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MINISTERIS PIRMININKAS KALTINA KOMUNISTUS
SOVIETU RUSIJA—LABIAUSIA ATSILIKUSI VAKSTYBĖ PASAULYJE” PAREIŠKĖ MR. ATTLEE 

I DARBININKUS NEKLAUSYTI AGITATORIŲAPELIUOJA

KARO LAIVYNU
MANEVRAI
pasibaigė didieji oro laivynu 
kuriuose dalyvavo Britanijos, 
ir Belgijos oro pajėgos, štai 

karta

Nors geležinkelininku “ Go slow ” 
streikas ir buvo apramintas, bet tai dar 
nereiškia, kad jis jau likviduotas. Geležin
kelininkai tebereikalauja algų pakėlimo. 
Klausima, greičiausia, spręs arbitrinis teis
mas.

Reikalai blogesni yra su Londono uosto 
darbininkais. Čia šios savaitės pradžioje 
dar tebestreikavo visi 8.000 darbininku 
92 lavai laukė iškrovimo (pusė iš j u

maisto produktais) .Streikuojantieji vis dar 
nesutinka iškrauti tuos du Kanados laivus, 
tuo tarpu uosto savininkai neleidžia pradėti 
kito darbo iki tie du kanadiški laivai nėra 
iškrauti. Uosto darbininkai yra komu
nistiniu agentu kurstomi streikuoti, kad tuo 
būdu 
gyvenimas.

Il
su

krašto 
tai, 
•ien

NESISEKA
Per pirmaji posėdi Austrijos sutarčiai 

svarstyti, susirinkę Užsieniu reik, ministeriu 
padėjėjai, susitiko su kliūtimis. Nesusitarta 
kaip reikėtų suprasti Paryžiaus konferenci
jos komunikatą, kuriame kalbama, jog 
Austrija turinti garanttioti slovėnams ir 
kroatams mažumu teises. Padėjėjai nutarė 
atsiklausti savu vyriausybių nuomonės.

būtu trukdomas ekonominis 
visiškai neatsižvelgiant i

jog rimto pagrindo streikui nėra, — 
tuščias ginčas dėl užtarimo vionos iš susi
ginčijusiu Kanadoje prokomunistuojančios 
profsąjungos.

Ryšium su tuo streikų,. Ministeris Pir
mininkas Attlee pasakė Manchesteryje kal
ba, kurioje ragino darbininkus neklausyti 
komunistiniu agentu ir. greičiousiai baigti 
žalingąjį streiką. “Streikai,— kalbėjo Mini
steris Pirmininkas,— kenkia kraštui, prof
sąjungoms ir pačiu darbininku vyriausybei.”

Vieninteliai žmonės, kurie pasipelno iš tokiu 
streiku yra tik komunistai. “ Komunistai 
yra įrankis svetimos diktatūros,— kalbėjo 
Attlee,— kuri norėtu, kad mūsų didysis 
socialiniai demokratinis eksperimentas ne
pasisektu. Rusija, 
laisve, demokratija ir 
viena iš labiausiai 
pasaulyje.”

iš požiūrio i tikrąją 
tikra socializmą, yra 

atsilikusiu kraštu

Ka tik 
manevrai, 
Prancūzijo: _ _ _
pereita pirmadieni prasidėjo, pirma 
istorijoje, bendri keturiu Vakaru valstybių 
laivynu manevrai Europos vandenyse. Juose 
dalyvauja virš 100 karo laivu, priklausančiu 
Britanijai, Prancūzijai. Belgijai ir Olandi
jai. Prieš pradedant pratimus, karo laivus 
aplankė Olandijos princas Bernardas ir 
ir maršalas Montgomery, Vakaru Sąjungos 
karo vadu Komiteto pirmininkas.

Kalbama, kad tuoj po šių manevru, šis 
jungtinis karo laivynas turės pratimus su 
JAV-biu laivynu.

DOLERIU KRIZE LAIKINAI NUGALĖTA
Vakaru Europos 

atsiskaitymo .kri'eė 
pasiektas susitarimas 
valstybių, taip vadinamu Marshallio Plano 
valstybių.

valstybių tarpusavio 
liko nugalėta. /3uvo 
Paryžiuje tarp visu 19

Šioji konferencija, kuri vyko

TAIP SENAI BEBUVO
Dėl karščiu ir lietaus trūkumo Britanijoje 

juntama didelė vandens stoka. Sveikatos 
Ministeris kreipėsi i gyventojus, prašydamas 
kaip galima mažiau vandens vartoti. Apie 
karščius ir sausra pranešama ir iš kitur: 
Paryžiaus, Naujorko, Berlyno, Bazelio ir 
Milano. Tuo tarpu Lenkijoje tiek prilijo, 
kad ištvino kai kurios upės ir didelius žemės 
plotus apsėmė vanduo.

į 1 z- Į | J5UMANAS ATSKRIDO 
LONDONAN

Prancūzijos užsieniu reik. ministeris 
Šumanas visai nelauktai, tik ka po pasi
tarimu Paryžiuje, atskrido i Londoną. Jis 
jau matėsi su Bevinu ir Sir Stafford Crippsu. 
Jo vizitas rišamas su diskusijomis dėl 
doleriu trūkumo, taipgi turi ryši ir su 
sekanti mėnesi prasidėsiančia Europos 
Tarybos konferencija Strasburge.

SĄMOKSLAS

Stalinas ir kiti Sovietu vadai stovėjo 
garbės sargyboje prie Dimitrovo karsto, 
apie kurio mirti buvo oficialiai pranešta 
pereita šeštadieni. Kalbama, kad Dimitrovo 
mirtis būsianti gera proga Kremliui 
padaryti jau senai pribrendusi “valyma” 
Bulgarijos vyriausybėje ir partijoje.

Georgi Dimitrov buvo vienas įtakingiau
siu vadu bolševikinėje herarchijoje iki šm 
metu pradžios, kada jis išdrįso viešai ka« 
beti už Balkanų federacija ir net tartis su 
Titu. Šie jo veiksmai buvo piktai pastebi? 
rusiškos saudos ir staiga balandžio mėn. 
jis išvažiavo i Rusija neva gydytis. Jam

Kinijos raudonasis diktatorius Mao Tse 
Tungas paskelbė straipsni, kuriame parei
škia, kad Kinija yra dalis antiimperialistinio 
fronto, kuriam vadovauja Sovietai. Kinija 
tegali laukti pagalbos tik iš Rusijos, gi kal-

MAKEDONIJOJE
Iš Belgrado pranešama, kad Makedoni

joje susektas sąmokslas ir suimti sąmoks
lininkai, kurie organizavo atplėšima Make
donijos nuo Jugoslavijos ir ja norėjo pri
jungti 
ninku 
ta ir 
žiūri
nelaukia.

ganizavimai gali pasidaryti labai pavojingi 
raudonajam Jugoslavijos diktatoriui.

prie Bulgarijos. Dešimts samqksli- 
vadu šiuo metu teisiami Belgrade. 1 
panašius Kominformo žygius 

labai rimtai, nors atviro karo 
tačiau tokie vidaus sukilimu

Tito
1 ir
or-

VOKIEČIU KARO BELAISVIAI
Rusu telegramų agentūros “Tass prane

šimu, 24.009 vokiečiai karo belaisviai jau 
yra gražinti i Vokietija. Komunikatas 
nieko nekalba apie kitus šimtus tūkstančiu 
karo belaisviu, kurie vis dar tebėra 
Rusijoje.

ISTREMTI IS ČEKOSLOVAKIJOS
Čekoslovakijos valdžios įsakymu ištremti 

iš krašto “ Tomes ” ir United Press kores-

SALDUMYNAI IR PIENAS VĖL 
NORMUOJAMI ?

Nuėmus normavimą saldumynams, j u 
pareikalavimas tiek padidėjo, jog atsirado 
didelis trūkumas. Prasidėjo reikalavimai 
ivesti vėl nortnavima, buvo inešti net 
pasiūlymai i Parlamenta. Maitinimo Mini- 
sterio pavaduotojas pareiškė, kad vyriau
sybė svarstanti reikalą vėl ivesti korteles 
saldumynams. Taipgi pranešama, kad nuo 
pirmadienio būsiąs normuojamas ir pienas. 
Kiekvienam asmeniui bus skirta 3 pintes 
savaitei. Pieno normavima iššaukė didžioji 
sausra, kurios rezultate sumažėjo pieno 
pristatymas. Normavimas, manoma. bus 
laikinas.

pondentai už j u “ nežurnalistine veikla ” ir 
kontaktą su buvusiu vyriausybių asmenimis. 
Tenka pažymėti, kad pereitais metais pana
šiai buvo ištremtas “ Daily- Telegraph ” 
korespondentas, nes jis buvęs “ pavojingas 
valstybės saugumui.”

Arkivyskupas Beranas pradėjo badavima 
protestuodamas prieš komunistu vykdoma 
terorą krašte. Ūkininku sukelti neramumai 
nesiliauja Bolševikiniai ministerial važinėja 
po krašta ir sako raminančias kalbas, o 
kai kurie grasina vyskupams areštu. Vadi
namieji “ liaudies teismai ” jau nubaudė

Jugoslavija Prisijungė Triesto 
Dali

DIPLOMATAI ATSISTATYDINA
A. Garat, Vengrijos pasiuntinybės Pary

žiuje komercinis patarėjas, pasitraukė iš 
pareigu. Pranešama, jog jo pėdomis nuėjo 
ir pasiuntinybės kultūrinis patarėjas. Gi 
pranešimu iš Briuselio, Čekoslovakijos 
pasiuntinybės Belgijoje pirmasis sekretorius 
atsistatydino ir nesutiko grižti i Praha, ko 
reikalavo Čekoslovakijos valdžia.

esant Rusijoje, jo artimesnieji bendradarbiai 
buvo areštuoti ar kitaip likviduoti. Pats 
Dimitrovas visa laika tylėjo. Iš to ir kyla 
kalbos, kad Dimitrovas nemirė natūralia 
mirtimi, bet mirė dėl “nacionalistinės ir 
šnipinėjimo ligos . .

pereita savaite, buvo tasa Briuselio kon
ferencijos, kurie vyko savaite prieš, tarp 
Britanijos, Prancūzijos ir Belgijos Finansų 
Ministeriu. Tada Belgija buvo pareikalavusi, 
JAV-biu paremta, kad Britanija sutiktu dali - 
Belgijai skolingu svaru sterlingu iškeisti i 
dolerius, už kuriuos Belgija galėtu/ pir.ktis) I I 
prekių iš Jav-biu. Britanija su t© sutiktu j 
negalėjo, nes tai būtu dar daugiai su nažiriė* 
jos ir taip jau maža aukso ir dolerGJa tsairgh: 
Bet Paryžiaus susitarimu pasiekJSj? 1 
kirtimas ir Belgijos reikalavimo,—toip 
narna sąlygine doleriu paskola, lluria 
ir kitos valstybės. Britanijos dolei|lTr’rį/ęrj 
nebus paliesti.

