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GINKLUS KALANČIU IR PARAKA GAMINANČIU DIRBTUVIŲ DŪMTRAUKIAI VIS LABIAU RŪKSTA
ŠV. TĖVO ŽODIS

šventasis Tėvas, pradedamas šventuo
sius metus, pasakė kalbą. Jį buvo per 
radiją perduota 23 kalbom. Jis nurodė, 
kad šventieji Metai bus pasauliui dvasi
nio atgimimo metai. Visi pasaulio žmo
nes yra Bažnyčios vaikai ir del to tie, 
kurie norės grįžti i savo tėvu tikėjimą, 
bus išskėstomis rankomis sutikti. Pasau
lio, kaip ir paskiro žmogaus gyvenimas, 
pilnas klausimu. Jie butu lengvai išprę- 
stl, jei visi žmones sveikai ir humaniš
kai i gyvenimą žiūre tu.

TRUMANAS APIE PABĖGĖLIUS

Prezidentas Trumanas .Kalėdų šven
tes proga, tradiciniu žodžiu per radiją 
kreipėsi i Amerikos gyventojus, sakyda
mas : atsiminkite tūkstančiu tūkstan
čius benamiu pabėgėliu visam pasauly; 
atsiminkite benames šeimas, kurios se
niau buvo laimingos, gyvedamos save 
namuose ir j u vaikus, kurie jau nepa
žįsta savo namu židinio.

E. V. W. NEBLOGI DARBININKAI

Užsieniečiai darbininkai D. Britanijoje 
patenkinti darbo sąlygom ir atlyginimu, 
pareiškė Darbo Ministerijos pareigūnas. 
Iš 86.000 EVW, kurie i ši kraštą atvyko 
nuo 1947 m., tik 2.000 buvę atgal grąžin-
i. EVW yra Įdarbinti: žemes ūky—30.000 
;ko-tAea augliu kaoy-s.
lose—11.000. namu ūky—15.000 ir dalis 
itose ūkio šakose. Darbdaviu atsiliepi

mai apie užsieniečius esą geri.. Jie gauną 
atlygininją už darbą, kaip britai darbi
ninkai. Daugiau EVW nebus gabenam i. 
Naujai atvykusieji sudarą tik mažą dali 
to britu skaičiaus, kuris iš Britanijos iš
emigravo. Pav. 1948 m. iš Britanijos išvy
ko 157.000 britu, kuriu 133.000 i Britu šei
mos kraštus, o 19.000 i JAV.

INDONEZIJA - RESPUBLIKA
Ilgai trukusios Olandu ir Javos veikė

ju derybos sėkmingai baigėsi. Prieš 
Naujus Metus, tuo pačiu laiku, Amster
dame ir Batavijoj paskelbtas naujos res
publikos gimimas. Indonezija bus 
jungtiniu valstybių respublika. Jos di
dysis miestas, kuris iki šįol buvo vadi
namas Batavia, pervardintas Jokarta. 
Naujosios respublikos vėliava bus iš 
dvieju spalvų — raudonos ir baltos.

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS

Nepaprastą sensaciją Amerikoje šu
kele vienas žurnalas, paskelbęs, kad 
prieš pusantrų metu pasirodę skraidan
čios lėkštės yra iš kitu planetų pasiustos. 
Esą Marse, ar kitoje kurioje planetoje, 
gyvena protingos būtybes ir jau .175 me
tus bandančios pasiekti musu planetą. 
Straipsnis buvo taip įtikinami parašy
tas, kad JAV aviacijos vadovybe turėjo 
išleisti specialu komunikatą ir Įsakmiai 
visas prielaidas, moksliškai grindžiant, 
užginčyti.

GANDAI DEL BRITU PARLAMENTO 
RINKIMU

Greitas min. pirm. Attlee iš šventiniu 
atostogų grįžimas davė progą gandams 
del nauju parlamento rinkimu laiko 
nustatymo. Spėliojama, kad naujojo par
lamento rinkimai įvyksią vasario men. 
gale arba kovo pradžioje.

Jo Ekselenciją Ministeri

B. K. BALUTI
70 metu amžiaus sukakties proga sveikiname ir linkime ateityje sėkmingai 
vadovauti mums kovoje už Laisvę, o taip pat ir asmenines geroves.

DBLS-gos Castlemans skyrius.

(MUSU BERLYNO KORESPONDENTO)

Pasauliui seniai nei a paslaptis, kaa 
šimtai tūkstančiu Rytu Vokietijos gyven. 
toju, „Arbeitsamtu“ įpareigoti, atlieka 
prievartos darbas ne vien tik Aues ura
no rados kasyklose, bet ir visoje rusu zo
noje, griūdami nuo sunkiu bolševikiniu 
eksploatacijos metodu, nuo darbo našu
mo kėlimo, nuo darbo normų keliais 
šimtais ■> viršijimo. Alkani dirba, pusdy
kiai atlyginami kala karštą geleži atei
ties karui. Nepaprastu skubumu ir kur 
tik Įmanoma, viskas spygliuotom vie
lom ir aukštom lentom tveriama. Tūk
stančiai žmonių pluša Balti jos pajūry 
uostus gilindami ir plėsdami, aassmtzo 
uostas tRugeno saloj), kuris, rasų žo
džiais, turės virsti „didžiausiu Rytu vokie
ti jos žvejybos uostu“, išakyta iškasti iki 12 
m gilio. Turint galvoj 14 m. gilumo Kielio 
uostą, i kuri didžiausi karo laivai gali 
Įplaukti, bus aišku, 
uostai gilinami, 
dės, Rostocko ir 
linti tiek, kad 
20.000 to laivai.

Vokiečiu laivu statyklos užverstos ru
su karo ir prekybos laivu statymo dar
bais. Statykloje dirbo 30.000 darbinin
ku, bet paskutiniu metu tas skaičius 
padvigubėjo. Naujiems laivams nuleisti 
i vandeni, SMA isake Boddeno laivu 
statyklose statomiems laivams iškasti 
skersai, prieš Saaler-Boddeno įlanką 
esančią žemyno juostą, panašią i Ne
ringą, 960 m ilgio, 45 m pločio ir 6 m 
gylio kanalą- ą..-

I praplėstus uostus vedančios geležin- Am<;rifca atsisakė 
iki Vak. remti* 
bendro- 

mašinas, 
gamybai, 
automa-

kokiai „žvejybai“ 
Wissmaro, Warnemun- 
Stralsundo uostai pagi- 
i juos galėtu Įplaukti

kelio linijos remontuojamos 
Vokietijos. SAG (sov. akcines 
ves) iki šiol gaminusios ūkio 
persitvarkė karines medžiagos 

Nacionalizuotoji Chemnįtzo 
šinu pramone Įpareigota kas menesi 
pastatyti 10 šarvuočiu ir 6 žvalgybos 
tikslams šarvuotus automobilius. Fiir- 
stenberge statomi „Stalin“ tipo tankai, 
šaudmenis ir sprogmenis gamina Tor- 
gaue, Brandenburge ir Sternbuchholze; 
lėktuvus ir ju dalis —- Stassfurte, Des- 
saue ir Gothoje. SAG Bbhlene ir Suhle 
dirba radarus ir povandeniniams lai
vams precizinius įrankius. Sonderhause- 
ne kariniams tikslams dirbami elektri
niai instrumentai. Mecklemburge, nemi
nint neršto Peenemundes V2 fabrikuose, 
veikia aviacijos bandomoji stotis.

Permetus akim Rytu Vokietijos že
mėlapi, nesunku susivokti, kad karo pra
mones svorio centras 
bes-Saales krante ir 
dalyse. Kad „pasaulio 
ir paraką gaminančiu 
kiai nesustotu rūkę, aplink šią pramo
nes sriti paskutiniu metu suburta nepa
prastai stiprios raudonosios armijos ir 
„liaudies policijos“ motorizuotos dalys.

yra kairiame EL 
gretimose zonos 
taikos siekiančiu“ 
fabriku dumtrau-

I rytus nuo vidurines Eibes seka kariuo
menei sutraukti zona; remontuojami 
geležinkeliai, plentai, atstatomi susprog
dinti tiltai, stiprinami susenę, jie sut
virtinami, kad tankus ir patrankas ga
lima butu pervežti. Tarp Baltijos juros, 
Havelio ir špree upiu plote telkiami ka
riuomenes aprūpinimo centrai.

Nors Berlyno spauda del paskutiniu 
metu įvykusio rusu zonos i tris karines 
linijas suskirstymo raminasi sakydama, 
kad tai esąs paprastas akiu dūmimas, 
siekiąs Vakaruose sukelti toli siekiančio 
Rytu karinio pasiruošimo ispudi, tačiau 
tylomis pro tai negalima praeiti. (V.)

Amerika ruošiasi pasiusti 200 kari
niu žinovu i Atlanto paktą pasirašiusius 
kraštus.

KADA PAŽADAI 
VIRS VEIKSMAIS
ŪSU PARYŽIAUS KORESPONDENTOM
Sausio men. Bangoke susirenka Ame

rikos diplomatu konferencija. Jai vado
vaus Jessupas. Konferencija svarstys 
budus, kaip sustabdyti komunizmo plėti
mąsi i Azijos kraštus. Kinu komunistu 
pergale, naminis 
nea šku ; Formozos,

karas Indonezijoje, 
Siamo ir Melanezi- 

jos likimas verčia amerikiečius susirū
pinti. štai ko Amerikos ambasadorius 
Jessupas išvyko i Tolimuosius Rytus. Ja
ponijoje jis tarėsi su gen. Mac. Arthuru, 
del kurio politikos nesutariama State De
partamente. Mac. Arthuras siūlo išlaip- 
ctinti Amerikos kariuomenę Formozoje 
ir tuo budu sukliudyti kinu komunistams 
šią salą užimti. Tuo tarpu State Depar
tamentas galvoja, kad pakanka bazių 
Filipinuose ir Japonijoje ir su tuo siū
lymu nesutinka.

Važinėdamas po Tolimuosius Rytus: 
Japoniją, Indokiniją. Siamą ir kitus 
kraštus, Jessupas tikisi rasiąs sprendimą 
kaip sukliudyti komunizmui Įsigalėti 
Azijoje. Amerikiečiai jau prisipažįsta, 
kad jie Mao Tse Tungo atžvilgiu padare 
klaidu ir dabar bandys jas atitaisineti. 
kol dar ne vėlu. _ _ . 11

Jessupas nėra naujokas diplomatas. štai del ko dvylika Atlanto paktb 81- 
Pereitais metais jis paruošė „Baltąją gnataru nutarė Įsteigti finansini ir ekp- 

jQnjjos politikos reikalu, nomitti JEnroifegtau totftMaerelW savaitę
'Obliau

šis komitetas negales sėkmingai veikti, 
kol Marshallo planui priklausančios val
stybes nesusitars. Del to tuo pačiu laiku 
Paryžiuje buvo susitaikę Jr ■’R-MtrshsBr* i? 
planui priklausančiu valstybių atstovai.

ATLANTINE KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE

Tuo metu, kai Maskvoje buvo para
duojama Stalinui paliaupsint!, kada Ro
moje iškilmingai atidaryti šventieji Me
tai, Paryžiuje posėdžiavo visa eile eko
nominiu konferencijų.

Nnuo 1947 metu Vakaru Europa ieško 
budu susivienyti ir sudaryti bloką prieš 
komunistini pasauli. Ir dabar einama 
prie penktojo bandymo, nes keturi pir
mieji nepas'seke.

Per praėjusius dvejus metus stengtasi 
Europą ekonominiai suorganizuoti Mar- 
shallo plano rėmuose, rikiuojant 18 dar 
laisvu, Kremliaus globon nepakliuvusiu 
valstybių, išskyrus Jugoslaviją ir Ispani
ją, kurios oficialiai nedalyvauja nei so
vietiniam. nei amerikiečiu bloke. Buvo 
pasirašytas Briuselio paktas, jungiąs 
penkias Vakaru Europos valstybes, su
darytas iš dvylikos valstybių Atlanto 
paktas, o paskutiniu laiku įkurta Frita- 
lux (Prancūzijos, Italijos ir Beneluxso 
kraštu) ir Uniscan (Anglijoj ir trijų 
Skandinavijos vastybiu) sąjungos.

Idant Atlanto paktas butu veiksmin-
gesnis, reikėjo, kad ji pasirašiusieji eko-

Prof. Gunnar Myrdal, švedas, JTO 
Ekonomines Komisijos Europoje vadovas, 
galimas JTO Gen. Sekr. Trygve Lie Įpė
dinis.

Paulius Finetas, belgas, naujasis Tarp
tautines Laisvųjų Profesiniu Sąjungų 
Konfederacijos pirmininkas.

nominiai ir .politiniai bendradarbiautu.*-'- 
Modernus karas, yra — visu pirmą, me- q 
džiagu karas. Todėl reikia, kad ekono
miniu atžvilgiu butu vienas vienetas, O 
kol to nebus, negalima daryti nei vieną 
žingsni pirmyn.

PASKUTINIS VAŠINGTONO ĮSPĖJIMAS
Visi š/e nepasisekimai smarkiai jau

dina Ameriką. Ji aiškiai ispejo, kad atėjo 
valanda, kada pažadai turi virsti veiks
mais ir Europos valstybes. Jei jos nori 
Amerikos paramą gauti turi ekonominiai 
susivienyti.

Visos Europos valstybes turi susivienyti 
prieš komunistinę grėsmę, pirmoj eilej 
Britanija. Prancūzija, Vokietija ir Bel
gija. šis uždavinys atlikti pavestas bel
gui Spaakui, kuris paskirtas Jungtinio 
Europos ekonominio fronto direktoriumi. 
Kai pasiseks pasiekti pirmuosius susita
rimus. bus stengiamasi įkurti Europos 
banką. Jis bus ekonominio ir finansinio 
Europos valstybių bendradarbiavimo 
centras.

štai ko šiandien siekiama. Vyt. Arūnas

ATVYKO ST. LOZORAITIS

Lietuvos Diplomatines tarnybos šefas, 
ministeris St. Lozoraitis, šiomis dieno
mis atvyko i Londoną. Jis grižta iš Ame
rikos, kur buvo nuvykęs aktualiais nums 
reikalais. Britanijoje p. Lozoraitis ne 
ketina ilgai užtrukti, bet ministerio B.K. 
Balučio pagerbime dalyvaus.

