
'T

1950 m. sausio 13 d2 (127)

PASKIRAS NUMERIS 10 PENU "°“

Lithuanian Weekly
★ -k *

Lietuviu savaitraštis
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Paslaptingi pro sovietu langus šokimai
(MUSU PARFŽIAUS KORESPONDENTO PRANEŠIMAS)

Keistas sutapimas. Ji vadinosi Stepa
nova, o jis Stephan. Bet ne varduose rei
kia ieškoti panašumo. Prieš metus per 
visą pasauli nuskambėjo žinia — ji iš
šoko iš sovietu konsulato Naujorke. Jis 
pereitą šeštadieni iššoko iš lenku konsu
lato Lille mieste. Tad nereikia ne sakyti, 
kad šis Įvykis, tiek Prancūzijoje, tiek pa
sauly šukele naują susidomėjimą.

Tarp šių ivykiu yra panašumas, bet 
yra ir dideliu skirtumu...............

Stepanova Kozenkina ligoninėje slau
goma. pareiškė, kad ji buvo sovietu agen
tu pagrobta, o norėdama iš j u pabėgti, 
šoko pro langą, šis žygis jai kalėjo baig
tis mirtimi, bet ji norėjo verčiau mirti, 
kaip būti grąžintai i Rusiją.

Ką jauno lenku konsulato kasininko 
Stephano Skrobalos pabėgimas atiden
gia? Kol kas nieko. a

Ar jis buvo tokiose pat sąlygose, kaip 
Kozenkina ir bandė pabėgti? Ar jis bu
vo išmestas pro langą? Ar jis norej^įu. 
sižudyti del politiniu ar kitu priežasčių, 
kaip komunistu spauda bando aiškinti?

Tai turės artimiausiomis dienomis pa
aiškėti. šiuo metu Skrobala guli ligoni
nėje policijos saugomas. Pradžioje ma
nyta, kad jo nepasiseks išgelbėt!, bet da 
bar daktarai sako, kad nemirs. Jei jis 
išgyvens, tai papasakos policijai visą tie
są. Jei mirs, lenku konsulato paslaptis 
nebus patirta panašiai, kaip kad Masa- 
riko mirties priežastis. Masarikas buvo 
rastas ties ministerijos langais užsimu
šęs. Kas butu buvę su Kozenkina jei ji 
butu užsimušusi?

Kas yra Stephan Skrobala? Komunis
tas intelektualas, partijoj turėjo pasise
kimą. gimęs Lenkijoj, i Prancūziją atvy
ko jaunas su tėvais, gyveno prie anglių 
kasyklų. Iš mažens dirbo kasyklose, bu
vo"'lenku komunistu jaunimo organiza
cijos „Grunwald“ narys ir ten jau pirmo
mis dienomis pasižymėjo. Per 1947 m. 
angliakasiu streiką, jis pasirodė dideliu 
agitatoriumi. Vidaus reikalu ministras 
reikalavo ištremti iš Prancūzijos. Tačiau 
po kai kuriu „žygiu“, tas reikalas buvo 
užmirštas. Skrobala vėl grižo i kasyklas.

Komunistu partija iš karto atkreipė 
dėmėsi i ši, jauną, vyruką. Ji iškvietė i 
Paryžių, ir davė .progos.jam baigti komu
nistu propagandos mokyklą.

Kai grižo i Lille, lenku generalinis kon
sulas jam davė kasininko vietą konsu
late. Tai buvo tik tarnybos forma, kad 
jis turėtu laiko ir galėtu laisviau anglia
kasiu tarpe veikti.

štai kas žinoma apie Skrobalą. Tai

EKSELEBCIJĄ MIBISTEII B. K. BALUTI
70 metu amžiaus sukakties proga, sveikina is linki toliau sėkmingai 
ginti Lietuvos reikalus

D.B.LS. Centro Valdyba

HERBERTAS HOOVERI8. buvęs J-A..V. 
prezidentas. Įžymus Amerikos kvakeriu 
veikėjas, parėmė rekalą ginti Amerikai 
Formozos salą nuo kinu komunistu in
vazijos.

rodo jo būdą ir neleidžia tikėti lenku kon
sulato pareiškimu, kad Skrobala nore 
jęs nusižudyti, nes sirgęs pilvo liga... 
Toks aiškinimas visai nepatikimas, 
nes toks žmogus, kaip Skrobala. nesižu
do del pilvo skausmo. Prieš kalėtą dienu, 
jis lanke tėvus ir jiems nesiskundė pilvo 
skausmais ir neatrodė panašus 1 žmogų, 
kuris galvotu žudytis.

Jei Skrobala butu norėjęs nusižudyti, 
tai jis but pasirinkęs patikimesnius bu
dus. Vadinasi, arba Skrobalą kas nors 
išmėtė pro langą, arba jis pats stengėsi 
juo toliau nušokti, už konsulato ribų, kad 
atsidurtu laisvėje.

Lieka paskutinioji prielaida, kad 
Skrobala norėjo pabėgti. Jis buvo laiko
mas konsulate, nes jam kažką prikaišio
jo. žinodamas komunistu papročius, jis 
buvo tikras del to. kas jo lauklja ir no
rėjo bandyti išsilaisvinti. Jis paprašė 
savo sargybiniu, kad jam leistu nueiti i 
išvietę, kur užsisklendė duris ir perlipo 
langą. Jam būtinai reikėjo nukristi ant 
šaligatvio, nes kiemo geležiniai vartai 
buvo automatiškai uždaromi. Nukritus 
kieme, ji galėjo pasigrobti konsulato tar
nautojai. Skrobala žinojo, kad netoliese 
turi stovėti policininkas, kuris ji pirmiau 
pamatys, negu konsulato tarnautojai 
spės išbėgti iš konsulato.

ši prielaida patikimiausia, nes ją pare
mia Skrobalos maldavimai, kad gydyto
jai išgelbėtų jam gyvybę.

Išvada aiški: Stephan Skrobala norė
jo pasirinkti laisvę. Vyt Arūnas

Savaites įvykiai
Pirmoji nauju metu šeivai te negausi 

Įvykiais, kurie, išplaukdami iš vykstan
čios pasaulyje kovos žygiu grandines, ga
lėtu duoti medžiagos reikšmingesniems 
svarstymams bei spėliojimams.

Pasaulines politikos ekrane išryškėjo 
vienas kitas faktas, vertas dėmesio ir 
aptarimo.

J. A. V. politikoje iškilo gana staigus 
Formozos salos gynimo klausimas, spė
jęs jau pereiti keletą svarstymo stadijų

Formoza Ramiojo Vandęnjmo ,sala. 
netoli Kinijos krantu. Tarpukario laiko
tarpyje ji buvo Japonijos valdoma. Po 
paskutinio karo perduota Kinijai ir. ko
munistams baigiant stumti nacionalistus 
iš Kinijos kontinento, Formoza lieka 
paskutinysis Cankaišeko atramos taškas, 
iš’ kurio jis galėtu tęsti šiokį ar kitokį 
priešinimąsi tautines Kinjos vardu.'

GUSTAVAS ADOLFAS, Švedijos sosto 
Įpėdinis, šiomis dienomis atidarė Švedi
jos parlamento sesiją, nes karalius del 
ligos negalėjo tai padaryti.

Bronius K. Balutis, Lietuvos Pasiun tinys ir įgaliotas Ministeris D. Britani
jai. sulaukė 70 metu amžiaus, šia proga ji sveikina visa lietuviškoji visuomene.

Turint galvoje jau visai silpnas tau
tines Kinijos jėgas, salos artumą nuo 
kontinento ir tam tikrus komunistu pa
sirengimus, atrodo tikra, kad savo pa
jėgomis Oankaišekas jos atlaikyti neįs
tengs. - - ■ ' •

Ir štai čia JAV parengė pasauliui 
staigmeną — aukščiausiame savo politi
niame organe — Tautinėj Saugumo Ta
ryboj iškeldamos Formozos gynimo klau. 
Simą. ••

Turint galvoje, jog JAV paskutiniu 
menesiu politika Kinijos atžvilgiu buvo 
rankos numojimo politika — klausimo 
iškėlimas buvo staigmena.

Jis iškeltas gana griežta forma, dviem 
žymiem respbllkonu partijos politikams, 
buv. prezindentui Hooveriui ir sen. Taftui 
pareikalavus siusti JAV laivyno vienetus 
salai ginti.

Griežtai tokiems sumanymams pasi
priešino užs. reik. min. Achesonas. 
išeidamas iš prielaidos, kad Amerikos 
kariuomenes ar laivyno pasiuntimas 
Formozon galėtu priversti prie karo su 
Kinijos komunistais. O jei Pėklho vyriau
sybe sudarytu sutarti su Maskva — tai
reikalas galėtu virsti ir visuotinu karu.

Pažymėtina, kad visos respublikonu 
partijos grupes vieningai reme Formo
zos gynimo reikalą, tuo budu išryškin- 
damos savo kritišką nusistatymą ligšio
linei JAV. Tolimųjų Rytu politikai.

Valstybes Departamento pažiūra i ši 
klausimą, baime sukelti karu kvepianti 
triukšmą ir Įstatyti Amerikos Tolimųjų 
Rytu politiką i griežtus bei konstrukty
vius rėmus, privertė prez. Trumaną at
sisakyti nuo patogaus vidaus politikos 
manevro ir oficialiai pareikšti, jog For
moza nebus ginama.

šis žygis šukele griežtą kai kuriu se
natorių reakciją. Senatorius Whery Tru- 
mano sprendimą apibudino, kaip: „pa
kvietimą komunistams eiti ir užimti For- 
mozą. Toji diena, — pridūrė jis — gali 
patekti i istoriją, kaip gėdinga J.A. Vals.

(tęsinys 6 puslapy)

BRITU PARLAMENTO RINAIMAi
Spėliojimai del Britu parlamento rin

kimu pasibaigė. Rinkimu laikas jau pas
kirtas. Rinkimai bus vasario 23 d. Klau- 
simas, ar, bus sušaukta dabartinio par
lamento sesija, nes, pagal Įstatymus, 
tarp senojo parlamento paleidimo ir nau
jo rinkimu turi būti 19 dienu laiko tar
pas. Dabartinio parlamento sesija turė
jo būti sušaukta sausio 24 d., o paleista — 
vasario 3 d. Del to tokiam trumpam lai 
kui vargu ar gales būti ji šaukiama.

šio parlamento kadencija baigiasi 
liepos men., nes parlamentas renkamas 
5 metu laikui. Tačiau vyriausybe parla
mento rinkimus gali pagreitinti ir skirti 
tuo metu, kada numato patogesni laiką. 
Atrodo, kad darbiečiai dabartini laiką 
numato esant jiems patogesni.

BRITU KRAŠTU KONFERENCIJA
šiuo laiku Ceilone, Kolombo mieste, 

vyksta Britu šeimos valstybių užsienio 
reikalu ministeriu konferencija. Austra
lija ir N- Zelandia aštriai kritikavo D. 
Britaniją ir Indiją už paslskubinimą pri
pažinti komunistinę Kinijos valdžią.

DIDELI STREIKAI ITALIJOJE
šiuo metu Italijoj sustreikavo apie 5 

milij. darbininku. Streikas kilo ne eko
nominiais sumetimais. Jis sukeltas pro
testo ženklan prieš policijos veiksmus. 
Aną dieną policija, malšindama komu
nistu sukurstytus darbininkus, turejo- 
pavartoti ginklą. Susidūrime su policija 
žuvo keli darbininkai, ši atsitikimą ir 
panaudojo komunistai dar labiau darbi
ninkus kiršinti prieš valdžią.

ATPIGO AUKSAS
Amerikoje ir Europoje aukso kaina kri

to. Pereitais metais aukso kaina nuosek-- 
ial mažėjo. Pastaruoju metu Londone 
juodajame turguje aukso kaina krito 20* 
nuoš., Meksikoje, Paryžiuje ir Kaire — 26, 
o Tangiere ir Atėnuose — 43. Aukso kai
na pradėjo kristi po to. kai paradejo aiš
kėti Kinijoje komunistu pergale, nes KL- 
nijoje buvo didžiausia aukso paklausa.
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BRONIUS K BALUTIS

at- 
vis 
bet

Kiekvieną kartą, kai giedame himną, 
tarytum, duodame Lietuviai iškilmingą 
priesaiką. Lygiai visuose musu pokal
biuose, net iki pasakų musu mažiesiems, 
mes ją garbinam, mylim, kartodami:

TU, DIDVYRIU ŽEME
O musu vaizduotėje tie, mums taip 

brangios žemes, senovės gyventojai, 
sieit kariai, kovotojai mylintieji už 
labiau savo sali, jai visai atsidėję, 
ne biją žygiu i tolimiausius kraštus,
grįždami iš žygio, ne tik šilko skaras, bet 
ir kultūrines, politines naujoves parsiga
bendavo.

Likimas, o gal ir nesusipratimas, le
me mums ne tik fiziniai, bet ir dvasi
niai sėsliais tapti. Didvyriu dvasiai blės
tant, lėtumą, kaip tautos budo pagrin
dinę ypatybę, prasimanėm ir ją dirbti
nai emem brandinti. Nors ir tapdami 
sėslus, riėišmokom nei darbo, nei arimo 
garbinti. Gal, ne vienoje tautoje dainos 
neišreiškia taip stipriai erdves, žygio, 
laisves nostalgijos, kaip musu.

Taip kartu kartos, i garbingą praeiti 
nusižiurę j usios, geresnes ateities vis 
laukdamos, o savo ilgėsi dainoje išreikš- 
damos, atprato dabartį sintetinti. Ir 
mums, kaip musu seneliams, reikia arba 
didelio sukrėtimo, arba kokio kito ne
paprasto Įvykio, kad pajustume, jog vis 
dar esame didvyriu žeme ir, kad tautos 
genijus vieną, kitą musu kartos žmogų 
paženklina tomis ypatybėmis, kurios 
vėliau, busimoms kartoms, atrodys kaip 
budingos dvasios ar kūno milžinams.

Taip, visą savo gyvenimą musu tau
tinėje bendruomeneje dirbo, krutėjo, ju
dėjo, o ilgus metus Londono gatvėmis 
vaikščiojo, tuo pačiu klimatu džiaugėsi 
ar bodėjosi, tiems, taip visiems bendriems, 
žemiškiems reikalams ir rūpesčiams di
desnę savo laiko dali skyrė, o nepažįsta
miems tebuvo vienas eiliniu praeiviu — 
tnusu garbingas jubiliatas — mlnisteris 
B. K. Balutis.

Rodos toks, kaip kiti, ir Dieve, kaip 
kitoks, kaip išsiskiriąs iš kitu!

