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KONSERVATORIŲ RINKIMU 
PROGRAMA AR MASKVA PARODYS KONC. STOVYKLAS

Trečiadieni konservatorių partija paskelbė savo 
rinkimini manifestą vardu „Šis yra tikras ke
lias”. Svarbiausi rinkiminės programos punktai: 
sumažinti išlaidas, išlaisvinti privatinę iniciaty
vą iš suvaržymu, leisti laisvai prekiauti, kad 
butu padidintas prekių pristatymas, sumažinti 
maisto ir žaliavoms kainas. Sumažinti maisto 
produktu kainas, nepasiturinčius remti kitu bu- 
du, ar tai didinant pensijas, vaiku pašalpas, ar 
mažinant valstybinius mokesčius. Padaryti ga
lą geležies ir plieno suvalstybinimui, transportą, 
kelius grąžinti i privačias rankas, o suvalsty
binta anglies pramoną, geležinkelius ir elektrą 
daugiau decentralizuoti, kad geriau veiktu.

įvairius suvaržymus sumažinti iki minimumo, 
taip pat ir darbininku kontrolę. Profsąjungoms 
grąžinti pilną laisvę derėtis su darbdaviais be 
vyriausybės kišimosi. Škotijai ir Valijai įsteigti 
specialias ministerijas.

Darbiečiai rinkimini manifestą anksčiau pa
skelbė, o liberalai numato po keliu dienu paskelbti.

H

SOVIETAI SIEKĄ BERLYNO 
KONTROLES

Nuėmus Berlyno blokadą, gyvenimas ten 
buvo kiek sunormalėjęs. Tačiau visi žinojo, kad 
tai tik laikinas reiškinys ir kad Sovietai savo 
siekimu paimti Berlyną niekuomet neatsisakys. 
Pastutinės žinios iš Berlyno rodo, kad rusai 
vėl pradeda intensyvinti trukdymo politiką. 
Pereitą savaitę sovietu sargybiniai pradėjo labai 
trukdyti susisiekimą su Berlynu. Prie Helmstedto 
kartais susigrūsdavo per 170 sunkvežimiu, be
laukiančiu leidimo pravažiuoti sovietu zonos 
sieną. Rusu sargybiniai smulkiai tikrino kelei
viu dokumentus, prekes ir sąskaitas, ir dažnai 
del mažiausiu dalykėliu sulaikydavo sunkveži- 
mus kelioms valandoms. Praleidinėjo tik 4 
sunkvežimius per valandą. Normaliai prava
žiuoja vienas sunkvežimis kas tris minutes.

KAS LAIMES BRITU
RINKIMUS

Visuomenes nuomonei tirti Gallupo institutas 
skelbia, kad jo tyrimai rodo, jog šiuo laiku tiek 
konservatoriai tiek darbiečiai neturi pagrindo 
tikėtis didelės persvaros busimuose rinkimuose. 
Persvara tegalinti būti apie tris nuoš. ir priklau
sysianti moterims. Šiuo laiku apie pustrečio noš. 
moterų simpatijos yra palinkusios konserva
torių pušen, bet jei darbiečiai sugebės jas pa
traukti savo pušen, tai tik su tokia persvara 
prieš konservatorius jie ir tegali skaitytis.

TABEKALINAj VYSKUPUS
Vatikano metraštis 1950 metams pateikia 

žinių apie bažnyčios persekiojimą už geležinės 
užuolaidos esančiuose kraštuose. Kaip faktas 
nurodoma, kad 34 arkivyskupai, vyskupai bei 
vyskupijų valdytojai yra uždaryti i kalėjimą, 
arba ištremti i Sibirą bei kitu budu izoliuoti ir 
negali eiti savo ganytojišku pareigu. Tokioj 
būklėje yra ir 6 Lietuvos aukšti bažnyčios pa
reigūnai.

TRUMANAS NESIRUOŠIA S U 
RUSIJA DERĖTIS

Ryšium su pasklydusiomis žiniomis, kad prez. 
Trumanas, prieš spręsdamas naujos, vandenilines 
bombos gamybos klausimą, ruošiąsis pasiūlyti 
rusams derybas dėl atominės energijos kontrolės, 
šias žinias prezidentas paskutinėj spaudos kon
ferencijoj griežtai paneigė. I klausimą, ar bus 
Amerikoje pradėta naujos, daug stipresnės kaip 
atominė bomba, vandenilinės bombos gamyba, 
prezidentas visai neatsakė.

TAIKOS SUTARČIŲ PAŽEIDI
MO KLAUSIMAS

JTO pavedė Tarptautiniam Hagos Tribunolui 
ištirti Vakaru valstybių skundą prieš Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją dėl taikos sutarčių pa
žeidimo. Minėti kraštai nesutinka Tribunolo 
reikalaujamas komisijas sudaryti taikos sutar
čių pažeidimo faktams ištirti.

D. Britanijoj nedarbas dar sumažėjo. Gruo
džio mčn. bendras bedarbiu skaičius sumažėjo 
60.000. Viso tuo laiku bedarbiu buvo apuj 
300.000^ arba apie pusantro nuoš. dirbančiu ie 
skaičiaus.

SAVAITES ĮVYKIAI
„OKUPACIJOS” OKUPUOTAME 

BERLYNE GALAS
Sausio 18 d. Vakaru Berlyno policija buvo 

užėmusi Sovietu valdomos Geležinkeliu Val
dybos rumus amerikiečiu zonoje.

Šios savotiškos „okupacijos” motyvas buvo 
tas, kad minėti rūmai buvo beveik nenaudoja
mi. išskyrus telefonu centrinę. Gi Berlyno mie
sto valdybos ištaigos kenčia dideli patalpų tru
kumu ir tikėjosi tuose rūmuose įkurdinti apie 
600 savo ištaigu. Tais sumetimais vaduoda- 
miesi, amerikiečiai sutiko, kad Vak. Berlyno 
miesto valdyba rumus perimtu savo žinion.

Šis žygis pasirodė gerokai neapgalvotas. Visu 
pirma — tuč tuojau pakriko Berlyno paviršiaus 
traukiniu judėjimas, nes signalu sistema yra 
įrengta okupuotose rūmuose.

Komunistinė spauda pakėlė didžiuli triuk
šmą, ivyki apibudindama, kaip „amerikiečiu 
provokaciją tikslu sukelti naują konfliktą Ber
lyne”. į

Sovietu oakupacine valdžia, žymiai sumaži
nusi paviršiaus traukiniu judėjimą, nedviprasmiš
kai ėmė grąsyti nutraukti geležinkeliu susisie
kimą su Vak. Vokietija.

Atsidurta ties naujos Berlyno blokados gali
mybę.

Po kelias dienas trukusio itempino, ši kartą 
amerikiečiai kapituliavo. Amerikiečiu Berlyno 
komendantas, gen. Taylor isakė Vakaru poli
cijai rumus grąžinti komunistams. Savo spren
dimą jis grindė šiaip: „Nemanau, kad 600 tuš
čiu patalpų biurams, kurias buvom laimėję, 
užimdami rumus, butu verti blokados grėsmės. 
Amerikiečiu interesas buvo panaudoti tas pa
talpas subombarduotojo Berlyno reikalams. De
ja, neišmintinga ir provokacinė Sovietu pozicija 
rodo, kad grėsmingi žygiai, kuriu jie ketino 
griebtis, praneša naudą, kurios tikėjomės”.

Ši amerikiečiu kapituliacija, be abejo, gerokai 
susilpnins Vakaru Valstybių prestižą berlynie
čiu akyse.

Norėdami ypatingai pabrėžti savo laimėjimą, 
Sovietai nesiskubina grąžinti normalu susisie
kimą.

Šis, iš pažiūros nedidelio masto, incidentas 
ir ypač negarbingas amerikiečiams jo^ išspren
dimas turi, betgi, gilesni pagrindą. Tai yra 
viena iš nelygios, svyruojančios ir smarkiai pa
staruoju laiku vėl i „glostymą” Sovietu atžvil
giu pakrypusios JAV politikos grandelė.

ILIUZIJOS SKLAIDOSI
D. Britanijos skubėjimas pripažinti komuni

stinę Kinijos vyriausybę ligi šiol nedavė lauktu 
vaisiu.

Susidarė paradoksinė būklė. Pripažintasis 
Mao-Tse-Tungas maivosi ir branginasi. Girdi, 
jus pripažinot, bet ar aš jusu pripažinimą^ pri- 
pažinsiu — dar pažiūrėsim.

Vietoj laukiamo pakvietimo tuoj pradėti 
prekiauti bei siusti gerybes D. Britanija susidūrė 
su jai netikėtu Mao-Tse-Tungo pasiulymu tar
tis, kuriomis sąlygomis jis sutiks užmegsti dip
lomatinius santykius. (Tęsinys 6 puslapy)

Dr. Prazedas, indusas, advokatas, didelis Gan
džio sekėjas, rateliu, verpia, kaip Gandis. 
Sausio 26 d. išrinktas pirmuoju nepriklausomos 
Indijos respublikos prezidentu.

Kas galėjo manyti, kad David Rousset atsi
šaukimas i buvusius naciu koncentracijos stovy
klose politinius kalinius, kviečiąs sudaryti ty
rimo komisiją koncentracijos stovyklų buvimui 
Sovietu Rusijoje ištirti, sukels tokią ginču audrą 
visoj vakaru Europoj.

Komunistai, kaip ir reikėjo laukti, pradėjo 
rėkti, kad tai provokacija ir ėmėsi šmeižti D. 
Rousset, Ši kova buvo įsibrovusi net i pran
cūzu parlamentą, kur komunistu atstovas klausė, 
kam vyriausybė leidžianti per radiją kalbėti 
hitleriniam rašytojui. Bet Bidault pasodino kal
bėtoja pareikšdamas, kad taip negalima įžeidi
nėti žmogų, kuris net du metus iškentėjo nacin 
koncentracijos stovyklose už t ėvynę.

KODĖL MASKVA NEPARODO STOVYKLŲ?
D. Rousset neveda antisovietinės propagan" 

dos, tik ramiausiu balsu prašo leisti komisijai 
pažiūrėti, ar tiesa, kad Rusijoje veikia, panašios 
i naciu, koncentracijos stovyklos.

— Jei ten tokiu stovyklų nėra, tai tegu leidžia 
rusai mums nuvykti ir pažiūrėti. Tada visiems 
bus aišku.

Vadinasi, jei Maskva neleis lankyti stovyklų, 
pasauly pasiliks itarimas. Dėl to komunistai 
negali Rousset dovanoti, kad jis taip pastate 
klausimą, nes jie žino, kad Maskva jokiu budu 
neleis tokias stovyklas lankyti.

SOVIETU IŠSISUKINĖJIMAI
Komunistai rėkia, kad D. Rousset, vietoj rei

kalavęs sudaryti komisiją, geriau reikalautu, 
kad kapitalistinės valstybės prie JTO paremtu 
sovietu siūlymą dėl sudarymo tarptautinės ko
misijos iš sindikalistu atstovu darbo sąlygoms 
visame pasauly ištirti.

Amerika, Anglija ir Prancūzija su tuo sutiko 
ir pažadėjo leisti tokiai komisijai lankyti savo 
kraštą, jei rusai leis tą pati padaryti. Anglijos 
atstovas per pereitu metu JTO posėdi prispyręs 
sovietu atstovo klausė, ar Rusija isileis tokią 
komisiją, ar ne. Bet i tai sovietu atstovas, ven
gdamas aiškaus atsakymo, ilga kalba atsakė, 
kad ši komisija turinti vykti ten, kur yra nedar
bas ir naudotis vyriausybių ir sindikatu patiekta 
dokumentacija.

Vadinasi, nebuvo ir kalbos, kad tokia komisija 
vyktų i Rusiją. Pirmiausiai ji lankysis ten, kur 
yra nedarbas, o Rusijoje oficialiai nedarbo nėra. 
Ten visi „dirba”. Pagaliau, Rusijoje nėra opo
ziciniu sindikatu, todėl tektų pasitenkinti pa
teikta dokumentacija, neikeliant kojos i Rusiją.