NACIAI JUDA '

Vak. Vokietijos demokratiniai lai
kraščiai rašo, kad smarkiai plečiasi 
slaptos naciu organizacijos, ypač „Kata
kombų reflektorius“. Pastaroji plačiai 
išsišakojusi ir lei.džia slaptai daug spau
diniu. Naciai, be kita ko reikalauja pa
leisti Nurenbergo teismo nubaustus na
ciu vadus, atkurti kariuomenę ir karinę 
pramonę.

PRANCŪZAI LEIDŽIA SIDABRINIUS 
PINIGUS

Prancūzijoj, po ilgos pertraukos, vėl 
paleista apyvarton sidabrines monetos, 
100 franku vertes. Jos turi 72%,gryno si
dabro.

1
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MIELI BROLIAI IR SESERS MARGI PAGRĖBSTAI
Atėjo naujieji 1950 metai. Malonu Jus 

pasveikinti. Pravartu prisiminti lietuviu 
tautos kančias ir pagrindinius uždavi
nius. Gimtojoj Lietuvos žemej svetimi

kiną lietuviu tautą. Jau keliat’ metai čia 
neveikią pagrindines žmogaus ir piliečio 
teises bei laisves. Lietuviu tautine kultū
ra ir medžiagine gerove išnaikintos. Tik 
gausus būrys pasiryžėliu kovoja žūtbūti
nę kovą partizanu eilese. Kiti lietuviai 
miršta lėta mirtimi baisiose Sibiro kon
centracijos stovyklose. Dalis musu iš
blaškyti laisvajame vakaru pasaulyje.

Sveikinu jus visus, mieli broliai ir se
sers, Naujuju Metu proga. Linkiu jum^ 
ištvermes, asmeniškos laimes ir ypač gau
sesniu žygiu kovoje del musu brangiosios 
lietuviu tautos pagrindiniu tiksiu. Rei
škiu gilią užuojautą Tevyneje paverg
tiesiems ir Sibire marinamiems tautie
čiams. Begaliniai pikVnuost atejunu — 
bolševiku nežmoniškumu ir niekeno iki 
šiol nesutramdoma ju sauvalę.

Giliai tikiu, kad jau netoli toji diena, 
kada kruvinieji Kremliaus satrapai turės 
duoti apyskaitą del ištisu tautu išnaiki 
nlmo, nekaltu žmonių masiniu žudynių, 
nežmonišku trėmimu ir visokiu persekio
jimu. Bolševizmas žlugs savo paties krau
juose! Ateis pasiilgtoji laisves .valan
da! Kelsis iš vergijos košmaro laisva, de
mokratine ir nepriklausoma Lietuvos 
Respublika!

Musu tautos laisves valandai priartin
ti nesigailekime nei darbu, nei lešu. Pa
rodykime kuo daugiausiai pasišventimo 
ir grynojo idealizmo. Sekime heroiškiau.

GERA VALIA IR
Metu pabaiga ir Nauju pradžia kiek

vienam sąmoningam žmogui suteikia 
progą padaryti pereitu metu veiklos 
apyskaitą ir. geriau ar blogiau atliktu 
Įsipareigojimu savo artimiesiems bei 
tautinei bendruomenei balansą. Ne be 
ta, kad kas tokia proga neprisimintu se
niau vienokia ar kitokia gaida Lietuvoje 
linksniuotas mokesčiu inspekcijas. Tiesa 
mokesčiai reikėjo mokėti, valstybe augo, 
keliai gėrėjo, paklese sparčiai dygo, ne- 

^lyginant grybai po lietaus^,didesnes už 
^šSfEB^eš“draiku rttrfftts — ’mokyklos. 'fo- *’ 

liau galvodami apie savo kraštą paste
bėsime, kad, nors Lietuva ir nebuvo gausi 
žemes vartais, neturėjo dideles pramones, 
gal - -J&vf atitruko, bet lygindami
ją su kitais kraštais, jaučiame, kad ji 
gali būti daugeliui j u pavyzdžiu. Tai del 
to. kad musu valstybes gyvenimas buvo 
grindžiamas vidutinio lietuvio pareigin
gumu.

Daug ką praradom. Per daug. Naujus 
Metus pradedami jaučiame, kad dar vie
ną dalyką gyvenimas nori mums išpieš
ti. tat greito grįžimo vilti. Tačiau šalia 
meiles tėvynei, savo kraštui, šs-ivežem 
vieną ypatybę, kuri toj ar kitoj aplinkoj 
sukelia pasitikėjimą, pasigėrėjimą ar 
pagarbą darbo lietuviui, šitos savybes 
dėka turim gerą vardą tarp svetimu. Ačiū 
jai. laikosi visas lietuviškos kultūros dar
bas. musu spauda, knygų leidimas, trem-

sius lietuviu partizanu žygius įr gyvybes 
aukas. Neužmirškime ju begalinio pa
siaukojimo ir pralietojo kraujo.

Iškovoję Lietuviu Tautai laisvę ir at- 
kurę savąją Respubliką, gyvensime pil
nutini kultūringojo žmogaus gyvenimą. 
Naudosimės savajame krašte visomis 
žmogaus ir piliečio teisėmis bei laisvė
mis. Patys valdysime Lietuvos Respubli
ką per demokratiniai rinktuosius atsto
vus. Grąžinsime vidutiniams ūkinin
kams. bežemiams ir mažažemiams su
valstybintas ir sukolchozlntas žtmes. 
Baigsime 1919 metais pradėtąją Lietuvos 
žemes reformą, išskirstydami žemes. Ati
duosime j u savininkams nacionalizuotus 
namus. Įmones ir verslus. Atkursime 
bujojusią Nepriklausomybes metais ga
mybinę ir prekyt-nę kooperaciją. Lie
tuvą elektrifikuosime ir sumodernin
sime susisiekimą. Atgaivinsime pra
džios. vidurines aukštąsias mokyklas. 
Piešime socialiniu mokyklų tinklą. Vyk
dysime socialini teisingumą ir visokerio
pą draudimą. Atstatysime karo, hitleri
ninku ir bolševizmo nuniokotus Lituvos 
miestus ir kaimus.

Tad visi i didžiąja talką Lietuvai išlai
svinti !

Tegyvuoja žiauriai persekiojamoji ir 
vargstanti Lietuviu Tauta!

Tegyvuoja atkurslmoji laisva it demo
kratine Lietuvos Respublika!

šalin kruvinasis rusiškas bolševizmas 
iš brangiosios Lietuvos žemes!

Dr. Kazys Grinius, buvęs Lietuvos 
Respublikos Prezidentas.

ŠVENTA PAREIGA
žiuri, kaip i informaciją, o kiti — kaip 
i daiktą, kuriuo galima naudotis lygio
mis su savininku.

Jei kiekvieno gyvenančio D. Britanijoje 
lietuvio yra ne tik gera valia, bet ir šven
ta pareiga užsiprenumeruoti savo lai
krašti. tai juo vienu pasitenkinti negali
ma Ir reik dar vieną išsirašyti (lietuviš
ku laikraščiu adresai nurodyti 1950 metu 
kalendoriuje) Jei Lietuvoje buvo tvirti
nimą. kad tas, kas laikraščiu neišsirašo

— tai šiandien, kuomęt US-x 
tuviška mokesčiu inspekcija paraginimu 
nesiunčia, galime drąsiai tvirtinti, kad 
tas lietuvis, kuris šalia savo laikraščio 
neišsirašo dar vieno — maža kuo geres
nis už „aną“.

Lankydama didžiąsias britu bibliote
kas nerandu jose musu nepriklausomy
bes laiku periodines spaudos. Nekarto, 
kim senu klaidu, šiandien turim pava
duoti valstybes organus ir turim visą 
padaryti, kad svarbesnes bibliotekos bu
tu aprūpinamos musu spauda.

Turim neužmiršti irgi, kad musu trem
ties spauda nepasiekia Lietuvos biblio
tekų ir laikas pradėti rinkti kiekvieną 
musu periodines spaudos egzempliorių 
tam, kad grįždami i tėvynę, parvežtu- 
me jai gyvą Įrodymą kaip kovojom, 
dirbom, gyvenom. Dr. J. Deveike

ties mokyklos ir t.t.. kas rodo, kad mes j 
kaip tauta, esame gyvi ir gajus. Džiugu, 
kad tai supranta daugumas musu, kad 
tam reikalui nesigaili nei darbo, nei lešu. 
nei kitu pastangų. Neužmirškim. kad 
žymiausias musu kultūros darbo įrody
mas yra spauda. Spauda pažadino lie
tuvišką sąmonę, spauda pakele musu 
kultūrą, stiprino mus sunkiose musu ko
vose del krašto laisves ir nepriklauso
mybes. Ir tremtyje dabar spauda stipri
na ir jungia mus. Tai jau didelis dalykas. 
Vienintelis lietuviu tautos gyvumo ir 
jos kulturingumo įrodymas — spaus
dintas žodis. Jis yra lietuviui branges
nis, kaip išgėrimas ar koks skanėstas. 
Kažin ar galima butu iškaityti i sąmo
ningu lietuviu tarpą tu, kuris, kad Ir 
kalbėdamas lietuviškai, kad ir nuolat 
prisimindamas graudenančiomis formo
mis tėvynę, neišsirašo laikraščio, bet 
ieško jo pas kambario ar buto kaimyną.

Brangus Britanijos lietuviai. Atvykau 
iš šalies, kur musu yra tiek maža, kad 
mes net svajoti negalime apie laikrašti 
lietuviu kalba. Musu nuogastavimai. mu
su rūpesčiai negali būti Įlieti i lietuviš
kus puslapius. Pavydas, sako negražus 
jausmas — sutinku, bet mesigedinu pri
sipažinti. kad jums pavydžiu to didžiojo 
džiaugsmo, kuri kiekvienas išgyvenate, 
gaudami ,.B.L." kas savaitę, gimusi ir 
lankanti jus toj pat žemej. kurioj jus 
gyvenate. Džiugu išgirsti, kad norit di
desnio. gražesnio laikraščio, nors tas no
ras ir susietas su išlaidu padidėjimu. 
Bet jusu tarpe yra tokiu, kurie i laikrašti

Ik t) O tiaiivl? oąvo para.pi-
u:je mes turime visa ko po truputi: dar- 
■-O ir ginču, snaudulio ir triukšmo, vie- 
0JS.0S veiklos ir pogrindžio erzelio. Kai 
suns lietuvis veda angtę, P o»eiK_- 
name: kitos išeities nėra: Kai lietuve 
iSGcaa uz angių aroa sveiKiname, aroa 
tylime, p visas triukšmas neseniai pra
sidėjo del uKrainlečiu. Viena lietuve lė
tėjo už ukrainiečio, tad dalis lietuviu ir 
pradėjo košelę virti. Kai neberado opo- 
z.cija kitos išeities, pasistengė aesigriežti 
atšipusi danti ant visiškai niekuo dėtu 
savo rinktiniu vadovu.

Taip musu parapijoje galima bendra
darbiauti ir su lenkais ir su ukrainie
čiais, ii~ su jugosiavais, nes ju čia vis 
esama, kai kuriu net žymiai daugiau ne
gu lietuviu. Ir visos tos tautybes turi noro 
uendradarbtauti: vienos ieško draugu, 
kitos nori užliuliuotl buvusius atkaklius 
priešininkus, kad jie užmirštu visas bu
vusias skriaudas ir užhipnotizuoti šoki
nėtu per didesniųjų dirigentu lazdelę, 
tu kuo bendradaroiauti. o ko vengei?
Bendradarbiauti gal reiketu su visais, 

tik protingai ir be triuKšmo. Turint gal
voje ateiti, mažiausi draugai bus mums 
lenkai. Jie ir dabar juk be paliovos kala 
ir dailina, kad Vilnius ir Lvovas yra j u 
miestai. Net eiliniai lenkiški fanatikai, 
pyktelėję tvirtina, kad j u galingoji ka
riuomene ateity turėsianti visus kraštus 
nuo juros iki juros. Tad ir bendradar
biavimas tegalimas tik kišeneje laikant 
kumšti.

Dideles mases čia yra ukrainiečiu. Ir 
jie linkę bendradarbiauti, bet jie iš tikro 
yra tokie bendradarbiavimo partneriai, su 
kuriais ateityje gali tekti ir bendrą frontą 
sudaryti, kovojant diplomatinę ar kru
vinąją kovą už teisę i lietuviškąsias sri
tis. Toks bendradarbiavimas nėra ne 
naujiena, žiūrėkite, kaip puikiai praėjo 
Paryžiuje lietuviu ukrainiečiu koncertas! 
Tai buvo kalbomis ir muzika paremta 
lietuviu ir ukrainiečiu demonstracija. 
O del Vilniaus ir Lvovo juk reikes dar 
kovoti, sunkiai kovoti: lenkiškosios ma
ses jau dabar pakankamai nuteiktos pa
sisavinti šiems dviems miestams, lietu
viškajam ir ukrainietiškajam.

AR IEŠKOSIME PAKLYDUSIU AVE
LIU? Neseniai bene Amerikos „Vienybė
je“ esu skaitęs simpatišką koresponden
ciją apie vengrą, kuris prakalbėjo lie
tuviškai. Jis vedęs lietuvaitę, todėl ir 
pramokęs musu kalbos. Korespondentas 
del to džiūgauja: ne tik. lietuvaite neiš
nyko, bet dar ir vengrą paskui save pa
traukė.

šitokiu vengru ir vengrių musu tarpe 
kas savaitę daugėja. Be didelio triukš
mo lietuviai veda angles, vokietes, estes, 
lenkes; lietuves išteka už anglu, ukrai
niečiu. lenku... žodžiu, maišymasis vyksta 
žymiai plačiau ir ryškiau, negu mes pama
tome tai iš „B. Lietuvyje“ spausdinamu- 
ju sveikinimu.

Maišymasis vyksta ir musu lietuviš
koji bendruomene kas savaitę nyksta, 
mažėja, nes tokie sumaišytieji paprastai 
išsijungia iš musu tarpo. Ir išsijungia 
jie visiškai pagristai: mes patys savo el
gesiu priverčiame padaryti taip.