Jaunystėje laisves troškimu, noru 
mokslą pasiekti paženklintas ir jis, pa
siruošęs teoretiniai, dvasiniai subrendęs, 
išsiskiria iš kitu ir tampa musu valsty- 
Bes, jos rėiKalu, siekiu atstovas. Vėliau 
užsieny atstovaudamas, mus kitiems vis 
primindavo.

Pagaliau, sulaukė momento, kai link jo 
plaukia gražiausi linkėjimai, tautos dė
kingumas ir pagarba, o lygiai ir viltys 
del tautos ateities.

Lietuvos Pasiuntinys D. Britani
jai, Ministeris Bronius K. Balutis gimė 
1879 m. gruodžio 29 d. Seirijuose, 
Alytaus aps. Pradžios moksią ėjo 
Darijoje, toliau — nioKesi ivioaytoju 
seminarijoje, Topografijos mokykloje 
ir Čikagos universitete, kur baigė 
siu mokslus magistro laipsniu.

fries pirmąjį pasaulini narą 
tingai dalyvavo Amerikos lietuviu 
suomeniniame ir kultūriniame darbe, 
buvo ilgametis „Lietuvos" dienraščio 
redaktorius.

1919 m. Amerikos lietuviai pasiu
ntė ji i Paryžių, Taikos kouferenci- 
jon, kurioje buvo kaip Lietuvos dele 
gacijos narys.

Iš Paryžiaus atvyko i Lietuvą. Ten 
dirbo Užsienio Reikalu ministerijoj 
vadovaudamas įvairiems departamen
tams.

1928 m. buvo Lietuvos Nepapras 
tu Pasiuntiniu ir įgaliotu Ministeriu 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

1934 metais tokiom pat pareigom 
buvo paskirtas i Londoną. Šias pa
reigas ir dabar tebeeina.

tei

ak

pasidabintu, aug-

plunksną, it kankles, 
apie tai, ką mate, ką 
pastangomis ir darbu 
brangiausia — nepri-

mokyklos, kėliau - 
mokytoju. Ją bai- 
trejus metus. Ne- 

leto budo lietuviui,
pirmyn...
lanko topografijos 
nujausdamas, kad

Negime Jis puikioje pilyje ar ginklams 
žvangant prieš tolimą žygi, bet išvydo 
dienos šviesą prieš septyniasdešimt metu, 
kuklioje ūkininko troboje ir toje tautoje, 
kuri daugelio buvo laikoma išnykstanti, 
išmirštanti! ?

Pasirodo, ji buvo tik apsnūdus, kad 
musu tautos genijus-per.-jo siustus ątsto- 
vus, visu stiprumu prabiltu ir savo duos- 
numu daugeli, didvyriu ypatybėmis api
bertu, Įkvėptu jiems primirštą drąsą, 
nauju keliu ieškojimą ir norą čia pat 
tuoj turėti geresnę dabartį ir dar geres
nę ateiti.

Iš žemes, iš jos gelmių, iš apgriuvusiu 
piliakalniu, apdulkėjusiu pilių ir iš dainų, 
tarytum, kilo naujos, keistos gaidos, 
kurios pažadino juos, užmigusius karius, 
paleisdamos i musu tarpą, mickevičiu, 
narbutu, valančiu, šliupiu, balučiu ir ki
tais vardais.

Nuo Vytauto laiku Lietuva neturėjo 
tiek gabiu vaiku, kiek'atsirado ju toje 
gadynėje, kuriai jubiliatas priklauso.

B. K. BALUCH 
70 metu sukakčiai

S. Laucius

Jo Motina — pirmoji mokytoja, buvo 
tautos tradicijų Įkvėpėja. Bet jau nebi
jojo svetimiesiems sunaus patikėti, kad 
tik jis platesnius horizontus išvystu, kad 
tik naujomis žiniomis 
tu, kiltu.

Po Ūdrijos pradžios 
ja i seminariją, bet i 
gęs, kitus moko, net 
rami, taip svetima 
dvasia, vis stumia ji 

Atsidūręs Pskove, 
mokyklą, tarytum,
Lietuvai bus reikalingos sienos, o ju ge
ras ir tikslingas nustatymas bus vienas 
didžiųjų jaunos respublikos repesčiu.

Mokosi, bet nepakeldamas vergijos 
tvankumo ir vis laisves, nauju erdviu 
beieškodamas, bėga ten, kur erdviau, kur 
šviesiau.

Keliauja net i tolimus užjurius, i lais
ves šąli, i Ameriką.

Taip sąmoningo gyvenimo angoje at
sidūrė, kad ir tarp artimu ir tautiečiu, 
bet toli nuo savu, nuo tėviškės. Suaugęs 
dvidešimt šešių metu vyras, dirba, uždar
biauja, bet ne tam, kad doleri prie do
lerio krautu, ar namą pirktu, ne, sėda i 
studento suolą, mokosi, tarytum nauįg.- 
viškus ginklus, busimiems žygiams, ga
landa. Mokslo metu, kažin ar visada pi
nigas kišeneje skambėjo, o jei pasiklaus- 
tume, ar visada buvo pavalgęs ir norimu 
malonumu turėjo, gal atvirumo pagau
tas' pasakytu,' kaip yra buvę. Visos musu 
tautos kelias i mokslą, i laisvę buvo sun
kus, tikrai nelengvesnis buvo ir Jam.

Jei šiandien nekartą prasitariam — 
trūksta žmonių, tai ką bekalbėti apie 
anuos laikus? Tikrai milžino valią rei- 
kęjp turėti, kad tada, kai visi traukia 
i visas puses, prie nuobodaus vadovėlio 
prisėsti ir šviesuoliui, iškilusiam iš eili
nes aplinkos, klusniu studentu tapti.

Pasiryžt), ištesėjo?ir tai ne tik jam, bet 
svarbiausia tautai, mums visiems i didelę 
naudą išėjo. Teisininkas, kartografijos 
specialistas, ne aiškinti nereikia, kiek. 
Lietuvai buvo naudingas.

Gal niekas taip asmenybes nebrandi
na, neapipavidalina -ir žmones pažinti 
išmoko, kiek žurnalizmas. Jubiliatas 
tampa „tik“ ilgamečiu „Lietuvos“ dien
raščio redaktorium. Ir dar išeina dides
ni universitetą už pirmąjį, didžiąją gy
veninio mokyklą, su visais džiaugsmais, 
nusivylimais, - taip budingais spaudos 
darbininkui.

Tais, moderniais ginklais ginkluotas, 
išmokęs tiksliai jais naudotis, šis. mo
dernusis karys, 1919 metais; -jau keturias- 

, dešimti metu žemelę mindęs, iškeliavo 
pirmojo žygio.

Buvusias žalias pievas pakeitė Taikos 
Konferencijos žalias stalas, o prie jo. 
žodžiams susikertant, gimė anuometine 
Europa, su didelę tradiciją turinčiu, 
tokiu dar silpnu, nauju nariu.

Laikas, kaip toji žeme, viską išlygina. 
Bet kaip butu gera, kad Jubiliatas—žyniu 
pavirtęs, ne tik busimoms kartoms, bet 
ir mums, paėmęs 
i rankas, kalbėtu 
patyrė, kaip savo 
kure, kas mums 
kiausomybę.

Šiandien jis yra ten, kur del Lietuvos 
buvimo net neabejojama. Lietuva serga, 
dūsta. Mes tapom valstybe be teritorijos, 
bet esam gyvi... Vaduokim teritoriją, bet 
tai, kas gyva mirtimi neantspauduokime! 
Nešike sirikim ir valstybes su visuomene 
suplakti. Pirmoji — tai rimtis, susiklau- 
simas ir apdairumas; antroji — ieškoji
mas nauju keliu, dvasiniu ir materialiniu 
turtu rinkimas, visu pajėgu subūrimas, 
kad valandai atėjus, nebūtume tuščio
mis rankomis ar nepasiruošę.

Normalu, kad visuomenėje būna kivir
ču, paklydimu, geresniu keliu ar dides
niu turtu beieškant.

Nenuostabu, kad. tokiais atvejais pasi
gendama autoriteto, norima jo žodi iš
girsti. Jo negirdint, lyg nusimenama, nes 
užmirštama, kad tas, kuris yra atsakin
gas už musu valstybes ateiti, šiandien 
negali savo neatsargumu jos pažeisti, ly
giai negali eiti i visuomenę ir smulkme
nas narpliojant, esmingiems reikalams 
laiko ar jegu neturėti.

Tvirtinama, kad ta pati žeme, tas pats 
klimatas ir ta pati tauta vis tuos pačius 
žmonių tipus sukuria. Stebint Jubiliatą, 
kiek leidžia musu tautos budo pažinimas, 
galima drąsiai tvirtinti. Jis • yra vykęs 
Kęstučio, jo dvasios polėkiu brolis. Tai 
taurios dvasios, didžios drąsos, pavoju 
nebiją lietuviai.

Garbingi su visais, net su priešais, ma
lonus su draugais, taurus net materiali • 
niuose dalykuose. Istorikes vaizduote, šal
tiniais remdamasi, drįsau sukeisti juos: 
artumas ir panašumas didelis.

Geriausiom, tauriausiom musu tautos 
savybėm jubiliatas-pasižymi; visi titu
lai jam tik priedas.

O mums gera pamoka ir viltis, nes 
kęstučiai Vytautui Lietuvą kure.

Dr. J. Deveike.

SKOLA, KOVA IR 
KITKAS

Yra tekę skaityti žinią, kad i Didž. Bri
taniją atsikėlė apie 70 lietuviu studentu. 
Tuo metu, kai studentavo V. Kudirka, J. 
Basanavičius, P. Leonas, J. Maironis, ne
didelis būrelis šios jaunosios inteligen
tijos pajėgdavo sujudinti visą -Lietuvą 
musui n£’ tik vieną kurią apskriti. Argi 
šių laiku studentai butu visiškai kitokie, 
argi sunkus metai, aniems Įdiegę ryžto 
ir kovos ugni, šiems butu vjską išpukštę? 
Labai liūdna butu šitaip galvoti?

Nėra kalbos, kad i Didž. Britaniją liė- 
tuviu inteligentu atsikėlė kur ■ kas ma
žiau, negu 1 tokią šiaurės Ameriką ,bet

Aplankiau nelabąjį
(Tęsinys) ■

bet

Ne Baltija šniokščia, ne musu giruže
Čia ošia, tik skamba daina,
Kad vienas žmogus, po našta nepalūžęs, 
Mus guodžia meilia šypsena.

LIETUVOS RESPUBLIKA

Tai musu taurus ir garbingas tautietis, 
Jo nudirbtas baras platus.
Jis pavyzdi rodo, kaip reikia budėti 
Tėvynei pavojaus metu.

Mes neturim lauru, vainiku, medaliu, 
Tik žodžiu gimtuoju, gražiu
Pagerbti lietuvi už nuopelnus galim. 
Nes vaisiai jo darbo nežus.

Visiems mums vienodai brangus jubi- 
Todel mus visi įgalios [liatas
Sušukti ilgiausiu ministeriui metu 
Ir musu griausmingą — Valio.

Jubiliatui buvo du keliai: vienas i 
mybę, gerą materialini gyvenimą — 
Ameriką, antras i Lietuvą, kur minis
terijos be rašomu mašinėlių, o kariai — 
be ginklu.

Ten neramu, net pavojinga. Jau jis 
tenai.

Ten nepakeliamas darbo gausumas, 
žmonių aistros, kaip ir kiekviename nau
jai kuriame dalyke — nieko netruko. Tik 
viskas gal buvo paįvairinta nemigo nak
timis, susirupinimu. kaip geriau pada
ryti, atlikti, ir rūpesčiais, kad kiti lėčiau 
galvoja, mažiau situacijos pasikeitimuose 
nusimanydami, kartais geriausią patari
mą iškoneveikia, užmiršdami, kad per 
didelis darbo lėtumas, perdėtas atsargu
mas, Lietuvai kenkia.

ra
tai

vis dėlto kiekvienoje didesnėje ar ma
žesnėje kolonijoj ju čia visur yra — gy
dytoju, inžinierių, politiku ir visuome
nininku. buvusiu aukštesniu ir žemes
niųjų valdininku. Kam ne kam, o tiems 
žmonėms, kurie daugiausia skolingi savo 
kraštui už mokslą ir šviesu gyvenimą, 
jiems pirmoje eileje turėtu rūpėti lietu
viškieji reikalai. Nuolat kalbama apie 
kovą, bet daugeliui ta kova yra ne kas 
kita, kaip plepėjimas. Ju kova baigiasi 
fabrike del duonos kąsnio, smulkiose in_ 
trigelese, prie pokerio. Dalis ju verkšlena, 
kad visuomenes reikalams reikia atsiskirti 
su vienu kitu šilingu. Iš tokios kovos 
neišeis didvyriai, tokia kova neduos lo
kiu didesniu rezultatu

Yra kolonijų, kur keli šviesus inteligen
tai pajėgia visus sujudinti atiduoti duo
klę visiems reikalams. Ten lietuviai 
neužmiršta nei Namu Londono, nei Tau
tos Fondo, nei tokiu pat konkrečiu ir 
reikšmingu dalyku, kaip steigiamoji koo
peratine knygų leidykla. Ten žmones už
tenka pinigu visiems lietuviškiems rfei 
kalams.

Keistas reiškinys, bet didžioji dalis pa
reiškusiu norą Įstoti i leidyklą sunkokai 
pavaldo plunksną. Jie mažiausiai sko
lingi. bet ju širdžių dar neišpukšte jo
kie vejai, todėl jie visur ateina pirmieji, 
kur tik numato galėsią įsijungti i lietu
viu reikalus.

Leidyklos steigėjai dar tebelaukia. Pir
moje eileje jie lauktu visu daugiakalbiu 
auksaburniu, bent dalies iš tu keliu šim
tu daugiausia savo kraštui skolingu, dau
giausia Iš jo gavusiu.

I leidyklos narius Įstoti nėra dar užda
rytos durys niekam, šiuo metu atiduota 
spausdinti R. Spalio knyga „Trylika ne
laimiu“. Per porą menesiu ji pasirodys 
rinkoje, bet ne vien leidyklos išgalėmis. 
O jei po tos knygos galėtu eiti kita, reikia 
žymiai didesnio narsiu skaičiaus, n,egu 
dabar turime (pirmiausia reikia, kad ir 
įsijungusieji i ją sumokėtu savo pajų).

Tad dar kartą kviečiami visi, kuriems 
ištrėmimo vejai dar nebaigė išpukštyti 
paskutiniu šviesiu pragiedruleliu, jung
tis i kooperatyvo eiles ir mokėti iš karto 

; ar dalimis nustatytą pajų. Laikas, paga
liau, bus išsiaiškinti ar steigiamoji lei
dykla gales būti tikra leidykla, ar tik 
vaiku žaidimas, žinoma, jei daugumai 
musu visi tautiniai reikalai ir jos kultū
ros dalykai tėra proga paplepėti, bet ne 
Įsijungti i darbą, tada visa tebus tik vai
ku žaidimas. Jiems atokiai stovintiems 
ir pro ūsą besišypsantiems, vaiku žaidi
mas tėra visas tas kultūrinis darbas, ku
ri atliko lietuviai Vokietitoje.