Štai kokiais budais rusai nori išvengti paro
dyti užsienio darbininku atstovams savo kraštą, 
o patys nori kontroliuoti kitus.

LIETUVIAI REMIA ROUSSET VEIKLĄ
D. Rousset pasiūlytoji tyrimu komisija jau 

sudaryta. Ji jungia visas didžiąsias prancūzu 
buvusiu politiniu kaliniu organizacijas. I komi
tetą iėjo 33 nariai.

Šią savaitę ji turės pirmą posėdi ir suredaguos 
kvietimą viso pasaulio buvusiems kaliniams ir 
ju organizacijoms prisidėti sudaryti tarptautinę 
komisiją.

Teotokis, Graikijos parlamento pirmininkas. 
Jam graiku karalius Povilas pavedė sudaryti 
naują vyriausybę. Parlamentas paleistas; ne
trukus bus naujo rinkimai.

Ministeris St. Lozoraitis, Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos šefas, pakeliui i Romą, buvo 
sustojęs Londone. Čia jis dalyvavo ministerio 
B. K. Balučio jubiliejiniame pagerbime ir susi
pažino su Britanijos lietuviu gyvenimu. Jis 
manė išvykti pereitą savaitę, bet dėl ligos nega
lėjo ir išvyko tik ši ketvirtadieni.

Ministeris pakeliui dar sustos Šveicarijoje. 
Ten jis pasiinformuos kokioje būklėje yra mi
rusio Lietuvos pasiuntinio Šveicarijai, ministe
rio Dr. Šaulio kultūrinis palikimas. Kaip ži
noma, Dr. Šaulys turėjo dideli Lietuvą liečian
čiu raštu ir žemėlapiu archyvą, o be to ir ver
tingu lietuviu kultūrai knygų. Ši turtą pernai 
norėjo nupirkti Filadelfijos Universitetas, bet 
negalėjo dėl aukštos kainos, kurią norėjo p. 
Šaulienė gauti.

Iš viso pasaulio kasdien ateina pundai laišku 
D. Rousset, pilni pritarimo ir padrąsinimo ne
nuleisti ranku.

I jo atsišaukimą atsiliepė ir Lietuvos Anti- 
nacinčs Rezistencijos buv. Politiniu Kaliniu są
junga. Jos pirmininkas kun. Vyt. Pikturna 
atsiuntė D. Rousset ilgą laišką, išreikšdamas 
padėką už energingą stojimą i kovą prieš bol
ševiku naudojamus metodus žmogaus laisvam 
apsisprendimui palaužti ir pareiškė, kad visi 
lietuviai, buvę naciu koncentracijos stovyklose, 
remia jo veiklą.

Kitą laišką Rousset gavo iš Jono Rimašausko, 
Clevelande. J. Rimašauskas paraše knygą 
„Prancūzu kariai NKVD kalėjimuose Lietu
voje”.

Ši komisija dabar oficialiai kreipsis i Sovietu 
Rusijos ambasadą prašydama leisti jai lankyti 
stovyklas Sibire. Jei ji pradela tyrimus nuo Ru
sijos, tai tik todėl, kad Rusija savinasi socializmo 
tėvynės vardą ir del to turi duoti pavyzdi ki
tiems kraštams. Jei ji dedasi humaniškumo 
atstove, tai natūralu, kad turi parodyti kitu 
kraštu žmonėms, kokiose sąlygose jos žmones 
gyvena. Vyt. Arūnas

AMERIKOS KARINE 
PAGALBA EUROPAI

Po ilgu derybų Amerika ir Britanija susitarė 
dėl sąlygų, kuriomis bus teikiama karinė pa
galba Britanijai. Britanija priešinasi JAV reika
lavimams nesiusti iš- Amerikos gautą paramą 
už Europos ribų. D. Britanija, turėdama įsi
pareigojimu Imperijai, su tuo negalėjo sutikti. 
Atroao, kad kompromisas tuo reikalu pasiektas. 
Amerikai pasirašius sutarti su visomis Atlanto 
Pakto valstybėmis, karinė pagalba pradės plaukti 
i Europą. Daugiausia jos gaus Prancūzija.

* * *
Pasaulio lengvo svorio čampionas, boksinin

kas britas Fredie Miilsas pralaimėjo titulą 10-tame 
runde amerikiečiui Joey Maximui. Rungtynės 
ivyko Londone, pereitą antradieni.

• • •
Izraelio parlamentas nutarė paskelbti Jeru

zalę žydu valstybės, Izraelio, sostine, nepaisyda
mas JTO nutarimo, kad tas miestas turi būti 
tarptautinis ir tiesioginėje JTO žinioje.
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NEGALIMA
Paskelbus žinia, kad apžiūrėtiems pirkti na

mams teks užtraukti 5.000 svaru paskolą, ne 
vienas paraše centrui laišką stebėdamiesi, kad 
tokios dideles paskolos reiks. Kai kas siūle 
namu pirkimą dar atidėti ir tuo metu paskubin
ti namu akcijų pardavimo vaju.

Žinoma, paskola nemalonus dalykas ir sunki 
našta. Tačiau namu pirkimą negalima atidėti,

ATIDĖLIOTI
yra davę namams ne po svarą, bet po penkis, 
dešimt ir daugiau. Vienas svaras — nedidelis 
pinigas, bet kai jis suplaukia iš tūkstančiu asme
nų, sudaro didelę sumą, už kurią galima ir 
didelius dalykus atlikti.

Visi kartu pastatykime Lietuviu Namus Lon
done. Neatidėliokime, pirkime Namu akcijas, 
nelaukime, kol kas paprašys.

TAIKA IR SOVIETU ATOMINE BOMBA
Žinia, kad Sovietu Sąjunga jau turi atominę 

bombą, kai kuriems Vakaruose sukėlė vilti, kad 
„šaltasis karas” gali sušvelnėti, ar net užleisti 
vietą taikai, kadangi atomines bombos atžvilgiu 
Rusija dabar nesijaus blogesnėj padėty kaip J. 
A. Valstybes ir del to bus sukalbamesne.

Tačiau tie, kurie orientuojasi padėty, be 
sunkumu gali numatyti tokiu atnaujintu derybų 
padarinius su Rusija, nes ji bus dėkinga už

organu pareiškimais. Štai 1949 m. liepos 30 d. 
žurnalas „Bolševik” rašė:—

„Sovietu valstybes rutulojimosi istorija patvir
tina draugo Stalino nurodymą, kad esant kapi
talistiniam apsupimui, musu kraštas „privalo 
turėti gerai apmokytą armiją, gerai suorganizuo
tus baudžiamuosius dalinius ir galingą informa
cijos tarnybą...”

Šiuo metu niekas negalėtu tvirtinti, kad bol-
nes S-gos centras turės netrukus apleisti dabar
tines patalpas. Tas kvartalas, kuriam dabar 
S-gos centras yra, numatomas perplanuoti ir 
arklidės, kuriose dabar musu bustas, kaip ne
tinkamos žmonėms gyventi, bus nugriautos.

Dar viena kita savaite, dar vienas kitas svaras 
iš kiekvieno ir namai bus nupirkti. Neatidėliok, 
šiandien nutark, "kiek gali skirti Namu Fondui. 
Nutarimą tuoj pat ivykdyk.

Visiems geros sėkmės.

kiekvieną sutarti, kuri suteiks jai naudos, ir 
tai, žinoma, panaudos savo kariniam pajėgumui 
padidinti. Rusija laikys visas sutartis, kurios 
įpareigotu nesovietines valstybes nusiginkluoti, 
nepatenkinamomis, ji reikalaus, kad ir policija

Kaip matome, reikalas pasidarė jau nebea- 
tideliojamas. Centro valdyba tikisi, kad visi 
tautiečiai' gerai supranta Lietuviu namu reikalą 
ir dėl to paskubins namu akcijų pirkimą ir tiek, 
kad juo mažesnes paskolos reiktu.

Bendromis pajėgomis mes jau daug padarėme. 
Per trumpą laiką sukūrėme didelę ir stiprią or
ganizaciją, kuria remiasi lietuviškas visuomeni
nis ir kultūros darbas šiame krašte. Iš vieno 
puslapio šafirpgrafuoto žinių biuletenio išvys-

ENGLISH — The Natural Method, 
užsieniečiam pritaikytas anglu kalbos va
dovėlis, parašė B. L. Vulliamy, buvęs 
demobilizuotu lenku korpo N.B.C. in
struktoriams kursu direktorius. Dvi dalys, 
kiekviena po 4/-. East Anglian Magazine 
Ltd., leidinys, Ipswich.

tose valstybėse butu nuginkluota. Iš kitos puses 
ji nepasirasys jokios sutarties, kuri ją, sakysim, 
ipareigotu sunaikinti nors vieną jos moderniu 
lėktuvu.

Tuo metu, kai Rusija siekia monopolio kalbėti 
apie taiką, ji nepraleis tinkamos progos pradėti 
imperialistini nukariavimą, kai tik ji pasijus 
stipresne už likusi pasauli.

Šie tvirtinimai nėra pesimistines fantazijso 
išdava. Jie yra pagristi oficialiu Sovietu spaudos

tėme dideli ir turiningą savaitrašti—„Britanijos 
Lietuvi”, kuriuo ne tik mes galime pasidžiau
gti, bet taip pat galime ir pasididžiuoti prieš 
kitus. Pasistengkime truputi — ir turėsime na
mus, lietuviško veikimo centrą ir lietuviškos 
kultūros židinį. I toki centrą bus ir mums 
malonu užeiti ir negėda kitiems parodyti.

.Centro valdyba vedė derybas dėl tu namu, 
kurie buvo pereitame „B.L.” numery paminėti. 
Deja, derybos nedavė vaisiu, nes namu savi
ninkai nesutinka namus parduoti, kad ten butu 
įrengtas klubas — valgykla. Teko apžiūrėti 
keletą kitu namu — vienas prie Marble Arch, 
netoli dabartiniu S-gos patalpų. Tiriamos sąly
gos. Tikimės, kad per ateinančias kelias savai
tes namu klausimas teigiamai bus išspręstas.

Prašome apygardų ir skyrių valdybas pasku
binti akcijų pardavimą, o visus tautiečius, kiek 
galimybės leidžia, paremti Namu Fondo vaju 
ir neatidėliojant akcijas įsigyti.

Visi i talką. Nepagailėkime vieno kito svaro, 
kuris bus panaudotas geram trikslui — Lietuviu 
Namams. Gerai suprantame, kad visoki ra
ginimai jau labai ikyrėjo ir nusibodo. Šiais 
laikais būti geru lietuviu yra brangus dalykas 
— nario mokestis, laikraščio prenumerata, Tau
tos Fondas, Namu Fondas ir kita. Tačiau tu-

1950 METAMS
1949 metams prasidėjus, turėjome šitokį vaizdą: 

karas Kinijoj, Kašmire, Palestinoje, Graikijoj ir 
karas dėl Berlyno. Tiesa, visi šie karai politiku 
ir diplomatu buvo pavadinti šaltais karais; bet 
dėl ju tikros temperatūros, manau, yra kompe- 
tetingi pasisakyti tik tie, kurie kariavo, o ne tie, 
kurie tik kalbėjo apie juos iš aukštos Tautu 
Organizacijos tribūnos.

Šiandien, metams praėjus, pažvelgę i pasauli 
matome visai kitą vaizdą. Visi išvardyti karai 
su pralaimėjimais ir laimėjimais yra pasibaigę. 
Patrankos nebegaudžia. Tūlas gal ir galėtu net 
pasidaryti išvadą: pagaliau, taika.