PT'

SV RASTAS VIETOJE PAMOKSLAI'
Visose kataliku bažnyčiose Prahoje pereita 

sekmadieni kunigai skaitė ištrauka iš šv. 
htjviio Jivangelijos, kur šv. Povilas kviečia 
krikščionis tvirtai spirtis prieš persekiotojus.

KO RTAS
iš JAV tėra 
jos (JAV-bės 
mumis pre-

bos apie kaž kokia pagalba 
vaikiški svaičiojimai, nes jei 
ar Britanija) 
kiauti ,tai 
gresiančios 
mos pelno.

Atskiru 
japonus, ______ ____ _ _______
prieš imperialistus ir pašalinti per ilgai 
užtrukusia Japanijos okupacija. Tolimųjų 
Rytu taika ir saugumą tegali garantuoti 
Sov. Rusija ir komunistinė Kinija, todėl 
visos tautos, trokštančios taikos ir ramybės, 
turi glaustis prie ju.

Jei šio atsišaukimo žodžiai pasitvirtins 
darbais, amerikiečiu viltys atplėšti Mao Tse 
Tunga iš po Stalino sparno nueis vėjais-

nes jei
panorėtu su

tik todėl, kad išsigelbėti iš joms
ekonominės krizės ir trokšda-

atsišaukimu buvo kreiptasi i 
siūlant sudarvti bendrai frontą

MĖSOS NORMOS 
PADIDINAMOS ?

Pasirašius ilgalaike sutarti su Argentina 
ir baigiant susitarti dėl panašios sutarties 
su Urugvajum, mėsos pristatymas Britanijai 
pagerėjo. Taipgi ir vietonės skerdyklos šiuo 
metu pristato daugiau mėsos. Spėjama, kad 
netolimoje ateityje mėsos norma būsianti 
padidinta.

visa eile ūkininku, kurie gynė bažnyčias ir 
dvasininkus po 10 metu kalėjimo bausme. 
Visi užsieniečiai yra įspėti registruoti kiek
viena savo kelione, kuri trunka ilgiau kaip 
3 dienas. Tas valdžios patvarkymas liečia 
ir diplomatini korpusą.

<
Sius ištraukos buvo skaitomos vietoje 
pastoracinio laiško, kurio skaitymą valdžia 
.yra* uždraudusi. ’XT>/ L ?-•
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IEŠKO NOJAUS ARKOS
Pereita penktadieni i Istambula atvyko ' 

amerikiečiu mokslininku ekspedicija, kuri 
yra pasiryžusi prašyti Turkijos vyriausybe 
leidimo ištirti Ararato kaina, kuriame 
mokslininkai tikisi surasti Nojaus arkos 
liekanas.

Jau kuris laikas, kai lakūnai pranešė, jog 
jie yra pastebėję ant Ararato kalno kaž ka 
panašaus i laivo likučius, ir tai galėtu būti 
užsilikusios Nojaus arkos liekanos. Bet iki 
šiol Rusija (per Ararato kaina eina Turki- 
jos-Rusijos rubežius) vis priešinosi ištyrimo 
bandymams sakydama, kad tu ekspedicijų 
tikslas esąs Šnipinėti Turkijos-Rusijos 
pasieni.

Mr. SNYDER PARYŽIUJE
I Paryžių atvyko JAV-biu Finansų Minis- 

teris Snyder, kuris turės pasitarimus su 
Vakaru Europos finansiniais ekspertais norė
damas ieškoti keliu pasireiškusiam Europoje 
doleriu trūkumui pašalinti. JAV-biu 
ambasadorius Londone Mr. Douglas išskrido 
i Paryžių, kad pasimatyti su Finansų 
Ministeriu.

NEW YORKAS. JAV-biu seismografai 
užregistravo tris sprogimus, panašius i tuos, 
kokius šie aparatai buvo užregistravę po 
Bikini salyne atlikto bandymo su atomi
nėmis bombomis.
linijos.”

SIDNEIUS. Ryšium su vykstančiu 
Australijos angliakasiu streiku,, nepaprastai 
greit auga bedarbiu skaičius, kuriu šiuo 
metu jau yra 650.000. Jei angliakasiai dar 
kiek ilgiau streikuos, bedarbiu skaičius 
padidės iki 750.000. Nemažai fabriku jau 
sustojo, kiti susiaurino darba.

Jugoslavijos valdžia nutarė prijungti prie 
Jugoslavijos ta Triesto miesto dali, kuria 
jie iki šiol administravo. Jugoslavija 
pareiškė, kad tai padaryta todėl, kad kaip 
Italija, taip ir JAV bei Britanija yra sulau
žiusios Italijos taikos sutarti ir jos įpareigo
jimai jau nebesaisto Jugoslavijos. Trieste 
jau ivesta Jugoslavijos valiuta ir sustiprinta 
sienos apsauga.

ESTAI PABĖGO IS RUSIJOS
Britu laivas “ Britanic,” pakelyje i New 

Yorka, antradieni rado du estus mažame 
namu darbo laivelyje viduryje Atlanto, 
pakeliui į Amerika. Estai sakėsi pabege iš 
Rusijos priverstino darbo stovyklos ir norėję 
pasiekti JAV. Jūroje išbuvo mėnesi su 
viršum, rasti labai išvargę.

MASKVA. Oficialus komunikatas 
neša, kad Maskvoje mirė Bulgarijos 
donass diktatorius Dimitrovas, kuris 
jau ilgesni laika gydėsi. Ryšium su 
Maskvos komunikatu, emigraciniai 
Europos politiniai sluoksniai teigia, 

Kremliaus eilinė 
nuo generalinės

Dimitrovas yra 
kaip “nuklydęs

pra- 
rau- 
ten 

šiuo 
rytu 
kad 

auka, 
Stalino

Berlyno vakaru sektoriuje

VAŠINGTONAS. JAV-biu Teisingumo 
Departmento bu v. tarnautoja Judita Coplon 
nubausta už šnipinėjimą Rusijos naudai 10 
metu kalėjimo bausme.

PRAHA. Ūkininku neramumai, sukelti 
komunistu represijų prieš kunigus, nerim
sta.. Karo stovis įvestas jau visoje eilėje 
kitu apskričiu. Yra atiku iš abieju pusiu.

j

*

BERLYNAS. ___ ____________ _______
panaikintas rubu pirkimo normavimas.

ATĖNAI. Mirus Graikujos Premjerui, jau 
kuris laikas kaip partijos negali susitarti 
dėl naujos valdžios sudarymo.

BUDAPEŠTAS. I Vengrijos sostine atvy* 
ko rusu generolas Svirinovas, kuris perėmS 
policijos vadovybe i savo rankas. Masiniai 
“valymai” vyksta visu smarkumu, kalti
nant visus suimtuosius “nukrypimu nuoi 
Stalino linijos ir pasidavimu nacionalisti
nėms tendencijoms ”

1
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IR VĖL 
PAVASARIS

P)
Vėl mano Tėvynėj pavasaris žydi, 
Dabinas jo$ kloniai margaisiais žiedais. 
Gegužė kukuoja — ji vasaron lydi, v 
Lapoja žilvičiai Šešupės krantais. K

Masto Salias beržas pakelyj parimęs, 
Juokias baltos ievos Nemuno krante. 
Švelnutis vėjelis iš dausu atklydęs, 
Supa obels žiedą tėviškės sode.

Gamta ir vėl džiaugias fr laime (
pulsuoja, 9 

Nedrumsčia jai džiaugsmo likimo v 
lem tis. jį 

Tik mano krūtinė ilgesiu alsuoja, 
Neranda paguodos martinė širdis. . i

3

Paklydęs kelyje i gimtąją žeme, 0 
Tramdau tylu skunda savoje širdyj. & 
Ir klausiu Praamžių, ka likimas lemia, V 
Ka dar teks patirti šios žemės kelyj. 5

TITO IR VAKARU FLIRTAS
(Siauroje įvykiu paraštėje) !;

Kominterno dabar vedama kova prieš 
Jugoslavija turi tuos pačius “ šaltojo karo ” 
bruožus, kaip ir Sovietu kova su Vakarais.

Kominformas, tikriau pasakius Sovietai, 
prisidengdami Kominformo skraiste, taiko 
Jugoslavijai visas " šaltojo karo ” prie
mones: nervu kara, ūkine blokada, propa
ganda, infiltracija, penetracija. Jei dar 
nepriėjo ligi karštojo karo ir, tur būt, greit 
neprieis, tai vien todėl, kad nežinia kur tas 
karas baigtųsi, jei prasidėtu . . .

Šiaip ar taip, Sovietu ir Jugoslavijos 
nesutikimu priežastis glūdi ne pagrindinės 
ideologijos ir ne visuomenes santvarkos 
klausimuose. Ginčo esmė yra toji, kad 
Jugoslavija stovi ant šimtąprocent nio ne
priklausomybės pagrindo, o Sovietai ant 
šimtaprocentinio imperialistinio.

Tito veiksmu paneigė Molotovo 1940 
metais Lietuvos Užsieniu reik. Ministeriui 
pareikšta teze, esą mažųjų tautu gadyne yra 
jau praėjusi. Tito nebaudžiamas, bent ligi 
šiol, galėjo ta teze paneigti, nes Jugoslavija 
tame Europos regijone turi patogiausia geo
grafine padėti. Turi ilga jūros kranta, kaip 
siena. O toje jūroje nedalomai viešpatauja 
anglosaksai.

Sovietams oficialiai pasmerkus Tito

režimą, šis pastarasis liovėsi jau slėpti savo 
pastangas gauti Vakaru ūkine pagalba.