VENDETTA
GUY DE MAUPASSANT

Našles Severini namelis stovėjo prie 
pat uolos krašto ir jo trys langai prasi- 
kišo virš laukinio ir niūraus vaizdo. Ji 
gyveno ten su sunum Antoine ir šunimi 
Semilante, dideliu, liesu iš Įvairiarūšiu 
aviganiu šunu padaru, ilgu, šiurkščiu 
kailiu. Jaunuolis, eidamas medžioti, ji 
imdavo kartu.

Vieną vakarą Antoine Saverini buvo 
klastingai Nicolo Ravolati nudurtas, žu
dikas tą pačią nakti pabėgo i Sardiniją.

žiūrėdama 1 lavoną, kuri praeiviai 1 
namus atveže. senoji motina neliejo aša. 
ru. tik stebėjo atydžiai ir tyliai mirusi 
sunu. Vėliau, keldama sunertas rankas 
virš lavono, ji prisiekė jam Vendettą. 
Ji neleido niekam pasilikti su ja, bet užsi
darė viena su mirusiuoju, šuo Semilante, 
kuris pasiliko su ja, stovėjo lovos kojū
galy ir staugė, galvą atsukęs i šeiminin
ką, o uodegą įspraudęs tarp kojų. Niekas 
jiems netrukdė, nei šuniui, nei senei, ku
ri dabar buvo pasilenkusi virš lavono, 
žiurėjo i ji sustingusi ir tyliai liejo gau
sias ašaras. Dar šiurkščiam apsiauste, 
kuris buvo perpieštas ir perdurtas ties 

: krutinę, berniokas gulėjo aukštelninkas, 
j tarsi miegotu, bet kraujas matėsi visur, 
i ant jo marškiniu, kurie buvo sudraskyti 
žaizdą apžiūrint, taip pat ant jo lieme
nes. kelnių, veido ir ranku. Jo barzda ir 
olaukai sukrekėjusiu krauju buvo ap
dengti.

____ - v - i

Senoji motina pradėjo šnekėti jam. 
Jos balsui pasigirdus, šuo liovėsi staugęs.

— Nebijok, niekada nebijok, tu busi 
atkeršytas, mano sunau. mano mažas su_ 
nau, mano vargšas kūdiki. Tu gali mie
goti ramybėje. Tu busi atkeršytas, aš 
tau sakau. Tu turi savo motinos žodi ir 
tu žinai, ji niekada nelaužo jo.

Letai ji pasilenke ir prispaudė savo 
šaltas lupas prie sunaus lupu.

Semilante vėl pradėjo staugti, jis stau
gė monotoniškai, užtęstai dejuodamas, 
graudingai ir baisiai. Ir taip pasiliko 
jiedu: moteris ir šuo iki ryto.

Sekančia dieną Antoine Saverini pa
laidojo. Tuojau jo vardą liovėsi minėti 
Boniface.

Jis neturėjo brolio, nei jokio kito ar
timesnio giminaičio. Nebuvo jokio vyro 
šeimoje, kuris galėtu prisiimti Vendettą. 
Tik jo motina, jo sena motina, mąstė 
apie tai.

Nuo ryto iki vakaro ji galėjo žiūrėti 
skersai sąsiauri, i baltą tašką krante. 
Tai buvo mažas Sardiniškas Longosardo 
kaimelis, kur Korsikos banditai .priim
davo pabėgėlius, kada ju persekiojimas 
pasidarydavo per karštas. Jie sudarė, be
veik, visus kaimelio gyventojus. Aiškiai 
matydami savo gimtąjį krantą, jie lauke 
progos grįžti i namus ir atgauti turėtą 
padėti. Ji žinojo, kad ir Nicolo Ravelati 
ieškojo prieglaudos tame kaimelyje.

Ištisomis dienomis ji sėdėjo viena prie 
lango atydžiai žiūrėdama 1 priešingą 
krantą ir galvodama apie savo kerštą, 
bet ką galėjo ji daryti, be kieno nors

v įsi a.aibame, Kad nereikia kurti mišriu 
šeimų. Tokios mintys ir spaudoje kelia
mos. žodžiu, kovą su mišriomis šeimomis 
yra dalis musu programos. Jeigu s-is jau 
susimaišė i mišrią šeimą ir ypač jei dar 
nepakviete i vestuves, mes kiekviena 
proga stengiamės pajuokti tokius, ir jie 
skabiai turi traukt_s šalin, jei nenori kęs
ti musu pajuokos.

O kova, rodos, vykdoma ne iš to galo. 
Besiruošiančius šitokiam susimaišymui 
įtikinkime, kol dar jie nesusimaiše, tada 
parodykime savo misijonierišką patrio
tizmą. Tai bus gražu, ne vienu atveju gal 
ir pasiseks įtikinti, kad nesimaišytu. Ką 
gi ta kova bereiškia tada, kai jau su
maišytieji pagal visus įstatymus susimai
šė? Ji reiškia, kad mes kuo skubiausiai 
norime nusikratyti tais susimaišiusiais 
savo nariais.

Lietuviu Sąjungos visuotinis suvažia
vimas ši rudeni svarstė ir mišriųjų šeimų 
reikalą ir priėjo nusistatymo, kad šito
kius reikia įjungti i musu bendruome
nes, o ne apspiaudžius paleisti. Jei lie
tuvis. vedęs anglę, atves ją Įrašyti i 
narius kuriame nars skyriuje, tegu ji bu
na nare. Tokia buvo suvažiavimo atsto
vu pažiūra.

ŠELPIAMA MERGAITE
Pavasiri, vykdant daiktinę (kartu ir pi
niginę) rinkliavą likusiems Vokietijoje 
nepasiturintiems tautiečiams paremti, 
buvo pasigirdę balsu už asmeninę šalpą. 
Vadinas, šelpėjas pasirenka sau žinomą 
ar jam paskirtą šelpiamąjį. Nors ben
druoju mastu matuojant tai gal butu 
pats neteisingiausias šalpos būdas, bet 
jis priimtinas, ir tokia šalpa vyksta, tik 
ji ne visada pasiekia lauktiipis rezulta
tus, nes atsitiktinai pasirinktas šelpia
masis ne visada buna vertas šalpos. Vie
nais atvejais tokie atsitiktiniai šelpia
mieji yra pakankamai pasituri žmones, 
todėl tokiu šelpimas kelia pagristą pa
sipiktinimą kartu stovyklose ar šiaip 
kaiminysteje gyvenčiu tautiečiu. Kitais 
atvejais šelpiamieji, užuot parodę savo 
geradariams bent šiek tiek dėkingumo, 
tiesiog nekultūringai iškolioja savo šel- 
pejus. kad jie siunčia ne šokoladą ar 
kitokias patogiai pilve ar juodojoj rin
koj realizuojamas gerybes, bet sakysim, 
drabužius ar avalynę. Tokiu atsitikimu 
Yra. pvz... man žinomas -atsitikimaa-apie 
stačiokę mergaitę, kurią šelpe D. Brita
nijoje apsigyvenusi tremtiniu šeima. 
Mergaite buvo Vokietijoje, sanatorijoje, 
o šie geraširdžiai visiškai nepažindami 
jos, gavo iš kažkur adresą ir pradėjo siu
sti dovaneles. Siuntė šokoladą ir kito
kius lengvai realizuojamus daiktus). ir 
mergaite buvo mandagi. Kai geraširdžiai 
nusprendė, kad mergaite gali būti rei
kalinga ir drabužiu ir sudarė iš ju siun
tinuką, gavo laišką, kokius retai kas 
gauna. Jie aišku nebešelps šio neišau
klėto sutvėrimo, bet, kartą pamokyti, gal 
susilaikys paremti ir tikrai to vertą.

O šalpos reikalingu ir jos vertu yra 
daug, tik reiketu kitaip pasirinkti, kas 
nori individualiai šelpti. Yra komitetai, 
yra klebonai, organizacijos — pasiklaus- 
kime ju, o jie duos kandidatu.

S. Baltaragis.

pagalbos, kada ji pati taip silpna ir arti 
mirties? Bet ji pažadėjo. Ji prisiekė mi
rusio sunaus lavonu; ji neužmiršo ir ne
drįso gaišti. Ką galėjo ji daryti? Ji ne
miegojo nakti, ji nežinojo poilsio nei ra
mybes, ir nepaliaudama Kankino savo 
smegenis. Semilante, miegodamas prie 
jos kojų, pakeldavo galvą ir gailiai su
staugdavo. Kai jo šeimininkas dingo, tai 
pasidarė jo Įpročiu. Jis, tarsi, šaukė jam. 
kad jis taip pat yra nenuraminamas ir 
saugo nenykstanti mirusio prisiminimą.

Vieną nakti, kada Semilante pradėjo 
cypti, senąja! motinai dingtelėjo lauki
niai žiauraus keršto mintis. Ji galvojo 
apie tai iki ryto. Auštant nuėjo i bažny
čią. < Sukritusi ant akmeniniu grindų, 
nusižeminusi prieš Dievą, meldėsi.

Tada ji grižio i namus. Kieme stovėjo 
sena statine, kurion bėgdavo stogo van 
duo. Ji apvertė ją, ištuštino ir pritvirti
no prie žemes basliais ir akmenimis. Po 
to prirakimo Semilantę prie statines ir 
nuėjo i namus.

įsmeigtomis Sardinijos krantan aki
mis. ji vaikštinėjo be poilsio savo kam
bary. Ten buvo jis. žmogžudys.

šuo staugė visą dieną ir nakti. Sekanti 
rytą sene nuneše jam dubeni vandens, 
bet jokio maisto, nei sriubos, nei duonos. 
Kitą dieną taip pat. Semilante nusilpo 
ir miegojo. Sekanti rytą jo akys blizgėjo 
ir jis smarkiai trankėsi ant retežio. Ir 
vėl sene jam nedave nieKo esti. Siusda
mas iš alkio, Samilante šiurkščiai lojo. 
Praėjo kita naktis.

Auštant moteris nuėjo pas kaimyną ir
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Didysis lietuviu
Prieš 50 metu mire Dr. Vincas Kudir 

ka, didis lietuviu tautos žadintojas. 
Zvilgterekime i ji ir to meto Lietuvą.

Kadaise politiniai galinga Lietuvos 
imperija 18 amž sunykdama nepaliko 
lietuviu tautai, be valstybes tradicijų, 
jokiu kitu didesniu kultūros vertybių. Su
lenkėjus valstybei vadovavusiam sluok- 
sniui-bajorijai, visos socialines ir tauti
nes idėjos nubluko, nes lietuviškasis ele
mentas dar nebuvo pajėgus išsiveržti iš 
nusistovėjusios santvarkos formų. Tik 
XIX a. panaikinus baudžiavą, prasideda 
lietuviu sąmones atgijimas, išsiplėtęs i 
milžinišką tautini sąjūdi. Tai jau darbas 
naujos inteligentu kartos, kilusios iš 
liaudies. Visas V. Kudirkos gyvenimas 
aataMUSa. su tuo lietuvišKosios sąmones 
atbudimo laikotarpiu ir jis pats yra vie
nas didžiųjų to proeso aktorių.

Vincas Kudirka gimė 1858 m. pasitu
rinčio Suvalkijos ūkininko šeimoje. Bai
gęs Pažeriu pradžios mokyklą, Įstojo i 
Marijampolės gimnaziją. Tiek pačiame 
mieste, tiek surusintoje gimnazijoje, vy
ravo lenkiška dvasia ir kalba. Lenkiškoj 
aplinkumoj lietuviai ūkininkaičiai daž
nai „suponedavo“. Taip atsitiko ir su 
jaunikaičiu Kudirka.

šešias gimnazijos klases "oaigęs, tėvo 
liepiamas, Vincas Įstojo i Seinų kunigu 
seminariją, bet pašaukimo neturėdamas, 
po dvieju metu iš seminarijos pasitrau
kė ir grižo i gimnaziją.

Gimnazijoje Kudirka pasireiškė mok
slo gabumais, jautria siela, grožio ir me
no pamėgimu. Išmokęs gražiai pagroti 
smuiku, mokėsi ir kompozicijos. Dailaus 
sudėjimo ir patrauklios išvaizdos jau
nuolis, mėgstąs muziką, šoklus, vaidini
mus, mokąs ir eiles rašyti bei romansus 
komponuoti, Kudirka visur jaunimo tar
pe pirmavo ir visur buvo mielai kviečia
mas. Gimnazijoje jis pasiliko iki galo 
lenku kultūros Įtakoje ir ją baigęs pa
traukė i jo širdi viliojusią Varšuvą. Pir
maisiais studentavimo metais su lietu
viais nesidėjo ir jokiais tautiniais klau
simais sau galvos nesuke.

Europoj suklestejusio romantizmo pa
sėkoje visur pasireiškė didelis tautu 
praeitimi ir ju kalba susidomėjimas. įsi
gali ir naujaf tautos sąvoka, pagrista ne. 
be vien valstybes idėja, bet tautybe^, ir 
kalbos principais. Toji romantiškoji 
aplinka kure palankias sąlygas ir lietuviš
kam atbudimui veikdama mokslus 
einanti jaunimą. Toks sąjūdis ir nuotai
kos paliete ir aštru Kudirkos protą. 
Greitai jo sąmonėje snuduruojančios 
Lietuvos ir lietuviškumo sąvokos pradėjo 
belstis i jo neramią lietuvišką sąžinę, tuo 
labiau, kad vasaros atostogas praleisda
vo Lietuvoje, kur ji vęike atbudusio lie
tuviško kaimo moraline aplinka ir tauti
niai patriotine nuotaika, kuria alsavo 
tada musu kaimas. Pakako pasirodyti 
pirman „Aušros“ numeriui su Basana
vičiaus paveikslu, kaip giliai susijaudi
nęs Kudirka, apgailestaudamas savo 
praeities tautišką pakrikimą, prisiekia 
visas savo jėgas pašvęsti lietuviškam 
darbui. Priesaiką ištesėjo.

Baigęs universitetą, grižo i Lietuvą ir

tautos žadintojas
ten, nors .per trumpą savo 10 metu gyve
nimo laikotarpi, padare tiek, kiek dau
gelis net didžiųjų musu vyru vargu ar 
per visą amžių Įstengtu padaryti.

Dar Varšuvoje būdamas isteige Lietu
vos Draugiją, paruošė jai Įstatus labai 
plataus užsimojimo tikslais. Tegul ir ne
visus draugijos uždavinius galima įvyk
dyti, bet tai esančios gaires ateičiai.