Jeigu pereitais metais, beveik, visi politikai 
savo kalbose, Naujus Metus sutinkant, buvo 
pareiškę kai kuriu vilčių ir daug paguodos žo
džiu, tai šiais metais, beveik, niekas nekalbėjo. 
Kalbu fronte buvo beveik tiek pat ramu, kaip ir 
patranku. Matomai, didžiųjų valstybių politikos 
vyrai ši kartą turėjo daug perdaug rimtu klausi
mu, apie kuriuos, paprastai, nekalbama; apie 
juos tik mąstoma ir giliai susimąstoma.

Vien tik Kanados ministeris pirmininkas pasakė 
maždaug taip: štai praėjo metai ir štai mušu 
veiklos rezultatai. Pasaulis skilo i dvi dalis.

PRASIDĖJUS
Tiek dėl komunistinės pasaulio pusės.
O kokios nuotaikos viešpatauja musu, taip 

vadinamoj, kapitalistinio pasaulio pusėj ?
Visu pirma — ginkluojamas!, ginkluojamas! ir 

dar kartą ginkluojamas!. Kanada ir Amerika 
apie porą mėnesiu faktiškai yra nuolatinėje gi- 
nimosi aliarmo būklėje. Kanados ir Amerikos 
sienos statyte nustatytos moderniškiausiais kon
troles aparatais bei pabūklais kiekvienam ne
tikėto oro puolimo atvejui iš priešo pusės įspėti. 
Kareiviai budi prie ju dieną ir nakti.

Europoje ginkluojamas! ne mažesniu tempu, 
nors gal ir ne tokiu mastu. Bet tiek pat bijomasi 
netikėto puolimo.

Tiek dėl savisaugos. O ar daroma kas nors, 
Kremliaus užkariautiems ir pavergtiems, visu 
pirma, Europos plotams išlaisvinti? Kitaip 
tariant, ar laisvoji pasaulio dalis mano žygiuoti 
prieš komunizmą — pavergėją, ar mano tik 
gintis, taip sakant, laukti parengty žygio iš 
Kremliaus.

Atrodo, kad norėtu irgi žygiuoti, nors ir labai 
nedrąsiai.

Čia neimsiu Jugoslavijos pavryzdi. Nors ir 
čia aišku, kad Tito vargu ar butu ėmęsis iniciatyvos

rime suprasti ir savo būklę. Neturim savo 
valstybės. Musu' mokesčiai, kuriuos mokame, 
eina tik šio kra.o naudai. Lietuviškas veiki
mas gali būti palaikomas tik laisvanorišku musu

Abi dalys stovi pilnoj ginklo parengty. Nie
kuomet nebuvo tiek pavojinga būklė, kaip dabar. 
Karas gali kilti kiekvienu metu...

Šiais žodžiais Kanados ministeris pirmininkas
supratimu ir parama. Laimei, nežiūrint keliu kaip ir atskleidė paslaptį, kodėl kiti valstybes
nuklydėltu, lietuviu visuma šiame krašte yra 
sveika ir mielai remia visus gerus darbus. Pa
drąsinimo laiškai ateina iš visur. Štai vienas 
tautietis, apsilankęs centre ir pamatęs tą darbą, 
kuris čia atliekamas, patalpas ir sąlygas, kuriose

vyrai tylėjo ir apie ką jje buvo susimąstę.
Komunistines armijos, žygiuodamos pirmyn, 

įvairiuose žemynuose nuo 1945 metu, visur 
pasiekė svarbius strateginius punktus. Jeigu 
jos žygiuos toliau, jos neišvengiamai briausis i

atskilti nuo Kremliaus, jeigu iš anksto nebutu 
Užsitikrinęs Amerikos paramą.

Bet štai, paskutiniausiu dienu įvykis. Ameri
kos, Didž. Britanijos ir Prancūzijos ambasado
riai apsilankė Kremliuje, norėdami pasiteirauti, 
kada gi, pagaliau, Sovietu kariuomenė pasitrauks 
iš Austrijos. Sovietu pareigūno Gromykos 
atsakymas buvo labai aštrus ir neigiamas: girdi, 
tai musu reikalas ir nekaišiokit savo nosies ne 
i savo reikalus.

centrui tenka šiuo metu gyventi, rašo entuzia
stingą laišką,’ dėkodamas už patarnavimus ir 
žadėdamas paramą. Po poros savaičių jis at
siuntė 10 svaru linkėdamas kaip galima greičiau 
įsigyti namus. Arba vėl, kun. Gutauskas, at
vykęs- iš tolimos Škotijos ir pirmą kartą apsi
lankęs S-gos centre, pažada parduoti visas gau
tas .’akcijas Škotijos lietuviams. Pamatęs, koki 
dideli ir naudingą darbą S-ga atlieka ir iš kokiu
blogu patalpų turi reprezentuoti Lietuvą, paža
dėjo neatidėliodamas imtis žygiu Namu Fondo 
vaja vykdyti Škotijoj.

gyvybines Amerikos, arba Didž. Britanijos in
teresu erdves. Gal tik Tibetas beliko dar laisvas 
Mao-Tse-Tungo „išlaisvinimui”. Bet visi kiti 
kraštai: Indokinija, Burma, Malajai, Indija, 
Persija, Serbija, Vokietija butu III pasaulinio 
karo priežastis, jeigu butu ryžtasi i juos žygiuoti.

Mao-Tse-Tungas jau septinta savaitė kaip sėdi 
Kremliuje ir, matomai, tariasi kas ir kaip 
toliau daryti; kur žygiuoti toliau atvirai ir kur

Prisimenant, kad Sovietai jau turi savas ato
mines bombas, rodos, kitokio atsakymo nerei
kėjo ir laukti. Atseit, nieko netikėtino ,nieko 
idomaus.

Bet netikėtas buvo Amerikos užs. reik ministe- 
rio Achesono atsakymas. Visu pirma pabrėžtina, 
kad atsakymas buvo duotas tuoj, sekančią dieną, 
o jo turinys toks: kadangi Sovietu atsakymas 
buvo mums nieko nežadąs, tai ši klausimą teks

veikti slaptai penktosios kolonos pavydalu. 
Kremlius, kad ir turi atominę bombą, bet dar, 
reikia spėti, nepageidautu žygiuoti i viešąjį karą.

spręsti kitomis tinkamomis priemonėmis.
Kokios tos „kitos tinkamos priemonės” sunku 

spėti. Tai pamatysim 1950 metais. Bet spręsti
Mielas Tautieti ir Tautiete, gerai apsvarstyk, 

ar' negalėtum atsiskirt su vienu kitu svariuku 
išfasavo sunkiai uždirbto atlyginimo. Jis yra 
brangus Tau, tačiau truputi pasispaudęs vieną

Kremliui kovos neviešumas patogesnis ir duoda 
daugiau šansu laimėti. .

Kad tolesnes kovos priemonės bei budai ir 
nėra dar paaiškėję, tai visgi vienas faktas ir

klausimą Achesonas, atrodo, kaip ir yra pasi
ryžęs.

Atrodo, kad 1950 metais abi pasaulio puses 
mano pradėti „manevruoti” abipusiai sunkiai

ševikai savo teorijos nevykdytu gyvenime. Jokie 
argumentai (išskyrus ginkluotą jėgą) neprivers 
bolševikus atsisakyti nors vieno savo organo. 
„Kapitalistinis apsupimas” reikalauja turėti „gerai 
apmokytą armiją”, tokia armija bus reikalinga, 
kol pasauly bus nesovietiniai kraštai, tikriau 
sakant, kol visas pasaulis nebus bolševiku pa
vergtas. Minėtas žurnalas toliau rašo:—-

„Išlaisvinimo misijos vykdymas yra pagrin
dine Sovietu ginkluotos gynybos funkcija. Ir 
paskutinio karo metu musu pastangos buvo 
nukreiptos ne tik i išvarymą vokiškai-fašistiniu 
uzurpatoriu iš S. Sąjungos teritorijos... S. Są
junga, vykdydama savo išlaisvinimo misiją, pa
dėjo darbininkams liaudies demokratiniuose kraš
tuose igyvendinti laisvę ir nepriklausomybę, 
gautą iš Sovietu armijos ranku, ir apgynė juos 
nuo Anglu-Amerikiečiu imperializmo užmačių” 
(24 psl.).

Kaip matyti, Sovietu kariuomenes uždavinys 
yra ne tik apginti savo kraštą, bet ir „išvaduoti” 
kitus kraštus iš Anglu-Amerikiečiu imperializmo. 
Pagal Sovietu supratimą, visi musu pasaulio 
kraštai turi būti „išvaduoti”.

Tačiau ne tik „gerai apmokyta kariuomene 
bei gerai suorganizuoti baudžiamieji daliniai” 
(M.V.D.), bet ir „galinga informacine tarnyba” 
reikalinga, kad Rusija įvykdytu pasaulio užka
riavimo planą. Ši „informacine tarnyba” yra 
ne kas kita, kaip penktoji kolona, susidedanti 
iš „revoliucionierių” bei „internacionalistu”. 
Apie juos minėtas „Bolševik” taip rašo (9psl.):—

„S. Sąjunga, — didžioji socialistine galybe, — 
yra viso pasaulio darbininku ir visu prispaustu 
rasiu bei tautu švyturys bei viltis. Todėl draugas 
Stalinas moko, kad „revoliucionierius yra tas, 
kuris be sąlygų, be išsisukinėjimu, atvirai, są
žiningai ir be slaptu kariniu susiburimu, yra 
pasiruošęs ginti bei saugoti S. Sąjungą, kadangi 
pasauly ji yra pirmoji liaudies revoliucine val
stybe, įgyvendinanti socializmą. Internacionalis
tas yra tas, kuris be išsisukinėjimu, svyravimu 
ir besąlyginiai yra pasiruošęs ginti S. Sąjungą, 
nes ji yra pasaulio revoliucinio judėjimo baze, 
ir del to, neginant S. Sąjungos. 'yra neįmanoma 
apsaugoti bei įvykdyti revoliucini judėjimą...”

Tai trumpa charakteristika komunistiniu par
tijų nesovietiniuose kraštuose. Taigi, nesovie
tiniu kraštu gyventojams bei vyriausybėms lieka 
apsispręsti, ar vardan tu laisvių, kurias tu kraštu 
įstatymai suteikia lojaliems piliečiams, galima 
duoti komunistinėms partijoms veikimo laisvę.

Turėtu būti aišku, kad Sovietu atomine bomba 
nepakeis Kremliaus planu užvaldyti visą pasauli, 
nebent ji, Sovietu atomine bomba tik priartins 
valandą galutinio išsiaiškinimo tarp Rytu ir 
Vakaru.

Akyvaizdoj viso to, nesovietinis pasaulis 
atsidūrė prieš dvi galimybes:

1. Arba kantriai laukti, kol Rusija taps pa
kankamai pajėgi „pasaulio revoliucijai” igyven
dinti ir paversti ši žemes rutuli Sovietu kolonija;

2. Arba nelaukti to momento ir pasinaudoti 
tuo, kol dar Sovietu imperialistai silpni, paša
linti iš šio pasaulio visam laikui bolševikinę 
grėsmę.

Suprantame, kad abi galimybes yra nepa
geidaujamos bei nemalonios. Gaila, kad trečios

kitą savaitę tikriausia galėsi be jo apsieiti. Daug 
lietuviu, tose pačiose sąlygose gyvenančiu, jau

1950 metams, atrodo, lieka aiškus: 
vietoje, bet kovoti toliau, žygiuoti...

nestovėti apsiginklavę, 
įdomu. St. Kuzminskas

galimybes nėra ir, kas svarbiausia, kad apsispren
dimui mažai laiko teliko. B.R.

IŠ UŽRAŠU KNYGUTĖS
(Keliones pastabu pabiros)

(Pabaiga)

Sekmadienis Bradforde. Daugumoje naujieji 
vietos ir iš apylinkės suplaukę žmonės. Salėje 
per 400 žmonių. Vienas kitas matosi senųjų 
ateiviu atstovas. Prisiglaudžiu prie senosios 
kartos susėdusiu tautiečiu, paseku ju veidus.