Jei tautiniams reikalams kiekvienas 
musu iš savo, uždarbio negali paskirti 
bent 15 svaru per metus, tad baikime 
kalbėti apie kovą ir pradekime rūpintis 
laidotuvėmis, kuriu . metu palaidosimu 
savo-; lietuvišką7 tremti. Tada liksime tik 
plepiai. K. Barenas

DBLS Tadcaster skyriaus narį 
Vaclovą MALECKĄ ir 
Bronę STANKUTĘ,

sukarusius lietuvišką šeimos židinį 
sveikina ir linki daug laimes ir sek.sveikina ir linki daug laimes 
mes ateityje. ;

Skyriaus valdyba ir n ari ai

— Ee — ee! Tasama! Kaip išdrįsai i 
čia ateiti? Tu gi užvakar iš Voldes trobos 
pavogei du talerius. Ar tu manai, kad aš 
nežinau?

— Ba Heile Sellasi, — suriko nustebęs 
Volde, piktas pasisuko link kito vyro. — 
O aš maniau, kad tai padare mario žmo
na. Ryt aš tave vesiu pas. teisėją, -.. i <-

— Pasigailėk.. Getoč, pasigailėk, — 
verkšleno vyras, — -.manau tai ir buvo 
Tasama. — Nesakyk daugiau nieko. Aš 
tuojau grąžinsiu Voldei du talerius ir dar 
duosiu vieną viršaus, kad mes butume 
draugai. O iki to laiko, Getoč, kadą tu 
sekanti kartą atvyksi, aš nudažysiu savo

Į duris juodojo ožio krauju. Pasigailėk!
i — Tai yra apgavyste ir daugiau nieko, 
I — tyliai pašnibždėjau greta stovėjusiam 
Selekai i ausi. — Ar tu tiki, kad taip išti- 

į kruju ir buvo?
Lauke bugnijimas nepaliaujami dude- 

! no, arti mudviejų nieko nebuvo, del to, 
■ kad kas nors butu mano šnabždėsi nu- 
! girdęs, neprasminga buvo ne pagalvoti, 
bet, nežiūrint tai, balsas iš toli esančio 
guolio sububeno:

— Kaip jums, ferendži, negeda apie 
i apgavystes kalbėti. Tu esi išmintingas 
žmogus, mes tai žinome. Tačiau musu 
žinojimas siekia toliau, kaip tavo, nes aš 
esu visuresantis. Tu esi mano svetys. 
Klausk mane ko nori, aš tau atsakysiu.

Stiprus šaltis nuslinko mano nugara, 
I kad net plaukai pasišiaušė. Pasakytuose

žodžiuose buvo tokia stipri jėga, kad ma
ne pribloškė. Supratau, kad šią paslap
tingą jėgą turėčiau panaudoti to
kio klausimo sprendimui, kurio pats ne
galiu išspręsti. Reikia pateikti klausimą, 
bet negaliu sugalvoti, nes leisdamasis 1 
čia, visai nemaniau, kad reikalas gali to
kia linkme palinkti. Reikėjo gi ką sųgal-; 
votį, pagaliau pabūgau ir galvoti, nes 
duobterejo mintis apie telepatiją ir viso
kias svetimu minčių gaudymo galimybes. 
Na.ir būkle gi susidarė, kad net'baime 
ima vien apie tai pagalvoti, kad negali
ma galvoti, nes tavo mintis gali su žino-, 
ti, tarsi balsiai galvotum. Tačiau nejau
kumo momentas greit praėjo ir susigau- 
dęs su savo mintimis pasakiau:

— Getočl Prieš savaitę mano vaikinas 
Marijamas išvyko i paštą. Aš laukiu pi
nigu iš Europos. Gali pasakyti, kada ma
no vaikinas griš ir kiek pinigu 
Jei tu pasakysi teisingai, tai ir 
krauju ištepsiu savo duris.

Ee-ee! — pasigirdo keistas

parneš?
aš ožio

dejavi
mas iš užu uždangos. Gali tuojau ruoštis 
oži plauti. Tavo klausimas per lengvas? 
Klausyk! Mariamas nakvoja prie Havašo 
upes brastos, po šolos medžiu. Jis griš 
poryt, prieš nakčiai prasidedant. Jis 
neatneš pinigu, bet tik laiškus. Tarp ju 
bus rudas laiškas su popierio gabalu, ku
ris jums, baltiesiems, yra vertas tiek 
daug, kaip du šimtai taleriu. Dabar 
klausk manę dar ko kita.

— Kaip laikosi mano sesuo Ferendži- 
lande?

— Ji guli lovoj, prakaituoja ir mano, 
kad jai šalta.

2



1950 m. Sausio 13 d.

ŠIRDIS KRYŽKELĖJE
Senovės graiku rašytojas Ksenofontas, 

knygoje „Anabasis“ aprašo didvyri He- 
rakli, kurs dar vaiku lopšy nusmaugia 
gyvates, paaugęs, užmuša devyngalvi 
Lemos slibiną, nudeda Kretos baisenybę, 
nukariauja amazones, parsineša aukso 
obuolį ir iki subręsta dar daug visokiau
siu didvyrišku darbu .padaro. Subrendus, 
štai vieną dieną pasijunta ir jis kryžke
lėje ir atsisėdęs susimąsto. Prie jo priei
na dvi moterys ir siūlosi gyvenimo va
dovėmis. Pirmoji kalba tik apie laimę, 
nors priešai tai -— nelaime laiko. Antroji 
— apie Graikiją, pareigas, apie gyvenimą 
ateinančiu kartu širdyse, garbę...

Mes dar jauni didžius darbus padarė
me: išplėšėme pūdymus, rečius, kelmy
nus, prisiauginome geriausiu javu, dar
žovių, paukščiu, gyvuliu, išgražinome 
kaimus, miestus, patys kilome ir keleme 
šąli, taip kad praeitais metais didžiaja
me Amerikos lietuviu kongrese. Prof. K. 
Pakštas neveltui pasakė, kad mes trijų 
milijonu tauta savo .potencijalumu (-pa
jėgumu) prilygome penkiolikos milijonu 
tautai. Vyriškai atlaikėme sovietu, na
ciu okupacijas, nesidaveme parbloškiami, 
per eibes kliučiu žengeme pirmyn, gra- 
žesnen Lietuvos ateįtin. Buvome Velyki 
Lūki, Viazmoj. prie Stalingrado. Drez
dene prie Aachen ir Monte Casino ka
riavome ir išlikome. Belgijos, Bari, Be
lin ir panašios belaisviu stovyklos nepa
vertė musu kimu ir širdžių griaučiais, ne_ 
nustojom vilties, laukėme tik trimito — 
pirmyn i: rytus ir atsiradom čia. Pa
valgėm, pageram, apsirengem, o kai ku
rie ir daugiau. Ir štai mes herakliai kai 
sėdime čia susimąstę, prie musu prieina 
irgi dvi moterys, ,

Pirmoji .pati atbėga, guodžia: „Tau 
liūdna, negera, nusiminęs... Eikš aš lai
mę, matai kokia jaunute, lieknute, 
grakšti, . visai meisivaizdinu! Ar neturi 
cigaretes,. .šokolado? Einam i kiną, pa
šokti, alaus išgerti, eik sų manim kur 
tik tau patinka!“ Kągi, galvoju, jau ne
jaunas esu. tu Lietuvaičiu mažai ir tos 
pačios įsivaizdina, o jos niekiek negeres
nes, ypač už šią, nors kiti ir papeikia, 
bet matyt iš pavydo..! Kažin, ar grįšim, 
o ko čia sulauksi..., kad truputi ir apsuo- 
dus, kad ir negyvenimiška, bet kai ap- 
sivesim-susitvarkys. Kai bus laime su
gyvenimas, tai visko bus. O čia, lyg pri
stojus, kur bebusi, ar ant žemes, ar po 
žeme, ar prie stkliu, ar sapne ji vis šyp
sos, kviečia, vilioja laimingan gyvenimam 
taip, kad dažniausia jau iš „reikalo“ su
tinku paimti ją už savo gyvenimo vado
vę. Tačiau, ar aš laimę paimu, man pa
čiam nepatogu pasisakyti — geriau apie 
toki pat draugą, pas kuri kartą nuva
žiavau pasiguosti. Deja, nors vėlu, ne
radau namuos, o restorane; širdi sopan
čią alum gesino ir deklamavo Vaičaiti: 
„Norėjau aš laimę pasauly pasiekti, o 
teko man usnys ir dagiu pluoštai...“

Ateina ,ir antroji. Ji man prisistato 
Įvairiau, negu Herakliui. Kartais prieina 
arčiau, kartais iš tolo tik pasirodo, o 
kartais tik nujaučiu, kad tokioj ir tokioj 
vietoj ji yra. Dažnai jau ji ne tokia, ko
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kią matydavau rutu darželiuos, šiek tiek 
pasikeitus, kaip ir aš. Ji nenori atsilikti, 
bet dažnai stengiasi net pralenkti aną 
laimes moterį. Tačiau savo širdy ji ne
niekina kas man brangu, ji gyvenimiška, 
ji tik apleista, nuskriausta našlaitėlė. 
Jai nepalyginamai lengviau pasidaryti 
aną, matyta rutu darželiuos, moterim. 
Ji nebus kalnu man i tėvynę, o tiesiau
siu tiltu, jai nereikes save laužti iš pa
grindu, o tik truputi apsivalyti save nuo 
durnu, varles liekanų, laisvumo. Jaučiu, 
kad yra ir tokiu, kurios nedrįsta pasiro
dyti dienos švieson, viešumon, nedrįsta 
išlipti iš staklių, iškelti koją iš ligonines. 
Jai visur per didelis triukšmas, pavojai, 
nepatogumai. Ir ilgisi jos bernelio ant 
bėro žirgelio, ir audžia širdim meiles 
juostas, ir laukia, o laikas bėga, ypač 
mergaičių nenaudai. „Juk kai mes grį
šim, kad ir ne per senos busim, niekas 
musu neims — sakys nusivalkiojusios!“ 
O čia nėra progos. Gi kai kada širdis 
neklausia, žiūrėk užsikabina ne ten už 
ko reikia. „Aš pati žinau, jei mano ma
myte žinotu, kad aš už jo teku, tai kape 
apsiverstu!“

Kartais ta, antroji, moteris pas mane 
laišku atskrenda: „Juozai, geriau aš nu
sižudysiu, negu leisiuos išniekinama!“ 
Ji ir iš ten — mano gyvenimo vairuo
toja. laimes švyturys. Arba kita rašo: 
Norėčiau atskristi pas tave ir nors vie
na akimi pažvelgti pro tavo langą. Pa
žiūrėčiau ką tu ten veiki. Ar tu sveikas, 
ar tu linksmas? Kokią dainelę dainuoji 
norėčiau pasiklausyti... Taip norėčiau 
būti su tavim, išlieti visą sielos ilgėsi..., 
ir laukiu... Lione.“ Dar kita: „Nors mie
ste gyvenu, nors daug kas pasikeitė, bet 
palikau tokia pat Levute kaip kad anks
čiau... Tau gal šypsosi gražios akutes... 
ir pamirši, kad ten toli kažkur yra dar 
viena širdis, kuri tavęs ilgisi ir tikrai ta
ve myli... Atmink, kad šis laiškas rašomas 
skaudančia širdim ir sulaistytas ilgesio 
ašaromis... pasitikiu tavimi!“ Gi ketvir
toji, o gal ir šimtai tokiu: „Juozuk, kai 
vejas pus iš rytu, tai žinok, kad su juo 
atskrenda ir sveikinimai ir linkėjimai iš 
Lietuvos nuo Nemuno krantu. Bučiuoju 
tave daug, daug kartu. Maryte“

— Linai, delko gi tu šitoks vyras ir 
negalvoTi vestis?

— Kad aš, gal gi, susirišęs pasižadėji
mais. Ten pasiliko musu ateitis ir kas 
pasaulyje brangiausia. Dar dabar mane 
kaž kokia nesuprantamai jauki šiluma 
apipilia, kai prisimenu... O tada kokia 
buvo laime, kai mes susitikdavom... Kai 
mes skirdavomes, rodos, ir saule links
miau šviesdavo, ir gamta aplink maloni 
darydavos. Atsisveikinant ji prašė neuž
miršt. Gavau čia jos laišką, kuriame ji 
žodžiu neranda išreikšti džiaugsmui, kad 
esu gyvas. Ir mes susitiksim! Kalnas su 
kalnu susieina, juo labiau širdys!

— Jei man pasitaikytu tinkama mer
giote, tai aš ženytaūs, porino Bronius L„ 
gi dabar, jei nėra, kaip reik, tai visai 
nereik! Apie anglę aš visai negalvoju. 
Argi ji mane supras?! Aš galvoju ir apie 
rytoju. Kur aš su ja dingsiu?! Jei jau 

aš negaliu savo tautai vaiku auginti, už 
kurią kariavau, vargau ir kuri man, kaip 
motina brangi, tai jau svetimai manęs 
nepriversit. Kibą aš išsižadėčiau savo tė
vynės, ar sudurniuočiau. O tuos pinigus, 
ką jus man prikaišiojat, tai aš galiu 
paaukoti tėvynės reikalams, ar gauses
nes šeimos vaikams!

Ne visi ir visos mes esame palikę ten 
brangiausias ir brangiausius, ne visi su
sirišę tokiais pasižadėjimais, daugelio 
musu galvoseną Vladas šlaitas išreiškė

— Ateik!
Leisk man žiūrėt i tavo veidą ir akis, 
ir glamonėti leisk tavo akiu upokšniu 

mėlynę.
Sudek rankas i mano delną, ir tegul 
pro nudėvėtą musu kūno kapiliarą 
prasimuša širdis ir musu sielos.