Dabar jau viešai skelbiama apie Jugosla
vijos ambasadoriaus pasikalbėjimus su 

44-4-4-4~t-4+4->44-+4-4+4-4-44-4-44-4-44-4-+4 4

Rašo-GABRIELIUS PUŽAS

4 444 44 -*-44444444444-4444->4 4-»-*44 4

Achesonu ir Bevinu Paryžiuje. JAV parei
škia sutinkančios duoti Jugoslavijai paskola 
iš Tarptautinio Atstatymo Banko ir iš 
privačiu kreditu. Gi Britanija veda su 
Jugoslavija derybas dėl prekybos sutarties 
sudarymo 5 metams.

Žodžiu, Vakarai visu platumu flirtuoja su 
Tito, tikėdamiesi ji patraukti į savo puse. 
Taktiniu bei iš dalies ir esminiu atžvilgiu šis 
Vakaru nusistatymas yra pagristas ir patei
sinamas. Tačiau ne tiek pačiame gal ūkinės 
pagalbos Titui fakte, kiek ta fakta lydin
čioj Vakaruose politiniu iliuzijų bei psichi
nėj atmosferoj glūdi žymus pavojus.

“ The Times ” pav. rašo: “ Rytu Europa 
susidomėjusi ir nustebusi seka krašta

(Jugoslavija), kuris gali būti komunistinis, 
išsaugodamas savo nepriklausomybe; bet su 
dar didesniu susidomėjimu stebės, jei 
pamatys, kad Jugoslavija gali gauti Vakaru 
pagalba, neišsižadėdama savo socialistiniu 
principu.”

Nejaugi Vakarai mano, kad rytu Europos 
tautos norį ir suntinka su komunistine san
tvarka, tik kad toji santvarka nebūtu 
susieta su ’visišku priklausomumu Sovietu 
Sąjungai ?

Nejaugi Vakarai “ The Times ” lūpomis 
nori pareikšti, kad komunizmą jie laiko 
“ socialistiniais principais ”?

Nejaugi Vakarai mano, kad Tito, Dimi
trovas, Raikas ar Kostovas yra " geri 
komunistai ” ir ju kraštams atsipalaidavus, 
leiskim, nuo priklausomybės Sovietams, 
galima bus su jais sugyventi ir kurti pasau
lio taika?

Jei taip būtu, matyti. Vakarai būtu 
pamiršę patarle, jog ir geriausiai mylimas 
vilkas vis i mišką dairosi.

Komunizmas yra fanatiškiausia, bedie
viška religija, ir jokiu komunistiniu kara
liuku schizmos prieš vyriausiji šiandien 
dievą Stalina nepakeis jo esmės. Tik naujas 
kryžiaus žygis visu žmoniškųjų jėgų galės 
išnaikinti bais uju žmonijos veži.

TIKROJI TIESA IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
Flirtas su komunizmo eretikais gali būti 

vedamas ti ktrumpu distancijų taktiniais 
sumetimais.

Veltui tad Achesonas kalba apie tai, kad

Lietuvos kommuistų partijos silpnumas
Sovietai jau nesą ofenzyvoje, bet defenzy- 
voje. Kad Societai Būtu defenzyvoje reikėtų 
Vakaru ofenzyvos, bet kol kas gi Vakarai

EJPJ biuletenis, leidžiamas Paryžiuje, 
gegužės 15 d. numeryje rašo: “Lietuvos 
komunistu partija turi 24.000 nariu, mažiau 
kaip 1% gyventoju. Nuo 1945 m. skaičius 
paaugės anot Sniečkaus, 5 kartus. 1945 m. 
buvo atgabenta i Lietuva iš Rusijos 1.200 
komunistu, kuriu neužteko. Tas 24.000 
skaičius apima ir komunistus, esančius 
kariuomenėje (rusu), kuri dabar stovi Lietu
voje. Komjaunuoliu buvo 35.287, arba 
1,2% visu gyventoju. Tai mažiausias skai
čius Pabaltijy. Komunistu partijos suvažia
vimo dalyviu 53% buvo lietuviu, 36/o rusu 
ir 11% kitu. Centro Komitetas, sudarytas 
iš 71 atstovo, turi 38 lietuvius ir 33 rusus. 
Iš 5 sekretorių 3 rusai ir 2 lietuviai.

Nacionalinė dvasia gyvesnė, kaip- bet 
kada. Kolektyvizuota tik 10%. Visi šie 
daviniai apie padėtį Baltijos kraštuose rodo, 
kad stalininis režimas toli gražu nėra kon
soliduotas, kaip ‘galima buvo tikėlis po 
Vokietijos kap.tuLacijos. Tyla gyventoju, 
kurie pavergti diktatūros dar nereiškia, kad 
jie ja prisiima.”

Kitas laikraštis “ Le Figaro ” (1949.V.2) 
savo vedamajame Fr. Mauriac elegantišku 
rafinuotu stiliumi kalba apie dail. Picasso 
padovanota plakata su balandžiu probolše- 
vikiškam kongresui Paryžiuje: “ Taip' mes 
ji (balandi) pažįstame: jis turi lokio nagus 
ir ant gūžio viena maža aki, visai siaura: 

, aki mongolo. “ Kai jis, Mauriac buvęs 
mažas, jis labai piktinęsis raudonąja kepu- 

'raite, kuri neatskyrusi vilko nuo senelės. Jeį 
maža raudonoji kepuraitė būtu pasidairiusi 
apie senelės lova, būtu pastebėjusi žmogaus 
kaulu ir mėsos likučius ir gal būtu pradėjusi 
suprasti, kas yra toji senelė.

“ Pakelkite viena iš tu kaulu, brangusis 
Pablo Picasso, ir ji apžvelkite: jis turi

forma, kuria turėjo Estija ar kuria turėjo 
Lietuva. Sitai kūnas moters, supiaustytos 
gabalais, kurie yra daugiau ar mažiau vėl 
sudėlioti (bet šį koja yra nuo kito kūno, ir

mes taip pat nepažistame jos ranku) tai yra 
Lenkija padėtyje, i kuria ja įstūmė, pade
dama nusikaltimo bendrininko Adolfo 
Hitlerio, jūsų senelė su dideliu snukiu.”

nerodo net aiškiu tendencijų politinei 
ofenzyvai pradėti.

Jie vis dar gyvefla iliuz’jomis ir pasaulio 
spuogus stengiasi gydyti tepalais, kada 
reikia duoti vaistu -iš vidaus.

LAH PASITARNAUJAMA?
Stebint mūšų tremties gyvenimą, vis 

dažniau tenka susidurti su tam tikru reiški
niu, kuris verčia susimastyti ir susirūpinti.

Turiu čia galvoje vis plačiau beišsiliejan- 
čia mūsų tarpe iskundmėjįmu ir šmeižtu 
banga. Kiek tie dalykai yra išplitę mūsų 
tautiečiu tarpe Vokietijoje, kur tebesiaučia 
emigracinė karštligė, prikišamai irodo IRO 
Vyr. Būstinės kreipimasis tuo reikalu i 
Tautinius Trėmtiniu Komitetus, prašant 
paveikti savo žmones, kad vengtu to kenks
mingo darbo ir negražaus būdo suvesti 
sąskaitas su vienas kitu.

Ateinančios iš Vokietijos, lygiai privataus, 
kaip ir oficialaus pobūdžio, žinios atsklei
džia, kad deja, mūsų tautiečiai tame vienas 
kito iskundinčjime ir šmeižime ne tik nėra 
paskutinieji kitu tautybių tarpe, bet net 
kitiems pirmauja.

Ar begalima įsivaizduoti didesni moralini 
ir etini smukimą?

Britanijos lietuviu tarpe nėra emigracinės 
karštligės, tad nėra ir aukščiau aprašytu 
svetimoms ištaigoms tautiečiu iskundinėji- 
mo. Betgi vis plačiau reišiasi panašus 
dalykas—būtent, atskiru tautiečiu, DBLS 
pareigūnu, visuomenės srities ar kitu sričių 
veikėju apkalbinėjimai, šmeižimas, taikymas

Rašo—A. V A R I A K O J I S

jiems nebūtu, kartais iš esmės, fantastišku 
kaltinimu. Prisimename dar pernaimet 
skleistus gandus ir paskalas apie kai kuriuos 
Sąjungos darbuotojus. Tig gandai buvo 
visuotiname atstovu suvažiavime iškelti, 
išaiškinti ir j u bevardžiai skleidėjai pas
merkti. Tačiau tai mažai tepadėjo ir šiuo 
metu gandu bei paskalų skleidimas žymiai 
praplito šmeižiamųjų asmenų skaičiumi, ne
apsiribojant vien sąjungos centro žmonėmis, 
bet paliečiant ir šiaip žinomesnius ar 
veiklesnius tautiečius. Tu gandu ir šmeižtu 
padariniai gali būti šie : mūsų visuomenės 
sukiršinimas, tarpusavio nepasitikėjimo 
sukėlimas, suskaldymas i tarpusavyje besi
riejančias grupes, grupeles.

Kiek galima spręsti įš turimu duomenų, 
skleidžiami gandai turi diriguojamąjį 
pobūdi, nes liečia tam tikrus veiklesnius ir 
žinomesnius visuomenes asmenis. Gandu ir 
šmeižtu skleidimo technika yra labai ivairi, 
— nuo švelniu užuominu, per tylu šnabždė
jimą, ligi atviro, grubaus ir toli gražu 
negudraus tiesioginio apkalbinėjimo.

Kas seka radijo pranešimus, tas žino, kad

— Ji sakė šoks su manimi, jei jai nunešiu 
raudona rože, — šnekėjo jaunas studentas, 
— bet visame mano sode nėra raudonos 
rožės.

Iš savo lizdo amžinai žaliuojančiame 
ąžuole žiūrėjo i ji pro lapus lakštingala ir 
stebėjosi.

— Nėra raudonos rožės mano sode, — 
sakė jis ir jo nuostabios akys buvo pilnos 
ašarų. —Ak, nuo kokiu mažmožiu priklauso 
meilė! Aš esu perskaitęs visa tai, ka išmin
tingieji žmonės yra paraše, ir aš žinau visas 
filosofijos paslaptis, bet dabar, dėl nebu
vimo raudonos rožės, mano gyvenimas yra 
nelaimingas.

