, Albanija ir Jugoslavija už parama 
graikams komunistams, kurie laisvai naudo
jasi minėtu valstybių teritorijomis ir įrengi
mais.

FRANKFURTAS. 2.000 lietuviu, latviu, 
estu, rumunu, čeku ir ukrainiečiu surengė 
demonstracija Braunšveigo mieste, protes
tuodami prieš terorą okupuotuose kraštuose. 
Demonstrantai priėmė rezoliucija: "Ne 
todėl čia gyvename, kad išgelbeti savo 
gyvybe, bet tik todėl, kad padėjus savo 
broliams, nešantiems sunku okupacini 
junga."

Prieš mane guli keli pripuolamai gauti 
laiškai. Jie iš tėvynės. Iš ten, kur tiek 
dažnai mūsų mintys skrenda, iš ten, kur 
šiandien tiek daug karčios kančios, kraujo 
ir ašarų . . .

Laiškai rašyti vienos lietuvaites užsienyje 
gyvenančiai seseriai, kuri iš Lietuvos yra 
išvykusi dar prieš pirmąjį kara. Gavės 
sutikama laišku savininko, padarau ju 
būdingesnes ištraukas. Kai kuriuos paaiš- 
kimmus prie laišku teksto yra padaręs, pats 
laišku gavėjas, paaiškindamas dviprasmiš
kąsias vietas.

(suimtuju arba tardomųjų) šeimoms kebo 
toliau mokytis nėra. Ir kam tas mokslas, 
jei džiova vistiek pakirs mus. Mirtis nebau
gina, juk vistiek reiks mirti, bet gyventi ir 
galvoti, kad ateitis ne tavo, šiandien ar ryt 
išnyksi iš čia, kaip nebuvęs, tas pakerta 
netik teveliu senas jėgas, bet ir mano.

Miela . . .
nes čia nieko

I KRONIKA t
GEGUŽINES PAMALDOS Londono Lie

tuviu bažnyčioje bus kasdien 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 7 vai. v.

Dagenham (Essex) Tuberkuliozo sanatori
joje sunkiai serga Leonas Sapkus.

GIRTINAS ZYGIS. Susilikvidavus EVW 
hosteliui Bramley, likes kantines pelnas 
buvo išskirstytas ’'labdarybės tikslams. 
Lietuviu grupes pageidavimu, j u pelno dalis 
£5.11.0. buvo pasiusti Sąjungos žinion, 
prašant, kad jie būtu panaudoti sušelpimui 
nelaimėn patekusiu tautiečiu.

Suėmimai Tebevyko
" Cicilija yra dar Biržuose atsiusta gydy

tojams (tardytojams) geriau ištirti. Ja dabar 
veš i ten, kur buvo ir gydytojai, jau tikrai 
isitikino jos liga, nes buvo žmonių, kurie 
paliudijo, jog ji džiovininke. Iš čia sius i 
sanatorija pas Dargiene (Dargiene išvežta i 
Sibirą 1941.), bet ji jaučiasi tvirtai. Juo 
daugiau kančių, juo daugiau tvirtesni mes 
liekame." " Tikrai stebetini dalykai pasi
reiškia tose ligoninėse (kalėjimuose). Vieš
pats nepasigaili uždėti kartais taip sunku 
kryžių, bet visuomet duoda ir jegu. Mūsų 
kantrybe neišsemiama jiems.”

Nieko Nėra, Kas Būtu
Tegu Alyte nesiilgi mūsų, 

nėra tokio ko gailėtis, gal išskyrus tėvelius, 
bet šiaip nieko nebera kas būtu mielas, 
savas; viskas tenka Dargienei (Dargienės 
vardu paminėta Sovietu Sąjungą), ji nori 
mums duoda, nori ne. Daug kas Alytei 
pavydi (“ Alyte " yra tremty buvęs Povi- 
liukas), kad jis turi geresne pamote, bet juk 
ne visu likimas vienodas."

iškęs iki galo ir ka sakys Alytė, kai su 
tavimi atvykusi neras ju čia. Begalo liūdna, 
kad likimas yra žiaurus, jis yra ne vien 
mums, bet ištisai tautai. Ir kyla mintyse, 
jei visi šios žemes troškimai troškimai bus 
neįgyvendinami, jei mes nebepasimatysim, 
tuomet norėtųsi mirti kuo greičiau, norėtųsi 
pranykti iš šios žemes baisios . . . Kaltais 
vėl atrodo, jog dar ne viskas žuvo, dar kad 
gyvensim, kaip Cicilija sako ir tikėjimas i 
geresne ateiti suteikia kantrybes.”