Užsidarius „Aušrai“ ir išjudintai Lietu
vos visuomenei nebegalint likti be laik
raščio, Kudirka: išleidžia naują laikrašti 
„Varpą“. Suskambėjusio „Varpo“ gaudi
mas subure apie save visas inteligentines 
pajėgas. Turėjo apie 150 bendradarbiu. 
„Varpe“ atsispindėjo visi lietuviu visuo
menes sluogsniai ir ju reikalai, visos ge
rosios ir blogosios gyvenimo puses. Ja
me išsiryškimo visos socialinio ir idėjinio 
gyvenimo mintys, jame atgimė, konkre- 
tlzavosi ir bendra musu valstybes idėja, 
jame išsiryškimo ir visos vėlyvesnes ideo
logines sroves.

„Varpas“ byvo lyg koks atgimino met
raštis. kur užrašytos musu kylančios 
tautos visos pastangos.

Be „Varpo“ redagavimo, Kudirka rašė: 
jis ir publicistas ir grožines literatūros 
kūrėjas ir lyrikas — poetas ir stambiu 
veikalu vertėjas, ir kritikas ir pedagogas. 
Nuostabus ir milžiniškas jo darbas. Dar 
Varšuvojie būdamas apsikrovęs darbais 
ir medžiaginiai vargingai gyvendamas 
susirgo džiova. Ligos palaužtas, pasku
tinius tris metus, beveik, lovos neapleis
damas jis be petraukos rašė ir rašė. Dr. 
Staugaitis, P. Leonas, K. Grinius savo at
siminimuose beveik vienodais žodžiais 
pasakoja „ankštam kambarėly guli lo
voje sudžiūvęs, kaip šešėlis, žmogus sti
prios milžiniškos dvasios su degančiomis 
akimis ir vis rašo, rašo...“

Užgeso vienui vienas .plunksnos iš ran
ku nepaleisdamas. Jis buvo dvasios mil
žinas ir vienas didžiųjų musu tautos su- 
nu. Tautai sukure iškilmingą maldą-him- 
ną ir tuo pačiu sau amžiną .paminklą. 
(P. Lanskoronskio paskaitos santrauka)'.

Mielą tremties broli
Joną MAJAUSKĄ ir

Miss Joyce DEWICK, 
sukuruslems šeimos židinį, linkiu 
gražaus, saulėto gyvenimo.

B. R-kas, Sheffield.4- ~

DELS Rochdale skyriaus narius 
LIPŠYTĘ Jevą ir 
GLIOŽERI Vladą, 

sukurusius lietuvišką šeimos židini, 
sveikina ir. linki saulėto gyvenimo.

Valdyba ir nariai.

DBLS Rochdale skyriaus narį
GUDELI Albertą ir 
SUPRIKAITĘ Genę, 

sukurusius lietuvišką šeimos židini. 
sveikina ir linki laimingo gyvenimo.

Valdyba ir nariai.

DBLS Rochdale skyriaus nari
• ANDRIULI Juozą ir 

JASAITYTĘ Oną, 
sukurusius lietuvišką šeimos židini, 
sveikina ir linki laimingo gyvenimo.

Valdyba ir nariai.

Eglių šakos gražus buto papuošalas, 
deja, tik trumpalaikis, nes kad ir pa
merktos j vandeni, greit pradeda džiūti 
ir spyglius berti, šito papuošalo „am
žių“ galima pailginti įpylus i vandeni ge
roką kieki glicerino. žymai ilgiau ža
liuos.

Jei norite, kad obuoliai gražiai atrody
tu, nuvalę juos patrinkite truputi valgo
ma alyva pavilgytu šluostu. (Apačioje)

Be namu negerai
Lietuviu centras tebeskursta buvusioj 

arklidėje. Visi pataria pirkti tinkamus 
namus ir žada namu pirkimo reikalą 
remti. Namu fondo sudarymo reikalams 
paskelbtas vajas tebeeina, bet labai pa 
mažu. Jei lesu kaupimo tempas nepas- 
partes, patys galite spręsti apie vajaus 
vaisius.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone. 
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
2 lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-. 

Pietus 3/-.
CEDARS MANSIONS HOTEL

20 Gunterstone Road, West Kensington, 
London, W.14 Telf. FULkam

Susikalbama angliškai, vokiškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pože
mines st. WEST KENSINGTON ir 

BARONS COURT.

Ką skaityti angliškai
Anglu kalbą pramokę dažnai susidu

ria su klausimu: ką pasirinkti knygų 
lentinoje? įėjus i eilinę knygų krautuvę, 
pirmiausia akis pagauna marguose vir
šeliuose įrašyti užrašai: „Crime“, „Thril
ler“, „The most exciting detective story 
of the year!“. Nepatyrusiam knygų rin
koje sukasi galva: koks kraštas? kokia 
spauda? Blogą Įspūdi, atrodo patvirtina 
ir pigiųjų dienraščiu pirmuose puslapiuo
se skelbiami Įvairiausiu žmogžudysčių 
smulkmeniški aprašinėjimai.

Nesenai vienoje lietuviu stovykloje, po 
.paskaitos apie anglu literatūrą, vienas 
akylus klausytojas iškėlė šitokį klausimą: 
kokią vietą pasaulinėj literatūroj užima 
anglai? Kažin ar mums verta dėti pa
stangas ju literatūrai pažinti? šitas 
kraštas mums ne labai patinka, gal ne
patiks ir. 4o raštas? Toks neigiamas nu
sistatymas bet kokiu klausimu yra ža
lingas ir jokios naudos neduoda. Pasi
klausykite žinovu nuomones: anglu lite
ratūra pasaulio literatūroj užima gerą 
vietą. Brangino ją ir tebebrangina švie
siosios prancūzu galvos, toki protai kaip 
Gothes gaivinosi jos vandeniu. Geri da
lykai neateina, kaip nelauktas laiškas, 
o prastieji visur akis bado Daugu
mas pastaraisiais ir minta, nes žmogus 
iš prigimties yra linkęs i tingini, ypa
tingai i protini tingumą, nes fizinis 
musu sąlygose gyvenant ne labai Įma
nomas. Iš kitos puses, fiziniai pavargu
sio žmogaus ir protas pavargęs, taip ir 
atsiduriame užburtam rate. Detektyvi
nis romanas nereikalauja pastangų dė
mesiui sukaupti, nukreipia mintis nuo 
ikiriu kasdieniniu rūpesčiu, užimponuo
ja gudria Įvykiu akrobatika. Ne visi šios 
rūšies veikalai yra blogi. Priešingai, yra 
buvę labai gabiu rašytoju, kurie galvojo, 
kad detektyvinis romanas nėra bergž
džias laiko gaišinimas. G.K. Cesterto- 
nas buvo vienas ju. Jo „Father Brown“ 
yra ir šiandien ne tik vaiku, bet ir dau
gelio suaugusiu laisvalaikio palydovas. 
Iš tebegyvenančiu rašytoju paminėtina 
Dorothy Seyers, kurios detektyviniai ro
manai, kaip pvž. „Peter Whimsey“ seri
ja, yra visiškai neblogi ir skaitytini. Vie- 
nas kitas profesionalas detektyvas yra 
aprašęs savo patyrimus su nusikaltė
liais. Nusikaltimo psichologija bus vi
suomet Įdomi psichologui, O emniain. 
skaitytojui ji yra lyg savotiškas sportas, 
lygiai kaip akrobatika, šunu lenktynes

Klasines literatūros mėgėjui patarti-, 
na įsigyti trumpą anglu literatūros isto
riją, kaip pvz. B. Ifor Evans „History of 
English Literature“ (Penguins laida, 
kaina 1/6.) šitame, trumpame ir vi
siems prieinamame veikale pateikta ži
nios apie visus geriausius anglu rašyto
jus, pradedant Ooseriu (XIV šmt.), iki 
musu laiku.

Anglu literatūra neprasideda Coseriu 
(Chaucer). Jos raštiški paminklai siekia 
Vll-tą šimtmeti. Taigi anglai pradėjo 
kurti savo raštiją visu tūkstančiu me
tu anksčiau kaip mes. Manoma, kad 
dalis j u Il-am šimtmetyje žuvo 
per Normanu įsiveržimą. Tai, kas išliko, 
yra idomu ir verta patyrinėti.

S. Prapuolenyte.

parnešė du kulius šiaudu. Ji paėmė se
nus vyro drabužius, prikimšo šiaudu, kad 
atrodytu vyriška figūra, o galvą padare 
iš senu skarmalu ryšulo. Tada prieš Se- 
milantes būdą ikale basli ir prie jo pri
tvirtino stačią iškamšą, šuo nustebęs 
žiurėjo i figūrą ir, nors buvo išbadėjęs, 
liovėsi staugęs.

Sene nuėjo i mėsinę ir nupirko ilgą 
gabalą kraujines dešros. Grįžusi namo, 
arti šuns budos pakūrė ugnį ir kepino 
dešrą. Semilante šokinėjo kaip pasiutęs, 
putotais nasrais ir i kepsnį Įremtomis 
akimis. Dešros kvapas ji er- žino.

Jo šeimininke garuojančią dešrą ap
juosė iškamšos kaklą, tartum kaklaraiš
čiu. Ji pririšo dešrą tvirta virve. Tai pa
darius paleido šuni.

žiauriu šuoliu Semilante šoko ant iš
kamšos kaklo, ir letenomis atsirėmęs 
pradėjo draskyti jos pečius. Jis krito at
gal su grobio dalim nasruose, vėl šoko 
ant iškamšos, kramtė iltimis virvę, plėšė 
gabalus maisto, valandėlę aprimdavo ir 
vėl puldavo atsinaujinusiu įnirtimu. Jis 
išdraške visą iškamšos veidą, o kaklą pa
vertė skudurais.

Nejudėdama ir tyli, degančiomis aki
mis žiurėjo sene i tai. Dabar ji vėl pri
rakino šuni. Ir vėl nedave dvi dienas
ėsti, o po to jam suruošė toki pat balių. 
Tris menesius ji pratino šuni taip pulti 
ir iltimis išpiešti maistą. Jis buvo laiko
mas ant grandines. Pagal šeimininkes 
ženkltįdfcj^įai?’ ®o ant Iškamšos kaklo.

ižkamšą gabaliu- 
■fcl . ^|ht jos nebuvo pririšta 

maisto. Po to, kaip atlyginimą, šuo vi
sada gaudavo iš savo šaimininkes keptos 
kraujines dešros.

Vos pamatęs iškamšą, Semilante dre
bėdavo iš susijaudinimo ir žiūrėdavo i 
šeimininkę, kuri pakeldavo pirštą ir skar
džiu balsu sušukdavo: „Draskyk ji!“

Vieną sekmadienio rytą, kada ji gal
vojo jog laikas jau yra atėjęs, persirenge 
suplyšusiu, senu elgeta ir susitarė su sar- 
dinijos žveju, kad nugabentu ją ir jos 
šuni i priešingą krantą.

Ji turėjo ilgą kraujines dešros gabalą, 
suvyniotą i audini. Semilante negavo 
esti dvi dienas ir jo šeimininke erzino 
ji skaniu maisto kvapu.

Abu iejo i Longosardo kaimą. Sene nu. 
šlubavo pas kepeją ir paklausė Nicolos 
Ravolati namu. Jis vertes! savo ankstes
niu dailides amati. ir dirbo vienas dirb
tuves gilumoje.

Sene pravėrė duris ir sušuko:
— Nicolas! Nicolas!
Jis atsisuko. Paleisdama šuni. sušuko.
— Draskyk ji! Draskyk ji!
Išprotėjęs šuo šoko ant žmogaus. Vy

ras išskėtė rankas, susikibo su šunimi 
ir abu krito ant grindų. Trumpą laiką 
jis kovojo ir spardėsi kojomis. Vėliau jis 
gulėjo ramus, nes Semilante buvo išplė
šęs jo gerklę.

Du kaimynai, sėdėdami ties savo duri
mis. mate seną valkatą, išėjusi iš namu 
ir greta jo liesą, juodą šuni, kuris eida
mas ede kažką rudą, ką jo šeimininkas 
jam numesdavo.

Vakare sene pasiekė savo namus.

Aplankiau nelabąjį
Neprastą atsitinkamą papasakojo vie

nas austras mokslininkas, kuris moksli
nio tyrinėjimo reikalais gyveno Abisini
joje 1929 ir 1934 metais. Jis rašo: „Ne
prašykite paaiškinimu; aš negaliu apie 
tai net pagalvoti“. ... ... .................

Tai buvo 1934 metais. Savo postovi 
buvau įrengęs Abisinijos Arusilande, 
Man j a upes krante, šios upes vanduo te
ka i rytus. Įsilieja i Vebi šebeli ir, šimtus 
kilometru nutekėjęs, dingsta karštame 
Somalio dykynes smėly, netoli juros 
kranto. Apie šią sriti man pasakojo kaip 
apie melžiotoju Eldorado, bet aš ja nu
sivyliau. nes nepasitaikė joks reikšmin
gesnis laimikis. Rodėsi, kad šią sriti nu
siaubė maras, nes kur tik ėjau, visur 
matėsi saules deginami antilopu, gaze
lių ir kitu gyvuliu balti griaučiai.

Manja kai kuriuose vietose teka per 
tankiausius nepereinamus atogrąžų rais
tus, bet daugely vietų prieinama pramin
tais, šioje srity gyvenančios, Gaila gen
ties piemenų ir j u ganomu galviju kai
menių takais.

Pagal čiabuviu patyrumą, kuris sve
timšaliui yra patikimiausias vadovas, sa
vo stovyklai parinkau aukščiau džiunglių 
esančią vietą. Nors mano vyrams ir teko 
vargti iš tojiau vandeni nešant, bet už 
ši nepatogytmą jiems buvo atpildas vie
toves saugtimas, kad ju nepasieks malia. 
rini drugi platiną uodai.

Vieną vėlu vakarą sėdėjau prie savo 
palapines ir gėrėjausi oro atvesimu. Pa
sirodė Seleka, vienas mano vyruku, su 
valgiu. Nustebau pastebėjęs, kad jis nu
siprausęs, susišukavęs ir švariais baltais 
drabužiais apsivilkęs. Kadangi tą dieną 
nebuvo joks šventadienis, del to pama
niau, kad jis ruošiasi kur nors eiti pirš
lyboms.