— Čia yra tikra meilė, — kalbėjo lakštin
gala, —• Naktis po nakties aš esu suokusi 
apie ja, nors jos nepažinau, naktis po 
nakties aš pasakojau jos istorija žvaigždėms, 
o dabar aš matau ja. Jo plaukai yra tamsūs, 
kaip hyacinto žiedas, ir jo lūpos yra 
raudonos, kaip jo trokštama rožė, bet 
aistroje jo veidas išbalo, kaip dramblio 
kaulas ir liūdesys ispaudė žymes jo kaktoje.

— Rytoj vakare pas princą balius, — 
šnibždėjo jaunas studentas, — ir mano my
limoji bus ten. Jei aš jai nunešiu raudona 
rože, ji šoks tik’ su manimi. Jei aš nunešiu 
jai raudona rože, aš galėsiu ja laikyti savo 
glėbyje ir ji atrems savo galva i mano peti, 
o jos rankos bus manosiose. Bet nėra 
raudonos rožės mano sode ir todėl aš sėdėsiu 
vienišas ir ji praeis pro mane. Ji nekreips 
dėmesio i mane ir mano širdis sprogs.

— Čia ištikruju yra tikra meilė, — tarė 
lakštingala. —Mano suokos ji kankina, 
mano džiaugsmas jam yra kančia. Tikroji 
meilė yra nuostabus dalykas. Ji yra daug 
brangesnė už topazus ir daug vertingesnė už

OSCAR WILDE

Lakštingala Ir Rozp

bolševikai per savo kontroliuojamas radijo 
stotis jau kuris laikas šmeižia mūsų visuo
menės narius, ypač visuomeniniam darbui 
vadovaujančius ar vadovavusius žmones, 
mokslo, spaudos, meno ir politinės srities 
darbuotojus. Paskutiniu metu bolševikai 
ėmė pulti ir “ kaulelius” skaičiuoti net 
atskiroms čionykštėms mūsų kolonijomis, \ 
išvardindami kiekviena jos nari ir apie 
kiekviena ši bei ta “ malonaus ” pasaky
dami.

Mūsų mirtino priešo užmačios ir tikslai 
taip elgtis yra aiškūs ir permatomi. Neį
veikęs visokiausiais būdais privilioti ar 
priversti lietuviu tremtiniu mases grižti i 
pavergta krašta, įžiūrėdami pačioje tremties 
egzistencijoje sau šiaip ar taip tam tikra 
pavoju, bent nemalonu krislą akyje, jie 
dabar griebiasi kitokio metodo — susprog
dinti tremti iš vidaus taip, kad ji nebesu
darytu -vieningo ir darnaus politinio emi
gracijos veiksnio ir nebebūtu akivaizdus ju 
propagandiniu melu priešstatas. Nepasiti
kinti ir tarpusavyje šnairuojanti tremtis, 
aišku, negalės vaidinti jokios politinės rolės 
ir nebegalės idėti jokio inaši i Lietuvos 
laisvinimo byla. Tokie yra nauju bolševi
kiniu metodu tikslai. NEJAUGI ir mūsų 
tarpe besidarbuopančiu gandonešiu būtu tie 
patys tikslai? Visumoje gal ir ne. Daugeliu 

{nukelta i 4 pusi.)

gilumose. Tačiau žiema yra užsaldžiusi 
mano gyslas ir šaltis yra nugnaibęs mano 
pumpurus, o audra nulaužė mano šakas ir 
visus šiuos metus aš neturėsiu 'žiedu.

— Man reikia tik vieno raudono žiedo, —

puikiuosius opalus. Ur perlus ir granatus 
jos negalima pirktis ir ji neparduodama 
rinkoje. Ji negali būti perkama iš parda
vėju, nei atsveriama auksu.

— Muzikantai sėdės galerijoje, — šnekėjo 
jaunas studentas, — ir gros savo stygų 
instrumentais, ir mano mylimoji šoks arpos 
ir smuiko garsuose. Ji šoks taip lengvai, 
kad jos kojos nelies grindų ir dvariškai savo 
įmantriomis uniformomis būriuosis apie ja. 
.Bet su manimi ji- nešoks, nes aš neturiu 
raudonos rožės jai duoti, — ir jis krito ant 
žolės, paslėpė rankose veidą ir verkė.

— Kodėl jis verkia? —paklausė mažutis, 
žalias driežlas, pamojuodamas uodega.

— Ištikruju, kodėl? — paklausė peteliškė, 
nardydama saulės spinduliouse.

— Kodėl? — šnabždėjo saulutė, kaimy
nams savo minkštu, žemu balsu.

— Jis verkia dėl raudonos rožės ! — atsakė 
lakštingala.

— Dėl raudonos rožės! — sušuko visi.
—• Kaip labai juokinga ! — ir mažasis 

driežlas, kuris visada buvo truputi cinikas, 
garsiai nusijuokė.

Bet lakštingala suprato studento kančia, 
ir ji tupėjo tyliai ąžuole ir galvojo apie 
meilės paslaptį.

Staiga ji išskėtė sparnus ir pakilo i orą. 
Ji perskrido miškeli, kaip šešėlis, kaip 
šešėlis nuskriejo skersai soda. Pačiame 
pievelės viduryje buvo puikus rožių keras,

ir kai ji pamatė ji, nuskrido ten ir nutūpė 
ant šakelės.

— Duok man raudona žiedą, — paprašė 
ji, — ir aš tau pasuoksiu pačia švelniausia 
suoka.

Bet keras papurtė galva.
— Mano žiedai yra balti, — atsakė, — 

balti, kaip jūros puta ir baltesni už viršūkal- 
niu sniegą. Bet keliauk pas mano broli, 
kuris auga prieš saulės laikrodi, gal būt jis 
tau duos, ka tu pageidauji.

Ir lakštingala nuskrido pas rožės kerą, 
kuris augo prieš sena saulės laikrodi.

— Duok man raudona žiedą, — paprašė 
ji, — ir aš tau pasuoksiu pačia švelniausia 
suoka.

Beį keras papurtė galva.
— Mano žiedai yra geltoni, taip geltoni, 

kaip plaukai jūros laumės, sėdinčios gintaro 
soste, ir geltonesni už geltonąjį narcizą, 
žydinti pievoje prieš šienpjoviams su dal
giais ateinant. Bet keliauk pas mano broli. 
kuris auga prieš studento langa, gal būt jis 
duos tai, ko tu pageidauji.

Ir lakštingala nuskrido pas rožės kerą, 
auganti prieš studento langa.

— Duok man raudona žiedą ir aš tau 
pasuoksiu pačia švelniausia suoka.

• Bet keras papurtė galva.
— Mano žiedai yra raudoni, — atsakė jis, 

— raudoni, kaip balandžiu kojos ir raudo- 
nesni uz koralu vėduokles, judančias okeano

kalbėjo lakštingala, — tik vienos raudonos 
rožes. Argi nėra būdu, kaip aš galėčiau ja 
gauti ?

—-Yra, — atsakė keras, — bet jis yra toks 
baisus, kad aš nedrįstu tau pasakyti.

— Pasakyk man, — prašė lakštingala, — 
aš nebijau. •

— J eigų tu nori raudonos rožės, — praš
neko keras, — tu turi sukurti ja iš muzikos 
mėnesienoje ir palaistyti ja savo širdies 
krauju. Tu turi suokti man ir tavo krūtinė 
turi remtis, i spygli. Per ištisa nakti tu turi 
man suokti ir spyglys turi perverti tavo 
širdį, ir tavo gyvas kraujas turi nutekėti 
mano gyslomis'ir pavirsti mano krauju.

— Mirtis yra didelė kaina už raudona 
žiedą, — galvojo lakštingala, — ir gyveni
mas visiems yra labai brangus. Yra malonu 
tupėti žaliame medyje ir sekti saule jos 
auksinėje karietoje ir mėnesi jo perlinėje 
karietoje. Saldus yra spygliuočiu kvapas ir 
malonūs mėlynieji žvangučiai, besislepia 
slėnyje, ir šilai, ošiantieji aukštumose. 
Tačiau meilė yra geriau, kaip gyvenimas, ir 
argi paukščio širdis gali prilygti žmogaus 
širdžiai ?

Ji išskėtė sparnelius ir pakilo i orą. Kaip 
šešėlis ji perskrido soda ir kaip šešėlis nu
skriejo virš miškelio.

Studentas tebegulėjo žolėje ten pat, kur 
ji paliko, ir ašaros dar nebuvo išdžiūvusios 
jo puikiose akyse.

— Būk laimingas! —sušuko lakštirgala, 
— Būk laimingas! Tu turėsi raudona rože.
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“ BRITANIJOS LIETUVIS ”

GRAŽIOJI \OTTIM,nAM

1949, liepos 8.

„RŪTA“
Nottiiiglianio lietuvių choro krikštynos

KRUTAME IR MES
Ash Grove skyrius isisteigė 1948 m. ir nors 

dideliu darbu neistengia nuveikti, nes šioje 
■■apylinkėje mažai teturime lietuviu, — tek
stilės fabriko hostelyje gyvena apie 17 ir 
dar vienas kitas privačiai, bet nuo tautiniu 
pareigu neatsiliekame. Nežiūrint i tai, kad 
didžioji dalis skyriaus nariu gyvena hostely
je, bet savos spaudos palaikymui prenume
ruojame net 10 egz. " BL,” Namu Fondo 

-akcijų išpirkta už 15 sv. ir Tautos Fondui 
suaukota 2 sv. 13 šil. Užgimusi lietuviška 
'' Apuoką ’ ’ taipgi pasikviečia i Kosteli apie 
10 egz. Gi P. Girdžiūno ir St. Budrio 
pastangomis gražiai sutvarkytas hostelio 
rajonas ne tik teikia malonia vieta poilsiui, 
bet ir gražiai reprezentuoja mūsų tvarkin- 

;guma.
P. J-tis.

>

MUS APLANKO CENTRO 
ĮGALIOTINIS

Keletas dešimčių, kupinu energijos ir 
ištvermes, lietuviu gyvename Rugby prov. 
YELVERTOFT bažnytkaimy. Štai birželio 
21d. mums maloni staigmena,—mus 
aplanko centro igaliotinis rašytojas F. 
Neveravičius ir padaro pranešima sąjungos 
reikalais. Ypatingai pranešėjas akcentavo, 
kad tik tvirtas organizuotamas ir susiklau
symas atneš mums ir visai tautai laisva 
rytbju. Pranešimu visi liko patenkinti ir 
apgailestavo, kad taip trumpai tegalėjo pas 
mus paviešėti p. Neveravičius. Šis Centro 
Valdybos žygis itin sveikintinas, panašiu 
pranešimu ir kontakto tarp centro ir skyrių 
jau senai buvome pasigedę.