Trėmimai Tebesitesia
Dabar vėl daug kas važiuoja pas Dargius 

(tremia), nesistebek jei ir mes ten greit 
nuvyksime, mes jau ruošiamės kelionėn, 
kuria galim netrukus sulaukti, tik klausimas 
lieka ar tėveliai ja gales pakelti, ju sveikatos 
menkos. Bet ka daryti. Gal tokia Dievo 
valia. Kiek ilgai čia būsim nežinom, jau 
daug nuėjo pirm mūsų nulaistytu ašaromisKada Pritrūksta Vilties . .

" 1 ateiti nematom giedresniu dienu, keliu, kur daug miršta su begalo dideliu 
rodos, debesys vis tamsėja virš musu gaivu, ilgesiu savos tėviškės, su tuo ilgesiu, kuri 

pasiėmė paskutini karta peržengdami 
slenksti. Ir visi jie nori vieno, bent mirti 
savoj tėvynėj. Melsk, sesut, tegu Dievas 
apsaugoja mus nuo to, bet jeigu tai ištiktu, 
tegu Lietuvos žeme pridengia mus." ‘

Ne Visu Seimu Vaikai Ruošiasi 
Mokslui

Teresyte gal iki birželio bus Biržuose, bet 
studentes nesiruošia, mat džiovininku

jei netiketumem Dievui, jei nebūtu Marijos, 
kas mus globoja, nebūtu tikslo gyventi kiek 
gyvenimas yra žiaurus. Prisimenu girdėtus 
žodžius " Tu verksi ir dejuosi, o pasaulis 
juoksis ir tyčiosis iš tavęs." K:ek daug 
šiuose žodžiuose tiesos, gali ja pajusti tik čia 
gyvendamas. Sesut, pritrūksta kartais 
kantrybes ir jegu grumtis su šiuo gyvenimu. 
Jei būčiau viena nesirūpinčiau. Bet tėveliai 
kiekviena diena eina senyn. Ar jie viską

MARGUČIU BALIUS. t Londono Liet. 
Moterų Sv. Onos D-ija šeštadieni, balandžio 
23, surengė tradicini Margučiu Baliu i kuri 
atsilankė Pasiuntinybes Patarėjas p. V. 
Balickas, kun. J. Bružikas S.J.~ir daug 
svečiu iš Londono ir apylinkes. ~ 
susidėjo iš vakarienes ir šokiu, 
metu svečius gražiai užėmė

nil

SIS BEI TAS
Programa 

Vakarienes 
dainomis, 

monologais ir trumpu vaidinimu, kuriuos 
išpildė p. Černius su Ponia, į>. K. Kalinau
skaite ir p. J. Babilius. Vakarienes metu 
Tėvas Bružikas papasakojo savo atsiminimu 
iš pirmojo bolševikmečio Lietuvoje. Pirmąją 
premija už gražiausia marguti laimėjo D. 
Bulaityte. Sv. Onos D-ijos Pirminnke p. 
O. Liūdžiuviene dėkojo visiems dalyvavu
siems, reikšdama vilti, kad trad.ciniai 
Margučiu subuvimai Londone ir toliau bus 
palaikomi ir rengiami. Po vaišiu seke pasi
linksminimas. Dalyviai dėkingi Sv. Onos 
D-ijos Valdybai ir narėms už šio gražaus 
vakaro surengimą. (S)

APUOKO KONKURSAS
Linksmybių laikraščio APUOKAS Redak

cija skelbia saloje gyvenantiems taimeriams, 
fabrikantams bei kitu laisvu profesijų 
savanoriams darbininkams konkursą — 
"parašyti jumoristini reportaža iš savo pergy
venimo D. Britan joj. Rašinėlis turi būti ne 
ilgesnis 500-1.000 žodžiu. Galį būti ir 
eiliuotas. Trys geriausieji premijuojama 
vertingomis knygomis. Be to, už atspaus
dinta rašinėli APUOKE bus mokamas 
atskiras honoraras (natūra). Rešinel us reikia 
prisiųsti iki šm. gegužes 20d. APUOKO 
Redakcijai, 38, Melville Road, Coventry.

{(atkelta iš s psl.)
už savo kaimynus, kurie jam pradės pavy
dėti, skustis, šmeižti. Šalpos darbas negali 
to siekti.

Gal geriau grupei šelpti grupe. Sakysim, 
Halifaxo lietuviai šelpia viena stovykla (ar 
už stovyklos gyvenanč us išskriniuguotus) 
Vokietijoje, Manchester!© — kita ir t.t.