Filmo vaizdus lydi muzika, lietuviška daina, 
aiškinamasis žodis.

Girdžiu pokalbi:
j,Ar atpažintum vieškeli, kuriuo i šliubą 

važiavai?”
Tyla.
„Va su dalgiu rugius kerta. Aš sakiau, taip 

buvo seniau, taip ir dabar”.
„Kairėje rankoje brukštą laiko. Et ir plo

vėjas!”
Bumba du seniukai, kiekvieną paveikslą ko

mentaru palydi. Pamatę bažnyčią, bambtelia: 
„Yes, bažnyčios diedesnės už Bradfordo”.
„Bet karčiamu tai dar nerodo. Atsimeni 

Zalekio karčiamą?”
„Yes!”
Priešais mane du jauni vyrai pečiais surėmę 

seną brądfordiški ir aiškina paveikslu vestuves.
„O, Žalnieriai! „pasigirsta linksmai išsprukęs 

ois. d

„Lietuvos gvardija pila koją Vileišio aikštėje”, 
aiškina jaunieji. Mano kaimynai perima kalbos 
minti ir sako:

„Yes, buvo karalystė, turėjo savo karalių, o 
karalius — negali būti be veido?”

„Ale visi su geltonais čebatais. Yes, yra kas 
pažiūrėti”.

Prasideda bolševiku įvykdytu žudynių vaizdai. 
Girdžiu.

„Užsidenk akis: nakti negalėsi užmigti”.
„Dievą išvarė, o kas pasidarė?...”
„Nepraeis už dyką, atsiims kas Dievo skirta”.
Kitoje salės pusėje girdėti tylus verksmas.
Garsintuve pasigirsta klausimas „Kodėl mes 

bčgome?” Atsakymas: 1941 metu žudynių 
vaizdai. 

♦ * *

Po seanso sutinku pažįstamus. Manęs pasvei
kinti prieina pora senųjų.

— Gerai, kad atvažiavai, -— spausdamas 
ranką, kalba simpatiško veido dėdukas.

— Tai kaip, patiko? — klausiu.
— Viskas gerai, viskas nais. Sakiau, kad 

vaikai ateitu, bet jie anglikai, nebenori dėtis i 
krūvą.

— Ar pats padirbai tuos „muvius”? — klau
sia kitas, ir pasiskundžia pažįstamu veidu ne
matęs.

— Gražiai kalbate lietuviškai, —• bandau su
rišti musu.šneką.

— Kai nebeturiu visu daiktu — sušuko, bet 
ar gali užmiršti prigimtą liežuvi.

— Seniai Bradforde gyvenate? — klausiu.
— 40 metu gyvenu Anglijoje. Kriaučystę 

valdome. Per vainas ėjosi neblogai... nesiektai 
ir dabar, bet musu daug išmirė.

— Ar pagalvojate kada apie Lietuvą? — 
klausiu.

— Žinote, savas pastoges turime, čia vaikai 
gimė ir užaugo... Ko mes geresnio galim ieškoti.

— Kaip jums musu jaunieji lietuviai Brad
forde atrodo?

— Linksmi žmones! „Siutus” gerus siuvasi, 
gražiai apsieina, dancuose anglikams nepasi
duoda, bet Anglijos tai nemyli. Bet pagyvens, 
patiks.

— Aš mislinčiau, kad po poros metu jau 
galėsite grižti i savo karalystę, — bando raminti 
tautietis.

— Tamsta taip manai? — nustembu.
— Kas mate, kad ruskis visą žemę valdytu- 

Gaus jie parako pauostyt.
Salė tuštėja. Nedailia? surištą pašnekėsi 

baigiame. Atsisveikinu su gražiai apsirengusiais 
Bradfordo kriaučiais, nors šie, atrodo norėtu 
kažką dar sakyti, klausti...

Ar jiems įkrito širdin ir atmintin tėvu žemes 
vaizdo gabalėlis? sunku Jautu pasakyti.

Ar jie surado ir atpažino vieškeli, kuriuo ka
daise „šliuban” važiavo, — neišgirdau.

Kad jie matė dalgio pustyklę kairėje piovėjo 
rankoje — aš esu tikras!

. * * *
Toliau seka Nottingham •— Coventry — 

Northampton — Leicester ir kitos vietos. Vy
resniųjų musu broliu visur sutinkama. Pasikalbi 
ir išgirsti: „40—45—50 metu praleisti Anglijoje”.

Senimas retkarčiais priairtėja prie musu, bet 
tyliai, lyg kažko bijodami, su nepasitikėjimu.

Ju jaunimas tolsta nuo tėvu; nuo musu bėga 
ir, gink Dieve, nepavadink jo lietuviu!

Bet buna ir mažu išimčių. Viename mieste 
prieina Anglijoje gimusi tautietė ii’ laužyta kalba 
prašnenka: girdi, Lietuva visiškai puikus kraštas, 
gražus žmones, gražiai gyveno. Gi tėvas ir 
mamė pasakoję, kad Lietuvoje vien tik kiaules, 
karves, muses ir mėšlas. Stebisi Anglijos lietu
vaitė ir pati stato klausimą: „Kaip čia tą viską 
suprasti ?

Kitur prieina gražaus ugtelejimo, šviesaus 
plauko, mėlinakė lietuvaitė. Kviečia su tėvu 
pasikalbėti. Tėvo žodžiai: „Pamatė duktė 
mano žemę ir užsinorėjo vasarą važiuoti i Li
thuania. Sakyk, ar Kuršėnai Stalinui priklauso 
ar dar prie Lietuvos?”

Nottinghame prisistato Anglijoje gimusi tau
tietė, kuri besidarbuodama anglu moterų orga
nizacijoje, užsiprašo būtinai Lietuvos vaizdus

2



1950 m. Sausio 27 d. "BRITANIJOS LIETUVIS“

PRIEMONES LIETUVIU TAUTAI IŠLAIKYTI
Vadovaujamieji veiksniai sausio 12 d. Schw. 

Gtnuende, Vokietijoje, buvo sukvietę suvažia
vimą aptarti budus ir priemones lietuvybei 
išlaikyti. Suvažiavimas truko dvi dienas.

— Lietuvoje ir visur kitur anapus geležinės 
uždangos lietuviu tautą naikina okupantai, gi 
visuose laisvuose kraštuose šiapus-pačios gyve
nimo aplinkybes, — pasakė atidarydamas su
važiavimą VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininkas prel. M. Krupavičius.

Suvažiavimui vadovauti buvo pakviesti M. 
Krikščiūnas, prof. J. Kaminskas ir kun. A. Tra- 
kys, kurie ir pirmininkavo pakaitomis.

Ęasilikusiuju Vokietijoje lietuvybės išlaikymo 
reikalu kalbėjo LRK pirmininkas dr. D. Jasai
tis. Jis nurodė, kad visais galimais budais reikia 
stengtis čia pasiliekančius lietuvius išlaikyti svei
kų? fiziškai, biologiškai ir tautiškai. Lietuviu 
čią liksią keletas tūkstančiu, be to reikią turėti 
galvoje ir M. Lietuvos lietuvius. Taigi liekan
čiųjų skaičius susidarąs gana efektyvus. Pasta
rųjų emigracija praktiškai nebusianti įmanoma, 
nebent ateityje M. Lietuvos lietuviai galėsią 
pasinaudoti numatytuoju planu isileisti i JAV 
apie 600.000, kur jie, kaip pabėgėliai iš Rytu 
kraštu, ir galėtu bandyti išemigruoti. Austri
joje lieką 219 lietuviu, kuriu tikslus sąrašas esąs 
ga.utas. Jie numatomi perkelti i Vak. Vokietiją. 
Iš. pasiliekančiuju apie 75% nepajėgsią patys 
pasirūpinti sau pragyvenimo. Pranešėjas mano, 
kad priverstina repatriacija negalėsianti būti
pravesta. Musu vadovaujantieji veiksniai jan 
esą įteikę pasiūlymus pasiliekančiuju Vokieti
joje lietuviu būklės apsaugojimo reikalu. Šia 
kryptimi kai ką darąs ir BALFas. Ju globai 
pranešėjas siūlo sukurti juos apjungianti centrą, 
kuris butu D. Britanijoje, įtraukti i pagalbą 
BALFą, Ekleziją, organizuoti šalpą, aprūpinti 
knygomis ir 1.1.

Kunigai A. Trakys su Urdze plačiau pagvil
deno pasiliekančiuju Vokietijoje M. Lietuvos 
lietuviu švietimo ir ju lietuvybės išlaikymo rei
kalus. Jie ne be pagrindo nusiskundė, kad 
ligšiolines musu tremties ir šalpos organizacijos 
per eilę metu tesirūpino tik stovyklose gyvenan
čiais lietuviais, kuriuos ir be to jau gobojo IRO. 
Ir visur statistikoje lietuviu skaičius buvęs ri
šamas su DP skaičiumi. Taigi praktiškai lie
tuvybės sąvoką nustatydavo ne pats lietuvis, 
ne. ju org-jos, bet britai, amerikiečiai ir kt. tau
tybių valdininkai. Dažnai patys lietuviai metę 
Lietuvius iš stovyklų, kaip tai ivykę Neustatlte 
ir kitur. O šiandien visi vadovai jau esą per
siėmę emigracijos dvasia ir visiškai numojo ran-

DBLS Bradfordo skyriaus nari — choristą
RUSTĄ ROŽANSKĄ ir

panelę OLGĄ NOIMANAITĘ, 
sukurusius lietuvišką šeimos židini, sveikina 

ir linki laimingo gyvenimo.
• Bradfordo skyriaus valdyba ir nariai*

DBLS-gos Nottinghamo skyrius sausio 
28 d. 7 vai. p.p. ruošia didžiuli

LITERATŪROS VAKARĄ, 
dalyvaujant įžymiems literatams. Be to 
programoje dalyvauja choras „Rūta”, 
p. Untulio vadovaujamas. Vėliau šokiai 
ir žaidimai. Veiks turtingas bufetas.

Vakaras bus Sycamore Rd. (lietuviu 
klubo patalpose). Iš miesto centro pasie
kiama 31 autobusu. Prašome šiame tikrai 
įdomiame parengime juo gausingiau da
lyvauti. Nottinghamo skyriaus valdyba 

ka i tūkstančius ne stovyklose gyvenančiu lie
tuviu. Šią musu laikyseną labai išnaudoją vo
kiečiai, kurie dažna proga primena M. Lietuvos 
lietuviams: „Jus esate vokiečiai, nes lietuviais 
jusu net patys lietuviai nelaiko...” Labai ap
verktinoje būklėje esąs mažlietuviu švietimas. 
Nesą vadovėliu, pasiskaitymui knygų, pagaliau, 
šiai tautos daliai skirto laikraščio, nors vokie
čiai ir leidžią „Memeler Rundbrief”. Tiesa, 
esą vadovėliu dėžėse, bet jie nedalijami, gi maž- 
lietuviai neturi kuomi juos pirkti. I pagalbą 
jiems kiek ateinančios pasaulinės ir vokiečiu 
protestantu org-jos. Jos steigsiančios net prie
glaudas, deja tik dabar stovyklose gyvenantiems 
lietuviams.

P. Vaitiekūnas, kalbėdamas apie išeiviu or
ganizaciją, nurodė, kad nors Pasaulio lietuviu 
tremtiniu bendruomenes org-ja tebėra vysty
kluose, vis dėlto ji tinkamiausia visiems kraš
tams.

V. Sidzikauskas savo referate „Musu išeivijos 
jaunosios kartos problema musu šių dienu tau
tiniu uždaviniu šviesoje” atkreipė dėmėsi i labai 
opu jaunimo auklėjimo lietuviškoje dvasioje 
klausimą ir nurodė, kad šiam reikalui reiktu 
kurti liet, organizacijas, organizuoti paskaitas, 
liet, kalbos kursus, leisti jaunimo laikraščius, 
rasti priemonių prieiti prie jau lietuviškai ne
kalbančios jaunimo dalies.