A. Firinauskas.

DĖL VL ŠLAITO KNYGOS
VI. Šlaito poezijos knyga “ŽMOGIŠKO

SIOS PSALMES” iš Vokietijos, kur ji 
buvo spausdinama, po ivairiu kliūčių jau 
pasiekė kai kuriuos platintojus Anglijoje. 
Dalis užkliuvo muitinėje. Laukiama 'dau
giau prisiunčiant. Norintieji isigyti ar 
platinti rašo K. BARAUSKUI, (Cawdor 
St. Patricroft, c/o E. Armitage & Sons, 
ECCLES, Manchester). Kaina 3 šil.

Tie patys leidėjai, jei bus imanoma, 
pasiryžę išleisti ir daugiau geru knygų. Kol 
kas plane numatyta ir ruošiama' spaudai R. 
SPALIO feljetonu rinkinys “TRYLIKA 
NELAIMIU,” to paties autoriaus novelių 
rinkinys, jumoristinis romanas ir kt. Būtu, 
žinoma, malonu, jei visuomenė ateitu i 
pagalba, pirmoje eilėje susidomėdama jau 
išleistąją ir kritikos gražiai įvertintąją 
knyga — VI. Šlaito psalmių knyga.

ATVIRAS
BLOGA VALIA AR

Labai nustebau perskaitęs praeitos savaitės 
■*' Britanijos Lietuvi ” (26/99 nr), kuriame 
p. F. Neveravičius aštriais žodžiais pasisako 
prieš mane, esą aš skleidžias apie ji melus.

Kadangi aš nesijaučiu pasakęs kam nors 
ka neteisingo arba inkriminuojančio apie p. 
F. Neveravičiu, tai gal p: F. Neveravičius 
malonėtu konkrečiais argumentais įrodyti

‘‘BL’’ skaitytojai, manau, buvo pastebėję 
viena ir kita skelbimą apie įvykstanti 
Nottinghame koncerta-lietuviškojo choro 
krikštynas.

Kaip daugelis kitu, taip ir aš, po virš 
minėtos datos, kiekviename “BL” nume
ryje ieškojau žinutės apie'ivykusi koncertą, 
bet, deja, dar iki šiandien nieko apie tai 
negirdėt. O gal tas koncertas .neįvyko ? Gal 
nepasisekė? O gal choristai išbėgiojo? . . .

Nežinau kodėl, ar popieriaus trūkumas, 
ar asmeniniai reikalai, ar kitakas verčia 
tuos, kurie rasė apie koncertą taip jau 
kukliai apie ji nutylėti.

O i vykis vertas dėmesio ir pagarbos. 
Koncertas buvo puikus ir šis puikumas gimė 
dėka energingu pasišventėliu, pradedant 
organizatoriais, vadovais ir baigiant choris
tais, šokėjais.

Birželio 5d. (pirmąją Sekminių diena) 16 
vai. pradeda rinktis pirmieji svečiai i šv. 
Bernabo katedros sale. Salė kukliai, bet 
gražiai išpuošta. Virš scenos kabo “ROTOS” 
choro simbolis — stilizuota rūta.

Po keliolikos rainučiu salė jau pilna. Be 
vietiniu, daug veidu matyti ir iš apylinkių, 
keletas net i-4 labai toli, tai DBLS atstovas 
P. Bulaitis, vienas lietuvis iš Hullio ir 
keletas iš Coventry, Derby ir kitur. Yra. ir 
anglu. Tarp ju Nottinghamo vyskupas, ir

COVENTRY LIETUVIU*
Prieš vienerius metus steigiant CLSD, kai 

kam atrodė, kad jos paskirtis nevisiems 
vienodai reikalinga, tai po metu veiklos jau 
galime konstatuoti, jog ji yra ir bus svarbi 
kiekvienam, tremtyje ta pati varga nešan
čiam, lietuviui. Visi tie, kuriuos palietė; 
vienokia ar kitokia nelaimė, yra jau pajutę 
jos reikalingumą, o kuriuos ji aplenkč- 
jaučia, kad bendromis jėgomis kovojant 
lengviau nešti gyvenimo sunkumus.

Draugija nariu skaičiumi negausi, bet 
energingo Vald. pirm. A. Gurevičiaus vado
vaujama, nesiriboja vien teikimu materiali
nes paramos, bet pralaužė pirmuosius ledus 
ir aktyviam kultūriniam darbui. CLSD 
šiuo metu leidžia jumoristini laikrašti 
“ Apuokas,” taipgi greitu laiku pradės- 
leidimą ir knygų, pavadintu “ Vargo biblio
tekos ’’ vardu. Visi šie užsibrėžti ir vykdo
mi darbai reikalauja bendru jėgų sukaupimc> 
ne tik iš d-ijos nariu, bet ir iš visoje Angli
joje gyvenančiu lietuviu, nes reikalas eina 
apie lietuviška gyvojo žodžio versme —, 
lietuviška knyga.

Birželio 26. CLSD turėjo metini susirinki
mą. Buvo aptarti reikalai ir nustatytos 
veiklos gairės ateičiai. I valdyba išrinkti :

LAIŠKAS
MESUSIPRA TIMAS?
kam, kada, kur ir ka melagingo esu 
pasakęs apie ji.

Tai padaryti pareiga išplaukia jam ir iš 
to, kadangi p. F Neveravičius paskelbė 
manes apkaltinimą “ Urbi et orbi ” 
(miestui ir pasauliui), bet nedavė realiu 
įrodymu, pasitenkindamas vien abstrakčio
mis sąvokomis.

28.VI. 1949. Kun. P. Kairiūnas. 

katedros klebonas Canon C, Restieux.
Už uždangos pasigirsta mažutis triukšmas 

— tai choristai rikiuojasi krikštui!
Koncerta-krikšto akta atidaro DBLS 

Nottinghamo skyr. pirmininkas VI. Rupin- 
skas. Kviečiami krikšto tėvai: Katedros 
klebonas Canon C. Restieux, Račienė, 
Gelbogienė ir VI. Rupinskas. Garbės sve
čiais pakviečiami: DBLS-gos atstovas P. 
Bulaitis ir St. Kuzminskas. Račienė pado
vanoja choriu lietuviška rūta, išauginta 
Nottinghame. Ilgesne kalba pasako P. 
Bulaitis. Pasirašomas krikšto aktas ir tuoj 
po jo kalba dirigentas V. Untulis.

Jo kalba sujaudina ne viena klausytoja, 
salėje matyti besišluostančiu ašaras. Tai 
mūsų rūstaus gyvenimo vaizdas, mūsų nuo
latiniu pastangų ir kovos už laisve kelias. 
Baigdamas kalbėtojas kreipiasi i chorą, 
klausdamas už ka ir kam jūs visa tai 
darote ? Choras vienbalsiai atsako: ‘ ‘ MES 
VISKĄ AUKOJAME KENČIANČIAI TĖ
VYNEI LIETUVAI ” !

Uždanga nusileidžia, kad tuojau vėl 
pakiltu, ši karta jau “RŪTOS” choro 
koncertui. Mišrus choras dainuoja “ Augo 
kalnely,” “ Ko liūdi, ’ “Oi, oi ” ir “ Sau
lute tekėjo.” Po kiekvienos dainelės gausūs 
plojimai rodo dėkingumą ir susižavėjimą 
klausytoju. Po trumpos pertraukos scenoje

SAVIŠALPOS D-IJA
Ant. Gurevičius, A. Goberis, V. Mikuckis, 
J. Vinciūnas ir J. Kazlauskas. I revizijos 
komisija: V. Jarutis, Mašanauskas ir 
Rumšą. .

Linkėtina ir toliau taip gražiai darbuotis 
d-ij'os nariu ir visu lietuviu gerovei.

V. D. Vyturėlis.

Prancūzas Pascal’s tvirtino, jog žmogus 
be krikščioniu Dievo esantį kažin kokia 
kreatūra.

Ta minti dar aiškiau išdėstė naujojo 
pagonizmo pranašas ir “ antžmogiu ’’ 
auklėtojas F. Nietzsche :

— Žmogus pasiliko gyvuliu, gyvuliu be 
palyginimo, išskyrimo ir apribojimo; jis, 
kuris sename savo tikėjime buvo beveik 
Dievas . . . Dabar jo kelio pradžioje stovi 
beždžionė kartu su kitais žvėrimis ir reikš
mingai rodo dantis . . .

Toliau F. Nietzsche pažymi, jog gale 
“ stovi paskutinio žmogaus ir laidotuvminko 
karstinė urna ” ir pranašauja :

— Ateis valanda, kada išminčius ir žvėris 
susiartins ir sukurs nauja tipą (Rinktiniai 
raštai, VII, 332 psl.).

Paskutinio karo metu mes patys ne tik 
pamatėme, bet ir patyrėme, kaip atrodo tas 
naujasis tipas, tas sužvėrėjes žmogus. Jis 
eina viską naikindamas: ir valstybės, ir 
tautas, ir šeimas, ir tikėjimą, ir morale, ir 
teisingumą, ir bet kokia vilti. Jo nuomone, 
viskas turi būti palenkta ne asmeniui, bet 
klasei. Dėl tariamo klasės gerbūvio gali 

jau šokėjai. Šokamas “ kalvelis ” ir 
“ Mikita.” Visa taip gražu, sava, tartum 
filmą slenka vaizdai, — štai vėl prieš akis 
vyru choras. Girdime liaudies daina 
“ Pupos,” “ Plaukia Nemunas ištvinęs,” 
kuri palydi smarkus plojimas, bet choras 
kuklus ir vos tik truputi aprimus pradeda 
“ Ramovėnu marša.” Plojimai nerimsta ir 
kaip gaila, — uždanga jau vėl leidžiasi. 
Grižta šokėjai. Išpildomas “Suktinis” ir 
“ Lenciūgėlis.” Šokiai išpildomi švariai, 
sukelia malonu pasigerėjimą. Salė triukš
mauja, nebeužtenka plojimu, daug girdisi 
nekantriu trypimu, prašančiu dar ir dar 
kartoti, bet šokėju išsikviesti pakartojimui 
nepasiseka. Ir paskutinį karta uždangai 
pakilus matome vėl mišru chorą, kuris 
išpildo “ Per tamsia naktele,” “ Oi kas 
sodai,” “ Julija,” ypač karštai palydyta, ir 
baigiarfias koncertas daina “ Mišku gėlė,” 
kuri, tarsi, nuneša visu mintis i toli palikta 
tėvyne . . . Ovacijoms aprimus, choras jau 
gieda anglu ir Lietuvos himnus, uždanga 
pamažu leidžiasi. Koncertas, puikus ir 
nusisekęs, baigtas.