O reikia mums ir dažnai reikia visiems 
susitikti. O, kad aš bučiau, kaip vejas 
palaidas, tai aš vieną subatvakary atsi
durčiau viename, kitą kitame krašte An
glijos, vykčiau ten, kur lietuviu dainuo
jama, žaidžiama, kur su jais visas pasau
lis linksminas aplink! Nes kas nemyli 
pavasario?! O „kurios tautos vaikai jau 
nejuokauja, nežaidžia ir nedainuoja, tas 
kraštas savo pavasario jau yra netekęs“, 
sako kardinolas Faulhabens. Aš čia ne
girdžiu paukščiu, o dar labiau jaunimo 
dainų, visi kažkur sulindę, lyg kokiems 
juodiems darbams. Nenoriu aš amžinai, 
kaip senis sėdėti kine, ar kitoj vietoj ir 
žiūrėti, verdąs kraujas verčia mane juo
kauti, dainuoti, žaisti, pačiam būti ak
torium, veikėju. Maskva mane, kaip dre
bulę, iškirto iš tėvynės sodo. Kiti mane 
nori sunaudoti savo tekstiles siūlams. 
Nežiūrint tai, tu, aš, jis, mes visi, kaip 
ta nukirsta drebule sekanti pavasari, 
turime želdinti daugybę drebulaičių. Dre
bule želdina, nes ji ir nukir
sta neprarado gyvybes. Tokios gy
vybes turime ir mes savo tautos lo
biuose: dainose, papročiuose, šokiuose, 
giesmese, muzikoj, tautodailėj. — Tegul 
skamba musu dainos po šalis plačiau
sias!

Didieji musu tėvynės vyrai, ju tarpe ir 
Dr. V. Kudirka labai- sielojos lietuviškos 
šeimos išlaikymu. Pastarasis mišrias šei
mas ten tėvynėj jau laike pačia opiau
sia lietuviškos visuomenes žaizda. Kaip 
jis pažiūrėtu čia i mus, nesiimu net 
spręsti! Didysis Lietuvos Daktaras duoda 
tam visą eilę receptu, j u vieną ir mums 
reiktu Įsidėmėti ir vykdyti. — Ruošti lie
tuviškus susipažinimo vakarus!“ Jeigu 
jau kur toki vakarai ruošiami, nežiūrint 
nieko, išlįsti iš savo olų. kiautu ir vykti. 
Nevisuomet pavyksta pagauti tinkamą 
žuvi, nevisuomet suplaks karščiau širdis, 
bet visuomet tarp savųjų atšils labiau 
siela, širdis. Ir musu tautos veteranas 
J. E. Vysk. P. Bučys „Brit. Lietuvio“ ko
respondentui savo atsilankymo Anglijoje* 
proga išreike pageidavimą, kad lietuviai 
vieni su kitais vienokiu, ar kitokiu budu 
daugiau bendrautu. Anglijos katalikai ku
nigai net gavėnios penktadieniais savo 
salese ruošia savo jaunimui šokius, kad šie 
neiškriktu, nenueitu pas kitatikius ir 
Bažnyčiai nežutu. Gi mums lietuviškos 
šeimos yra lyg Nojui Arka, kitaip-pra- 
žutis. Budavokime tokią arką! N.N.
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Atidarymas šv. Metus šventasis Tėvas 
Pijus XII kviečia visas Krikščioniškas 
Bažnyčias grišti atgal prie šv. Sosto 
šiais žodžiais: „Kada suvienytos ateizmo 
jėgos išėjo i kovą bendru frontu, tai iš
sigandę tikintieji žmones teisingai kar
toja seną klausimą, būtent, kodėl dar liT 
gi šiol teber tiek daug atsiskyrimu, kodėl 
dar šiuo metu yra tiek daug schizmų, 
kai visos dvasines ir meiles jėgos turėtu 
būti suvienytos?

Nors jau daug kartu Apaštališkasis 
Sostas yra kvietęs i vienybę, bet mes da
bar kartojame tai dar su didesne šiluma 
ir tėviškumu. Tai daryti mus paskatino 
gausus iš viso žemes rutulio prašymai 
ir maldavimai tikinčiųjų, kurie pergyve^ 
nę tragiškus ir skaudžius Įvykius, krei
pia savo akis i Apaštalu Sostą, kaip i 
pasaulio išganymo inkarą.

Visiems, kurie garbina Kristų —■ 
neišskiriant ne tu. kurie nuoširdžiai, bet 
veltui dar tebelaukia Jo atėjimo ir gar
bina Ji, kaip pažadėtąjį per pranašūs, 
bet dar neatėjusi — mes atidarome 
šventąsias Duris... . .

šventieji Metai turi būti moderniojo 
pasaulio religinio atsinaujinimo metai. 
Jie turi nugalėti dvasinę krizę, kuri sle
gia musu amžiaus sielas, jie turi būti di
delio dovanojimo metai. Juk pagaliau 
visi žmones dieviškojo išganymo atžvil
giu yra musu dvasiniai vaikai, neišski
riant ne tu, kurie mus apleido, kurie 
mus ižeide, kurie mums padare daug 
skausmo ir kurie dar dabar tebeskaudL 
na mus. Tegul niekas neniekina šio pa
siūlymo susitaikyti, nes tai siūlo pate 
Dievas per mus šiuo tikrai tinkamu 
laiku.“

PAMALDOS.
HALIFAX. St. Columba bažnyčioje^ 

sausio 22 d. 11,30 vai.
ROCHDALE. 40 William St. Koplyčio 

je. sausio 29 d. 11,30 vai. r

INFORMACIJA
Vysk. E. Ellis, Katalikams E V. W. glo

boti pirmininkas, teiravosi Darbo mini
sterijoje del galimybes studijuoti tiems.' 
kurie nori būti kunigais arba vienuoliais 
— broliukais. šiomis dienomis Darbo 
ministerija.i tai atsakydama, pasiteiravo,' 
kuriose seminarijose kandidatai studi
juotu ir ar ten yra laisvu vietų.

Iš visos eigos atrodo, kad Darbo mi
nisterija i visa tai žiuri palankiai. '

Prašoma visi, kurie butu suinteresuoti 
skubiai pranešti šiuo adresu: Rev. J. SaJ 
kevičius, 21. The Oval, Hackney Rd., 
London, E. 2.

Manchesterio ir apylinkes jaunimas 
kartu su kapelionu ruošia Britanijos, 
lietuvaitėms ir lietuviams susipažini
mo vakarą. Kviečiame visas ir visus 
atsilankyti i Manchester, Cheetham- 
hill, Cheetham Public Hali, vasario 
4 d. Speciali programa, troškuliui — 
arbata. Sale iš Cannon St. pasiekti 
už 2 penu busais: 4; 35; 59; 60; 62; 
62x; 75.

Po to sekę įvykiai ir daugybe klausimu, 
kurie buvo stebėtinai tiksliai paaiškinti, 
manęs nedomino. Man rūpėjo tik tai, ar 
Gabre teisybę sake atsakinėdamas i 
mano klausimus.

Po dvieju dienu, apie 5 vai. popiet, Ma- 
riamas atvyko i stovyklą. Jis buvo baisiai 
pavargęs.

— Kur tu buvai užvakarykščią nakti? 
— paklausiau.

—- Aš miegojau Havašo upes krante, po 
šolos medžiu. — atsake vaikinas.

Daugiau nebeklausine jau. Nulupau 
antspaudą nuo pašto maišo, atrišau ir 
pradėjau žiūrinėti laiškus. Tarp ju buvo 
ir rudas vokas, šis laiškas buvo iš Švei
carijos. Atplėšęs voką radau čeki lygiai 
dvieju šimtu taleriu sumai.

„Kas galėjo apie tai žinoti?“ Palgavo. 
jau. Pirmiausia muziejus, kuris pinigus 
siūnte, toliau europietis Adis Abeboje. 
kūris laiškus skirstė. Jis perskaitė ant 
vpko užrašytą adresą. Tačiau jis niekam 
negalėjo pasakyti, kas laiške yra. Apžiū
rėdamas laišką pastebėjau, kad laiškas 
buvo užantspaudotas ir nesimatė jokiu 
žymiu, kad pakeliui butu buvęs atidary
tas.

išis atsitikimas labai stipriai paveikė 
mane, bet velyvesnis — ne mažiau. Po 
poros menesiu, kai buvau tolimiausiuose 
krašto krūmynuose, gavau sesers laišką. 
Ji rašė, kad sunkiai sirgo. Ir kai sutikri
nau jos ligos laiką, tai jis atatiko tą. kuo
met aš lankiau velnią.

„Neprašykite paaiškinimu, aš negaliu 
apie tai net pagalvoti“. C.L. H.

PARDUOTUVĖ
G. K. Chesterton

Beveik visus geriausius ir brangiausius 
daiktus pasulyje galite gauti už heipeną. 
Išskyrus, žinoma, saulę, menuli, žemę, 
žmones, žvaigždes, perkūniją ir panašius 
menkniekius. .Juos galite gauti veltui. 
Bendras principas yra iš karto aiškus. 
Pavyzdžiui, gatvėje, už mano namu, už 
heipeną galite pasivažinėti elektriniu 
tramvajumi. Būti elektriniam tramvaju
je yra būti lakstančioje pasakų pilyje. 
Už heipeną galite gauti nemažai ryškio
mis spalvomis dažytu saldainiu.

Jei norite iš tikrųjų sužinoti kokią be
galinę daugybę ir koki stebuklingą įvai
rumą vertingu dalyku galite pirkti po 
heipeną, turėtumėte daryti tai. ką aš 
dariau praeitą nakti. Aš buvau prikišęs 
nosi prie labai mažos ir blogai apšvies
tos žaislu parduotuves lango, vienoje 
pilkiausiu ir vargingiausiu Battersea 
gatvių. Tasai šviesos kvadratas, nors 
tamsokas, bet pripildytas ((kaip vienas 
vaikas kartą sake) visokiomis spalvomis, 
kokias tik kada Dievas sukure. Tie var
gingųjų žaislai buvo tokie pat, kaip vai
kai, kurie juos perka. Jie buvo labai neš
varus. bet visi spalvingi. Man spalvingu
mas yra svarbiau kai,p švara, nes pirmu
tinis eina iš sielos, antrasis — iš kūno. 
Turite man atleisti; esu demokratas; 
žinau, kad esu išėjęs iš mados modernia
me pasauly.

Bežiūrėdamas i tuos nykštuku rumu 
stebuklus, mažus žalius omnibusus, ma

žus mėlynus dramblius, mažas juodas 
lėlės, mažą raudoną Nojaus Arką, jau
čiau patekęs i savotišką viršgamtini 
snauduli. Tas apšviestas parduotuves 
langas tapo puikiai apšviesta, labai spal
vingos komedijos scena. Užsimiršau pil
kus namus ir už manęs sulipusius žmo
nes, kaip užsimirštama tamsias galerijas 
ir žmonių minias teatro prieblandoje. 
Man atrodė, kad tie, anapus stiklo ma
žučiai daiktai maži buvo ne del to. kad 
jie buvo žaislai, bet, kad matėsi iš tolo, 
žaliasis omnibusas buvo ištikruju žalias 
omnibusas, žalias Bayswaterio omnibu
sas, keliaująs per kažkokią didžiulę dyku
mą pakeliui i Bayswateri. Mėlynasis 
dramblys buvo mėlynas ne del to, kad 
išdažytas, jis atrodė mėlynas del atstu
mo. Juodoji lele buvo tikras negras tro
piku augmenijos fone, kur kiekviena žole 
dega spalvingumu ir tiktai žmogus yra 
juodas. Raudonoji Nfcjaųs Arka buvo iš 
tikrųjų didžiulis žemiškojo išganymo 
laivas, plaukiąs per patvinusias nuo lie
taus juras, raudomas pirmąjį vilties rytą.

Manau, kad kiekvienam teko patirti 
tokius stebinančius abstrakcijos momen
tus. tokią akinančią atminties tuštumą. 
Tokiais momentais galima žiūrėti i savo 
geriausio draugo veidą, kaip i bereikšmi 
usu ir akiniu jungini. Jie yra pastebimi 
savo raidos lėtumu ir pabaiga. Grįžimas 
i tikrą galvojimą dažnai buna toks stai
gus. kaip atsimušimas i žmogų. Labai 
dažnai iš tikrųjų, mano atveju, yra atsi- 
mušama i žmo£u. Kiekvienu atveju at
budimas yra staigus ir bendrai kalbant, 
pilnas. Dabar, šituo atveju aš grižau i ti

krovę ir supratimą, kad, pagaliau, aš 
spoksau i prasta žaislu krautuvę; bėgti 
keistu budu. šis protinis atkutimas ne
buvo galutinas. Mano mintyse dar tebte 
vo kažkas nesuvaldomas, kas man sake; 
kad buvau nuklydęs i keistumus ir kaž 
ką keistą padariau. Jaučiausi lyg bučiau 
stebuklą padaręs, ar papldęs nuodėmę: 
Mažu mažiausia lyg bučiau, peržengęs 
kokią savo sielos ribą.

Norėdamas nusikratyti šituo, pavojin
gu sapno pojūčiu, Įėjau i parduotuvę ir 
mėginau pirkti mediniu arkliu. Vyras 
parduotuvėje buvo senas ir nepajėgus, su
sivėlusiais baltais plaukais, kurie denge 
jo galvą ir pusę veido. Plaukai buvo tokie 
balti, jog atrodė kaip dirbtiniai. Nors jis 
buvo susenęs ir net ligotas, jo veide nesil 
mate kančios žymes. Jis atrodė, lyg ne
malonioje senatvėje pamažu mingąs. Jis 
padavė man medinius arklius, bet kada 
pasiūliau pinigus, atrodė lyg ju iš karto 
nepamatė. Paskiau i juos dirstelėjo ir 
stumtelėjo i šąli.

„Ne tarė abejingai. „Aš neimu, aš 
neimu. Mes čia esame kiek senoviški.“

..Neimti pinigu“, atsakiau, „atrodo ne
paprastai nauja, ne sena mada“.

,-Niekad neimu“, tęsė senas žmogus, 
mirksėdamas neprimatančiom akim ir 
šnirpšdamas nosi. „Aš visada daviau do
vanas“.

..Gerasis Dangau!“ Tariau. „Ką jus sau 
galvojate? Kaip? Jus galėtute būti Ka
lėdų senelis.“ 4;

„Aš esu Kalėdų Senelis“, sake jis at
siprašančiu balsu, ir vėl šnypštė nosi.

šviesos gatvėje dar nebuvo uždegtos.
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“BRITANIJOS LIETUVIS“ 1950 m. S ms'o 13 d.

LIETUVIAI SVETUR TIK MOTERIMS
Albina Katiliūte — Janukeviėiene, buv. 

Viniaus Dramos Teatro aktore, gyvenusi 
Italijoje, atvyko i JAV. Italijoje ji vai
dino keliose italu filmose.

K. Gineitis, knygos „Amerika ir Ame
rikos lietuviai“ autorius, gyvenęs Vokie
tijoje ir Italijoje, paskutiniuoju metu 
atvyko i Ameriką.

Dr. J. Jurkūnas, buvęs Lietuvos pasiun
tinybes sekr. Taline, iš tremties atvyko 
i Ameriką ir apsigyveno Brooklyne.

Dail. Pranas Lape, baigęs Švedijoje 
Taikomosios Dailės mokyklą ir paskuti
niu metu joje mokytojavęs, atvyko i 
Ameriką ir apsigyveno Long Islande.