Kai tik baigiau vakarienę, Seleka, dro
viai prisiartino.

— Seleka, kas yra? — paklausiau.
— Getą (viešpatie), — atsake jis, — 

Aš norėčiau ši vakarą pasišalinti. Getač 
(didysis viešpats) atvyksta.

— Kas? — Didysis viešpats atvyksta 
i šią laukinę šriti, argi provincijos gu
bernatorius?

— Kas per Getoč? — pakalausiau Se- 
leką.

— Aš neprivalau sakyti jo vardą, — 
.po ilgos tylos atsake vaikinas. — Tai yra 
Getoč. — Po ilgai trukusios tylos, vaiki
nas pasidavė mano klaucsiamam žvilgs
niui: — Tai šėtonas.

Pasigirdo surimtėjęs Selekos balsas:
— Getą, — jis pasakė. — jus žinote 

Gabrę, juodą vyrą išlindusiais dantimis. 
Ji dažnai velnias aplanko. Jis pasakė, kad 
ir ši vakarą pas ji ateis. Kuomet 
velnias atvyksta, jis kalba Gabres burna. 
Aš norėčiau ten būti. Vieni sužino viso
kius dalykus, kiti patyria svarbias nau
jienas.

Keliaudamas Abisinijoje dažnai girdė
jau kalbant apie „išminčius“ arba „ži- 
nius“, kurie tiksliai išpranašauja ateities *
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VI Al SVETUR
Persitvarkė Lietuviu Tremtiniu Ben

druomenes centro komitetas Vokietijoje. 
Ikišiolinis jo pirmin. B. Vyliaudas iš ko
miteto pasitraukė, nes išvyksta i JAV. 
Pasitraukė del nesveikatos ir B. Grigo- 
laitis. Pasitraukusiuju vieton pakviesti 
kandidatai. Susirinkę posėdžio komite
to nariai pareigomis šiaip pasiskirstė: 
gyd. J. Balčiūnas, pirm., adv. J. Šlepetys 
— vicepirm. ir iždininkas. Dr. E. Noa- 
kas — sekretorius, nariai: A. Vaitkus ir 
adv. A. Repšys.

Musu Lietuva, dvisavaitinis lietuviš
kos minties Brazilijos lietuviu iliustruo
tas žumalos nuo Nauju Metu virsta sa
vaitiniu.

Tvarkosi knygų leidimo darbas. „Vie
nybes“ žiniomis, Brooklyne Įsteigtas lie
tuviu spaudos centras, kuris pasiryžęs 
sutelkti ir platinti visu lietuvišku leidy
klų leidžiamas knygas. Čikagoje lietuviu 
Kataliku dr-ja išleido Dr. J. Balio „Isto
rinius padavimus.“ Netrukus iš spaudos 

• žada išeiti: St. Zobarsko — .Pakarkite) 
Išdavimas“ ir jaunimui — ..Doleris iš 
Pitsburgo“. Bern. Brazdžionio — „Pava
sario vėjelis“, L. Žitkevičiaus — eiliuo
tos satyros, L. Dovydėno — „žmogus po 
Pensilvenijos kalnais“.

.Patrljos“ leidykla daranti žygius iš 
Vokietijos pergabenti i Ameriką 16.000 
tomu savo leidiniu. Panašius žygius da
ranti ir „Sudavija“.

Neseniai Brooklyne atidaryta lietuviš
ka mokykla. Atidarymo dieną buvo 35 
mokiniai. Mokykla veiks šeštadieniais. 
Bus dėstoma lietuviu kalba. Lietuvos

istorija ir Lietuvos geografija. Mokyto
jaus trys mokytojai: Dūlys, šilgaliene 
ir Kučiauskas.

žymią vietą Brazilijos avalynes pra
monėje užima lietuviai. Brazilijos sosti
nėje daugelis batsiuviu yra lietuviai. 
Vieni turi nuosavus avalynes fabrikus, 
kiti dirba pas savus ar svetimus. Iš senu 
autopadangu avalynes išradėjai yra lie
tuviai, taip jau jie yra ir šios gamybos 
organizatoriai. Didelius avalynes fabri
kus Rio de žanelre turi: J. Tysliava, P. ir 
A. Gimiai, J. Milčius, V. Čepaitis ir kiti, 
o mažesnes avalynes dirbtuves — dau
gelis.

Prof. J. Vėbra, neseniai atvyko i Nau- 
jorką ir apsigyveno Brooklyne. Prieš tai 
jis gyveno Paryžiuje.

„Draugo“ pranešimu, nežiūrint suvar
žymu, iš tremties i JAV atvyko 68 lietu
viai kunigai. Amerikos Letuviu Kunigu 
Vienybes pirmin. kun. Vasys darąs žy
gius, kad daugiau galėtu i Ameriką lie
tuviu kunigu atvažiuoti.

Naujieji ateiviai, žurnalistas H. Bla- 
zas, rašytojai J. Petrenas ir L. Dovydė
nas ruošiasi naujam lietuviškam laikraš
čiui. Jis vadinsis „Lietuviu Kelias“ ir 
eis Waterbury, Conn., netoli Naujorko. 
Laikraščio leidėju bus Dr. Devenis. Lai
kraštis žada eiti du kartus per savaitę..

Rašytoja Nele Mazalaite — Krūminie
ne jau atvyko i Ameriką ir apsigyveno 
Naujorke. Netrukus atvyks ir jos vyras, 
Juozas Kruminas, žinomas poetas, Vo
kietijoje redagavęs literatures žurnalą 
„Gintarą“, šis žurnalas ruošiamasi lei
sti ir Amerikoje.

LIETUVIU SPAUDOS BALSAI
AR LIETUVIAI IŠPAIKO TREMTIES METAIS IR VIRTO TINGINIAIS

kykla ju neturi? Visos. Tik kitur apie tai 
stengiamasi tylėti, kad prieš svetimus 
nepakenkti savo tautos ar Įstaigos geram 
vardui, o pas mus?

Bučiau labai neteisi, jei kalbėdama 
apie tremties gyvenimą, nepaminėčiau 
tu, kurie savo rankomis, fiziniu darbu, 
vienaip ar kitaip prisidėjo prie musu 
tautos gero vardo pabrėžimo.

Kaip kitose srityse, taip ir šioje, ne
galėdama nei visu suminėti, nei vertinti, 
tepaminėsiu viena grupę—Darbo kuopas, 
kuriose ne maža dirbo lietuviu.

Berlyno tiltas. Bolševikai, nepa
keldami, kad Berlyno vakarinėse zonose 
buvo geriau gyvenama, nei ju, — rytinė
je ir, norėdami žūt but sąjungininkus, 
mandagiai tariant, išprašyti iš Berlyno, 
vieną dieną eme ir uždare visą tarp Ber
lyno ir vakariniu zonų susisiekimą. Ame
rika, sąjungininku padedama, atsake dar 
negirdėtų ir nerege tu žmonijos istorijoje 
bandymu. Lėktuvais gabenamu maistu 
maitino keliu milijonu miestą.

Daug apie tai buvo rašyta, ne kartą 
buvo minimos lėktuvu katastrofos. Bet, 
galima sakyti, visišku tylėjimu buvo 
apeiti tie, kurie atliko visą technikini, 
paruošiamąjį darbą, kurie ant savo pe
čiu ir savo rankomis perkilnojo tą visą 
maistą iš sandeliu ir traukiniu i lėktu
vus ir prižiūrėjo pastaruosius. Toks dide
lis judėjimas pareikalavo labai gausaus 
personalo. Tai atliko daugelio Darbo 
kuopu kariai — darbininkai. Kiek buvo 
tokiu kuopu, kiek jose buvo lietuviu — 
pusiau karine paslaptis. Girdėjau tvir
tinant, kad lietuviu jose ne maža, kad 
turi gerą vardą, kad daugelis musu ka
rininku vadovauja net mišriu tautu Dar
bo kuopoms.“

TIKSLINGUMO REIKALU

„ENG1NEERING 
OPPORTUNITIES“

FREE 108-PAGE BOOK.
This interesting guide to 
successful careers in engi
neering describes the widest 
range of Home-Study cour
ses in all branches of Me
chanical, Electrical, Civilį 
Aeronautical, Automobile, 
Radio and Television Engi
neering, Building, Plastics, 
Timber Technology, Fore
stry, Mining, Draughtsman
ship, etc., and explains the 
eas.est and quickest way to 

became technically qualified in your 
spare time. The courses are conducted 
only in English, but Special Easy 
English courses are available to those 
who already have some knowledge of 
the language.
WRITE FOR YOUR COPY TO-DAY 
„Engineering opportunities“ will be 
sent to you FREE and without obliga
tion if you write to us at once men
tioning the subject or examination 
that interest you. (Letters in Lithua
nian cannot be answered.)

BRITISH INSTITUTE OF 
ENGINEERING TECHNOLOGY 

692 Shakespeare House. 
17/19, Stratford Place, 

London, W.l. BIET
telkę ne Amerikoje esančiu aktorių. To
dėl labai sunku tikėtis, kad kas nors 
rimtesnio išeitu iš vieno ir iš kito.“

GINČAS DEL KELNIŲ DRYŽU

Šia tema „Argentinos Lietuviu Balsas“ 
idejo J. Deveikes Įdomu straipsni. Ji ra
šo: „Taip vadinamose, senose lietuviu 
kolonijose, sklinda gandas, esą lietuviai 

. D1P1. tremties metais išpaikę ir tingi
niais virtę. Bet kas tada visas knygas 
paraše, laikraščius užpilde, kas vaikus 
mokė, batus kale, drabužius siuvo, maistą 
gabeno, gamino? Juk visa tai dare toks

pat lietuvis, kaip ir tas. kuris, anksčiau 
vienur ar kitur išvykęs, naujai atvykusi, 
taip charakterizuoja. Lietuviu tautos 
energingas, teigiamas elementas trem
tyje, kaip ir visur kitur, taikėsi prie sun
kiu Ir neįprastu sąlygų ir. nesustodamas 
dirbo.

Pasingas, šiuo atžvilgiu neigiamas, ele
mentas tūnojo. Bet kuri tauta, kuri mo-

,.Nepriklausoma Lietuva“, didžiausias 
Kanados lietuviu laikraštis, minėdama 
antro Čikagoje lietuviu teatro isikurimo 
faktą, rašo: „Vieton to, kad sujungus 
visus dramos aktorius i vieną kolektyvą, 
dabar Čikagoje pradeda veikti net du 
dramos teatrai. Vienas j u stato Adomė
no „Svetimas plunksnas“, kitas — Gru- 
,Šo „Tėvą“, šitie du teatrai dar nėra su-

„Lietuvis“ išeinąs Vak. Vokietijoje, 
40/41 num., atsiliepdamas aei Amerikos 
lietuviu spaudoje nagrinėjamos gruo
džio 17 d. perversmo istorijos, šlu pas
tangų netikslumą sunereikšmina dvieju 
žinomu asmenų nuomonėmis. Anot lai
kraščio, vienas Lietuvos generolas, per
versmo metu buvęs saugiausioje vietoje 
— daboklėje, pareiškęs, kad nuverstoji 
vyriausybe buvusi verta nuvertimo, nes 
del jos niekas nepraliejęs ne lašelio 
kraujo... W. Churchillis, po buru karo, 
ragindamas greičiau užmiršti nemalo
nią praeiti, pasakęs, kad kautynių lau
kai apželia žole, bet kartuves — niekad. 
Ar nevertėtų ir mums, pažymi laikraš
tis, užželdint žole praeti, liautis gine? 
tis, anot Kudirkos, del „kelnių dryžiu“.

LEŠKOMA VISKO KAS MUS SKIRTU
„Lietuvis“, 40/41 num. rašo: „Vokieti-

joje jaučiamas pasitenkinimas laimėji
mu metais. Du neapmokami vienos poli-

F

MINTYS PRIE EGLUTES

Dega. Taip Europa dege, 
Hitleriui pasiutus.
Ką gi kaltinsi, taip sakant, 
Negi kalakutą?

Štai tos pramogos likučiai 
Durnai bei degėsiai...
Tad kokie Naujieji Metai, 
Tamsus bus, ar šviesus?

Si-

Gruodžio švenčiu malonumą šeimą, praeiti, vaikystę
Turi ir senukas. Miela prisiminti.
Magiška ugnim pažaisti Juk retai kada žavesnis
Nori užsirūkęs. Vaizdas benušvinta.

Įvykius. Pav. tarp ju paminėtina ir sena 
moteris vardu Gifti Mumi, kuri prieš ke
letą metu mirė. Ji išgarsėjo visam krašte 
po to, kai Haile Sellasi (dabartiniam Abi
sinijos imperatoriui) pasakė, kad jis bus 
negus (imperatorius), tuo metu, kai jis 
net negalvojo apie tai. Gifti Mumi tiksliai 
išpranašavusi visus Įvykius, kurie ištiko 
Abisiniją iki pat jos išsilaisvinimo. Be
veik tiksliai ji pasakė ir savo mirties 
laiką.

— Sis gandas ir mane domina, — pa
sakiau Selekai. — Ir aš eisiu kartu. Kai 
nelabasis atvyks, ateik ir pasakyk man.

Del aiškiaregysčių aš laikiausi abejin
gai. Apie jas kalbėjausi ir su pranciško
nu vienuoliu, tėvu Fransua, misijos va
dovu, kuris savo metu yra kalbėjęs su 
Gifti Mumi. Jis pasakė, kad Haile Sellasi, 
tuomet Ras Taffari Makonen, buvo iškil
mingai atsigabenęs ją palydovu būrio pa- 
gelba i Arusilandą. Vyrai, kurie dalyvavo 
tam bury, brangiai užmokėjo už jos ra
mybes sudrumstimą ir metu laike visi 
Išmirė. Gerasis tėvas savo kalboje pami
nėjo žmonių Įsitikinimą, kad tam tikrus 
asmenis velnias naudojąs kaip tarpinin
kus lemtingiems Įvykiams pasakyti ir kad 
tokius reiškinius europiečiai nepajėgia 
išaiškinti. Iš jo trumpu pastabu susida-

tokia kalbos tarme, kurios nežinojau. Ta 
pat akimirka pasirodė ir Seleka.

— Einam, Getą, — pasakė jis, — Jau 
laikas.