Po minutės choristai ir šokėjai susilieja su 
publikasveikinimai, linkėjimai ir karšti 
ranku paspaudimai pasitinka kiekviena. 
Nuotaika iškili ir maloni. Visi junta, kad 
savo darbu šie pasiryžėliai davė daug to, 
ko mes taip stokojame kasdienėje pilkumoje, 
be ko mes nemokėtume gyventi, kas mums 
yra taip artima ir miela.

Dar po valandėlės visi pradėjo skirstytis, 
susitardami netolimoje ateityje vėl susitikti 
ir kartu su lietuviškos dainos garsais skristi 
ten toli, nors mintimis, kur kenčia pavergta 
musu brangi tėviškėlė.

Chorams dirigavo V. UNTULIS, šokiams 
vadovavo ir paruošė — O. LINGAITYTE, 
akordeonu pagrojo J. Cepinskas.

Romualdas.

būti- naikinami ūkininkai, inteligentai, 
darbininkai, seneliai ir vaikai.

Iš Vatikano pranešama, jog komunistai 
Bažnyčia pasirinko savo puolimu tikslu, nes 
Ji priešinasi raudonam totalizmui taip, kaip 
1900 metu atgal Bažnyčia priešinosi romėnu 
imperatoriams.

Aišku, tačiau, kad be tikėjimo nyksta 
žmogus.

Netekes gėrio ir tiesos meilės, žmogus be 
religijos netenka savo išskirto vaidmens 
žemėje. Kaip ilgai žmogus mato Dieva savo 
gyvenimo centre, taip ilgai turi pagrindo 
skaitytis visu kūriniu vainiku, netgi Dievo 
vaiku.

Kristaus įpėdinis, pirmasis Šv. Tėvas 
Petras, veda tokia paralele tarp dvejopiu 
žmonių:

— Nes kas nori mylėti gyvenimą ir geru 
dienu matyti, tegu sulaiko savo liežuvi nuo 
pikto, ir tegul jo lūpos nekalba vyliaus; 
tegul jis nusigręžia nuo pikto ir tegul daro 
gera, tejieškai ramybės ir tegul ja seka; nes 
Viešpaties akys ant teisiųjų, ir Jo ausys 
klausosi ju maldų; bet Viešpaties veidas 
prieš darančius pikta . . .

PAMALDOS
MANCHESTER, Sister of Notre Dame 

koplyčioje (Bignor St.) lietuviams pamal
dos liepos 17 d., 10,30 vai.

Aš sukursiu ja iš muzikos mėnesienoje ir 
palaistysiu savo širdies krauju. Ir visa, ko 
aš už tai paprašysiu, tai, kad tai būtu tikrai 
ištikima meilė, nes meilė yra išmintingesne 
už filosofija, nors ir ji yra išmintinga, ir 
galingesnė už paraka, nors ir jis yra galin
gas. Ugnies spalvos yra jos sparnai ir 
kūnas jos yra ugnies. Jos lūpos yra saldžios, 
kaip medus, ir jos kvapas, kaip deginti 
kvepalai.

Studentas žiūrėjo aukštyn nuo žolės ir 
klausėsi, bet jis negalėjo suprasti, ka jam 
pasakojo lakštingala, nes jis težinojo daly
kus, užrašytus i knygas.

Bet ąžuolas suprato ir jam buvo liūdna, 
nes jis labai mylėjo mažaja lakštingala, 
susisukusia lizdą jo šakose.

— Pasuok man paskutine suoka,—su
šnabždėjo jis, — aš būsiu labai vienišas, kai 
tu išvyksi.

Ir lakštingala suokė ąžuolui, o jos balsas 
buvo kaip vandens čiurlenimas sidabriniame 
inde*.

Kai ji baigė savo suoka, studentas pakilo 
ir išsiėmė užrašu knygute ir paišeli iš 
kišenės.

— Ji turi forma, — kalbėjo pats sau, 
eidamas per miškeli, — kurios jai negalima 
užginčyti, bet ar ji tai jaučia? Bijau — ne. 
Ištikruju, ji, kaip dauguma menininku, yra 
be jokio nuoširdumo: ji niekada nepasiau
kotu dėl kitu. Ji galvoja tik apie muzika, 
o kiekvienas žino, jog menas yra savymeilis. 
Dar reikia pridurti, jog ji turi truputi puikiu 
gaida savo balse. Kaip gaila, kad ji nieko 
negalvoja ir nedirba nieko naudingo, — jis 
iejes i kambarį atsigulė i savo skurdžia 
lovele ir pradėjo galvoti apie savo meile, o 
po kurio laiko užmigo.

Mėnuliui pradėjus šviesti danguje, lak
štingala atskrido prie raudonos rožės kero ir 
prisiglaudė prie spyglio. Visa naktį ji suokė 
prisiglaudusi krūtine prie jo, ir šaltas krista
linis mėnuo palinko žemyn ir klausėsi. Visa 
nakti ji suokė ir spyglys smigo gilyn ir gilyn 
i jos krūtine ir jos kraujas varvėjo iš jos.

Pradžioje ji suokė apie meile jaunuolio ir 
mergaitės Širdyse. Ir ant aukščiausios kero 
šakelės mezgėsi nuostabus rožės žiedelis, 
lapelis paskui lapeli, kaip suoka paskui 
suoka. Šviesus jis buvo pradžioje, kaip 
migla virš upės. Šviesus, kaip ryto žingsniai 
ir sidabrinis, kaip aušros sparnai. Kaip 
rožės atspindis sidabriniame veidrodyje, 
kaip rožės šešėlis vandens paviršiuje, — toks 
buvo žiedas, pražistantis ant aukščiausios 
kero šakelės.

O keras reikalavo lakštingala glaudžiau 
prisispausti prie spyglio.

— Spauskis glaadžiau, mažoji lakštingala,
— reikalavo keras, — arba ateis diena ir 
žiedas nebus baigtas.

Ir glaudėsi lakštingala glaudžiau prie 
spyglio, vis garsiau ir garsiau skambėjo jos 
suoka, nes ji suokė apie kančia vyro ir 
mergaitės sielose.

Švelnus gvazdiko rausvumas sunkėsi i 
rožės lapelius, lyg rausvumas sužadėtinio 
skruostuose, bučiuojant sužadėtines lūpas. 
Bet spyglys dar nebuvo pasiekęs jos širdies 
ir žiedo širdis vis dar buvo Šviesi, nes tik 
lakštingalo širdies kraujas galėjo raudonai 
nudažyti žiedo širdi.

Ir keras vėl reikalavo lakštingala glau
džiau spaustis prie spyglio.

— Spauskis glaudžiau, mažoji lakštingala,
— reikalavo keras, — arba ateis diena ir 
žiedas nebus baigtas.

Lakštingala prisiglaudė dar glaudžiau prie 
spyglio ir spiglys palietė jos širdi, ir smarkus 
skausmas pervėrė ja. Aštresnis ir aštresnis 
darėsi skausmas, gaivališkau ir gaivališkiau 
skambėjo jos suoka, nes ji suokė apie meile, 
tobulesne už mirti, apie meile nemirštančia 
kapuose.

Ir nuostabus žiedas pasidarė raudonas, 
kaip saulėtekis rytuose.. Raudonas buvo 
žiedo vainikas ir raudona, lyg rubinas, jo 
širdis.

Bet lakštingalos suoka vis silpnėjo, jos 
maži sparneliai pradėjo virpėti ir vaizdai 
ėmė vaidentis jos akyse. Silpniau ir sil
pniau skambėjo jos suoka ir ji jautė kažkokį 
smaugimą gerklėje.

Ir tada prasiveržė jos paskutinė suoka. 
Blyškus mėnuo girdėjo ja ir jis, pamiršęs 
leistis žemyn, lūkuriavo danguje.

Raudonasis žiedas girdėjo ja ir visas 
drebėjo ekstazėje ir atsklaidė savo lapelius 
šaltame ryto ore. Aidu prasiveržė ji i pur
purines aukštumas ir pabudino miegančius 
piemenis iš j u sapnu. Ji p’aukė upiu 
nendrėmis ir nešė ganda i pačia jūra.

— Žiūrėk, žiūrėk ! — sušuko keras. — 
Žiedas dabar jau baigtas, — bet lakštingala 
neatsakė, nes ji gulėjo aukštoje žolėje 
negyva ir spyglys buvo jos širdyje.

Kaip tik dabar studentas atidarė langa 
ir apsidairė.

— Kokia didelė laimė ! — sušuko jis. — 
Raudona rožė 1 Aš niekuomet nemačiau 
tokios rožės savo gyvenime. Ji yra tokia 
Ipuiki ir aš manau, ji turi ilga lotyniška 
varda, — ir jis pasilenkė ir nuskynė ja.

Tada jis užsidėję skrybėlė ir, nešinas rožės 
žiedu, nuskubėjo i profesoriaus namus.

Profesoriaus duktė sėdėjo tarpduryje ir 
vyniojo mėlyna šilką ant špūlės,' o jos 
mažutis šunelis gulėjo prie jos kojų.

— Jūs sakėte šoksite su manimi, jei jums 
atnešiu raudona rože, —-.prašneko studentas. 
Čia yra raudoniausia rožė pasaulyje. Jūs ja 
prisisegsite vakare ties širdimi ir, kai mes 
abu šoksime, ji tau pasakos, kaip tave 
myliu.

Bet mergaitė susiraukė.
— Aš bijau, ji netiks prie mano suknelės,

— atsakė ji,—beto, Camberleno giminaitis 
yra man atsiuntęs tikru brangenybių, ir 
kiekvienas žino, kad ■ brangenybės kainuoja 
daugiau už gėlės.

■“—■ Gerai, duodu žodi, tu esi labai nedė
kinga mergaitė, — pareiškė studentas piktai 
ir nusviedė rože i gatve, kur ji ikrito 
pravėžon, ir vežimo ratas persirito per ja.