„Spaudos kovoje už lietuvybės išlaikymą” — 
kalbėjo prof. J. Brazaitis, nurodydamas, kad 
nors pasaulyje spaudos reikšme mažėja (ją išstu
mia kitos informacijos priemones), bet lietu
viams ji esanti dar nepaprastai svarbi. Tad 
reikią stiprinti kai kuriuos lokalinius laikraščius, 
stiprinti lietuvybės liniją Amer. lietuviu spau
doje, didinti spaudos etiką, organizuoti laik
raščiu ir knygų platinimą prie bažnyčių, klubu, 
spaudos savaites, kilnojamas bibliotekas, išlei
sti butiniausius neperijodinius lituanistinius lei
dinius.

Švietimo reikalams aptarti buvo patiekti 
net trys referatai. Pr. Pauliukonis kalbėjo apie 
lietuviu išeiviu švietimo organizacijos gaires. 
M. Krikščiūnas referate „Priešmokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus švietimas” nurodė, kad 
didžiausias auklėjimo veiksnys — teks šeimai. 
Daug galinčios padėti ir org-jos. Tik ju pagalba 
busią galima svetimuose vandenyse išugdyti 
lietuviškas saleles. Ir čia reikią nedelsiant duo
ti lietuvišku knygeliu, mokslo priemonių, or
ganizuoti liet, vaiku darželius, mokyklas, kursus.

Suaugusiuju švietimo reikalu kalbėjo K. Rūkas. 
Šiai jaunimo daliai ypatingai reikią stengtis 
įdomia forma patiekti musu Tėvynes istoriniu 
bei kraštotyriniu žinių, supažindinti su litera
tūra, rasti specifiniu metodu kalbos mokymui, 
patraukti jaunimą choru ir kitu menišku pa
rengimu pagalba.

Šeimos reikalu buvo du referatai: A. Petrausko 
— Vedybos lietuvybės išlaikymo pagrindas ir 
prof. kun. Ylos — Kova su tautiškai mišrio
mis šeimomis. Prieita principo, kad tautiškai 
mišri šeima negali būti pilna šeima — turi būti 
sukurta tautiškai vienalytė. Kovojant už tautiš- 
sukai vienalytes šeimas, reikia įtikinti jaunimą 
pavyzdžiu ir žodžiu, propaganda. Reikia imtis 
net priemonių lietuvybės apsaugojimui tautiškai 
mišriose šeimose, laimėti jas lietuviškam reikalui. 
Prof. Yla pabrėžė ir ypatingą kovą už gausias 
lietuviškas šeimas, teikiant joms moralinę bei 
materialinę paramą.

Dr. J. Grinius referate „Menas ir mokslas lie
tuviu tautos tarnyboje” pabrėžė, kad tauta, kuri 
neugdo ir nepuoselėja savo mokslo ir meno — 
yra bevarde ir bekalbė kitoms tautoms. Iš čia 
ir išplaukia reikalas remti musu rašytojus, poe
tus, dailininkus, muzikus, tautotyrininkus ir visus

tuos, kuriu kūryboje kuriuo nors budu atsispin
di musu tautos veidas; sudaryti jiems sąlygas, 
kad gyvenimo ir darbo galimybes leistu jiems 
kurti. Patiekti Lietuvos praeiti liečiančios me
džiagos ir svetimomis kalbomis. Išleisti bent 
poros tomu sutrauktą lituanistinę enciklopediją.

Iš kur imti kultūriniam darbui lėšų?
— Laisvame pasaulyje rasime bent apie 60.000 

tautiškai susipratusiu lietuviu. Tegu kiekvienas 
ju per metus sumoka po 1 doleri. Ir jeigu bent 
pusė šios sumos butu skiriama kultūros reika
lams — kiek daug butu padaryta! — pareiškė 
dr. Grinius. Tačiau tam labai kliudo musu 
partiškumas ir faktas, kad partijos yra virtusios 
musu religija. Dėl šios priežasties daugelis 
musu kultūros nuoširdžiu rėmėju neremtu ben
dro, ne savo partines pasaulėžiūros organizuoja
mo kultūros instituto (panašus pareiškimas bu
vęs „Drauge”, JAV). Prelegento baigiamoji 
nuomonė buvo ta, kad mes vieno bendro kultū
ros instituto neturėsime tol, kol politinius ir 
partinius reikalus labiau vertiname kaip ben
druosius — visos tautos.

Diskusijose prof. Kaminskas išreiškė vilti, 
kad toks institutas, visiems bendradarbiaujant, 
vis dėlto galėtu būti sudarytas. Prel. Krupavi
čius pasveikino dr. Grinių, kad jis pakėlė balsą 
prieš politikus, kurie kišasi visur, kur reikia ir 
kur nereikia. Ši liga kompromituojanti pačią 
politiką ir stabdanti kitus darbus. Su šia yda 
turinti būti vedama kova. Reikią daugiau op
timizmo, darbo, sutarimo — ir kultūros insti
tutas busiąs.

Pedagogas J. Gobis — „Lietuviu kalba lie
tuvybės išlaikymo tarnyboje” — iškėlė .priemo
nes musu kalbos gryninimo reikalu. Reikią 
vengti barbarizmu, kelti kalbos dvasią, nes kal
boje reiškiasi musu tautos galvosena, jos būdas.

Prof. Kaminskas — „DP vaidmuo išeivijoje” 
— ilgesniame pranešime konstatavo reikalą, kad 
DP užimtu svarbiausią vietą musu lietuvybės 
išlaikymo reikalu. Tam reikalingas nepertrau
kiamas dalyvavimas kultūros darbe. Reikią 
stengtis stiprinti senoje emigracijoje savojo kraš
to meiles sentimentus, lietuvybės reikalui lai
mėti senosios emigracijos jaunimą, visur ir visa
da palaikyti vilti, kad Lietuva bus laisva, kelti su 
krašto atstatymu susijusius klausimus, stiprinti 
jaunimo dvasią ir pan.

Vysk. V. Brizgys referate — Religija, moralė 
bei ju papročiai nurodė, kad nors religija ir ne
turinti uždavinio išlaikyti tautiškumą, tačiau prak
tiškai ji turinti daug reikšmės tautybės išlaikymui, 
nes musu bažnyčiose visada sau vietos randa 
ir lietuvybės klausimai. Visur, kur tik susiburia 
lietuviai, ju lietuviškumas reiškiasi per bažny
čias. Šis kelias esąs prieinamas visur. Ypač 
geri rezultatai buvę gauti JAV-bese. Religija 
galinti daug padėti ir senųjų lietuviu tautiškumo 
kėlimui. Tad reikią raginti musu tautiečius dau
giau persiimti religine bei maldos praktika, įro
dyti tautiečiams, ką jo paties religija kalba apie 
tautiškumą.

Suvažiavimo prezidiumas ir sekretoriatas ga
lutinai paruoš rezoliucijas bei nutarimus, kurie 
busią patiekti vykdymui. Lietuvis

Manchesterio ir apylinkes jaunimas j 
kartu su kapelionu ruošia Britanijos lie- : 
tuvaitems ir lietuviams susipažinimo vakarą. ! 
Kviečiame visas ir visus atsilankyti i ■ 
Manchester, Cheethamhill, Cheetham Public i 
Hali, vasario 4 d. Prandžia 5 vai., už- j 
baiga 11 v. įėjimas 2/6. Speciali progra- ■ 
ma, troškuliui — arbata. Sale iš Cannon l 
St. pasiekti už 2 penu busais: 4; 35; 59; j 
60; 62; 62x; 75.

DIDŽIOJO ATLEIDIMO METAS
Atidarydamas Šventuosius Metus, Šv. Tėvas 

Pijus XII kvietė visus prie atgailos, nurodyda
mas Dievą, kuris meilingai kiekvieną apkabina, 
priglaudžia ir atleidžia panašiai kaip sunui vė
javaikiui, grižtančiam su pasitikėjimu i namus, 

„Jei Jubilėjus žmonėms yra nepaprasto grį
žimo laikas, Dievui yra proga didesniam gaile
stingumui ir meilingam atleidimui.

„Kuris gi yra nereikalingas Dievo atleidimo? 
Nors Viešpats yra pasiryžęs atleisti, neatleidžia 
nusidėjėli nuo nuoširdaus gaileščio ir teisingo 
permaldavimo.

„Šventasis Metas teesie pirmiausia atgailos 
ir permaldavimo metas. Vidine ir laisva atgaila 
bei permaldavimas yra būtinai reikalingi kiek
vieno žmogaus atsinaujinimui, išreiškia taisy- 
mąsi, prisipažinimą savo kalčių ir parodo geros 
valios rimtumą.

„Geresnės vertes igyja laisvos valios permalda
vimas, kada jis yra bendrai visu daromas ir 
pareiškiamas vienybėje su pirmuoju Permaldau
tuoju už žmonių kaltes, musu Gelbėtojumi 
Jėzumi Kristumi.

„Išpirkite, mylimieji sūnūs, šiuo metu, kuris 
primena didi Kalvarijos kalno išpirkimą, jusu 
ir kitu kaltes. Palaidokite nuoširdžia atgaila 
visą praeiti, būdami įsitikinę, kad dabartine 
karta yra taip skaudžiai paliesta bausmių, pa
darytu pačiu savomis rankomis, ir dėl to, kad 
nusidėjo laisvai ir pikta valia.

„Slenka pro Musu akis, kaip liūdna recenzija 
skausmingi našlaičiu, našliu ir motinu veidai 
su bevilčiu laukimu, veidai tu, kurie yra perse
kiojami dėl teisingumo ir religijos, belaisviu, trem
tiniu, priverstu pabėgėliu, kaliniu, bedarbiu, 
prispaustuju ir kenčiančiųjų siela ir kunu, viso
kios neteisybės auku. Tiek ir tiek ašarų, kurios 
drėkina žemę, tiek ir tiek kraujo, kuris ją nudažo 
kai yra permaldavimas daugelyje atsitikimu 
ne dėl savo kalciu, reikalauja ju permaldavimo, 
kad butu sunaikinta kalte ir prasišypsotu iš 
naujo džiaugsmas.

„Ktts norės šiame padaulyje išvengti šito per
maldavimo, kuriam vadovauja patsai dieviškas 
Nukryžuotasis ir apima visą kovojančią Baž
nyčią?”

PAMALDOS
BRADFORD, St. Ann’s bažnyčioje, vasario 

5 d. 12 vai.

PAMALDOS 1950 METAIS
Pirmą sekmadieni ............  MANCHESTER
Antrą ....................................................  MOOTA
Trečią................................................ LOWTON
Ketvirtą ..................... (kas trečias mėnuo!)

1. pradedant vasariu ............ WIDNES
2. pradedant kovu ........ ALDERSEY
3. pradedant baland ... LIVERPOOL... 

Kur mažai ir pas pavienius — iš anksto
susitariant.

D. ANDRUŠKĄ ir 
p. M. VASINALYTĘ, 

sukurusius lietuvišką šeimos židini, sveiki
name ir linkime saulėto gyvenimo.

A. Koncevičius ir S. Stanevičius

Dar galima gauti 1950 metu lietuviškas sie- 
ninis-mėnesinis kalendorius. Kaina — 2/6. J. 
Liepa, N.S. Hostel, Stonehouse, Glos.

paradyti anglikčms. Ji net žmogų paieškosianti, 
kuris angliškai apie Lietuvą pakalbėtu. O nau
juosius ateivius pradeda taip girti, kad man 
nebelieka nei pridėti, nei atimti.

Kitoje vietoje sutiktą „dadi” užsipuolu, kodėl 
vaiky neatsivedė i seansą? — „O kad anie ne
nori P — gaunu atsakymą.