Ta akimirka pagalvojau kaip turėsiu 
pasitikrinti asmenini saugumą ir koki 
ginklą reiktu pasiimti, bet apsigalvojęs 
nusprendžiau jokio ginklo neimti, nes 
einu i tokius žmones, kurie jei mane puls 
fanatines ekstazes pagauti, tai mano gin
klai, koki jie bebutu, mažą naudą gales 
suteikti. Del to, visako deliai, kas ten 
beatsitiktu, nurodžiau Selękai, kad laiky
tųsi greta manęs.

— Ir, — pridūriau Selekai, — jei vel
nias kalbės Gaila ar Valamo kalba, man 
turėsi išversti.

Mes išėjome.
lejome i trobą pro sienoje esančią sky

lę, kuri buvo naudojama kaip durys. Iš 
pradžių mano dėmėsi patraukė trobos 
vidury ugnis, kurioje dege voira ir kedro 
rąstai. Sekančią akimirką pastebėjau ke
letą Gaila genties vyru.

— Sveikas atvykęs, ferandži (svetim
šali) — pasigirdo duslus balsas.’— Tavo 
atėjimas man teikia garbę.

— Tai ir yra šėtonas — pakuždėjo 
man i ausi sujaudintas Seleka.

nau, kad kuris j u asmeniškai pažįsta* 
jus.

Troboje buvo pusiau tamsa, šviesos bu_ j 
vo tiek, kiek ją skleidė degąs laužas. Kai Į 
mano akys su tamsa apsiprato, tollman Į 
trobos kampe, ant pakilimo, panašaus i 
sofą, pamačiau pusiau gulinti Gabrę. Jis 
buvo rankomis guolio atsirėmęs. 
Rankos ir kūnas spazmingai trukčiojo, 
tarsi mėšlungis tampytu. Girdėjosi ne
jaukus dantų kalenimas, tarsi kaž kas 
butu žiauriai peršalęs.

Pagal krašto paprotį, išgėriau mažą 
puoduką moka kavos, stipriai pasūdytos. 
Gerdamas pamaniau, kad gal tai yra ce
remonijos ženklas, kuris mane Įves
dina, kaip naują tikybinio susirinkimo 
n ari.

Troboje dege ugnis ir jos karštis ke
pino aslos purvą. Purvo kvapas stipriai 
velke orą. Raumeningi Gailos vyrai, be
veik visai pliki, neskaitant siauro dirže
lio, juosiančio juosmenį tam, kad pa
laikytu mažą lopeli iš prišakio ir užpa
kalio. dengiančio gedingesnes kūno dalis 
Nuogaliai ratu ėjo apie ugnį. Kuomet 
susidarė ratelis, vyrai suso j o ir prabilo 
i jo „visagalybę didiji velnią“ prašydami 
pasigailėti žmonių, nes jie ji gerbia ir 
pasakyti jiems visokius dalykus, kurie

tinęs institucijos nariai iteike gražiu, 
parlamentariniu papročiu, .didžiąją in
terpeliaciją del to, kad jos vykdomoji 
taryba, arba apmokami nariai, nepas- 
kelbe savo deklaracijos. Reiškia pasiges
ta žodžiu. O gal ir tu negalima bendrai 
sukurti? Iš viso atrodo, kad skubos keliu 
ieškoma viso to, kas mus skiria“. 

■
TEN NĖRA SKIRTUMO TARP SENU 

IR NAUJU ATEIVIU
Ne vienam krašte, i kuri dabar atvy

kę lietuviai rado seniau gyvenančius 
lietuvius, reiškėsi tam tikras skirtumas 
tarp naujuju ir senųjų lietuviu. Pav 
JAV tas skirtumas ilgą laiką tulu laik
raščiu net buvo kultivuojamas. Vienas 
laikraštis buvo taip toli nuėjęs šiai nei
giamybei kultivuoti, nad spausdino se
nųjų lietuviu nuomones, keldamas nau
jai atvykusiu galvosenos nerealumą ir 
nesiskaitymą su ta galimybe, kad nau
jai atvykusieji turi būtinai išeiti tą ke
lią, kuri seniau atvykusieji išėjo, su vi- J 
somis peripetijomis, kurios jiems pasitai. * 
ke, nežiūrint, kad dabar visais atžvil- ' 
giais, išskyrus geografinę sąvoką, yra 
kitaip.

Džiugu, kad Argentinoje, kur senųjų 
lietuviu kolonija yra labai didele, tokiu j 
dalyku nėra. „Argentinos Lietuviu bal
sas“ ši faktą šiaip pažymi: „Argentinos Į 
lietuviu kolonija, bene bus, viena tokiu, , 
i kurią atvykę naujieji ateiviai greičiau- | 
šia susigyvena su senesne musu kolonija. 
Tikrumoje nėra jokio skirtumo, kiek me- j 
tu ar dešimčių kuris čia gyvename. Vi- I 
siems vienodais erškėčiais naujo gyve- i 
rūmo keliai iškloti. Broliškai sygyvenant J 
kasdieniniuose reikaluose, visos kliūtys r 
lengviau nugalimos“.

ORGANIZUOTOS ŠALPOS REIKALU
„Lietuvis“, 42/43num. svarstydamas ■ 

Vokietijoje esančiu lietuviu šalpos rei
kalą, kelia klausimą: ar negalėtu Užjū
rio lietuviu kolonijos pradėti organizuo
tą šalpą. „Tiesiogine šalpa esti efektin
gesne. Kuri nors kolonija paimtu globoti

riau Įspūdi, kad apie labai opu dalyką jis 
man daug pasakė. Gaila, kad velyves- 
niuose pasikalbėjimuose jis jau šito daly
ko nebeliesdavo.

Tuo metu netoli stovyklos pasigirdo 
Afrikai budingas būgno dudenimas ir 
monotoniškas žmonių balso prftarimas

— Nesirūpink. Tau negresia joks pa
vojus, — pridūrė tas pat§ balsas.

— Mano pagarba, geto^ — prabilau 
atsiliepdamas i jo mandagumą. — Iki 
šiol nesu su jokia Tamsos .princo ižyme- 
nybe susitikęs. Daug žmonių Įman pasa
kojo ten. krašte apie jus. bei aš nema-

juos gali ištikti.
Garsus sudejavimas pasigirdo iš guoly 

esančio žmogaus. Aš greičiau supratau, 
kaip pamačiau ten drebančią figūrą. 
Akimirką troboje buvo visiška tyla. Gir
dėjosi tik degančiu medžiu traškėjimas. 
Paskiau pasigirdo duslus balsas. (B.d.)

kurioje nors sanatorijoje gydomus visus 
lietuvius arba j u dali. Ir nuolat, be per
traukos šelptu. Taip pat invalidus. Ne 
vien materialines šalote -----kirtizi ligo
niai. Jie laukia kny-------------------------A.
neatsirastu geradariuiejo pas kaimyną ii 
ir šios rūšies šalpai?“ '

4
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IŠ MUSU
ARIJOS LIETUVIAI (DĖKOJA

„Victory“ desantinis laibas, kuriuo 
l>altu būrys iš Švedijos norėjo Kanadą 
pasiekti, kaip žinome, Airijoje buvo su
laikytas, nes netiko tolimesnei kelionei. 
Airiu vadžios Įstaigos laivo keleivius ap
gyvendino stovykloje, iki paaiškės ju to-
limesne būkle. DBLS ėmėsi žygiu išaiš
kinti, ar minėtu baltu tarpe nėra lietu
viu. Ir kuomet tai paaiškėjo, užmezgė 
su jasis ryši ir pradėjo šelpti. Prieš Ka
lėdas Airijoj atsidūrę iituvial atsiuntė 
DBSI centro valdybai ši laišką:

Prašome priimti širdingiausią padėkos 
žodi už prisiųstą mums dovanelę — mai
stą. Gavom jau du siuntiniu. Mes esame 
labai nustebę sulaukę pagalbą iš visai 
nelauktos vietoves, Mus stipruma min
tis, jog nesame apleisti saviškiu, kaip 
iki šiol pamanydavome.

Musu lituviu čionai esame penkiese. 
LUpŽmo nublokšti, esame laikinai prig
lausti šiame, kalnuotame, bet tikrai ge
ru žmonių, krašte. Mes esame pasiryžę 
ištvermingai pakelti ir toliau mus pasi
tiksiančius sunkumus. Pakeltomis galvo
mis nešame kiekvienas tą mums brangią, 
trispalvę vėliavą. Jos iš savo ranku neiš- 

c leidome net tada, kada buvo pareika
lauta ją nušalinti. Mes nešime savo lie
tuvišką trispalvę per visus sutiktus pa
vojus, iki .pasieksime žmoniškumo vertos 
prieglaudos vėliavai ir sau. -

Prašome priimti širdingiausius musu 
sveikinimus Kalėdų švenčiu ir Nauju 
"Metu proga Sąjungos Valdovybei. jos 
nariams ir visiems broliams lietuviams, 
isikurusiems Anglijos žemeje.

Su pagarba: J. Salys. Ona Upinikiene, 
Marija Kvietkiene, Rozmarija Kvietkute 
(5 metu amžiaus), Edie Kvietkus. Mili
tary Camp, Little Island, Cork, Eire.

ALSAGERIO ŠEIMOS IIOSTELY 
KALĖDOS

Jau antras Kalėdas čia atšventeme, 
kad ir netaip, kaip savo tevyneje, bet 
Toakelta šventine nuotaika, šios Kalėdos 
lietuviams buvo linksmesnes, nes daly- 
-vavo gerb. Kun. J. Steponaitis, kuris 
Berneliu Mišias laike ir pasakė gražu 
pamokslą. Per mišias giedojo p. Bulkes 
vedamas chorelis.

.___An*?ąją Kalėdų dieną buvo msnin.is
vakaras erdvioje Hostelio saleje. P. Braz_ 
dienes pastatytas ir surežisuotas monta
žas vaizduojąs „žiemą ir vasarą trem
tyje“ nevienam išspaudė ašarą. Jaunimas 
tautiniais šokiais bei žaidimais linksmi
no svečius.

P. Brazdienes pasišventimo dėka, lie
tuviai kulturiniu atžvilgiu pirmauja.

Paminėtinas p. Gružas, kuris gražio- 
- mis dekoracijomis atkreipė visuomenes 

dėmėsi ir p. šova, kaip akordeonistas, ku
ris savo muzika paįvairino programą.

Apylinkes lietuviškas jaunimas nesi
gaili pastangų ir keliauja dešimtis myliu 

■ i čia. kad palaikytiu tautišką meną. S.K.

IŠVYKO KANADON
Neseniai Kanadon išvyko J. šablinskas 

su žmona. P. šablinskai Anglijon atvyko 
iš Vokietijos 1947 m. vasarą. Iš pradžių 
dirbo tekstilėje prie Keighlay Haworth, 
o paskutiniu laiku Leedse. P. šablinskie. 
ne turėjo gerą darbą siuvykloje, vyras 
tekstilėje. Lietuvoje p. šablinskas buvo 
žinomas Kūno Kultūros Rumu sportinin
kas. P. šablinskiene mokytojavo Kaune,

i!

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
PARDUOTUVIU ADRESAI YRA NURODYTI TELEFONU KNYGOJE L-R, 

3815 PUSLAPIS
MESA, RŪKYTI MĖSOS GAMINIAI, PAUKŠ 

KITA SIUNČIAMA TIK PAŠTU.
^KROKUVINE dešra ....................................................

tikra VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA ........................
KIAULIENOS MĖSOS DEŠRA (Australian fresh salami)
BELGIŠKA DEŠRA ....................................................................
sausa, KAIMIŠKA DEŠRA (smoked & dried salami) .........
PRANCŪZIŠKA DEŠRA .........................................................
BASINIAI, FABRIKUOTI .................................................
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA.. .................
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA ............................................
KIAULIŲ KOJOS (nevirtos) ........................................... 1 svaras -/10 penu
džiovinti grybai (baravykai) iš Lenkijos, I-mos rus. 2/9 už unciją,

H-ruš. — 2/6, III-čios rus. — 2/3, Įpakavimo ir persiuntimo išlaidos 
Denai.

\ PAUKŠTIENOS IR KITU DALYKU KAINOS TOKIOS, KAIP MUSTATYTA.

. .^akydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardin- 
kit užsakomus dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos paš
to oraen pridedami persiuntimo išlaidoms 1/6, jei užsakymo suma ma
žesne, Kaip 3 svarai jei užsakymo su ma yra 3 svarai, arba didesne — per
siuntimo išlaidas mes pamokame. Užsakymus adresuokite;
J. RICIIARDs (Butchers) Ltd., 91-93, Charterhouse St., London, E. C. 1.

V Rašykite niulns; angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.

GYVENIMO
A

DEMES1O BRITANIJOS LIETUVIAI
Lietuvos Nepaprasto Pasiuntinio ir įgalioto Ministerio D. Britanijoj 

Pono Balučio 70 metu amžiaus sukakties minėjimas bus Londone, Westmin
ster Cathedra! Hali (prie Victorijos stoties), sausio 14 d. 6.50 vai. vak.

Bus puskaita, sveikinimai Ir menime dalis.
Minėjimu organizuoti komitetas

kuri laiką dirbo „Pažangos“ B-ves užsie
nio spaudos skyriuje. Abu dar jauni žmo
nes. S

DBLS-gos CENTRO VALDYBA DEKUOJA
Už sveikinimus ir linkėjimus Kalėdų 

ir Nauju Metu proga Cetro Valdyba nuo
širdžiai dėkoja p. K. Barenui, J. Matulio
niui, F. Neveravičiui, J. Senkui, kun. J. 
Steponaičiui, p. ir poniai Varkalams, Co_ 
ventriečiams, Bradfordo apygardos val
dybai, Darley Moor, Ash Grove, Sleafordo 
ir Full Sutton skyrių valdyboms ir na
riams ir visiems kitiems, kurie malonėjo 
atsiusti sveikimus.

DAR DEL PARODOS EDINBURGHE
Parodos Rengėjai papildomai mus in

formuoja. kad paroda (apie ją buvo ra
šyta B. L. No. 51) bus atidaryta sausio 
25 dieną ir truks ligi vasario 4 d. Ji Įvyks: 
Merchants* Hall, Hanover Street, Edin
burg. Lietuvos Pasiun':inybe Londone.