— Nedėkinga ! — atsiliepė mergaitė. — Aš 
pasakysiu, tad tu esi storžievis, ir, beto, kas 
tu esi? Tik studentas. Aš nenoriu tikėti, 
kad tu turėtum batelius su sidabrinėmis 
sagtimis, kaip Camberleno giminaitis turi,
— ir ji atsistojo ir iėjo i kambarį.

— Koks kvailas daiktas* yra meile, —■ 
kalbėjo studentas, eidamas i namus. — Ji 
nėra net pusiau tiek naudinga, kiek logika, 
nes ja nieko negalima irodyti, ir ji visada 
pasakoja apie tai, kas negali ivykti, ir 
vykdo tai, kas nėra teisinga. Tikrumoje ji 
yra tikrai nepraktiška ir kadangi šiame 
amžiuje būti praktišku yra viskas, aš vėl 
grišiu prie filosofijos ir studijuosiu metafi
zika.

Ir jis sugrižo i savo kambari, išsitraukė 
didele dulkėta knyga ir pradėjo skaityti.

Verte — J. BIRŽYS.
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PASAULYJE
ROMA. Žiniomis 

Rumunijos vyskupai 
\ patalpinti i kalėjimus.

iš Vatikano, visi' 
jau yra suimti ir

OTTAVA. Kanadoje rinkimus i Federa- 
lini Parlamenta laimėjo liberalai, iš 262 
atstovu jie pravedė 191. Liberalu partija jau 
14 metu valdo Kanada.

PRAHA. Slovakijoje kilo ūkininku 
neramumai, kada policija norėjo suimti 
kunigus, kurie buvo perskaitė arkivysk- 
Berano laiška bažnyčiose. įvestas karo 
stovis. Vyksta masiniai suėmimai. Suimtas 
ir Apaštališkojo Sosto charge d’affaires ’-un. 
Verolini, kuris kaip tik metu lankė Slo
vakija, 
___________________________

(atkelta, iš 2 pusi.) 
atveju tai daroma nesąmoningu plepūnėliu, 
kurie neturi pilnos nuovokos ka jie daro ir 
kam pasitarnauja, bet atskirais atvejais, 
neabejotinai, turime reikalo su bolševikiniais 
agentais. Tai irodo bolševikinio radijo 
pranešimu smulkmenos apie dabartines 
šmeižiamųjų asmenų gyvenimo sąlygas, o 
taipgi, pav. visu tam tikros lietuviškos 
kolonijos nariu aptarimas, nurodant, kur 
kieno giminės išemigravę, kaip jis panau
doja uždirbtus pinigus ir pan.

Tie faktai, aišku, neturi mus susargdinti 
kita sunkiai pagydoma liga-vienas kito 
įtarinėjimu esant svetimu agentu. Ne, To 
nereikia, bet mes patys turime blaiviau 
žiūrėti i gandonešius, kada reikia reaguoti 
ir, aišku, jie liausis tai dare. Bet šiaip ar 
taip visdėlto tenka su dideliu pasibiaurėjįmu 
žiūrėti i asmenis, kurie šmeižia kitus lietu
vius. Suvedus viską i krūva, pasidaro 
aišku, kad ir sąmoningieji ir nesąmoningieji 
šmeižtu skleidėjai dirba vienodai ne lietu
viško reikalo naudai, bet pila vandeni ant 
priešo malūno ratu.

JEIGU TURIMA apie kuri asmenį tikrai 
kompromituojančios ir įrodomos medžiagos, 
jeigu toji medžiaga yra tiek rimta, jog 
kalbamaji asmenį stato i tikra šešėli, kaip 
lietuviškos politinės emigracijos nari, 
patiekime ja mūsų tremties kompetentin
giems organams ir jie padarys išvadas. Bet 
plepalams ir iš piršto išlaužtiems "faktams” 
turime padaryti gala.

IŠSIKIRKP IR PASILAIKYK! Jei jis tau nereikalingas, pasiusk ši skelbimą 
draugui, kuris tau bus dėkingas.

ANGLU KALBOS STUDIJOS
yra lengvos, jei naudosi moderniškus vadovėlius specialiai paruoštus žinomu 
mokytoju užsieniečiams.

C. E. Eckersley :
ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS, Book 1 — 3/6, Book II

— 3/6, Book III — 4/-, Book IV — 5/-. Persiuntimas 4d. už. knyga.
AN EVERYDAY ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (vadovėlis 

pradedantiems). Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
A MODERN ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (pažengusiųjų 

kursas, tiems, kurie jau turi pradžia). Kaina 3/9. Persiuntimas 4d.
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR FOR FOREIGN STUDENTS. Kaina 3/6. 

Persiuntimas 4d.
BRIGHTER ENGLISH (trumpos apysakos, poemos ir eil). Visiškam kalbos 

naudojimui. Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
ENGLAND AND THE ENGLISH (vadovėlis pažengusiems mokiniams). Kaina 

5/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and Hz. Kauf mann :

A COMMERCIAL COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (įstaigos tvarka, 
komerciniai metodai ir papročiai, saskaityba, prekybos organizacija ir anglu 
komercinė korespondencija). Kaina 7/6. Persiuntimas 6d.

C. E. Eckersley and L. C. B. Seaman:
PATTERN OF ENGLAND (naujausias vadovėlis pažengusiems mokiniams). 

Book I — 6/-, Book II — 6/-. Persiuntimas kiekvienos po. 6d.
J. T. Fitikides:

COMMON MISTAKES IN ENGLISH (nurodo, kaip išvengti klaidu kalbant ir 
rašant angliškai). Kaina 2 / 9. Persiuntimas 4d.

A. J. IVorral:
ENGLISH IDIOMS FOR FOREIGN STUDENTS (Išsireiškimu paaiškinimas ir 

nurodymai kaip juos naudoti pasikalbėjimuose). Kaina 2/6. Persiuntimas 4d.
W. Stannard Allen:

LIVING ENGLISH STRUCTURE (Svarbus vadovėlis pamokantis anglu kalbos 
sakiniu konstrukcijos). Kaina 6/6. Persiuntimas 6d.

* C. Miller :
A GRAMMAR OF MODERN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS. Kaina 

5/-. Persiuntimas 4d.
Brian Kelly:

AN ADVANCED ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (vadovėlis 
žymiai pažengusiems mokiniams). Kaina 8/-. Persiuntimas 6.

Max Bellows:
ENGLISH-GERMAN DICTIONARY (moderniškas vokiškai-angliškas ir angliš- 

kai-vokiškas žodynas, irištas drobėje). Kaina 12/6. Persiuntimas 9d.
TIEMS, KURIE NAUDOJA LENKU KALBA REKOMENDUOJAME:

C. E, Eckersley and M. Corbridge-Parkaniowska : ESSENTIAL ENGLISH FOR 
POLISH STUDENTS (įvedamasis kursas pradedantiems, su lenkiškas 
paaiškinimais ir pastabomis).. Kaina 12/-. Persiuntimas 4d.

Persiuntimo mokestis sumažėja pusiau, jei užsisakoma penkios ar daugiau knygų. 
Jei norima, kad knygos būtu siųstos registruotu paštu papildomai pridekite 4 
penus. Visos šios knygos yra siunčiamos ir i Vokietija, Prancūzija ir kitus 
kraštus ir tuo atveju persiuntimo mokestis padidėja 4 penais.

UŽSAKYMUS, kartu su mokesčiu už knygas ir persiuntimą, siuskite:

•THE VISTULA PRESS LIMITED

449, Oxford Street, London, W. 1

________________ 1949, liepos 8.

LIETUVIU ŽURNALISTU SUVAŽIAVIMAS 
LONDONE

ŠUVAŽIAVIMA APLANKO J. E. LIETUVOS MINISTERIS B. K. BALUTIS 
EILĖ SVEIKINIMŲ /R KŪRYBINGO SUVAŽIAVMO DVI DIENOS. IŠRINKTA 
VALDYBA: PIRMININKAS K. OBOLĖNAS, SEKRETORIUS—F. NEVERA

VIČIUS IR IŽDININKAS—S. KUZMINSKAS

Liepos antra diena, DBLS centro būs
tinėje Londone, susirinko gražus būrys 
Britanijoje gyvenančiu lietuviu laikrašti
ninku, užsibrėžė sau tikslai—pps varstyti 
organizuoto darbo galimybes.

Šuvažiavima atidarė Liet. Žurnalistu 
S-gos įgaliotinis F. Neveravičius, sveikin
damas susirinkusius kolegas i pirmąjį 
plunksnos darbuotoju šuvažiavima ir trum
pai nusviesdamas šio suvažiavimo paren;- 
ginio istorija. F. Neveravičius pateikdamas 
darbotvarke pabrėžia, kad šio suvažiavįjno 
kompetencijoje yra spręsti : ar steigti 
visiškai savita, nepriklausoma, organizacija 
pagal šio krašto sąlygas, ar pagal veikian
čius jau Žurnalistu S-gos įstatus, steigti 
Žurnalistu S-gos skyrių.

Po atidaromosios kalbos seka sveikini
mai., Pirmas šuvažiavima sveikina IDBLS 
Centro Valdybos pirmininkas P. B. 
Varkala, savo kalboje akcentuodamas, kad 
spauda yra neabejotinai visuomeninės 
opinijos gaivintoja ir formuotoja, gi žur
nalistai yra tos spaudos kūrėjai. Jam 
malonu sveikinti žurnalistus, taip gausiai 
susirinkusius iš visos Anglijos, ir linkėti 
jiems sėkmingai išspręsti pasistatytuosius 
uždavinius ; kviesdamas šuvažiavima paliesti 
visas spaudos problemas, kokios yra šiuo 
metu Britanijos lietuviu gyvenime, kad 
bendroje talkoje lengvesnis būtu ju 
išsprendimas.