Nustembiu: kodei „anie” nenori?
Anglijoje gimė, užtai ir nenori! Nebe- 

paleidžiu „dadžio” ir sakau: — „Tai anie jau 
nebe, lietuviai?”

— Tikri anglikai, kokie anie lietuviai?!
O jei butu gimę žydu žemėje, ar jie jau 

butu žydai?
— Viešpatie apsaugok nuo tokios korones! — 

sušunka dailus senukas.
Ir suprask, žmogau, visas mandrybes... Kaž

kas panašu i vaikams pasektą pasaką, kurioje 
pasakojama, kad Jamaikos negrai tik todėl esą 
juodi, kad daug valgę šokolado...

Gal kuris skaitytoju pasakys: juokai... nei 
šis, nei tas. Yes, graudus juokai, bet apie juos 
reikia kalbėti. Reikia kalbėti skubiai ir garsiai, 
reikia judinti, masažuoti mirštanti broli! Gal 
kuris, jei ir nevisam laikui, tai bent ilgesnei 
valandėlei prisiglaus prie musu ir gal nepasa
kys, kaip tas kelyje sutiktas tautietis „buvau 
rusu, lenku ir prusu, bet kad bučiau lietuvis — 
nežinojau”, V. Žalvis

JUODOS NAKTYS
JONAS GAILIUS

Kas tu esi, kur tu eini, keleivi — 
i nežinią, i nakti, i audras?

Bern. Brazdžionis
JUODA, tamsi saktis. Ji užkrinta ant kru

tinės, kaip nelaime, ir iki saulėtekio neduoda 
ramybes. Kankina baisiais sapnais, degina 
atsiminimais, smaugia ir alsina.

Miesto laikrodis muša pirmą, paskum stukteli 
ketvirti, pusę antros, o naktis vis kuždasi su 
vėju, kuris ipykęs vėtromis klykteli.

Kada nušvis raudona aušra? Kada, pagaliau, 
pasirodys saulė? Kada išvaduos nuo tamsios 
nakties slogučio?...

VEJAS nematomomis rankomis isikabina i 
langinę ir taip papurto, kad net šv. Juozapo 
paveikslas pasvyra i šąli. Paskum prisisriaubia 
drumzlino vandens iš pajuodusio debesio ir 
spjaudo i langą. Kvatojasi, klabena langines, 
drasko jurginu lapus, purškia tiesiai ant stiklu.

Kai išprotėjęs vejas dar kartą ima purtyti 
langines, senute persižegnoja supleišėjusiomis 
rankomis ir stovi viduryje kambario bejėgė, 
baimingai susitraukusi.

Ji galvoja apie savo sunu, kuri karo audra 
pačiupo geležinėmis rankomis ir nusviedė i 
nežinomą sali.

— Dabar jam tikrai bloga, —• virpančiomis 
lupomis prataria ir prieina prie spintelės.

Atsiklaupia ant keliu, ištraukia girgždanti, 
stalčių, priekaište nusišluosto rankas.

Jos senas, susiraukšlėjęs veidas nušvinta. 
Indubusios akys spindi motinišku džiaugsmu. 
Išbalusios lupos pradeda trūkčioti, nairytis.

Abi rankos virpa, kaip drugio krečiamos, kai 
iš po kvepiančiu baltiniu ištraukia sename laik
raštyje suvielotą ryšulėli.

Prispaudžia ji prie įdubusios krutinės, myluoja, 
glamonėja, paskum prisikiša prie veido. Akys 
pačios užsimerkia, o ašaros plaukia dviem sro
velėmis visu veidu ir geriasi i seną laikrašti.

Veidas tebešvyti. Dabar jame žaidžia prisi
minimu džiaugsmas, praėjusiu dienu ramybe.

Drebančiomis rankomis, virpančiais pirštais 
ilgai riša mazgeli ir kažin ką kužda. Ji ne sau 
renka paprastus žodžius ir nepaprastą jausmą: 
visą laiką kalbasi su juo, su savo sunumi.

— Gili naktis, sūneli, o tu dar nemiegi. Žinau, 
širdis nujaučia: savo namu ir manęs ilgiesi, 
gimtojo krašto raudi... O gal grižai po sunkaus 
darbo i mažą kambarėli ir nerandi ramybės. 
Ne savam krašte ir duona rupesne, ir ašaros 
suresĘčs...

Senute atmezga mazgeli ir atsargiai lenkia 
blaškančio popieriaus lakštus. Kaip kokią 
šventenybę, išima melsvus baltinius ir baltą 
megztuką.

įsikniaubia i melsvus baltinius, prispaudžia 
užverktas akis, o rankomis glosto, myluoja. 
Sakytum, mažuti kūdiki migdo, tylią lopšinę 
niunuoja.

— Rodos, tai tu, sūneli mano; rodos, tai 
tavo baltieji veideliai! Kai i jaunimėli ėjai, ne
galėjau tavimi atsigerėti: tu man ir gražiausias, 
ir žvaliausias, ir gudriausias atrodei...

Ištiesia senutė melsvus baltinius, vėl prie 
krutinės prispaudžia. Valandėlei nutyla, nes 
lupos perdaug virpa, nes pilna širdis slogaus 
jausmo.

O i langą purkšlėmis daužosi lietus, ir vėjas, 
rodos, visai išprotėjo.

Staiga subilda durys, suskamba klumpiu 
taukšėjimas ir i kambarį ieina pražilęs senis. 
Trenkia kepurę i stalą, nusimeta lopytus kaili
nius ir, trindamas rankas, šildosi prieš ugnį.

— Tai ką, motin, vėl savo poterius atsimi
nei? — nepatenkintas sako ir išsiėmęs krapšto 
pypkę. — O jau tiek kartu sakiau: užaugo vaikis, 
apsiplunksnavo ir išskrido. Juk ir su manimi 
taip buvo...

Senutė atsargiai vieloja sunaus relikvijas i tą 
pati laikrašti ir sako:

— Sakai, taip pat buvo... O visai ne taip. 
Po jo nė joks gūdas tėvu nepasiekia. Kaip 
akmuo i vandeni, —• nei burbulo, nei purkšliu. 
O gal jis dabar kur šalti kenčia, gal neturi kur
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" BRITANIJOS LIETUVIS ” 1950 m. Sausio 27 daų;

LIETUVIAI SVETUR
Vydūnas, dydysis lietuviu rašytojas filosofas, 

dabar tu r s per 80 metu amžiaus, dar tebegyvena 
okictijoje, Detmolde ir rašo,

Brazilijos lietuvis S. Bakšys, turis ilgametę 
aukso ieškotojo praktiką ir ne mažą aistrą ke
liauti, ruošiasi ekspedicijai i neištirtas Brazilijos 
vietoves. Jis nori surinkti vaistiniu augalu rin
kini ir ta proga paieškoti aukso ir deimantu.

Inž. Z. Bačelis, už sėkmingai atliktus žemes 
matavimo darbus, kaip dovaną iš darbdavio 
gavo pusantro ha dydžio salą Mossoro ir Ca- 

•racu upiu santakoje. Šią salą jis perleido Bra
zilijos lietuviu visuomeninėms organizacijoms, 
kur jos gales rengti susirinkimus ir gegužines.

Lietuviai inžinieriai D. Britanijoje yra susior
ganizavę i Draugiją, kuri turi 25 narius. Dar 
keletas inžinierių bei techniku, gyvenančiu šiame 
krašte, draugijai nepriklauso. Du inžinieriai ir 
vienas technikas dirba savo specialybes srityje 
daugiausia kaip projek tuotojai. Kitiemsdar 
nepavyko gauti tinkamesnio darbo del prof, 
sąjungų daromu kliučiu.

Kolumbijoje inž. E. Šviedrys ir A. Tylius, 
sisideję su vietos pirkliu, isteige imonę ir gamina 
medicinos trankius, vėjo variklius, langus, duris 
ir baldus. Kolumbijoje jaučiamas specialistu 
trukumas visose srityse, todėl iš atvykusiu i tą 
kraštą 12 lietuviu inžinierių, daugiausia archi
tektu, visiems pavyko gauti pakenčiamą darbą. 
Inžinierių uždarbis nuo 400 iki 700 S menesiui 
vyr. kostiumas — 100 S, butai nuo 100 iki 500 S. 
Matavimo' ir kiti preciziniai įrankiai, taip pat 
medicinos prietaisa*, labai brangus. Kolumbijos 
sostine Bogota yra kalnuose, todėl klimatas 
mums pakeliamas, kartais buna net per šalta. 
Bet pavažiavus 3 vai puikiu plentu petenkama 
i švelnesnio klimato zoną — amžiną pavasari. 
Kiek žemiau — karšta zona. Daug lietuviu 
susispietė kitam pramones mieste. Medelline. 
Ten pragyvenimas kiek pigesnis, bet ir uždarbiai 
mažesni.

Dailin. A. Šepetys, gerai pasirodė savo suge
bėjimais Kanadoje, nors ir turėjo vargo. Jis 
yra priimtas i Kanados Darbininku Sąjungą ir 
pakviestas i Edmontono Universitetą, kaip dės
tytojas. Jis dailės skyriuje dėstys ofortą, medžio 
ir linoleumo raižymo meną.

Šiuo laiku Edmontono Meno Muziejuj* yra 
A. Šepečio darbu paroda. Paroda gausi. Vi
sus kurinius dalininkas yra sukūręs sunkiose 
gyvenimo sąlygose. Gyvenime, kaip ir kūry
boje dailininkas eina kaip lietuvis, kuriam svar
bu ne asmeninė nauda, bet lietuvio ir Lietuvos 
gero vardo iškėlimas. 

* * *
Al. Merkelis, Lietuviu Žurnalistu Sąj. pir

mininkas, jau atvyko i JAV. Su jo išvykimu iš 
Vokietijos bus visa Žurnalistu Sąj. valdyba iš
vykusi. Daugumas valdybos ir sąjungos nariu 
yra JAV. Dėl to natūralu, kad ir Žurnalistu 
Sąjungos branduolys butu ten sudarytas.

» * *
Muzikas Al. Kučiunas, buv. Lietuviu Tremti

niu Operos Vokietijoje dirigentas atvyko i Ame
riką ir apsigyveno Kalifornijoje.

♦ » ♦
Kanados lietuviai susirūpino tautiniais lietu

viu papročiais ir tautodailės išlaikymu. Tuo 
tikslu Montrealy isisteigė samburys vardu Lie
tuviu Romuvos Institutas. Institutą organi
zuoja dail. A. Tamošaitis, bendradarbiauja dail. 
J. Akstinas, raš. B. Pukelevičiute ir Dailės stu
dijos auklėtines. Institutas tyrinės, saugos ir 
palaikys tikrus lietuviškus senovės papročius, 
-tautosaką, dailę ir bendrai stengsis išryškinti se
novės lietuviu gyvenimą.

galvos priglausti. Girdi, kokia vėtra! Kaip 
teismo dieną...

— Nu, o ką tu darytum, jei ir žinotum, kur 
jis? — įsitraukia karčiu durnu vyras. — Sakiau 
tau:, papoteriauk, ir viskas! Ką gi daugiau!

— Vyras vis vyras! — atsiliepia senutė. — Nei 
tu ji gimdei, nei auginai. Lengva dėl to taip 
kalbėti.

Vyras stipriai užsitraukia dar kartą, kad net 
kandiklis sutrata, paskum nusispjauna, padaužo 
pypkę i nykšti ir primerkia akis.

— Vyras, sakai... Nei gimdžiau, nei auginau... 
Et, bene tau įsirioglinti i mano širdi... O argi 
nesupranti, kaip man užvadėlio trūksta?! Kad 
ir šiandien girioje... Rodos, imtum ir skradžiais 
žemę piasmegtum. O, toks vyras buvo! Kaip 
ąžuolas!... Raudočiau ir aš, tik ar ką padės?! 
Tai ir marinu viską ten, giliai širdyje... Kaip 
ir nabašninkas tėvas... Kai tu imi iš stalčių jo 
drabužius, pats savęs bijau... Pamenu, kai 
Jurgis mirė, mama panašiai darydavo... Kaip 
dabar tu...