Ne, ir šis būdas vargu pri’mtinas. Jei 
Halifaxe susiras geru rinkėju, mokančiu 
paveikti žmones, tai j u šelpiamieji tikrai 
turės kuo džiaugtis, o jei k'tur šelpėjai bus 
apsnūdę, tai Šelpiam eji ne nepajus paramos.

Geriausias būdas — rinkti iš visur i viena 
centra, o paskui iš centro paskirstyti ten, 
kur tikrai parama reikalinga. Tuo atveju 
mažiau bėdos ir triukšmo ir daugiau teisybes 
būna. Taip ligi šiol ir daroma.

Viena naktį generolas MacArthuras, su 
palydovu leitenantu, iš New Yorko važiavo 
automobiliumį i Karo Akademija. Vieni
šame kelyje j u automobili sustabdė du 
kaukėti banditai. Grasindami revolveriais 
pareikalavo pakelti rankas. Leitenantas 
instiktyviai pakele rankas, bet kaip jis buvo 
nustebės, ' ‘
sėdinti, 
krūtines, 
banditas, 
ištarė: ‘ 
generolas ir niekas manės negali priversti 
pakelti rankas." Banditas nustebo, nuleido 
ginklą ir be žodžio pasišalino nuo sulaikytojo 
automobiliaus.

LAIMĖJE NELAIME
Vienas škotas, kuris loterijoje laimėjo 

visai nauja automobili, vietoje to, kad 
džiaugtųsi, sėdėjo nuliūdęs.

— Kame reikalas, Jock, — paklausė ,jo 
draugas. •

— Štai dar turiu viena bilietą, kuris nieko 
nelaimėjo, — atsake šis> — ir vis negaliu 
atsigaileti kuriam galui aš ji p’rkau . . .

NEGALI PRASIŽIOTI . . .
Ant Spree upes (skiriančios amerikiečiu ir 

rusu zonas) priešingu krantu sėdėjo du 
meškeriotojai vokiečiai ir žuvavo. Meške
riotojas sėdintis ant amerikiečiu kranto 
trauke žuvi po žuvies, tuo tarpu kitas 
vokietis, esąs rusu zonos puseje, nesugavo 
nei kilbuko , . . Pastarasis ir klausia: 
" Kaip tu istengi suganei tiek daug žuvies, 
kai tuo tarpu aš nesugavau nei vienos.” 
" Labai paprasta," — atsake užklaus as s,— 
" šioje puseje upes žuvys nesibijo išsižioti.”

JUOKINGESNjE . . .
Frances Perkins, buvusi Amerikos Darbo 

M’nisteris, mėgsta pasakoti tokį atsitikma 
kine: karta ji atsisuko i vyra sėdinti sekan- 
č'oje eileje ir paklausė: " Gal mano skry
bėlaitė trukdo tamstai matyti filmą; aš 
galeč:au ja nusiimti.”

—- O prašau nedaryti to, — atsake užklau
stasis, — skrybėlaitė yra daug juokingesne 
už pačia filmą ..."

TAIP NEBŪNA . . .
Mergaite niekad nepabučiuosi netikėtai, 

galbūt tik anksč au. nei ji kad buvo galvo
jusi, jog tu tai padarysi.

jack Seaman-.

GERIAU AERODROMAS
Naktiniame klube viena vakara graži 

moteris buvo pasipuošusi puikia grandinėlė, 
nuo kurios ant krūtines kabojo plonas 
auksinis lėktuvėlis. Vienas vyras nenukreip
damas akiu žiūrėjo i ji. Moteris pasijuto 
nejaukiai ir užklausė: "Ar jums patinka 
mano mažasis lėktuvėlis."

— Tiesa sakant, — atsake šis, — aš visai 
nežiūrėjau i lėktuvėli. Man geriau patinka 
patsai areodromas.