Brooklyne apsigyvenę naujiei ateiviai 
lietuviai Įsteigė Taupymo Skolinimo 
kasą.

Sekasi lietuviškam teatrui. J. Šlekai
čio vadovaujamas „Atžalyno“ teatras Či
kagoje pastate Adomėno komediją „Sve
timos .plunksnos“. Teatras puvo pilnas 
svečiu. Tai rodo, kad lietuviškas teatras 
Amerikoje turi gerą pasisekimą.

Lietuviu kultūrai remti organizacija. 
Ją jkūre’ neseniai iš tremties atvykę Bos
tone gyveną lietuviai. Vaidybą sudaro: 
K. Mockus, Dr. Gimbutas, A. Matjoška, 
Dr. Lazdinis ir Dr. Gimbutiene.

žurnalistas A. Merkelis, gyvenąs Vo
kietijoje, paraše studiją apie Vincą Ku
dirką, vardu „Didysis varpininkas“.

P. Jankauskas, buvęs JAV emigracijos 
inspektorius, daug asmeniškai šelpęs lie
tuvius tremtinius džiovininkus Vokieti
joje, stengiasi suorganizuoti Brooklyne 
komitetą, kuris pastoviai rūpintųsi džio
va sergančiais lietuviais Vokietijoje.

Kan. prof. J. Meškauskas ir kun. P. 
Brazauskas jau atvyko i Ameriką.

Kalifornijos lietuviai pagerbė Dr. J. 
Bielski, Lietuvos Garbes konsulą Kali
fornijoje, jo visuomeninio darbo 25 metu 
sukakties proga.

Spalio men, pradėjo veikti Waterbury 
lietuviška mokykla. Pradžioje buvo 3 
mokytojai ir 30 vaiku, dabar jau yra 4 
mokytojai ir 60 mokiniu. Mokslas buna 
šeštadieniais. Mokoma lietuviu kalbos, 
geografijos, Lietuvos istorijos ir lietu
višku dainų.

Sausio 28 d. „Cleveland Press“ dien
raštis ruošia Tarptautinę Dieną su įvai
riu tautu dainų ir tautiniu šokiu progra
ma. Clevelando lietuviu ansambliui. A. 
Mikulskio vadovaujamam, bus gera pro
ga pasirodyti ir lietuviu vardą dar pla
čiau pagarsinti.
. Mirė K. Baronas, ilgametis „Naujienų“ 
redakcijos narys.

Kostas Orentas, Lietuvos Operos soli
stas, dirbdamas viename Kanados fabri
ke, sužeidė ranką. Padaryta operacija. 
Ligonis sveiksta.
Į Dailininkas E. Kulvietis, apsigyveno 
Bogotoje, Kolumbijoje.
; Newarko lietuviu parapijos ilgametis 
klebonas kun. Ing. Kelmelis šv. Tėvo pa
keltas i monsignorus. Kun. Kelmelis yra 
nusipelnęs savo darbais tiek parapijos 
atstatymai, tiek ir visuomenine veikla.

Toronto lietuviai turi gerą chorą. Jam 

Kaip ten bebutu, negalėjau matyti nieko, i 
priešais tamsą, išskyrus šviečianti krau-- 
tuves langą. Jokie žingsniai ar balsai gat-: 
veje nesigirdėjo. Gal but. kad aš ir velj 
nuklydau i kažkokį naują, be saules pa
sauli. Kažkas betgi nukirpo sveiko proto I 
stygas ir aš net negalėjau justi nustebi-j 
mo kitaip, kaip per miegą. Kažkas mane | 
privertė ištarti,

„Jus panašus i ligoni, Kalėdų Seneli“. Į 
„Aš arti mirties“, atsake jis.
Tylėjau. Jis pirmas .prabilo.
„Visi nauji žmones apleido mano krau-; 

tuvę. Negaliu suprasti. Atrodo, kad jiems 
nepatinku del kokiu keistu ir nenuosekliu 
priežasčių, šiems pažangiems išradėjams. 
Jie sako, kad aš darau žmones prieta- i 
ringais, vizijų mėgėjais, kad jiems duodu 
dešros ir nuo to užkimšta ju balsas. Jie 
sako, kad mano dangiškosios ypatybes 
yra nerdaug dangiškos, o mano žemiškos 
savybes perdaug žemiškos; iš tikrųjų ne
žinau ko jie nori.

Kaip iš viso gali dangiški daiktai būti 
perdaug dangiški, o žemiški perdaug že
miški? Kaip žmogus gali būti pergeras 
ar perlinksmas? Visai nesuprantu. Tiktai 
vieną dalyką gerai suprantu, šitie mo
dernus žmones gyvena, o aš esu miręs.“ 

„Jus galite būti ir miręs“, paklausiau. 
„Jus žinote geriau. Bet tai, ką jie daro, 
nevadinkite gyvenimu.“

XXX
Staiga užviešpatavo tyla. Man atrodė, 

kad ji turi būti nesutrikdyta, ši tyla ne
truko ilgiau kaip keletą sekundžių. Aiškiai 
gatvėje išgirdau artėjančius skubius 
žingsnius. (bus daugiau)

vadovauja A. Narbutas. Prieš Kalėdas ši 
chorą kanadiečiai pakvietė dainuoti i 
CBC Tans Canada radiofoną.

A. Laikumas, buvęs „Musu Kelio“, 
vėliau „Lietuvio“ redaktorius, su šeima, 
atvyko i Ameriką ir apsigyveno Daytone, 
Ohio.

Kompozitorius V. K. Banaitis apsigy
veno Brooklyne ir isteige Muzikos mo
kyklą. Vokietijoj gyvendamas jis buvo 
atsidėjęs vien muzikai ir del to visuome
niniam gyvenime nedalyvo.

Naujorke susispietė žymiausios lietuviu 
daininku jėgos: V. Jonuškaite, A. Kas- 
kas. B. Darlys, P. Stoškiute, I. Nauragis, 
V. Ivanauskas, Kutkus, Griškaite,

Nauji Lietuviai gydytojai. Pereitą ru
deni medicinos mokslus baigė Freiburgo 
universitete B. Svogūnėlis ir Muncheno 
universitete — Vaičius. Abu naujieji gy
dytojai ruošiasi vykti i Ameriką.

SPAUDOS BALSAI
JUDOŠIU VISOS TAUTOS DAUG TUBI

Vienybe, gruodžio 16 d., pabrėždama 
pastaruoju laiku dažnai V. Kudirkos 
minimus žodžius pastebi: „Kudirkos lai
kais Lietuvą naikino visokie caro atsius
ti patikėtiniai Kruglodurovai ir kitokie, 
ir dabar Lietuvą naikina moderniojo ca
ro bolševikiškai išmokyti pareigūnai. Blo
giausia tačiau, kad naujuju laiku Krug- 
lodurovu eilese yra ir musu tautos vaiku, 
kurie už „gardaus valgio šaukštą“ nuėjo 
tarnauti naujiesiems engėjams.“

BAISUS ŽODŽIAI
St. Santvaras, „Vienybėje“ paryškino 

didžiausio susirūpinimo kelianti reikalą. 
St. Santvaras rašo: „Drauge“ perskaičiau 
kun. J. Prunskio pasikalbėjimą su su 
prof. Vaclovu Biržiška. I klausimą — ko
kius turite ateities planus? — profeso
rius atsake: —■ Man atrodo, kad tokioje 
padėtyje, kokioje aš esu, vienintelis pla
nas gali būti tas — surasti tylu, ramu 
kampeli, kur nors po žeme pakišti tą, 
niekam jau nebereikalingą seni.

Antrą diena aš negaliu nuo tu žodžiu 
atsigauti. Tai baisus žodžiai. Ir aš galvo
ju kad kiekvienas susipratęs lietuvis, ku
riam nors kiek rupi tautos kultūra, ne
gali tu žodžiu neišgirsti, .argi prof. Vac. 
Biržiška mums jau nebereikalingas?

Jei šie žodžiai nebus išgirsti, jei lietu
viu organizacijos Amerkoje ir toliau tau
tines kultūros kūrybą laikys paskutines 
eiles klausimu — labai žymi dalis musu 
gabiu žmonių atsidurs gatvėje ir bus 
purvinu ratu suvažinėta.

STEIGTINA NAUJAKURIAMS 
KOLONIJA .......

Z. Jankauskas „Dirvoje“ kelia nauja
kuriu kolonijos steigimo klausimą. Jis ra
šo. kad jau per 15.000 lietuviu atvyko i 
Ameriką ir vis dar nauji atvyksta. Neuž
tenka rūpesčio, kad lietuvis i ši kraštą 
atvyktu, nes be gero ar vidutiniško darbo 
ir buto, sunku iš naujo gyvenimą kurti. 
Tuo metu, kai virtynes senu amerikonu 
bedarbiu stovi prie raštiniu duru lauk
dami bedarbiu našalpos, ko galima ti
kėtis naujai atvykusioms? Jei Amerikos 
lietuviai nesusirupins konkrečiai ką nors 
padaryti, tai pamatysime ir išgirsime 
ne vieną tragediją... Ir visiems bus geda. 
Toliau straipsnio autorius siūlo pirkti že
mes gabalą, kurti lietuvišką kaima ir ap
gyvendinti lietuvius, šiai minčiai parem
ti jis pamini kelis pavyzdžius, tarp j u 
ir žydus, žydai perka ir steigia tiesiog 
dvarus savo žmonėms šiame krašte. Lie
tuviu kolonijos steigimo reikalu turėtu 
tartis didieji Amerikos lietuviu Susivie
nijimai. Amerikos lietuviu Taryba, Balfas 
ir kitos žymesnes visuomenines organi
zacijos.

RŪPESTINGUMAS IR NAUDA

Meškeriojimas — ne sportas, 
Kaip sau norit, vyrai.
Tad ir ne už tuščią darbą 
Šitą poną giriam.

Nlelengva šių laiku moterim būti. Mu
su senelems užtekdavo turėti žąsies są- 
vybes, nesgi balta ir riebi, kaip žąsis, mo
teris anuomet buvo idealas. Mums jau 
reikia pridėti prie senobiniu šeimininkių 
sugebėjimo modernios, aktyvios moters 
išsilavinimą, žvilgterėję atgal, pamaty
sime, kad nei viena prievole nenukrito 
nuo musu pečiu, o tik aibes nauju prisi
dėjo. Kaip ir musu seneles, mes turime 
mokėti virti, kepti, mėgsti ir siuvinėti, 
vaikus auklėti, namams jaukumo suteik
ti, elgantiškai atrodyti, o be to suge
bėti 1 šilingą išleidus — už tris mai
sto prigaminti. Musu senelems nereike- 
davo pačioms sau duoną užsidirbti, nei 
bendro išsilavinimo turėti, bet mums tai 
neišvengiama.

šio skyrelio uždavinys — padėti lietu
vei moteriai Įkūnyti pažangios moters 
idealą, nes svetimoj šaly atsidūrusi, ji 
turi garbingai atstovauti visas musu mo
teris. Ji turi savo apsiredimu. elgesiu, 
apsiejimu bei kalba rodyti vietiniams, 
jog lietuviu tauta yra kultūringa ir pa
žangi. Dar svarbesne jos pareiga — pa
laikyti lietuvišką jaukumą namuose. Te
ko pažinti jaunu mergaičių, kurios tu
rėdamos tik lovą, sugebėdavo mažos ser
vetėles, menko pagalvėlio ir gero skonio 
pagalba iš apskurusio patalo sudaryti 
jauku lietuvišką kampeli. Ištekėjusi mo
teris, ir prastoj stovykloj gyvendama, turi 
sukurti savo šeimos židiny lietuvišką 
aplinką. Maža vaikus vien lietuviškai mo
kyti. reikia jiems ir lietuvišką būdą, lie
tuvišką galvoseną ir musu krašto dvasią 
Įkvėpti. Tai tegali padaryti tik motina. 
Visu šio meto moterų pareigos plačios, 
bet tremtines pareigos ir atsakomybe — 
dar didesne.

SVEČIU PRIĖMIMAS

Iš senovės Lietuva garsi vaišingumu. 
Ir patarle — „Svečias i namus — Dievas 
i namus“ — tai paryškina. Bet gerai 
priimti svečią nėra lengvas dalykas. Rei
kia ne tik valgio bet ir tinkamo jaukumo. 
Ko reikia tam jaukumai pasiekti? Pa
galvokim.

Kuomet svečias ateina, šeimininke 
jau turi būti apsitvarkiusi ir tvarkingai 
apsivilkusi. Namu šeimininke niekad ne
turi būti išsipuošusi taip, kaip svečiuos- 
na eidama. Net per didžiausias šventes 
nepatartina jai blizgučiu dėvėti. Savo 
namuose tai netinka. Jei pasitaiko ne
tikėtas svetys, šeimininkei nedera tuo
jau bėgti rėdytis. Ar išanksto pakviesti, 
ar netikėtai atėję žmones — pirma šei
mininkes prievole maloniai atrodyti ir 
įvesti svečią i tvartingą kambarį.

Svečiui iejus, duok jam mažą stikliuką 
gėrimo, nesvarbu ar vėliau ji vaišinsi, ar 
ne. Patartina visada turėti atidėjus ko
kio gėrimo, kuri tuoj galima paduoti.

Jei ruoši pietus ar vakarienę, pasisteng 
visą, kas galima iš anksto atlikti, kad 
netektu paskui uždusus virtuvėj tupinėti, 
svečius Dievo ar vyro valiai palikus. Vi
suomet stenkis kuo daugiausia būti su 
sečiais.

Vaišindama svečią, yač kitatauti, ne
ragink jo senu musu papročiu valgyti. 
Nors ir labai gražus šis paprotys, bet va
karu Europoj nepriimtas ir laikomas ne
mandagumo ženklu. Ji galime tik savo 
tarpe naudoti.

Susitvarkyk taip, kak daugiau laiko bu_ 
tum prie stalo, bet ne prie valgio ruošimo.

Sunkiausias šeimininkes uždavinys, tai 
įdomaus pokalbio palaikymas, šeiminin
ke neturi kalbėti, jos pareiga — kalbinti 
svečią, ir mokėti jo klausytis. Jei svečias 
nešnekus, ji turi rasti būdą jam išjudinti. 
Tokiu atveju reikia bekalbant nežymiai 
užkliudyti galinčias svečią dominti te-

Kvailas meto, gudrus renka, 
Tinginiui tik juokas.
Bet, matyti, Adomėnui 
Darbas apsimoka.

Jokio takso, jokio muito, 
O naudos — vežimas!
Ir tokiai skruzdytei kartais 
Pavydėti iman.