Vėjas vėl stukteli lyg kumščiu i langines ir 
pradeda kiloti namu stogą. Lietus pila, čiurkšlė
mis liejasi.

Vyras suakmenėjusiu žvilgsniu žiuri i ugnies 
liepsnas, o pypke jau seniai užgesusi.

Prie lovos klupo senutė, o rožančiaus karoliai 
šiugždėdami slenka pro jos pirštus.

Lietuviu Dailės paroda, turėjusi dideli pasi
sekimą Naujorke, numatyta parodyti didesnėse 
Amerikos lietuviu kolonijose. Kadangi parodos 
pervežimui ir parodymui reikalinga ne maža 
išlaidu, dėl to dabar kai kurios kolonijos ėmėsi 
priemonių reikalingoms lėšoms gauti. Tuo 
tikslu ruošiamos pramogos ir kiti parengimai, 
kuriu pelnas bus skirtas Dailės Parodos gabe
nimui.

S. Paulyje, Brazilijoje, M. Tarasevičius turi 
apyrankių dirbtuvę. Dirba jau 70 darbininku. 
Dirbiniai dailus.

SPAUDA
VISKAM REIKALINGOS SĄLYGOS
Australijoje. Adelaidėje yra ikurtas „Gerųjų 

Kaimynu” komitetas, kuris nori surasti budus 
ir priemones preičiau „naujuosius australus 
asimiliuoti". Šito komiteto sekretorius pareiškė 
kad jie nori pagreitinti naujųjų australu įjungimą 
i visuomenę ir išvengti tautiniu grupiu susi
darymo. Šia proga rašydamas „Australijos 
Lietuvis” pastebi, kad „mums šios pastangos 
visai nereikalingos, nes mes geri piliečiai galime 
būti ir be kieno nors pastangų. Didžiausia 
asimiliacijos talkininkė yra laisvė. Dirbtina ir 
karštligiška asimiliacija gali pažeisti laisves 
principą ir duoti atvirksčius padarinius. Mes juk 
nesame „molio motiejai”, bet turi kultūrą ir 
tradicijas žmones.

SUSIRŪPINIMAS VOKIETIJOJE 
LIEKANČIAIS

Lietuviu spauda, įvairiuose kraštuose, dažnai 
kelia klausimą tu lietuviu, kurie iš Vokietijos 
niekur negalės išemigruoti. Tai seneliai, ligoniai, 
našlės su mažais vaikais ir i t.t. Iš ligoniniu, 
sanatorijų ir stovyklų laikraščiams siunčiami 
graudus laiškai.

KULTŪRA, REZISTENCIJA IR DEZERTYRAI
Čikagos kataliku dienraštis „Draugas”, na

grinėdamas lietuviu kultūros klausimus, idejo 
keletą reikšmingu straipsniu. Viename ju dėl 
musu kulturiniu uždaviniu taip pasisako:

Mes skaičiavome tremtyje tūkstančius stu
dentu, šimtus inžinierių ar gydytoju, dešimtimis 
daktaru, rašytoju, profesorių ir žurnalistu. Mes 
šokome ir dainavome, piešėme ir žodžiu pasa
kojome, ir rodėme pasauliui, kad tai visa moka
me mes — trijų milijonu tauta. Mes rašėme 
ir rašome i visus pasaulio laikraščius ir šaukia
me apie neteisybę, kuri užgulusi mus grąso pa
sauliui. Eina metai ir ne visas šauksmas pa
lieka šauksmu tyruose. Mes matome pasėkas. 
Mes privertėme žodžiu, raštu, daina ar šokiu 
dideliu valstybių didelius vyrus atsiminti mus 
ir padėti mums šaukti, kad Rytu Europa dega 
kraujuje ir gaisras grąso pasauliui. Vienas po 
kito nubunda didesnis skaičius žmonių ir jun
giasi i bendrą šauksmą, kad raudonasis potvy
nis kyla. Ir tai visa, ką mes atliekame, be dva
sinės kultūros nebutu imanoma padaryti. Mes 
be materialiniu vertybių, nuplyšę ir praradę 
yiską, tebeturime tik tai, ką išsinešeme galvoje, 
ir tai yra reikalingiausia. Mes neiššoveme 
čia nė vieno šūvio, bet mes matome, kad žodis 
veikia kaip šūvis. Didelės tautos viską daro 
jėga, gi mažos tik dvasinėm vertybėm.

Bet šiandien, kada daugelis atsistojam ant 
geresnio materialinio pagrindo, mes pavargstam. 
Mus užgula nuolatinis pinigo ieškojimas ir ma
terialiniu gerybių siekimas. Mes, atvykę i Ame
riką, kartais paleidžiame repliką esamu laikraščiu 
turiniui ir kalbai, bet mes užmirštame, kad tie 
senieji Amerikos lietuviai, iš kuriu vos vienas 
kitas tebuvo matęs universitetą, tai sukurė. 
Ką mes šiandien atlikome? Tenkinamės visa 
tuo, ką radome. Tai pilnai pakaktu informa
cijai, bet ar mes čia norime išbarstyti visa tai, 
ką atsinešam iš namu ar sukūrėm tremtyje? 
Ne. Mes norime išlikti inteligentais šluodami 
dirbtuves ar gatves, sukdami varžtus ar nešio
dami dėžes ir balkius. Mes tai privalome iš- 
lakyti, nes tik dvasinėm verybem mes kovojome 
kovą už laisvę. Kultūra yra toks turtas, kuris 
teprarandamas tik kartu su galva.

Jei mes, turėdami tūkstančius iniversitetą 
lankiusiu žmonių, nepajėgsime išlakyti ne vieno 
kultūros žurnalo, nesuorganizuosime ne vienos 
knygų leidyklos ir neišleisime ne vienos knygos, 
jei mes neremsime dailininku, muziku, teatru 
ar kitu kulturiniu vienetu, mes busime dezerty
rai, pabėgę iš kovos lauko, o ne talkininkai savo 
broliui rezistentui. Mes stovime kryžkelėje. Mes 
netoli tenubegome savo dvasiniu sumaterialė
jimu. Mes galim ir turim grįžti, nes Europos 
Rytai nenustojo degti ir kraujas lietis vien todėl, 
kad mes iš Europos pabėgome. Kova tebelina. 
Mes turime išgirsti dar iš 1884 metu „Aušros” 
dr. Šliupo žodi, kad lietuvio pirmoji pareiga yra 
ugdyti savo kultūrą, jei lietuviai nori būti tauta 
tikrąją to žodžio prasme. Noriu dar kartą 
pakartoti L. Dovydėno žodžius, kad mes turime 
„sukurti musu kultūros vertybes tremtyje ir 
išsivadavimo valandą grįžti i tėvu kiemą ratuo
tos bitės nešuliu nešinais, p ne dūzgiančio trano 
alkanu smalsumu”.

TIK MAT E RIMS g
TETOS PAMOKYMAI
Rado mane tetule susiraukusią, nusiminusią, 

pavargusią, gyvenimą bekeikiančią. Išklausiau 
ilgą pamokslą.

Kaip gi, sako man tetule, argi jau tau jėgų 
pritruko, kad net valgyt sau negali išsivirt? Žiū
rėk: i ką tavo veidas panašus: atrodai lyg senutė. 
Pasijudink. Pakelk galvą. Nuplauk šaltu van
deniu veidą. Susišukuok. Pasijusi atgyjusi.

Ką sakai? Žiema nusibodo, visko tau trūk
sta, energija išseko? Kaip tai, neturi kuo apsi
vilkti? Na, o ta senoji palaidinele, ne taip jau 
ji susidėvėjusi. Pakeisk apikaklę, baltą gali 
pasisiūti. Nesvarbu, kad ne ta pati medžiaga: 
balta visur tinka. Pasidaryk tokius pat ranko
galius. Po apikaklę parišk kokią gražią juostelę 
ir busi visai tvarkingai apsirėdžiusi.

Megstinuko apikaklę jau nubluko? Nuimk, 
pasiūk iš tokios pat spalvos šilko didelę smai
lais galais, modernišką apikaklę. Dar metus 
turėsi gerą megstuką. Nesumanyk sausio mė
nesi plonintis. Ne suplonėsi, bet susirgsi. Pa
lauk vasaros.

Sunku šeimininkauti? Nevirk nieko praš
matniai, bet gerai. Prieš paduodama pamidorus, 
apipilk juos verdančiu vandeniu ir. nulupk žie
vę. Žuvi virk i vyniotą i marlę, bus ir sriuba 
gražesnė ir žuvi lengva išimti iš puodo. 
Makaronus virdama imk mažiausia triskart 
tiek vandens kiek tešlos, dek juos i verdanti 
vandeni, — bus nesulipę. Palauk, neišpilk ry
žiu vandens, argi neturi ko iškrakmolyt? Net 
ir tuomet, kai labai skubi, nepalik peiliu van
deny, jei nenori ju sugadinti. Neišmesk citri
nos žievelių nenutrynus jomis ranku.

Taigi, kelk galvą, moterėle, nusišypsok, pri
simink dainos žodžius:

Tai kas, kad pilkos dienos, 
Be laisvės, be keliu, 
Jaunyste mano miela, 
Kaip aš tave myliu.

AVALYNE
Nepatiks vyrams šis patarimas, nes nesiūlo

ma pinigus taupyti. O tuo labiau, kuomet siū
loma netaupyti ju kojinėms.

Nėra elegantiškos moters be tvarkingos ava
lynes. Jei turi geras kojines ir lengvus batus, 
gali ir paprastą suknelę dėvėdama gražiai atro
dyti, tuo tarpu prastas apavas gadina ir pui
kiausią suknelę. Avalynė svarbiausia eleganci
jos dalis.

Vengiant daug pinigo išleisti tokiems daly
kams, kaip kojinės, reiktu pirkti tik storas nylon 
kojines, o paskui gerai jas prižiūrėti. Plauti 
dažnai, bet be muilo ir skalauti vandeny pras
kiestu actu. Tokias kojines reikia saugoti, nes 
kartą susiūtos, jos gražiai nebeatrodys. Deja, 
kartą iplešta kojine gadins visą žmogaus išvaizdą, 
kad ir kaip tvarkingai ji bus susiūta. Jei išbėga, 
akutė, nereikia pačiai siūti, o nunešti surinkti 
mašina.

Avalyne turi būti visada švari ir lengva. Juo 
bateliai paprastesni, juo gražiau jie atrodo. 
Perkant stengtis rasti, kiek galima lengvesnius 
batelius. Taip pat nereikia pirkti mažu batu, 
kad nebutu pavojaus apluošti.

Niekad nereikia pamiršti, kad bendra išvaizda 
priklauso avalynės.

APIE GĖRIMUS
Dėl gėrimo reikalo gali būti visokiu nuomo

nių. Tačiau išeinant iš fakto, kad visuomeninis 
žmonių bendravimas ne visuomet gali apsieiti 
be gėrimo arba tik arbata bei kava išsiversti, 
dėl to ir gėrimu temą tenka paliesti. Paminė
sime keletą tauresniu gėrimu.

Punšas su apelsinais (1 litras) Išspausti 6-šiu 
apelsinu ir vienos citrinos sunką. Supilti i 3/4 
litro lengvos arbatos, pridėti keletą supiaustytu 
apelsinu ir stikliuką džino. Geriama tuoj.

Punšas su vynu (1 litras) Pašildyti ant lengvos 
ugnies bonką vyno, pridėti 1/2 svaro cukraus, 
pusę apelsino, įtarkuoti truputi apelsino žieves, 
idčti pusę šaukštelio cinamonu. Galima ir iš 
citrinos daryti. Duodama karštas gėrimas su 
saldumynais.