Apsivylė Amerika. Visi Laukia Karo
" Mamyte pyksta ant Vaitkienės (Ameri

kos) kam ji mumis nesirūpina, o beto 
pardavė kaip niekam nereikalingus . . . 
Dargiene. (Rusija) labiau ir labiau mus 
skriaudžia, nežiūri nei teisybes nei nieko, jis 
turi ar neturi-nesvarbū, bet turi viską duoti. 
Dabar turim daug miško kirsti ir vežti del 
jos galvoju kad ne pavasario nebegalesime 
sulaukti. Aš ir visi laukiame vestuvių 
(karo) vasara ir oras gražesnis, viskas 
patogiau. O gal ap‘e vestuves dabar negal
vojate. Atrašyk ka tu apie tai . galvoji. 
Atrašyk, laukiame visi, kas čia esame . . . 
Bet jei j u šiemet nebus, tai nebesitikim jūsų 
pamatyti ..."

kai pamate generolą ram’ai 
sukryžiuotomis rankomis ant

" Rankas aukštyn!" suurzgė 
MacArthuras nepajudėjo ir lėtai 

Aš esu JA Valstybių brigados

DABAR JAU AIŠKU . . .
Dar prieš Berlyno blokada, vienas pran

cūzu karininkas turėjo susitikima su rusu 
karininku. Aptarus tarnybinius reikalus, 
rusas paklausė, ar jis galis gauti kelis 
atsakymus i klausimus apie gyvenimą 
vakaruose. " Ar teisybe, — pradėjo jis, — 
kad vakariečiai gali išvykti iš savo krašto 
be policijos leidimo." " O, taip,—atsake 
prancūzas, — reikia tik turėti paša ir viza.” 
“ Ar ir itai tiesa, kad galima keliauti iš 
miesto i miestą be leidimo,” — kamantinėjo 
rusas. "Žinoma"—buvo atsakymas. 
" Na, o kaip su atostogomis, ar tada irgi 
gali važiuoti be leidimo kur tik nori.” 
Gavės prancūzo teigiama atsakyma, rusas 
palingavo galva ir sumurmejo: "Tai tuokart 
tikra teisybe . . . Mums buvo kalbama, 
kad Vakaruose viešpatauja visiška anarchija 
ir netvarka, ir iš to, ka man tik dabar 
pasakei, aš jaučiu, kad taip ir yra ..."

Tegu Nerašo
" Alyte tegu mums nesistengia laišku 

rašyti, nes dėlto ji per maža (" Alyte" 28 
metu vyras), mes nemokame suskaityti. 
Perduok 1 nkej mus Alytei jos es me be galo 
pasiilgę, tik Dargiene (Rusija) turi jai didele 
neapykanta. ’ ’

Kolchozai Kuriasi
Pavasaryje gal bus lengviau su darbais, 

manom pradėti dirbti kolektyviai, tuomet 
dirbsim 8 vai. per nieką nereiks rūpintis. 
Nes šioks darbas nuo saules iki saules mums 
atsibodo, Alytę tai gal geriau supras, nes ji 
žino, kad sunku dirbti ...”

Padarytu laiško ištraukų kalba labai 
mažai pataisyta ir atitinka originalui.

Alfredas Kirkilio-nis.

SKELBIMAI
Ar jau įsigijai J. Kukanauzos " ANGLU 
KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS ” 
(192 psl. d delio formato). Jei ne — nedels
damas siusk 8 šil. žemiau nurodytu adresu 
ir dar ta pačia savaite ja gausi. Gramatika 
yra pati d džiausioji lietuviu kalboje. Tai
sykles paaiškintos gausiais pavyzdžiais. 
Nurodytas angliško teksto ištar mas. Be to, 
yra skaitymu priedas ir žodynėlis (su 
nurodytu ištarimu). Si gramatika, besimo
kantiems anglu kalba, yra bū.inai reikalinga

JAU GAUTOS NAUJOS SIUNTOS :
J. Grigolaitis " Naciu Pragare ” ............ 7/-
" Mūsų Kalendorius " 1949 m................... 4/-

Užsakymus siusti " M0SU KELIO ” 
atstovyben adresu:

J.. Palšis, io, Warrels Terrace, Brantley- 
Leeds.

J. Steponaitis neturį A. Cepulio adreso ir i 
laiška neatsakys.

Gautas laiškas iŠ P. Rindoko Amerikoje. 
Užsakiusis " Britanijos L etuvi ” minėtam 
asmeniui prašomas pranešti savo dabartini 
adresa S-gos Centrui.

Ponas A. Remeiki, 1947. XII. pasiskolinote 
3 svarus. 1948 metais gavau nuo jūsų 1 
švara, už kuri labai ačiū. Aš labai norėčiau 
ir tikiu, jog Tam ta nepagaileslte likusius 2 
svarus gražinti 1949 metais. S u skite tokiu 
adresu — A. Gulbinas, 107, Princess Street, 
Bury, Lancs. Lauksiu ir gavės labai 
nuoširdžiai dėkosiu už skola.

Printed by the Dragon Press, 
49-51, John Street, Luton.
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