I šuvažiavima atvyksta Lietuvos Mini- 
steris Londone p. Balutis, lydimas Pasiun. 
Patar. p. Balicko. Po trumpo pasisveiki
nimo, Ministeris pasako sveikinamąja 
kalba, kurioje išreiškia džiaugsma, kau 
vėl turis progos atsidurti savųjų plunksnos 
darbuotoju susirinkime, kuriems jaučias 
nemažai sentimentu, nes ir pačiam Mini- 
steriui per ilga metu eile teko būti akty
viuoju spaudos'darbuotoju. Ministeris džiau
giasi graži* darbo pradžia, o ypatingai 

suvažiavusiuju skaičiumi. Sis suvažiavimas 
yra istorinis Britanijos lietuviu gyvenime. 
Tai pirmas suvažiavimas seniausioje lietu
viu išeivijos kolonijoje. Iškėlęs lietuvio 
žurnalisto pareigas, Ministeris įsakmiai 
pabrėžė ir atsakomybe, nes toji atsakomybė, 
kaip viešosios nuomonės formuotojo, nei.-, 
tai yra didesnė pačiu šios visuomenės 
lyderiu. Baigdamas Ministeris linkėjo suva- 
žiavmui gražiausios kloties darbuose ir 
vaisingo įsijungimo i lietuviškos spaudos 
puslapius, kad spauda susiinteresuotu masės 
ir ja pamiltu.

Toliau seka sveikinimai raštu. Po ju ren
kamas darbo prezidiumas. Pirmininkauti 
išrinktas kun. Kuzmickis ir sekretoriauti 
— K. Barauskas. Išrenkama ir rezoliucijų 
komisija: Vyt. Izbickas, M. Silkaitis ir J 
Laumakys.

Vykdoma darbotvarkė.
Suvažiaviman atvyksta, nesenai iš Vokie

tijos atvykęs i Britanija pasisvečiuoti.

DOVANU PAK1ETAI
JUSU DRAUGAMS IR GIMINĖMS 

EUROPOJE
♦

PK. "DUOFOLD” PARKER parkeris 
oro paštu .................................................. 30/-
NS. NYLON STOCKINGS eksportinės 
kokybės, įvairiu dydžiu, oro paštu 13/6 
M/1. FLANNEL (tamsiai pilkos spalvos) 
vyru įr moterų rūbams, 3 jardai £3.0.0 
M/2. WORSTED FLANNEL, pilkos 
spalvos, vyru ir moterų rūbams, 3 
jardai .................................................. £4.5.6
AIRISK. ANGLIŠKAS IR AIRIŠKAS 
MILAS kostiumams, apsiaustams (vy
rams ir moterims), 3| jardu

nuo £3.18.6 iki £5.15.6 
C/3. POLO, veluras moterų apsiaustams 
(mėlynas), 3 jardai ........................ £2.9.6
CH/6. LIUKSUSINIAI PAMUŠALAI, 
eksporto kokybe, moterų paltams ‘ (5 
skirtingu spalvų), 3 jardai .......  £6.18.0
T/3. 5 sv. CEILONO ARBATOS ... 40/- 
2/SA. 1 svaras kavos, 2 svarai kako, 
1 sv. šokolado, 2 sv. uogienes, 1 sv. 
omaru ...................................................... 40/-
3/SA. 1 sv. kavos, 1 sv. saldainiu, 2 
sv. kakao, 1 sv. šokolado, 2 sv. 
uogienės .................................................. 40/-
5/SA. 4 sv. kumpio ............................. 37/6
6/SA. 1 sv. kavos, 2 sv. kakao, 2 sv. 
dėžutė ananasu ar aprikosu, 1 sv. šoko
lado, 1 s v. džiovintu vaisiu ............ 39/6

Katalogai siunčiami pareikalavus.

FREGATA LTD.
Section “O"

11, GREEK STREET, LONDON, W.1

----- --------- S K ELBIMAI---------------
TAUPYK TABOKA! Papirosinės gilzės. 
1 -dėžutė 500 št. kainuoja 5 šil. Mašinėlė 
kontinentinio tipo — 2 / 6, toki pat angliško 
tipo — 1/-. Persiuntimas paštu iki 4 dėžu
čių — 1 /6. P-B SUPPLY CENTRE LTD. 
2, Albert Gate, London, S.W.l.
Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka ivai- 
riusmediciniškus analizus kraujo (Waser- 
manuo ir Kahno metodais) šlapumo (ir 
nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir 
1.1. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2. 
GLA 8776. Taipgi ir paštu.
3 kepalai ruginės duonos po 3 ir 3 / 4 svaro 
kiekvienas tuojau gali būti išsiųsti i provin
cija, gavus pašto orderiu 7/-. SLOANE 
GREENGROCERY, 69, Lower Sloane St., 
London, S.W.l.
Tikslius vertimus iš ivairiu kalbu atlieka 
H. H. URBAN (buv. advokatas Katovi- 
cuose), 15, Redcliffe St., LONDON, S.W.10 
Telef. FRE 8110.
Prašomas atsiliepti Matukaitis Vladas, 
Buneika Vincas ir kiti pažįstami. Rašyti 
šiuo adresu — K. Kolosovas, Harley Miners 
Hostel, Wentworth, Nr. Rotherham.
APUOKAS palinksmins jauna ir sena! 
Užsakykite 38, Melville Road, Coventry.
DBLS LONDONO ! SKYRIUS 
š.m. liepos 16 d. 7 v.v.

Lietuviu Klube (345a, Victoria Park 
Road, London, E.9) 

rengia
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ

Programoje: paskaita, St. Lauciaus 1 veiks, 
vaizdelis PASLAPTINGOJE ZONOJE.

, Po programos Šokiai.

Skautu Vadovas dr. Čepas, kuris trumpais, 
bet šiltais žodžiais pasveikina šuvažiavima.

Organizaciniu klausimu, po ilgesniu dis
kusijų. prieita Sprendimo, kad įkuriamas 
Lietuviu Žurnalistu S-gos skyrius Britani
joje, atitinkamai modifikuojant LZS 
įstatus, pritaikant juos prie vietiniu sąlygų.

Išsprendus įstatu klausima, renkami, 
skyriaus organai : Valdyba, Revizijos. 
Komisija ir Garbės Teismas. Slaptu bal- 
savim i i Valdyba išrinkti : F. Nevera
vičius, St. Kuzminskas ir K. Obolėnas. I 
Garbės Teismą—kun. J. Kuzmickis, S- 
Laucius ir K. Barauskas-Barėnas. Revizi
jos Komisijon- inž. V. Izbickas, J. 
Laumakys ir M. Silkaitis.

Seka “ Britanijos Lietuvio” redaktoriaus 
A. J. Kaulėno pranešimas laikraščio klau
simu, su kai kuriais pasiūlymais bei sugesti
jomis dėl ateities. Po nuoširdžiu diskusijų 
prieita tokiu išvadų : laikraščio turini tektų 
paįvairinti ir palengvinti. Talpinti daugiau 
trumpu žinių bei lengvesnio ir nuotaikinges- 
nio pasiskaitymo dalyku. Redakcin, *• 
Kolegijos vardu A. J. Kaulėnas dėkoja uz 
pastabas ir patikina, kad bus daroma vis
kas, kad iškeltosios mintys liktu įgyvendin
tos. Tuo pirmoji suvažiavimo diena n 
baigiama.

ANTROJI SVĄZIAVIMO diena prasi
deda pusiau dėvyniu. Pirmininkauja St. 
Kuzminskas. Suvažiavimas priima galutina 
įstatu redakcija ir išklauso Rezoliucijų 
komisijos pasiūlytas rezoliucijas. Inešes kai 
kurias pataisas-, suvažiavimas priima šias 
rezoliucijas : a) Žurnalistu Sąjungos 
Centro Valdybai, b) Pavergtųjų Europos 
Tautu Laisvųjų Žurnalistu S-gai, c) 
Pavergtųjų Rytu Europos kaimyniniu 
tautu žurnalistams ir d) Visiems kovojan
tiems už Lietuvos laisve lietuviams žurna
listams fremtye ir Sibire.

Klausimu ir sumanymu aptarime, tarp 
kitu klausimu, paliečiamas ir Kultūros 
Fondo skyriaus steigimo reikalas.

Darbotvarkei išsisėmus, suvažiavimo pir
mininkas St. Kuzminskas dėkoja visiems už 
atlikta rimta darbu, prašo nepamiršti savu 
įsipareigojimu lietuviškai spaudai. Tuo 
suvažiavimas ir baigiamas.

Išrinktoji ŽS Skyriaus Valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai : Pirmininkas K. 
OBOLĖNAS, Sekretorius — F. NEVERA
VIČIUS ir Iždininkas—St. KUZMINS
KAS.

Sat. Balėnas

MANCHESTERIO LIETUVIU 
MENO ANSAMBLIS

liepos 9 d. šeštadieni, ruošia puiku 
ŠOKIU VAKARA. Pradžia 6,30 vai. 
Vakaro vieta: Cheethamhill Public Hali 
(CheethamhilI Rd.), netoli Lietuviu 
Klubo. VAKARO metu bus skrajojan
tis paštas ir kiti įvairumai. įėjimas 2 
šil.

RENGĖJAI.

Pramokome angliškai. Tęskime mokslą ar 
naujai pradėkime. Isigykime Anglijoj ir 
anglu-saksu kraštuose pripažįstamus kvali
fikacijų pažymėjimus. Sunaudokime turima 
laisvalaiki mokydamiesi. Supažindinu su 
geriausiais Anglijoje už akiu mokymo insti
tutais. Didžiuliai prosptektai VISAI VEL
TUI. Gausite tuoj paraše man. Mokslas 
anglu kalba. Rašykite aiškiai pažymint 
varda-pavarde, adresa ir kokioj sryty norite 
specializuotis (įvairios inžinerijos srytys, 
automobiliai, įstojimas universitetan, aero
nautika, elektra, radijo, ištaigu profesijos ir 
1.1.). Susirašinėjimo išlaidoms padengti 
prašau pridėti 1 šil. pašto ženklais.

A. MOLIS
11, Fairfield Rd., Toller Lane, 

BRADFORD, Yorks.

MANCHESTERIO LIETUVIU 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Manchesterio Lietuviu Klubo Valdyba 
liepos 10 d. punktualiai 3 vai. Klubo 
patalpose šaukia visuotini nariu susi
rinkimą. Tai bus pirmas susirinkimas, 
kai Klubas isigijo naujas patalpas ir 
dirba jose. Susirinkimas labai svarbus, 
todėl nariai kviečiami gausiai daly
vauti. Klubo adresas: “ Arncliffe,” 
121, Middleton Rd., Crumpsail, Man
chester 8. Iš Cannon St. pasiekiamas 
autobusais 59, 59x ir 4. Išlipti prava
žiavus Belmont Hotel ir paėjėti kelis 
žingsnius atgal.

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