ŠKOTIJOS LIETUVIU
ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAI

Sausio 2 d. Mosende ivyko šv. Juozapo 
sąjungos metinis suvažiavimas, o sausio 
28 d. ten pat bus šv. Kazimiero draugi
jos metinis skyrių atstovu suvažiavimas. 
Bus svarstoma draugijos veikla ir ren
kami valdomieji organai.

CONVENTRIO NAUJIENOS
+ Tautiniu šokiu grupe gruodžio men. 

turėjo net tris pasirodymus: dviejuose 
koncertuose, kur dalyvavo Įvairios tau
tos ,ir viename anglu kataliku baliuje.

4 Conventrio skyrius, atsistatydinus 
senai valdybai, turi dabar naują, kurią 
sudaro p. A. Gurevičius, kaip pirminin
kas, p. J. Mašanauskas, p. Barzevičius, 
p. Goberis ir p. Kazlauskas.

Atvažiavęs kun. Pacevičius jau pra
dėjo choro repeticijas.

+ Bendros kūčios pavyko gerai. Susi
rinko per 60 asmenų. įspūdingas kalbas 
pasakė kun. Pacevičius ir naujasis sky
riaus pirmininkas p. A. Gurevičius. Lie
tuviška mokykla pasirodė su vaidinimu, 
pritaikintu šventam Kučiu vakarui. Bu
vo ir Kalėdų senelis, kuris apdovanojo 
vaikučius.

+ Viengungiai, daugiausiai, gyveną 
hosteliuose, irgi turėjo bendras kučias 
su gausia programa — prakalbomis, de
klamacijomis, solo ir bendrom dainom.

r

YORKSHIRO NAUJIENOS
x Silsdene, netoli Keighley, Alb. Ba- 

binskas. dirbdamas fabrike, sulaužė kai
rę ran'.:ą. Reikalingas 6 — 8 menesiu gy
dymas.

x Bradforde p. Šukio sūnūs Algis yra 
vienas pirmesnių mokiniu.

x Keighley p. K. Kriaučiūnas pirko 
namus ir apgyvendino apie 10 viengun
giu vyru. Pats ten gyvena su žmona. Ge
rai verčiasi.

x Keighley keiktas lietuviu vakarais 
mokosi specialese mokyklose.

Siuntiniu i užsieni nesiunčiame.

TIEN A IR

1 svaras 6/6
1 svaras 6/-

1 svaras 3/6
1 svaras 4/-
1 svaras 5/6
1 svaras 5/6
1 svaras 4/-
1 svaras 1/4
1 svaras 1/5

x Keighley rajone i darbovietes už
griuvo dideli būriai jugoslavu, darbu su
mažėjo.

* Halifaxe p. K. Mereckis gavo darbą 
prvi.ybos imoneje. Vakarais lanko kur
sus. Angių kalbą garai moka.

x p. Jackūnas, buvęs ūkininku Hoste
lio vertėjas, atvyko 1 Silsdeną ir dirba 
fabrike. Vakarais atidarė anglu kalbos 
kursus. Lankytoju netrūksta.

x P. Strimas, dirbąs tekstilėje netoli 
Keighley, aktingai dalyvauja Lietuviška
me visuomeniniam darbe. Tuo tarpu ke
letas apylinkėje gyvenančiu inteligentu 
laikosi atokiau nuo savo tautiečiu.

x Keighley, kur gyvena per 60 lietu
viu, dar nėra Lietuviu S-gos skyriaus.

x Silsdeno, Nr. Keighley Hostelye, kui 
gyvena keliasdešimt lietuviu, D.B.L.S-gos 
skyriaus Valdybą dabar sudaro: p. Pa
lys, Jackūnas, Daržinskas.

x Halifaxe žinomas skautu veikėjas 
p. Spalis pirko namus; apsinamino ir 
teisininkas p. Duoba su šeima.

x Silsden Skipton, keletas lietuviu 
vyru vede aires, lenkes, vienas vokietę. 
Viena lietuvaite Silsdene ištekėjo už 
ukrainiečio, bet dabar su juo negyvena.

x Keighley, Silsdeno, Skriptono apy
linkes lietuviai drabužiu pirkti vyksta 
i Leedsą, o pasižmonėti — i Bradfordą.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
DEL „BRITANIJOS LIETUVIO“

Malonusis redaktoriau! Su džiaugsmu 
pasitikau sprendimą padidinti „Brit. Lie
tuvi“. Sveikinu tamstos su Centro Valdy
ba jungtines šviesias pastangas. įvyksta 
tai. ko laukėme, trokšdami savo laikra
šti matyti nebe laikraštėli, bet talpu sa
vaitrašti.

Suprantu, kad laikraščio padidėjimas 
pareikalaus iš jusu daugiau darbo, rūpes
čiu, vargo, šitai žinodamas užsidedu ir 
sau šiokiu tokiu pareigu, kaip laikraščio 
bendradarbis. Toks busiu ne aš vienas, 
bet mes visi, kuriuos tamsta turi savo 
žinioje. O musu visu pastangos turėtu 
patenkinti skaityti ištroškusius skaityto
jus.

Džiaugiuos, .džiaugiuos! Baisiai džiau
giuos šiuo nauju žingsniu! Su gerais lin
kėjimas. Kazimieras Barents

SIULAU LIETUVIŠKO VARD.O 
ŽEMINTOJAIS SUSIRŪPINTI

Nesenai „B.L.“ rašė apie vyrus, kurie 
savo poelgiais lietuvio vardą žemina: 
anksčiau Pueiatia, o vėliau Petras Vai
čaitis. Tai ne viskas. J

Yra dar viena, kol kas spaudoj 
neaprašyta, tokiu „žemintoju“ rūšis, tai 
„samagonščikai“. Jie virė samagoną ir 
nuodijo musu jaunimą Lietuvoj. Jie 
„garsino“ lietuvius, kaip gerus samago- 
no gamintojus DP stovyklose. Jie verda, 
geria, vaišina kitus ir pardavinėja sa
magoną ir čia — D. Britanijoj. Jokia 
paslaptis, kad kai kurie musu žmones 
samagoną verda provincijoje. Taip pat 
nėra jokios paslapties, kad žmones gau
na samagoną ir Londone.

Tiesa, šitokie „garsintojai“ anglu spau
doj dar neaprašyti, bet, jei nebus laiku 
imtasi visu priemonių šiems reiškiniams 
sudrausti, reikia manyti, atsidurs jie ir 
anglu spaudoj, su pavardėm, ir galimas 
daiktas, lietuviškom.

Siulau Centro V-bai šiuo reikalu susi
rūpinti. V.

.._.Aš prenumeruoju „B. Lietuvi“, prenu
meruoja ji ir mano ’draugai. Priminsiu 
ir kitiems tai daryti, jei tik sužinosiu, 
kas dar jo neišsirašo. Savas laikraštis— 
didelis dalykas, o kada laikraštis padidė
jo—musu pilkam gyvenime tikras šviesu
lys. A. K. (Iš „B. Lietuvio“ anketos) ...

...Norėjome savo, lietuviško, laikraščio 
—sulaukėme. Pageidavome geresnio—su
laukėme. Prašėme didesnio—ir čia musu 
neras išsipildė. Ko gi dabar norėtume?

— Išlaikyti ji. Belieka dabar tik visiems 
sutartinai remti Tai ir darysime. M. O. 
(Iš skaitytojo laiško, kuris savo vardu 
užprenumeravo „B. L.“ visiems metams; 
vieną, sau, o kitą, , rašo, duosiąs tiems,

ŠV TĖVO PIJAUS XII MALDA 
ŠVENTIESIEMS MĖTAS

Visagali Amžinasis Dieve, visa širdim 
dėkojame Tau už didelę šventųjų Metu 
dovaną.

O dangiškasis Teve, kurs visa matai, 
kurs kiaurai peržvelgi ir valdai žmonių 
širdis, padaryk jas šiuo maloniu ir išga
nymo metu klusniais savo Sunaus balsui.

Tebūna šventieji Metai visiems apsi
plovimo ir šventėj imo, vidinio gyvenimo 
ir atsilyginimo metai, didelio grįžimo ir 
didelio atleidimo.

Duok savo tvirtybes dvasią tiems,kurie 
kenčia persekiojimus del tikėjimo, kad 
jie butu neatskiriamai sujungti su Kris
tumi ir Jo Ekleziją.

Globok, o Viešpatie, savo Sunaus Vie
tininką žemeje, vyskupus, kunigus, vie
nuolius, vienuoles ir tikinčiuosius. Pa
daryk, kad visi, kunigai ir pasauliečiai, 
jaunuoliai, suaugusieji ir seni, būdami 
glaudžioje dvasios ir širdies vienybėje, 
sudarytu nepajudinamą uolą, i kurią 
sudužtu visu Tavo prešiu puolimai. Tesu- 
žadina Tavo malone visuose žmonėse 
meilę daugybei nelaimingųjų, kuriuos 
neturtas ir skurdas yra istymęs i nepa
kenčiamas žmogaus gyvenimo sąlygas.

Gaivink alki ir troškimą visuomeninio 
tesingumo ir broliškos meiles darbuose 
ir tiesoje sielose tu, kurie Tave vadina 
Tėvu.

Duok, Viešpatie, taiką musu dienose, 
taiką atskiroms sieloms ir šeimoms, tal
ką tėvynei ir visoms tautoms. Tesuspin
di skaisčia savo šviesa taikos ir ramybes 
vaivorykšte virš žemes, pašventintos 
Tavo dievškojo Sunaus gyvenimu ir 
kančia.

Visokio suraminimo Dieve! Didele yra 
musu nelaime, sunkus yra musu nusi
kaltimai, nesuskaitomi musu rūpesčiai, 
bet dar didesnis yra musu pasitikėjimas 
Tavimi! . ___

Jausdami savo neve?r^rwffi^^Oil^^| 
mes dedame savo likimą i Tavo*T«S§SS 
jungdami silpnas savo maldas su užta
rimu ir nuopelnais Garbingosios Panos. 
Marijos ir visu šventųjų.

Duok ligoniams kantrumo ir sveika
tos, jaunuoliams tikėjimo tvirtumo, mer
gaitėms skaistumo, tėvams seimu židi
nio palaimos ir šventumo, motfJįK*ms ju 
auklėjamajame darbe sekmlngutfre) Jaažr 
laičiams suteik meilingą globą, tremti
niams ir belaisviams — ju tenyvę, vi
siems — savo malonę kaip amžinosios 
dangaus laimes paruošeją ir laidą. Amen.

—
I

PAMALDOS
KEIGHLEY. St. Anne bažnyčioje, sau

sio 8 d. 12,15 vai.

PRANEŠIMAI
GERB. SKAITYTOJAI. Jusu pageida 

vimu „B. Lietuvis“ padidintas. Šiemet eis 
šešiu puslapiu. Prašytume paskubėti 
sutvarkyti išsirašymo reikalus. Kas išsi
rašydamas nepilnai prenumeratą sumo 
kejo, prašytume atsiusti skirtymą, žiū
rint išsirašymo laikotarpio. Kas dar ne 
pilnai pamokėjo už pareituosius metus, 
prašytume nedelsiant pamokėti.

SIS NUMERIS SIUNČIAMAS VI
SIEMS pereitu metu skaitytojams. Tai 
darome manydami, kad dar daug kas 
negalėjo laiku išsirašymo sudvarkyti.

TOLIAU NIEKAM „B. LIETUVIS“ 
nebus skolon siunčiamas.

1950 m. sausio 8 d. 15 vai. DBLS Great 
Horton skyriaus valdyba (Bradforde) 
šaukia visuotiną nariu susirinkimą 
Green Lane school saleje (kur buvo li
teratūros vakaras). Susirinkimo tvarka: 
1) Susirinkimo atidarymas, 2) Prezidiu
mo kvietimas, 3) Valdybos pranešimas, 
4) Nauju nariu priėmimas, 5) Vykdomų
jų ir kontroles organu rinkimai, 6) Eina
mieji reikalai, 7) Klausimai ir sumany
mai, 8) Susirinkimo uždarymas. Skyriaus 
valdyba maloniai kviečią i susirinkimą 
ir svečius. Skyriaus valdyba.

1950 m. Sausio 8 d. Keighley, .po lietu
višku pamaldų šv. Onos bažnyčios pa
talpose numatytas visuotinas lietuviu 
susirinkimas tikslu Įsteigti Keighley 
D.B.L. S-gos skyrių.

Kviečiame visus apylinkes ^Letuyortsu,.
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o BRITANIJOS LIETUVIS'

TRUMPOS NAUJIENOS
x Neseniai išrinktasis Izraelio parla

mentas posėdžius pradėjo Jeruzalėje. 
Tuo tarpu pagal JTO nutarimus, tas 
miestas turi būti tarptautinis ir tarptau
tiniu ištaigu valdomas.

x Prieš Naujus Metus Britanija ir Ju
goslavija pasirašė prekybini susitarimą. 
Penkių metu laike numatoma 100 mili
jonu svaru vertes prekių apyvarta.

x Kolombo mieste, Ceilone, netrukas 
prasidės Britu šeimos valstybių užsienio 
reikalu ministeriu konferencija. Be kitu 
klausimu bus svarstoma ir kovos budai 
su komunizmu Azijoje.

x Per praėjusias Kalėdas Amerikoje 
buvo mažiau žmonių auku, kaip prieš 
metus. Susisiekimo nelaimėse ir del kitu 
su šventėmis susijusiu priežasčių žuvo 
519 žmonių.

x Vandens krize Naujorko miestui vis 
dar tabegraso. Vandens kiekis miesto 
rezervuaruose mažėja. Naujorko guber
natorius, ragindamas žmones taupiau 
naudoti vandeni pareiškė, kad nenuma
toma greito tuo atžvilgiu pagerėjimo.

x Naujorko paštas prieš Naujus Me
tus per vieną dieną pardavė už milijoną 
doleriu pašto ženklu. Tokio rekordo 
Amerikoje dar nebuvo.

x Naminio karo pavojus Graikijoje 
nepraėjo. Graiku užs. reik, ministeris 
pareiškė, kad dar apie 1200 partizanu 
yra krašte ir apie 12.000 kaimyninėse 
valstybėse.

x Britu Darbo Ministerijos (ištaigos 
pareiškė, kad šiais metais žemes ūkio ir 
kasyklų darbininkai, nuo 18 iki 50 metu 
amžiaus, gales darbo sritis keisti. Ta
čiau del įsidarbinimo lieka ta pati tvar
ka, kaip buvo.

x Per Kalėdas Švedijoje, nuo persival
gymo, mirė trys žmones.

x Prof. Einšteinas, žinomas relatyvu- 
mo teorijos kūrėjas, neseniai paskelbė 
naują mokslo darbą apie traukos ir elek
tros- magnetinius dėsnius. Tačiau ši ži- 
nia Amerikoje buvę sutikta daugiau su 
šo^ Toj^rr^^^^mu. Pasirodo, eilinis 

L.^^wzmogus iš nauju išradimu lau- 
•**Kiagreičiau blogio, kaip gėrio.

x Pernai Amerikoje pastatyta 2500 ka
riniu lėktuvu, arba truputi daugiau, kaip 
prieš metus.

x Britu parlamento, Darbo partijos, 13 
nariu dabar lankosi Jugoslavijoje.

x Okupačiniu ištaigu patvarkymu, vi- 
Venecijoje esančius DiPi teis vokie

čiu teismai.
x Rusijos agentai nori Malajuose nu

pirkti 10.000 tonu kaučuko. Trečdalis šio 
kieko jau esąs nupirktas.

x Prez. Trumanas pareiškė, kad Ame
rika sutinka suteikti Persijai karinę pa
ramą ir paremti Persiją del paskolos 
gavimo iš Pasaulinio Banko.