Nuo laidynes kaklaraiščiai negražiai 
blizga. Praktiškiau juos laidyti ne laidy
ne, bet garais. Reikia iškirpti kartono 
atatinkamą formą, užtraukt ant jes ka
klaraišti ir gerai igarinti. Neišimti formos 
ir padėti džiūti. Kai išdžius, bus puikiai 
išlygintas kaklaraištis, šis būdas tinka 
drėgmės nebijančiu spalvų kaklaraiš- 
čiams.

mas. O tada jis jau pats ant kurios nors 
užsikabins.

Jei svečią domina tau visai nežinomi 
dalykai, tai tylėk, neparodyk, kad jo aiš
kinimu nesupranti, tik atskirais „taip“ 
ar „žinoma“, skatink ji toliau šnekėti. 
Jei svečiu yra keletas, stengtis rasti pra
džiai bendrą kalbą ir saugoti, kad kuris 
ju nesedetu tylėdamas ir nenuobuodžiau. 
tu. Jei daugumas svečiu yra moterys — 
tiktu kalbėti apie namu ūkio reikalus, 
bet jei daugumą sudarytu vyrai — po
kalbi deretu kreipti aktualesniais tuo 
laiko klausimais. Atsitikime, kada svečiu 
tarpe yra skirtingu politiniu pažiūru, 
žinoma reiktu vengti politikos temas 
liesti. Panašiai reiktu laviruoti ir tuomet, 
kai svečiai yra ivaru tautybu. Tautinio 
priešingumo klausimai neturėtu būti lie
čiami. Bet jei prie tokios vietes ir butu 
pokalby priartėta, tuomet vienu kitu vy
kusiu posakiu reiktu pokalbi kita linkme 
pakreipti. Sakysime vienoj tautoj dau
giau muziku, kitoj dainininku. Tokiam 
momentui dėkinga proga butu iškėlti tos 
ar kitos tautos menines savybes. Tai pa
darius. svečiu kalba pakryps gera linkme.

Jei svečiu daugiau, kaip trys ar keturi, 
sudaryti atskiras grupes: suvesti galin
čius turėti bendrą kalbą ir duoti pokal
biui pradžią. Kai Įsikalbęs, gali juos pa
likti ir eiti prie kitu.

Reikia žiūrėti, kad nieks nenuebodžiau- 
tu. Jei yra vietos ir sąlygos, pasiūlyti šok
ti, suorganizuoti dainavimą. įsidainavęs 
žmogus visuomet puikiai jaučiasi.

Vengti girtavimu savo namuose. Kuo
met pastebimas Įsilinksminęs svetys, 
pradėti su juo .pokalbi, pasiūlyti valgi, o 
gėrimą nežymiai atitolinti- Tačiau šei
mininke .negali iš minties išleisti tai, 
kad jos namai turi būti linksmi ir tvar
kingi.

Mokėjimas priimti svečią yra Įgimta 
savybe. Jos paslaptis — nuoširdumas, vi
dinis dvasios šviesumas ir patrauklumas, 
kuris turi būti perteiktas ir po stogu 
esantiems svečiams. Prancūzai savo priė
mimais pasižymėjusias moteris garsina 
labiau, kaip politikus ir paminklus joms 
stato, kaipo geriems savo krašto amba
sadoriams.

Tiems, kurie namus jau turi, 
Malonu patarti.
Kad su ponu Adomėnu 
Bičiuliauti verta.
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IŠ MUSU GVVENIMO
DĖMESIO BRITANIJOS LIETUVIAI

Lietuvos Nepaprasto Pasiuntinio ir įgalioto Ministerio D. Britanijoj 
Pono Balučio 70 metu amžiaus sukakties minėjimas bus Londone, West
minster Cathedral Hail (prie Victorijos stoties), sausio 14 d. 6,30 vai. vak.

Bus paskaita, sveikinimai ir menine dalis.
, Minėjimui organizuoti komitetas

Visi kviečiami juo gausiau atsilankyti.

NOTHINGAMO LIETUVIU KOLONIJA 
KITOKIA

Po šešių metu viengungiško gyvenimo, 
turėjau laimes praleisti pirmas Kalėdų 
šventes šeimoje, nothingamiečiu lietuviu 
tarpe. Gyvenant nuošaliausioj žemes ūkio 
stovykloj, buvau paveiktas spaudoje kar
tojamu aimanų apie gręsianti lietuviams
nutautėjimo pavoju Anglijoj. Graudu da- 
reši del to. Tačiau paviešėjus tris die
nas Nothingamo lietuviu tarpe, pasiro
dė, kad jei daugumas lietuviu seks ju pa
vyzdžiu, tai nebus nutautėjimo povojaus.

Nothingamo lietuviu kolonija jauna ir 
susideda iš naujai atvykusiu. Tačiau per 
trumpą laiką ji išaugo i stambią lietuviu 
koloniją. Kas svarbiausia, tai, kad jiems 
ir laiko ir pasišventimo netruko. Dirbda
mi Įvairiuose fabrikuose po 9 —10-valan
dų, rado laiko ir kultūriniams reikalams. 
Neturėdami nuolatiniu patalpų ar kitu 
patogumu, sukure chorą ,,Ruta“. Jei 
Londoniškai neužsigaus, tai pasakysiu, 
kad šis choras, jei j u dar nepralenke, tai 
jau yra rimtas varžovas. O jei ir toliau 
taip progresuos, tai gali tapti vienas sti
priausiu lietuviu choru Anglijoj.

Pirmą kalėdų dieną teko dalyvauti vie
noje didesniu bažnyčių pamaldose. Joje be 
daugybes anglu, buvo per šimtas lietuviu. 
Per pamaldas giedojo „Rūtos“ choras. 
Iškilmingas mišias laike kun. Kairiunas. 
Tik po pamaldų, išėjus iš bažnyčios, vėl 
žmogus grižai i kasdienybę. Būnat pamal
dose, iš tikrųjų atrodė, kad esi vienoje 
gražiųjų Lietuvos bažnyčių ir girdi gero 
lietuviško choro giesmes.

Antrą Kalėdų dieną Nothingamo jau
nųjų skautu „Aru“ skiltis, p. Trečioko va
dovaujama, suruošė Įspūdingą ir gražią 
vaikučiams eglutę. Dainų, šokiu ir dekla
macijos montažą atliko vaikučiai: Grigas 

Vainorius, Vainoryte, Mažulaityte ir Užda
vinys. Atsilankė ir mažųjų laukiamas Ka
lėdų senelis su tokiu dovanu maišu, kad 
net grindis linko, kai ejb. Išdalijęs dova
nas, pasirodo, turis dovanu ir nepailsta
miems saugusiems Nothingamo kulturi 
ninkams, kuriu irgi eile pro ji praslinko.

Po vaiku valandėlės, Nothingamo sky
riaus meno mėgėjai suvaidino žemaites 
komediją „Apsiriko“. Vaidino: J. Astas, 
G. Uždravyte, A. Rudzinskaite, St. Eimu
tis, J. Cepukaite, P. Dumčiute, ir V. Jo
naitis. Režisavo p. St. Matulevičius, de
koracijas pieše p. J. Kiburis. Turint gal
voj sunkiąs sąlygas, kuriose teko atlik
ti perengiamąjį darbą, vaidinimas buvo 
labai geras. Linkėtina šiems pasišventė
liams išaugti i stipru vaidybini vienetą.

Butu malonu ir gražu, kad visi Brita
nijos lietuviai, savo veiklai pavyzdi imtu 
iš Nothingamo lietuviu, iš broliško su
gyvenimo ir iš pasišventimo lietuviu kul
tūros reikalams. ...J.M-kis

GRUODIS MANCHESTER YJE
Gruodžio menuo Manchesteryje pradė

tas didžiojo varpininko Vinco Kurdikos 
minėjimu (gruodžio 4 d.), palyginti, gana 

p

kuliu. Kun. J. Steponaitis skaitė paskai
tą, joje daugiur mesdamas naujos švie
sos i šio didžiojo lietuvio asmenybę. Po 
paskaitos poetas VI. šlaitas padeklama
vo Neužpučiamą šviesą ir žodžius.

Trejetą savaičių vykusi gyva ruoša 
Lietuviu Klubo metiniam susirinkimui 
baigėsi gruodžio 18 d. Iš valdomųjų or-

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
' 91-93; CHARTERHOUSE b ALfcEEL, LONDON, E.C. 1. 

TELEFONAI: Valdybos —CLE 5877, Siuntiniu skyriaus — BER 3281.
VISU MUSU 26 PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNY

GOJE L—R 3815 PSL.
Didžiausias Anglijoje

SIUNTINIU SKYRIUS
pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliams patarnauti

SIUNTINIU I UŽSIENI NESIUNOIAMA.
TURIME:

DŽIOVINTU BARAVYKU (IŠ LENniJOS). Už unciją: I ruš. 2/9, II __ 2/6,
III — 2/3. I pakavimas ir persiuntimas — 9 penai. 

LAŠINIAI PAPRIKUOTI, I rūšies ................................................ ! svaras...3/6
LAŠINIAI — II rūšies (virimui) ........................................................ 1 svaras 2/6
KIAULIENOS MĖSOS DEŠRA (Australian fresh salami) ... 1 svaras 3/6
BELGIŠKA DEŠRA ...................... ................................................ 1 svaras 4/_
SAUSA, KAIMIŠKA DEŠRA ............................................................... i svaras 5/6
PRANCŪZIŠKA DEŠRA ................................................ ................ 1 svaras 5/6
TIKRA VENGIRŠKA SALAMI DEŠRA ............... Išvaras 6/
KROKUVINE DEŠRA ..................................................................... 1 svaras 6/6
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA .......................................... I svaras 1/4
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA ........................................................ 1 svaras 1/5
KIAULIŲ KOJOS (nevirtos) ........................................................ 1 svaras 10 penu

PAUKŠTIENOS IR KITU DALYKU KAINOS TOKIOS, KAIP NUSTATYTA.
Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardin- 

klt užsakomus dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos paš
to orderi, 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.

Rašykite mums: angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.

ganu pranešimo paaiškėjo, kad Klubas 
per vienerius metus pajėgė apmokėti 
800 svaru skolos už pirktuosius namus. 
Skolos nebedaug liko, todėl susirinkimas 
pavede naujajai valdybai ištirti sąlygas, 
ar nebutu galima greta turimuju namu 
pastatyti specialu pastatą salei, kurios 
Manchesteris labai pasigenda.

Renkant Klubo valdomuosius ir prie
žiūros organus, iejo dalis nauju jegu. I 
valdybą išrinkti: pirm. S. Misiukevičius, 
vicepirm. J. Bendorius, sekr. G. žemaitis, 
kasininku J. Muraškas (senj.), vedeju V. 
Sungaila, nariais: J. Orentas (senj.), P. 
Puodžiūnas, Astrauskas, Damauskas, P. 
Klezas, J. Muraškas (jun.), V. Kupstys, 
J. Vabuolas. Revizijos komisijon: J. Oren
tas (jun.) ir inž. Kriaučionls.

Klubas turi 251 nari (194 vyrai ir 57 
moterys).

Nemaža gyvumo rodo Liet. Sąj. Man- 
chesterio (buv. Eccles) skyrius, nuo spa
lio men. galo vadovaujamas naujos val
dybos (pirm. V. Kupstys).

šio skyriaus iniciatyva suruoštos Liet. 
Klube bendros Kūčios, kuriu metu pa
giedota, padeklamuota (B. Mikalauskaite 
deklamavo Brazdžioni, ’ o VI. šlaitas — 
pats save: savo Tolimus namus ir Ne
suvežtus vežimus). Padainuota pora il
gesingu dainų, paskaityti šventiniai kun. 
J. Steponaičio sveikinimai, o Apyg. Vald. 
vicepirm. J. Bendorius kučiaujančius 
besveikindamas ir pravirkdė.

Kalėdų trečioji diena buvo vaiku šven
te. Nors mokyklą lanko tik tuzinas, i 
šventę Klube susirinko per 30 lietuviš
kai ir'angliškai kalbančiu lltuviu vaiku. 
Prie valgiu stalo prisivaišinę manches- 
teriškiu rūpesčiu ir BALFo atstovo pa
rama sutelktomis vaišėmis, prieš prade
dami abiem kalbomis pagiedoję, po to 
Kalėdų senelio (mok. Dainausko) buvo 
apdalyti tos pat talkos parūpintomis vai
kiškomis dovanomis ir knygelėmis (gai
la, tik angliškomis). Tėvai iš savo puses 
apdovanojo Kalėdų seneli už jo rūpes
čius — darbą sekmadienine j e mokykloje. 
Iškilmingojoje dalyje trumpam laikui 
suvaikė j e kalbas vaikams sake ir suau
gusieji vietiniai organizacijų vadovai. 
Menine programa ir vaikiškos linksmy
bes iki Vėlaus vakaro gaude Klube prie 
eglutes.

N. Metu sutikimas baigė“! galą Įvykiais 
sūtirštejusi gruodžio menesi. Tas sutiki
mas didžiausią buri lietuviu ir ne vien 
tik iš paties Manchesterjo vėl sutraukė 
i Klubą. Kiek nuošaliau nųo_ kitų, Savųjų 
nariu tarpe, 1 N. Metus ižerige Manches- 
terio ansambliečiai, suruošę savo „susi
pažinimo“, greičiau atviraširdiškumo, 
pobūveli.

O 1950 m. sausio 1 d. paminėta Lietu
vos Ministerio B. K. Balučio 70 metu su
kaktis. Minėjimą atidarė Apyg. Vald. na
rys ir Lowtono sky r. pirmininkas P. Kle
zas, pakviesdamas garbes prezidiumą ir 
pats padarydamas pranešimą apie ju
biliatą. Apie jubiliatą kalbėjo dar

kun. J. Steponaitis. Susirinkimas jubi
liatui pasiuntė sveikinimą. K. Barenas

GRAŽUS LETUVIU PASIRODYMAS

West Wells stovykloje gyvena 19 lietu
viu šeimų. Veikia D.B.L.S. skyrius, ku
riam vadavauja pirm. p. Kinka. Yra ir 
lietuviška mokykla, kurią lanko 20 vai
ku. Mokyklai vadovauja lietuvis welfa
re officerio pavaduotojas. Prieš Kalėdas 
pasiruošta bendram visu tautybių kon
certui, kuris Įvyko gruodžio 24. Lietu
viu vaikai gražiai pasirodė, suvaidinda
mi „Kristaus gyvenimą“. Gerą ispudi pa
dare taut, šokiai ir dainos.

Gruodžio 20 d. hosteli aplanke B.B.C., 
ispanu ir portugalu radio reporteriai. 
Kiekviena tautybe padainavo po dvi 
dainas. Lietuviu vaikai padainavo „Kal
veli“ ir „Buvo gera gaspadine“. Iš bend
ru pareiškimu lietuviai geriausia pasiro
dė. Gruodžio 23 d. per radiją buvo trans
liuojamos tik musu dainos.