X Koęhas ilgametis Prusu gauleite
ris, o karo metu Ukrainos komisaras, 
išduotas Lenkijai. Jo, kaip karo nusikal
tėlio, reikalavo Rusija ir Lenkija. Britu 
teismas pripažino ji kaltu už karinius ir 
prieš žmoniškumą padarytus nusikalti
mus Balstogės srity.

x Italu komunistu valdoma darbinin
ku profesine sąjunga Milane buvo su- 
kursčiusi darbininku streiką su riau
šėmis.

x P'erteitą savaite ‘Prancūzu Rivjeroj 
atsitiko retas įvykis. Tuo metu trys mo
terys pagimdė trynukus.

x Britu anglies kasyklų vadovybe bu
vo numačiusi pereitais metais iškasti 
200 milijonu tonu anglies. Numatytasis 
kiekis viršytas 215.000 tonu.

x Britu finansų ministeris patvarkė, 
kad kiekvienas iš D. Britanijos emigruo
jąs j Marshall© plano kraštus gales išsi
vežti 5.000 svaru laike 4 metu.

Į x Amerikoje, Buffalo lektyvu fabrikai 
“"pastate naujo tipo raketini lėktuvą, ku

rio greitis sieksiąs 2.600 myliu per va
landą, arba kelis kartus greičiau už gar
so greiti.

x Olandija gavo antrą iš Vokietijos 
aukso transportą, 30.664 kuri vokiečiai 
karo metu buvo išvežę. Pirmą aukso 
transportą iš Vokietijos ji gavo 1947 m. 
Jo svoris sieke 35.890 kg.

x Rusija vėl pradėjo spausti Suomiją. 
Oficialai kaltina ją suteikimu globos

Pingvinas, savotiškai idomus antark- 
čio (pietinio žemes poliaus sričių) pauk
štis. Neprastas tuo, kad-neskraido kaip 
paukštis, bet vaikšto pasistiepęs i viršų, 
panašiai kaip žmogus. Pingvino sparne
liai maži. Naudoja jis juos tik nardymui 
vandeny, kaip gilumos ir krypties vairus. 
Visas paukštis baltas, bet sparneliai ir 
galva juodi. Del šitokiu spalvų ir savotiš
kos eisenos pingvinas sudaro keistą įspū
di, kuris ji išskiria iš paukščiu tarpo.

Pingvinas minta žuvimis ir gyvena an_ 
tarkčio vandens salose. Gales plikos, be 
augmenijos, uola ir ledai. Gyvena ping- 
vinai'pulkais. Del to kai kurios salos tie
siog kibžda pingvinas.

Pingvinas deda kiaušinius, bet nedaug 
ir retai, nes tarpas tarp padėto ir padėsi
mo kiaušinio trunka 7 savaites. Antark
ties šiurkčiam klimate nėra medžiagos 
šiltam ir minkštam lizdui susukti, todėl 
padėtas kiaušinis, kad nesušaltu, yra 
šildomas ir perinamas pakaitomis pateles 
ir patino, kol iš jo išskyla pingviniukas.

ĮVAIRENYBES
JAU DAUGIAU ŽMONIŲ KAIP 

PRIEŠ KARĄ
Karas labai praretino žmones, nes 

tiesioginiai nuo karo, nuo bombardavi
mu ir kitu, su karu susijusiu priežasčių, 
labai daug žmonių žuvo. Tuoj, karui pa
sibaigus, atrodė, kad labai daug laiko tu
rės praeiti, kol prieškarinis žmonių 
skaičius bus pasiektas. Tačiau tikrove 
tokius niūrius prileidimus netruko nus
kaidrinti. JTO žiniomis, Europos gyven
toju skaičius, išskyrus Rusiją (kuri bet 
kokią statistiką laiko svarbia valstybine 
paslaptimi ir visaip ją slepia) 1938 me
tais buvo 397 milijonai. 1945 metais šis 
skaičius buvo sumažėjęs iki nepilnu 372 
milijonu, bet 1947 metu gale jis jau sie
ke 384 milijonus, o šiuo laiku jis jau toli 
prašokęs prieškarini skaičių. Gyventoju 
skaičius padidėjo del padaugejusio gimi
mu skaičiaus, kuris viršija mirimu skai
čių net tokiuose kraštuose, kaip Prancū
zijoje ir Belgijoje. Paminėtuose kraštuo
se gyventoju skaičius jau prašoko prieš
karini skaičių, o Italijoje ir Olandijoje 
— net labai daug. Tačiau Vokietijos, 
Lenkijos ir Jugoslavijos karo metu nuo
stolis dar neišlygintas. Kai del Vokieti
jos, tai nors ten ir daugiau dabar gyven
toju, bet taip yra del to, kad ten yra 
daug iš rytu atvykusiu ištremtu vokiečiu.

MARGUMYNAI

P. Gradlet, Paryžiaus daržininkas, ruo
šiasi savo 90-tą gimimo dieną minėti. 
Ilgo amžiaus paslaptį jis apibudina šiais 
žodžiais: „Vynas, lemonadas ir likieris. 
Vienoj anglu šeimoj dirbau keturiasde
šimt metu. Visi mirė, nes gere arbatą“

* * «
Prieš dviejus metus L. Irwin, Michiga- 

no (USA) kapinėse, pastate sau antkapi 
su Įrašu, kad miręs 1950-tais metais. Tu
rėdamas 90 metu, jis vede našlę, 62 metu

1950 m. Sausio 6 c

Žemiausioje temperatūroje visos r 
džiagos keičia savo savybes, kaip ipr 
tose sąlygose, žemiausia temperate 
arba šaltis, kuris yra tarpplanetin 
erdveje, apskaičiuojama, siekia 273 la 
snius celsiaus žemiau nulio. Dirbti: 
budu toki šalti laboratorijose nebuvo 
Įima iki šiol padaryti, bet pastarui 
laiku, panaudojus paskutinius išradir 
ir tobulesnius prietaisus, pavyko ga 
net didesni dviem laipsniais šalti, k 
yra visatos erdveje. Tokiame šalty deg 
nis virsta kietu daiktu ir isimagneti 
o švinas, kuris normalioje tempe ratui 
nėra geras elektros laidininkas, pasid 
laidesnis už vari, gi gyvsidabris, ki 
paprastai naudojamas termometrą 
kaip skystis temperatūros svyravime 
vaizduoti, tiek sukietėja, kad galima 
kaip virvelę, mazgyti.

KNYGOS, RASTA

V. JUGS
DANTISTE

44. HANS PLACE, LONDON. S.W. 1.
Tel. KENsington 0279 

Gydymas nemokamas pagal Sveikatos 
Draudimo schemą. Atliekamos Rent
geno nuotraukos. Priemino valandos: 
10-12 ir 3-5, o antrad. ir trečiad. 9-12. 
Artimiausia požem. gelež. stotis: 
Knightsbridge, išėjimas i Brompton 
Rd„ važiuoti autobusais: 9, 14, 19, 22, 
30, 46, 52, 73, 74, 96, 137.

Lietuvaite, neklausiu tavo praeities, 
ateiti sukursim patys. Esu latvis R. Kat. 
29 m. amžiaus, .prašau rašyti rimtu ve
dybų tikslu, neišskiriant našles bei gy
vanašles tarp 22-37 m. amžiaus. Laiškai 
pageidaujami su fotografija. Rašyti la
tviškai, lenkiškai arba rusiškai: B. Drozds, 
Chillbrook Farm, Downside, Cobham, 
Surrey.

XXX
Paieškomos Brone iir Irena šakytes. 

Atsiliepti šiuo adresu: J. šalaševičius, 4, 
Gerrard St., Hamilton Ont. Canada.

XXX
Prašau atsiliepti Anglijoje gyvenan

čius Kostą Rašymą. Juozą Kazukauską, 
Bali Daugili ir Broniu Guciu. Ieško — 
Justinas Latakas, Kington Camp, King- 
ton, Herefordshire. Turiu jiems žinių iš 
Amerikos.

Nuomininke: — Butas geras, tik ne
žinau ar patiks mano vyrui?

Apsinaminusi šeimininke: — Nesirū
pink tamstele vyru, šiais laikais leng
viau gauti vyrą, kaip butą.

amžiaus. Jei kas paklausdavo apie antka
pi, jis atsakydavo: „Aš dar daug metu 
busiu jaunas ir antkapio datą galėsiu 
pakeisti.“ Pereitą savaitę mirė. Antkapio 
datą teko draugams pakeisti.

* * *
Mokytoja pasakoja mokiniams, kad 

kiekvienas j u stengtųsi ką nors gera ki
tam padaryti, Sekančią dieną ji klausia 
mokini:

— Pasakyt, Joneli. Ar jau padarei ko
ki gerą darba?

— Taip, atsake jis. — Buvau pas tetą, 
ir kuomet išėjau, ji buvo tikrai paten
kinta.

Dailininkas: — Greičiau, dar greičiau. 
Turiu išryškinti visus bėgančio žmo
gaus judesius.

SPORTAS
ORGANIZUOJAMAS SPORTO 

ŽURNALAS
Visi lietuviai sportininkai ir sparto bi

čiuliai, kurie yra suinteresuoti lietuvišku 
sporto žurnalu, kuri leisti yra pasiren
gusi Sporto Sąja, prašome paremti ji fi
nansiniai, siunčiant aukas rašomosios 
mašinėlės fondui. Kiekviena auka mums
brangi. Pasiustos aukos, jei aukotojas pa
žymės, bus įskaitytos i prenumeratos mo
kesti.

Aukas siusti šiuo adresu: V. Stepona
vičius, 45 Manchester St., Oldham, Lancs

300 karo nusikaltėliu, kurie nusikaltę Ru- — .........................................
sijai, šito spaudimo tikslas esąs noras 
padidinti Rusijos Įtaką Suomijoje.

x žinomas vokiečiu filmu artistas E-

„BRITANIJOS LIETUVIS“ savaitinis laikraštis. Redaktorius K. Obolenas, 
leidžia — D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2. London Mews, 
London S tv., London W.2. REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiu-

milis Janingsas pareitą savaitę mirę su
laikęs 63 m. amžiaus.

x Ateity namai bus guminiai, pareiškė 
žymus Amrikos mokslininkas. Per atei-

ra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepridėtas pašto žen
klas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 ši
lingai, pusei metu — I7į šilingu, metu ketvičiui — 9 šilingai. Užsieny: metams 
— 3 USA doleriai. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. PASKIRAS NUMERIS 10

nančius 5p metu gumos vartojimas tiek 
kad visose statybos srityse kOJ^*rn?a»sianU.

penu. Red. ir Adm. telefonas — AMB 6195.

¥>ri6M foundAtipa Pres* H. Praed Meira. London, W. X.

Atsiliepdamas i p. žalvio siūlymą 
pažindinti skaitytojus su angliško 
knygomis apie mus ir musu kraštą, 
riu paminėti Patricia Young romi 
„FAR FLUNG SEED“, kurio visi veiki 
yra lietuviai ir kuriame vaizduoja 
Lietuva nuo caro priespaudos laiku 
antrojo pasaulinio karo pabaigos. JC 
gos pirmame puslapy Įdėtas Lift'd 
Himnas anglu kalba Knygos turi 
vaizduoja tris vilniečio lietuvio kar 
kuris nebepakeldamas caro persekioji’ 
su visa šeima pėsčias iškeliavo i Angį 
Su dideliu vargu jie yrėsi per ano m 
Bismarcko Vokietiją tais pačiais kel 
ir keleliais, kuriuos ne vienam ir iš i 
su teko praeiti.

Veikėju vardai visi lietuviški. Jie 
tys geri, teisingi ir darbštus žmoi 
Daugeli žodžiu autore gal tyčia pali 
lietuviškus, kad sudarytu skaitytojui 1 
resni ispudi. Kalba labai lengva ir 
traukli. Ano meto lietuviu emigra: 
kūrimasis taip gyvai primena šias c 
nas, kad tiesiog nebežinai apie kuri ' 
kotarpi rašoma.

Kiek blogiau autore susidoroja su 
litiniais dalykais. NeprikI Lietuvos l 
kotarpis nuo 1926 m. pavaizduotas ta 
šokai. Atvedusi savo veikėjus- i ru 
vokiečiu karą, ji taip pat nebegali n 
tinkamo sprendimo Lietuvos iššflak 
nimui. Bet visa tai su kaupu išpei 
autores subtilus senosios Lietuvos va 
dai, jos gerieji lietuviu tipai. Gilus mu 
krašto sielos ir papročiu pažinimas du 
da drąsos spėti, kad ir pati autore g? 
būti senosios lietuviu kartos far fit 
seed...

Romanas anglu visuomenėje, matyti 
turėjo dideli pasisekimą, nes karo metu 
jo išėjo keturios laidos, šiuo metu kny
gynuose gauti nebegalima. Tačiau besi
domintieji lengvai gali ji rasti anglu b1'- j 
bliotekose. ]

.J. K?A/ura-

ŠACHMATU MEGEJ4/WS
Matas per du ėjimu.
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