Ispanas ypač žavėjosi musu „Kalve
liu“ ir prašė net pakartoti.

Sekančią dieną buvo atvykęs televizi
jos reporteris. Filmavo tik vieną šoki 
kiekvienos tautybes. Musu mažytes Ba- 
celaite ir Budelyte pašoko suktini, kuris 
reporteriui labai patiko.

Gruodžio 22 — 25 d. hosteli aplanke 
tėvas Bružikas ir atliko misijas.

Sausio 5 d. lietuviu vaikučiai buvo 
pakviesti išpildyti dali programos anglu 
visuomenei, Bingham saleje, Box. Ir čia 
labai gerai mūsiškiai pasirodė. Po pro
gramos koncerto vadove lietuviams nuo
širdžiai padėkojo ir pavaiišiiio juos.

Dideles padėkos verta Ponia Ulpinie- 
ne, kuri paskyrė savo laisvą laiką ir mo
ke vaikučius šokti, o p. Bacevičiene rū
pinosi reikalingais drabudžiais. Taip jau 
nuoširdus lietuviškas ačiū tenka vaiku 
motinoms, kurios leido vaikus dalyvau
ti pasirodymuose, tikėdamos, kad kitos 
paseks ju pavyzdžiu.

Nors ir nesmagu, bet tenka pastebėti, 
kad šiam hostely yra keletas lietuvišku 
šeimų, kurios nenori bendrauti su lietu
viais, neleidžia vaiku i lietuviu mokyklą 
ir i repeticijas. Daugiau, kaip neleidžia, 
bet dar stengiasi vienu kitu budu truk
dyti lietuviu pasirodymams.

Tačiau susipratusieji lietuviai 'nenusi
mena ir veikia, kiek sąlygos leidžia, ti
kėdami, kad vieną gražią dieną musu 
ta maža saujele, bus vieninga ir gražiai 
atstovaus save, kaip lietuvius. A.K.

COVENTRIO NAUJIENOS
x Vaclovas Pocius Coventro Teismo

nubaustas 1 men. kalėjimo už pavogimą 
28 svaru. Taip praneša „Coventry Ev. 
Telegraph“ sausio 7 d. Vėl lietuviams 
„reklama“! '

x Latviu kataliku Vyskupas Slos- 
kaus, kuris gyvena Belgijoj, laike ben
dras latviams ir lietuviams pamaldas. 
Sausio 8 d. Lietuviu delegacija aplanke 
vyskupą ir pareiškė pagarbą.

x Lietuviška šeštadienio mokykla 
„nutarė“ pasidaryti „atostogų“ Ugi Ve
lykų. Gaila, kad gražiai pradėtas darbas 
pačiu suinteresuotuju trukdomas. Co- 
ventrečiai tiki, kad „atostogos“ bus su
trumpintos ir mokykla vėl pradės veikti.

x Savišalpos Draugija nutarė pradėti 
leisti mėnesini žurnalą. Pirmas numeris 
turėtu pasirodyti kovo menesi.

x „Nidos“ spaustuve pradėjo rinkti 
Spalio knygą.

SUMAŽĖJO NARIU

DBLS Sutton Coldfieldo skyrius, likvi
davus EVW bendrabuti, turėjo persitvar
kyti, dės dauguma nariu išvyko i kitas 
stovyklas. Visi skyriaus valdybos nariai 
liko vietoje, todėl organizacine veikla 
perdaug nenukentes. Skyrius dar turi 
per 30 nariu.

Tikimasi, kad energingo skyriaus pir
mininko A. Dargio asmenyje skyrius iš
spręs sunkumus ir ras budu sėkmingam 
kultūriniam veikimui.

P. B. Valteriu, p. Giriuniu ir skyriaus 
valdybos pastangomis buvo suruoštos 
bendros Kūčios. Skoningi ir gausus Ku- 
čiu patiekalai primine tikras Lietuviš
kas Kūčias. Kučiose dalyvavusieji nuo- 
šilrdžiai dėkojo organizatoriams. P.D.

KNYGOS, RAŠTAI
Vincas Krėvė: DANGAUS IR ŽEMES 

SŪNŪS. Žemes vingiais. Išleido Suduva 
Vokietijoj Didelio formato, 208 pusi, 
įrišta' — 8 šilingai.

V. Krėvę iki šiol mes jau pakankamai 
pažinojome iš jo Dainavos šalies pada
vimu, šiaudines pastoges, Raganiaus, 
Šarūno, Rytu pasakų ir kitu, žodžiu, iš 
tu keliolikos tomu jo kūrybos, kurią tu
rėjome išleistą dar Lietuvoje (kelios 
knygos perspausdintos ir tremtyje), šis 
musu klasikas pažįstamas ne tik knygos 
mėgėjams, ji studijavo ir apie jo kūrybą 
darbus rase musu universitetu studen
tai, apie ji mokėsi gimnazijų mokiniai, 
taip pat iš chrestomatijų kai kurie jo 
kūrybos gražiausieji dalykai būdavo ži
nomi jau pradžios mokyklos mokiniams.

Ir štai V. Krėvė davė skaitytojui naują 
stambu kurini. To kurinio ištraukos ret
karčiais pasirodydavo dar Lietuvoje. 
Veikalas buvo rašomas labai pamažu, ir 
baigė ji autorius jau būdamas tremtyje.k

Apie toki veikalą.maža.parašyti.keletą, 
žodžiu — jis reikalingas rimtos studijos. 
Čia ne tas Krėvė, kuris paraše Dainavos 
šalies padavimus ar davė dzūkiškojo gy
venimo deimančiukus šiaudinėj pasto
gėj. Čia Krėvė labai platus ir gilus. Net 
ir formos čia jam maža buvo vienos: 
tarpais jis naudojasi pasakojimu, tarpais 
pereina i dramai įprastus dialogus. Kaip 
knygos prakalbeleje sakoma, šis veikalas 
yra svarbiausias ir reikšmingiausias V. 
Krėvės viso gyvenimo kūrinys, meistriš
kai atskleidžiąs Senovini -Rytu gyveni
mą -ir meniškai atvaizduojąs didžiausią 
pasaulinio masto sąjūdi, nulėmusi beveik 
visos žmonijos likimą. Knygoje psicholo
giškai ir su didele erudicija parodomas 
didžiulis išrinktosios tautos dvasinis ne
rimas ir gilus jos pergyvenimas, šitai 
vaizduojama nepaprastai ryškiai ir gyve
nimiškai, ir skaitytojas nepajunta, kai 
atitrūksta nuo šių dienu, kasdienybes, 
pamiršta šiandienini žmogaus brutalu
mą ir gyvenimo chaosą ir pradeda gy- 

'venti' tuo ilgesiu, kuriuo pavargusi žmo
nija gyveno prieš du tūkstančius metu, 
laukdama Išganytojo.

Tai monumentalus veikalas, kuris ir 
lietuviui skaitytojui teikia paguodos ir 
vilties, bet kūrybiniu didumu taip pat 
Išeina iš savo tautos ribų. Jeigu kalbėti 
apie musu rašytoju kūrybos vertimus i 
svetimas didžiąsias kalbas, tai šis Krė
vės veikalas butu irašytinas, kaip vienas 
pirmųjų.

Leidžiant~ši veikalą, prof. Dr. Pr. Skar
džius yra paaiškinęs atskirame žodynė
lyje mažiau suprantamus žodžius, ap
tvarkęs svetimybių rašymą ir palyginęs 
viso veikalo kalbą.

Geros knygos -pasiilgusiam skaitytojtū 
tai graži dovana. K. Abr.

Kas neskaito laikraščio, Lietuvoje bu
vo vadinamas—žinote kaip. Nemanau, 
kad musu tarpe dabar butu- tokiu žmo
nių. M. L. ( Iš „B. Lietuvio“ anketos)

PRANEŠIMA!
DBLS centre yra gauti laiškai: S. Lau- 

ruvenui, P. Motušiui, A. šeduikiui, A. 
Petkevičiui, O. Vaitonytei, K. Stadalnin- 
kui. Prašoma atsiimti. ■

« ■ ■ ■ * ■ » ■ ’.f'-'' . ■■

ANGLU KATALIKU STUDENTU SĄ
JUNGA, kuri rūpinasi tremtyje esančių 
studentu būkle, kreipėsi i DBLS-gą pra
šydama adresu visu DBLS narių —- stu
dentu ir sąrašo ju studijuotu dalykų. 
Prašytume minėtus asmenis prašomas 
žinias suteikti.

* * •
Visuotinas skyriaus nariu susirinkimas 

šaukiamas sausio 15 d. po pamaldų, 13 
vai. 30 min. Annes School Edward St. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba.
* * if

Nottinghamo lietuviu klubas sausio 21 
d. 7 vai. vak. šaukia visuotini nariu su
sirinkimą. Susirinkimas bus Sycamore 
Rd., klubo patalpose. Klubo valdyba.

SKAUTU DĖMESIUI

šiuo metu vienintelis pasaulio L.S.S- 
gos laikraštis „Skautas“, spausdinamas 
Kanadoje, savo atstovu Anglijoj paskyrė 
psktn. K. Vaitkevičių, 55 Byron Str. 
Derby.

„Skautas“ metams — 12 šil., pusme
čiui — 7 šil. Dar galima gauti 1949 m. 
pilnus komplektus po 5 šil.

Sese ir broli, tenelieka nei vieno musu, 
kurio nelankytu „Skautas“. Netrukdamas 
užsiprenumeruok ji ir paragink kitus.
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TRUMPOS NAUJIENOS
A < i rt

x Prancūzijos gyventoju skaičius pra
šoko 42 milijonus. Pernai gimimu skai
čius Prancūzijoje viršijo mirimu skaičių 
300.000. Tai jau ketvirti metai paeiliui, 
kuomet Prancūzijoj gimimu skaičius vir
šija mirimu skaičių.

x Kochas. buvęs Rytprusiu gauleiteris, 
protestuodamas prieš teismo sprendimą 
išduoti ji lenkams teisti, paskelbė bado 
streiką ir jau antra savaite badauja.

x Prez. Trumanas pasiūlė parlamentui 
padidinti kreditus Amerikos sąjunginin
kams paremti 20 nuoš. Jis prašo 18 mi
lijardu doleriu tokiai paramai ir nuro
do. kad puolimo pavojus padidėjo ir del 
to yra reikalas sustiprinti laisvu kraštu 
krašto apsaugą.

x Rytines Vokietijos vyriausybe Įsake 
sunaikinti visus karo paminklus, pasta
tytus 1914 — 1918 metais kare žuvusiems 
atminti.

x Rekordiniai dideli skaičių pasiekė 
Vak Vokietijoj jungtuves. Pernai Kiek
vienam 1000 gyventoju teko 11 jung
tuvių.

x Nuo ateinačio pirmadienio D. Bri
tanijoj bus panaikintas pieno norma
vimas.

x Japonijos imperatorius Hirohito 
eilėraščio forma paraše laišką 376.000 
japonu, dar vis tebeesančiu Rusijos ne
laisvėje.

x Vak. Vokietijos vyriausybe ruoštai 
naujam iš Rytu pabėgėliu antplūdžiui. 
Lenkijos vyriausybe nori iš Lenkijos 
ištremti apie ketvirti milijono vokiečiu.

x Kinu komunistai kovo men. ruošias 
pulti Formozos salą, paskutine kinu na
cionalistu valdomą vietovę. Tuo metu 
laiku tikimasi palankiu oro sąlygų sa
los puolimui.

x Neseniai Bulgarijoj įvyko parlamen
to rinkimai. Jie buvo suruošti Rusijos 
pavyzdžiu. Balsuotojams pasiūlyta tik 
vienas komunistu sąrašas. Valdžios su
darymą Kremlius pavedęs Bulgaru ko
munistu partijos gener. sekret. červen- 
kovul.

x Pereitu metu gale JAV bedarbiu 
skaičius pasiekė 3.489.000 arba 80.000 
-daugiau, kaip prieš metus buvo.

x Neseniai Egipto karalius Farukas iš 
pirmo žvilgsnio įsimylėjo vieno savo val
dininko sužadėtinę ir, esamu papročiu, 
pareikalavo ją i garemą. Del šio jo noro 
kilo didelis sambrūzdis krašte, ši kara
liaus žygi išnaudojo per parlamento rin
kimus karaliui nepalankiai nusiteikusi 
nacionalistu partija ir tai padėjo jai 
laimenti.

"X Boltone. Yorkshire, neseniai Įvyku
sioje gyvulininkystes parodoje, buvo iš
statyta didžiausios pasauly kiaules. Di
džiausia kiaule svėrė pusę tonos.

x Amerikoje, Idaho valstybėje vienas 
medžiotojas nušovė laukinę anti. Jos vi
duriuose rado penkis gabaliukus aukso, 
tšidžiausias gabalėlis buvo pusantro cm 
ilgio.
‘’k Prieš Kalėdas D. Britanijos paštas 
pęrsiunte -rekordiniai rdideli skaičių? laiš
ku — 541 milijoną. Tuo budu kiekvienan 
guventojui teko po 10 laišku.

x Eritrėjoj, buv. Italijos kolonijoj, kilo 
gyventoju bruzdėjimas. Tvarkai palalky- 

pasiusta keli Britanijos karo laivyno.
iž Viduržemio juru bazes, laivai su ka
riuomene. ■ • • -

x Ludendorfienę. buvusio vokiečiu ka
riuomenes vyr. štabo viršininko per 
pirmąjį pasaulini karą vado žmoną, vo
kiečiu nunacinimo teismas nubaudė 
dvejais metais pataisos stovyklon už tai. 
kad ji talkininkavo naciams ir leido raš. 
tiiš, kurstančius' pčieš’ žydus, bažnyčią; ir 
masonus. ’ ‘

x Japonijoj komunizmas auga. Komu
nistu partija turi apie 400.000 nariu. 
Per rinkimus 1947 m. už komunistus bal
savo 1 milijonas žmonių; o paskutiniub- 
sė rinkimuose — 2.900.000.

* Pietiniame Argentinos krašto smai- 
lagaly buvo smarkus žemes drebėjimas. 
Nuostoliai nedideli, nes toji krašto dalis 
mažai gyvenama.

* Ilgametis JAV atstovas prie Vatika-

■ VAIRE
... NYLON, PERLON, ORLON

Kadaise moterys svajoje apie zamšą 
ir šilką, šiandien, ju svajos sukasi apie 
Nylon.

Kas išrado Nylon? Amerikietis. Savo 
laiku Yankiai labai nervinosi del konku
rencijos su pigiuoju japonu šilku. Dr. Co- 
rotheris bandė apie 10 metu, kol, pa
galiau išrado dirbtiną šilką. „Now you 
lausy old Nippannese!“ (“O jus, skar
maliai japonai!“) sušuko jis ir paprastu
mo deliai savo išradimą pavadino pagal 
pirmąsias savo triumfo žodžiu ralidtes: 
Nylon.

Tuo laiku, kai vokiečiu moterys pilno
mis ilgesio akimis žiurėjo per Atlantą ny
lon link, ju vyrai sukrapštė... perlon.

Kokybes atžvilgiu abu: nylon, perlon 
vienodi, skiriasi tik apdirbimo būdas.

Nylon dvi molekules, kuriu pagrindinę 
medžiagą sudaro phenolis ir benzolas, 
kaitinimo keliu ištirpinamos ir paver
čiamos nauju kristalu, kuris dar skystas 
spaudžiamas per mikroskopines skylutes 
(džetus) iglja atsparumą, toli prašokan
ti natūralaus šilko atsparumą.

SMULKUS SKELBIMAI
Liet, klubo valdybai, Londone. Nuo 

sausio 1 d. prašau nelaikyti mane klubo 
nariu. V. Paulionis.

XXX
Dėmesio, mielos ponios našles ir gy

vanašles, o taipogi ir vyresniojo amžiaus 
paneles - prašau rašyti rimtu vedybų rei
kalu. Esu 51 m. amžiaus inteligentas vy
ras, atsakysiu tik i rimtus laiškus. Pas
laptis garantuota. Rašyti: J. KSAS, 
C.O.D. Camp 5, Bicester, Oxon.

XXX
Knygos vokiečiu kalba:

Hutte I. Dės IngenSeurs Taschenbuch 
I tomas. Technikos pagrindai, 1304 pusi., 
naujas leidinys, kaina £ 1.18, 8. Hutte II 
Maschinenbau und Elektrotechnik, II 
tomas, 1936 pusi., naujas leidynys, kaina 
£ 1. 15. 0, persiuntimas l/_. Hutte III. 
Bauingenieurwesen gaunama 1950 m. 
sausio men. Blon: Leichtfassige Sprach- 
lehre fuer Spanish (šveicaru leidinys), 
kaina 12/6, persiuntimas 9 penai.

Knygos anglu kalba:
žodžiai — j u ištarimas, apibudinimas, 

vartojimas, kaina 3/6, persiuntimas 6 
penai. Gregg's — Anglu ir komercine ko
respondencija, kaina 4/-, priedas, raktas 
prie jos 3/6, persiuntimas 9 penai, Ox
ford — Anglu kalbos žodynas — rankve- 
dis, spec, užsieniečiams, 1948 m., 1500 
pusi., su žodžiu tartimi, 16/- persiuntimas 
1/-. Heitland — Kaip rašyti gerus laiškus 
3/6,pilnas laišku rašytojas 5/-. Dailaus 
elgimosi (etiketo) pagrindai moterims 
-i- 4/6, vyrams — 4/6, persiuntimas 9 
penai.

Knygos dviem kalbom:
Marlborough's lietuviškai — angliškas 

ir angliškai lietuviškas žodynas — 10/6, 
persiuntimas 9 penai. Knygos technikai 
ir medicinai vokiečiu kalba gaunamos 
dabar. Visos kitos kalbu mokslui knygos 
(Scker.ley) bet kuria kalba gaunamos 
dabar. Rašykite pridedami 2 } peno paš
to ženklą atsakymui: Modern Book Dis
tribution, 257, Fulham Rd., London, 
S.W. 3. "

XXX
Bradforde šokiu vakaras Įvyks sausio 

14 d; 18 vai. Green Lane School, Green 
Lane. Gerb. ponios ir paneles kviečia
mos atvykti tautiniais drabužiais pasi
rėdžiusios.' /,‘T‘

XXX
Šv. Onos Moterų draugija, šeštadieni 

sausio 21 d., lietuviu klube, Londone, 
345a, Victoria Park Rd., E. 9 rengia vai- 
dininmą — komediją „Titsi-Tipsi“. įvai
rus pamarginimai; ‘ lietuviški akrobatai. 
Pradžia 7 v.v., Įėjimas 2/6.

; X X * X
Juozas Valutavičius, Yorkshire, prašo

mas atsiusti laišką ir adresą Pranui Vy- 
žintul, Pencoed Hostel, Nr. Bridgend, S. 
Wales.

XXX

Perlono apdirbimas paprastesnis, bet 
brangesnis.

įdomu pastebėti, jog nylon pirmoji 
medžiagos stadija — kukurūzai, tuo tar
pu perlon — anglis.

Tuo laiku, kai nylon — perlon pešasi 
del pirmavimo, atsirado tretysis, kuris 
juokiasi, būtent: orlon. Tai irgi dirbtine 
medžiaga, J. A. V. išrasta, turinti tą ste
bėtiną ypatybę (jei tikėti gandams), kad 
yra kaip pluksna lengva, nepriima pra
kaito, riebalu ir kitu nešvarumu ir, kas 
svarbiausia, pigesne.

Atrodo, jog ateitis priklauso orlon, jei 
tik gamintojai, pelno sumetimais, jo ga
minimo paslaptį neikiš i nedegamą spin
tą. kurioje ir taip jau nemažai žmonija' 
naudingu atradimu, neišvidusiu dienos 
šviesos, tuno... nes mažina fabriku pel
ną.

IŠMATAVO PLUTONĄ
Amerikos atsronomui G. Kuiperiui pa

vyko išmatuoti Plutono planetą. Ji yra 
devintoji saules sistemoje, atrasta 1930 
metais. Iki šiol jos dydi negalima buvo 
išmatuoti del dangaus debesuotumo. Plu 
tono skersmuo yra 5.500 myliu arba ma
žesnis, kaip žemes (žemes — 8.000) bet 
didesnis už Marso i Marso — 4.000 my
liu). Plutono paviršius esąs labai tam- 
sus.nes tik apie 6 nuošimčius saules šviesos 
atmuša. Plutonas yra tolimiausia sauli
nes sistemos planeta ir aplink saule ao- 
keliauja per 250 metu.

Lietuvišką šeimos židinį sukuruslus, 
Nottinghamo skyr. sekretorių 

LUKAUSKĄ Zenoną 
ir to skyriaus narę 
ZAMALAITĘ Stefą.

■ sveikiname ir linkime didžiausio pasi
sekimo bendrame kelyje.

DBLS-gos Nottinghamo skyr. 
valdyba ir nariai.

SALIAMONUI KASULAIČIUI, 
musu brangiam tėveliui, uošviui ir se

neliui mirus, DBLS Sleafordo skyriui, p. 
Jaloveckui, kun. Kairi unui, jo darbo 
draugams ir visiems velioni amžinon 
poilsio vieton palyde juslėms nuoširdžiai 
dėkoja.

Nuliulę: duktė Valerija Kasulaityte 
— Babroniene. žentas ir anūke.

XXX

DBLS Litle Addingtono skyriaus 
valdybai!

Papričio 10 d. darbovietėje sulaužiau ko
ją. Mano ligoninėje buvimo metu, mano 
šeimą materialiai parėmusiai skayriaus 
valdybai, p. K. Klegeriui, A. Adomėnui 
ir A. Žukauskui, tariu lietuvišką ačiū. 
Ypač p. Žukauskui, mane aplankiusiam li
goninėje ir suteikusiam man prieš opera
ciją morali sustiprinimą. Dėkoju p. Pet- 
kevičiams ir Garkevičiamš, aprūpinu
siems mane ligoninėje spauda.

V. Zadurskas.
XXX

Mano dabartinėje sunkioj būklėj mo
raliai ir materialiai paremusiems ir to
liau remiantiėfns bei pareiškusiems užuo
jautas: Nottinghamo apyg; pirmininkui 
p. K. Vaitkevičiui, DBLS' Nottinghamo 
skyr. valdybai, nariams ir mane aplan
kiusiems p. A. Rudzinskaitei, J. Astaš- 
čiunui. Taip pat DBLS Derby skyr. na
riams ir uoliai ’> lankančius mane p.R. 
čerkutei, F. čerkutei, St. Verkelaitei. J. 
čeplinsk-ui, J. Tarvidui. P. Markauskui, 
E. Budriui, L. Zasui ir visiems kitiems 
Derby lietuviams nuoširdžiai dėkoju.

A. Jakubonis.

GERB. SKAITYTOJAI
ši numeri dar siunčiame tiems, kurie 

mus prašė laikraščio siuntimą nesustab
dyti, kol jie išsirašymo reikalus sutvar
kys. Prašytume paskubėti, nes toks del-

SAVAITES ĮVYKIAI
(tęsinys iš 1 puslapio)

tybems Miincheno diena, J. A. Valstybių 
Prezidento kapituliacijos prieš komunis
tus Tolimuose Rytuose diena. Amerikos 
prestižas pasiekė naują „žemumo“ lygi

Nors iš vienos puses JAV užsiangaža^- 
vimas ta ar kita forma ginti Formozą 
butu „įdomus“ dalykas, antra vertus, tu
rint galvoje, kad salos atlaikymas ne
turėtu žymesnes reikšmes bendram Azi
jos gyvenimui, o taipgi nereikštu čan- 
kaišeko režimo išgelbėjimo, nes jau per 
vėlu, klausimo svarba gerokai nublunka. 
Ypač paėmus dėmesin faktą, kad pats 
klausimas iškilo ne iš konkrečios JAV 
užsienio politikos, bet del vidaus politikos 
motyvu, dar kartą tenka pabrėžti ir ap
gailestauti konstruktyvios užsienio poli
tikos stoką JAV.

BRITANIJA PRIPAŽINO KOMUNISTINĘ 
KINIJĄ

D. Britanijos Vyriausybe pripažino 
Mao-Tse-Tungo komunistinę vyriausybę, 
tikėdamasi, kad šis jos žygis bei santy
kiu užmezgimas įgalins D. Britaniją iš
laikyti Kinijos rinką ir išgelbeti investi
cinius britu kapitalus Kinijoj.

Kiek tas žygis pakelia D. Britanijos 
prestižą pasauly, ypač pavergtose tautose 
už geležines sienos, taip gi kiekvieno ne- 
prekybiniai galvojančio žmogaus akyse 
— kalbėti netenka, šio tvirtinimo ilius
tracijai pacituosime Nacionalines Kinijos 
ambasadoriaus Londone pareiškimą: „Ne
žiūrint tai, kas ivyko, galit man tikėti, 
kad vieną dieną busite musu reikalingi, 
kaip tai yra parodžiusi Burmos kelio 
uždarymo ir atidarymo istorija, ir galite 
dar mumis pasitikėti. D. Britanijos vy
riausybes sprendimas yra priešingas 
realiems, aukštesniems D. Britanijos in
teresams ir tai įrodys istorija, šis spren
dimas yra lygus palaidojimui musu, nors 
dar tebesame gyvi! Ir istorija pasakys, 
kad lemiamą smūgi Kinija gavo ne iš 
savo priešu, bet iš buvusiu sąjungininku. 
Auku atnašavimo jėgai bei smurtui po
litika — dalykas labai pavojingas, ypač 
dabartinėje pasaulio padėtyje“.

„VOKIŠKASIS LENINAS“ 
PERIMA VALDŽIĄ

Europiniame politikos bare Įdomus 
momentas iškilo Rytu Vokietijoje.

Rytu Vokietijos vyriausybes min. pirm. 
Grotewohlis, apie kurio „dingimą“ ne
mažai buvo rašyta Vakaru spaudoj, pa
gal oficialu pranešimą „išvykęs i kurortą 
Pietų Rusijon“. Sunku šiandien pasaky
ti, ar Grotewohlis grįš ar ne i savo postą.

Težinoma, kad valdžią Rytu Vokietijoj 
perima „Vokiškasis Leninas“ — Ulbrich- 
tas.

šis Sovietu žygis neabejotinai yra vie
na grandžių vykdomo bendro plano — 
paskubinti satelitiniu ir užgrobtu kraštu 
galutini susovietinimą bei komunistiniu 
jegu konsolidavimą. Lauktini R. Vokie
tijos komunistu -tolimesni, griežtėšnf 
„valymai“. - " — • '■

SUOMIJA
.■ 1 . * I- • • ?

Sovietu Sąjungos spaudimas Suomijai 
išduoti „karo’ nusikaltėlius“’— saujelę 
Baltijo valstybių pabėgėliu — stiprėja 
ir, vakaru spaudos nuomene, gali išsi
vystyti 1 plataus pobūdžio kampaniją, 
čia neprileldžiama, bėgti, mintis kad So
vietai galėtu griebtis griežčiausiu prie
monių — karines okupacijos.

Atrodo, jog Sovietams daug labiau ap
simoka čiulpti sąžiningai karo rtepara- 
cijas mokančius suomius,:negu juos oku
puoti. Be to, toks sovietu žingsnis nea
bejotinai pastumtu Švediją Atlanto pak
to linkui.

čia ir gludi nuostabios Sovietu „tole
rancijos“ Suomijos atžvilgiu priežastis.

Nėra pagrindo nei domenu manyti, 
kad suomiai spaudimui neatsilaikys.

G. Pužas

TAMSTOS DRAUGAS IR KAIMYNAS
no Myron Tayloras, pasitraukia. Naujas 
vargu ar busiąs paskirtas.

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: I 
Knightsbridge, išėjimas i Brompton | 
Rd., važiuoti autobusais: 9. 14, 19, 22, S 
30. 46. 52. 73, 74, 96, 137.

Ieškau Vytauto Aleknavičiaus ir An
tano Noruišio iš Kelmes. Rašyti: Pr. Vy- 
žintas. Pencoed Hostel, Nr. Bridgend, S. 
Wales.

simas sudaro mums keblumu ir del to 
ilgai negales trukti.

Skolon laikraščio niekam nesiunčiame.
„B. L.“Administracija

Ar jau išsirašė „Britanijos Lietuvi’.?

„BRITANIJOS LIETUVIS“ savaitinis laikraštis. Redaktorius K. Obolenas, 
leidžia — D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, 
London Stu, London W.2. REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiū
ra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepridėtas pašto žen
klas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 ši
lingai, pusei metu — 171 šilingu, metu ketvičiui — 9 šilingai. Užsieny: metams 
— 5 USA doleriai. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. PASKIRAS NUMERIS 10 
penu. Red. ir Adm. telefonas — AMB 6195.

PltaM by: PoMd««tea ?"■ Londwa. W. t

MODERNIŠKAS PRIVATUS 
VIEŠBUTIS

18 Talbot Square, London W.2.
Telef.: Paddington 2855 

puikiai mebliuotas, daug kambariu 
su privačiomis voniomis (2 min. ke
lio nuo Paddington stoties). Susikal
bama prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai.
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

sav. A. TIŠKEVIČIUS ,

6


	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004
	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0005
	1950-01-13-BRITANIJOS-LIETUVIS-0006