Duju krosneles, per ilga vartojamos, nuo 
degėsiu užanka, blogai praleidžia dujas ir dėl 
to buna silpna ir ne i puodą palinkusi liepsna. 
O kad taip nebutu, dujinę krosnelę reikia 
valyti metalinėm pakulom, o skylutes — išva- 
lyti adatėlė.

KAIP ATRODO GRĮŽUSIOS1 
IS „ROJAUS”

Neseniai iš Rusijos grižo vokiečiu moterų 
būrys. Visos su vaikais, sulysę, sunykę, frpęr- 
blyškę veidai, daugelio dantys išbireję, o apsi-’ 
vilkimas — lopytu skarmalu likučiai. Atvy
kusios buvo apgyvendintos Moshendorfo sto
vykloje, Bavarijoje. Ten jos kalbėjosi su spaudos 
atstovais, buvo fotografuojamos ir pasakojo 
savo pergyvenimus,

Atvykusios priklausė vadinamai interenotuju 
grupei. Dėl to jos, kaip sako, Rusijoj turėjusios 
geresnes sąlygas, kaip tos vokietės, kurio^į/ra 
įjungtos karo belaisviu kategorijon. Rųgjjoje 
jos buvo izoliuotos, gyveno biauriose ir šiltose 
stovyklose. Dirbo labai sunkiai ir ilgai, ojĮSito 
tuo jovalu, kuri joms duodavo, dauginsią 
neaiškios sudėties juoda sriuba ir trupučiu 
drėgnos duonos. Badas, alkis, dėl sunkaus darbo 
'jręanizmo išsekimas, parazitai, dezinterifa ir 
kitos ligos per dviejus metus i kapus nuvarė 
apie pusę stovykloje buvusiu.

Be šito šiurpo, atvykusios pasakoja irt' kitą 
„socialistinio rojaus” kraštui budingą reiškinį, 
tai kad jos nuolat buvo rusu prievartaujamos 
ir lytinėm ligom apkrėstos. Rusai, noredShrisši 
sužvėrėjimo paproti pridengti, vokietes tsb&vo 
suleidę su vokiečiais vyrais, belaisviais,Skad 
parsigabenti vaikai atrodytu to, bet ne&iiato 
„subuvimo vaisiai”.

Muncheno „Illustrierte” 1949 m. skyrėSkelis 
42 num. puslapius atvykusiu vaizdams įfeSpa- 
reiškimams. Vaizdai kaip ir pareiškimai baidus. 
Pav. Liselotte Bahn, kilusi iš Banato, 24 metu 
amžiaus, Sibire būdama dirbo anglių kasykloje. 
Iš viso toj kasykloje dirbo 1.000 moterų, bet po 
dvieju metu liko tik 500; kitos išmirė. Ji atvyko 
su vaiku. Jos tėvynė rusu zonoje. Paklausta, 
ar nori grįžti i gimtą ji kraštą, griežtai atsisakė.

Ir dar vienas atvykusios pareiškimas,
Hilda Haering, .19 metu amžiaus, Rusai ją 

sulaikė 1944 m. rytu Vokietijoje. Visai išrengė, 
išprievartavo, o paskiau ištrėmė i Sibirą. -Ji‘ne 
kartą buvo prievartaujama, bet džiaugias^fte- 
žiurint tai, nebuvo užkrečiamom ligom apkrėsta. 
Būdama šiurkštoko budo, ji atsispyrė visiėms 
sunkumams. Net darbas kasyklose, kuris ililVarč 
i kapus tūkstančius moterų, jos nepalaužė.- Ji 
kalba keliom kalbom. Sudarant moterų su 
vaikais transportą Vokietijon, ją paskyrė, skaip 
sanitarę ir vertėją.

Fotografas: — Norit tikro panašumo nuotraukos? 
Kliente: — Norėčiau atrodyti jaunesne.
Fotografas: — Pajauninimas brangiau kaštuos.

Jei tarp geru, prinokusiu slyvų ar abrikosu 
pasitaiko ir neprinokusiu, kurie dėl to yra neska
nus, tai tokią bėdą galima dar pataisyti. Tolaus 
vaisius reiktu pamerkti i saldytą vandeni ir 
leisti per nakti pamirkti. Po to paskanės.
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IŠ MUSU GYVENIMO
MOKESTIS UŽ PATARNAVIMA

Centro Valdyba nutarė ivesti mokesti pra
šantiems patarimu, perrašymu, vertimu ir kitais 
reikalais. Šis nutarimas netaikomas Sąjungos 
nariams. Ne nariams nustatoma tokia rinkliava 
už patarnavimą: vertėjavimas-tarpininkavimas 
ištaigose — 15 šil. valandai. Vertimo puslapis 
— 15 šil. Norėdami gauti informacijų laišku, 
ne nariai turi idėti pašto ženklą atsakymui.

DBL Sąjungos nariai, kreipdamiesi laiškais 
i Centrą, prašomi žymėti nario numeri ir skyriaus 
kuriam priklauso, vardą. Asmeniškai kreipda
miesi, prašomi turėti nario knygelę.

VYSK. SLOSKANAS BRADFORDE
ĮT Sausio 15 d. J. E. Vysk. B. Sloskanas, latviu 
kataliku vyskupas, aplanke Bradfordo latviu 
katalikus.

Lietuviai katalikai taipgi gausiai dalyvavo tose 
bažnytinėse iškilmėse. Sekmadieni prieš Šv. 
Mišias Centrinio Bažnytinio Komiteto nariai su 
kapelionu atskiroje audiencijoje pasveikino vy
skupą, prašydami atsiminti Lietuvą Aukoje ir 
maldose. Iškilmingu Mišių metu St. Ann’s 
bažnyčioje šalia 80 latviu dalyvavo apie 200 
lietuviu. Per pamaldas lietuviu horas, diri
guojamas J. Juškos, sugiedojo O Kristau, pa
saulio Valdove ir Apsaugok, Aukščiausis! Šiaip 
jau pamaldų metu giedojo St. Ann’s parapijos 
anglu kataliku choras ir latviai unisonu.

J. E. Vyskupas pamokslą sakė latviu ir lie
tuviu kalbom. Lietuviais pasidžiaugė, ska
tindamas prie maldos ir gražaus gyvenimo.

Kun. J. Kuzmickis ir J. Juška dalyvavo vy
skupo garbei surengtuose pietuose, kuriu metu 
Ekselencija padėkojo lietuviams už gausu da

lyvavimą ir puiku giedojimą pamaldose. K.

„RŪTOS” CHORO PASIRODYMAI
Kalėdų švenčiu proga Nothingam’o lietuviu 

choras „Rūta” buvo miesto burmistro pak
viestas giedoti prie kalėdinės eglutės miesto 
Rotušės aikštėje. ' Buvo du liaudies dainų ir 
kalėdiniu giesmių koncertai.

Burmistrą koncertuose atstovavo šerifas. Po 
koncertu „rutiečiai” buvo rotušėje priimti. 
Antrosios arbatėlės metu miesto šerifui iteikta 
dovanėlė — anglu kalba knyga apie Lietuvą. 
Už visą šerifas nuoširdžiai padėkojo. A. G-as

MOOTOS LIETUVIAI
£ Sausio 15 d. ivyko metinis DBLS Mootos 
skyriaus' nariu susirinkimas. Dalyvavo ir kum 
Steponaitis. Skyriaus pirm. Katiliorius peržvelgė 
pereitu metu veiklą ir prašė narius pirkti daugiau 
lietuviu namams akcijų. Tylos minute pagerbtas
tragiškai žuvęs skyr. narys — Serapavičius.

Naujai išrinktoji valdyba pareigomis pasis
kirstė: J. Krivickas — pirm., K. Bačiauskas — 
ižd., Valaitis — sekr.

NAUJAS DBLS SKYRIUS
Sausio 8 d. Keighley ivyko steigiamas DBLS 

skyriaus susirinkimas. Turiningą kalbą pasakė 
p. Strimas, kurioje išaiškino organizacijos reik
šme. Graži kalba buvo ir p. Jakubkos. Nau
jai išrinktoji valdyba pareigomis pasiskirstė 
šiaip: Pirm. Olekas L., vicepirm. Klimanskis V., 
sekr. Prakapas St., ižd. Vaitiekaitis J., Švietimo 
ir kultūros vadovas Armalavičius A. V.K.

NEDAUG, BET IŠ ŠIRDIES
Šiuo laiku vienoje Nottingham’o ligoninėje, 

po sunkios operacijos guli „Rūtos” choro narės 
Siaurytės motina. Choristai, atjausdami savo 
bendru idėjų draugę, suaukojo jai tris svarus ir 
dešimt šilingu. Nors ir maža auka, bet tikria 
iš širdies. Romualdas.

NAMU FONDO VAJUS
Namu Fondo akcijas pirko: už 10 sv. Antanas 

Baronas, už 6 sv. — J. Strekonis, 2 sv. — M. 
Tranavičius ir K. Jurka, už 1 sv. — S. Karale- 
vičius, A. Raškevičius, J. Šiaučiulis, T. Vidu
giris, J. Staniulis, V. Valuckis, P. Janušaitis, 
K. Adomaitis, B. Trinkaitė, J. Kinka, J. Jak- 
štys. DBLS Nottingham’o skyr. išplatino ak
cijų už 4 sv.

Namu Fondui aukojo: E. Bliudžiutė 1 sv. 
ir S. Macijauskaitė £.1.2.6.

Ar ne taip sukrovęTmantą 
Bėgom iš tėvynės £7^7 
Liūdna darosi, tą vaizdą] 
Nūdien prisiminus.

ŠV. ONOS DR-JOS JUBILIEJINIS 
KONCERTAS

Šv. Onos draugija, sulaukusi 35 metu, vis 
veikia, vis juda išnaudodama kiekvieną progą 
ne tik pareikšti, jog ji gyva ir jos nares turi su
manymu ir juos moka įgyvendinti, bet ir kas 
svarbiausia, kad subure tas ir tuos, kuriems 
brangi lietuviu kalba ir tarpusavio bendravimas.

Štai sausio 21 d., Londone, lietuviu klubo 
salėje, kurios net atpažint negalima — tiek ji 
pasidarė jauki ir miela akiai palyginus su ta 
išvaizda, kurią turėjo pernai, šv. Onos draugija 
suruošė koncertą.

Žiūrint programos, kuri buvo ivairi ir, spren
džiant iš žiūrovu reakcijų, idomi, teko pajust 
kokiom nuotaikom gyvenama ir žavimasi.

Pirmas vaizdelis „Panelė Cipse ir ponia Tip- 
sė” — maža komedijėlė, kurioje gražia forma 
pajuokta nesveika meilė uždarytiems gyvulė
liams, kaip papūga ar šunytis. Nesugebėjimas 
jais tinkamai pasirūpinti buvo visos intrigos 
svarbiausias dalykas. Galėjo visa tragiškai 
baigtis viešbučio šeimininkei, kur tos dvi, gam
tos meilei ir lietuviškai dvasiai taip svetimos 
komedijų herojės buvo sustojusios. Vaidino: 
Kalinauskaitė, Liudžiute, Neiberkiene ir Stainytė 
Jas stebint teko pasigesti gero režisieriaus.

Buvo trys dainininkai, taip gerai Londono 
lietuviams pažįstami: J. Černius, C. Kalinaus
kaitė ir Stainytė, kurie nuo Tyliai, tyliai tekančio 
Nemulėlio per geismus ir svajones ir Ilgu, ilgu 
nuėjo prie Sesute, širdele. Netruko ir dvieju 
kumučiu girtuoklėliu. Netruko arielkos, ne
truko ir skaros, kuri Lietuvoje paskutiniu laiku 
jau buvo visai išnykusi. Tame .vaizdelyje pa
juoktas besaikis gėrimas.

Girtuokliauja visos tautos, bet su saiku, nors 
geria vidutiniškai daugiau, kaip mes, bet iš 
šalies atrodo, lyg musu tarpe butu daugiau ge
riančiu, kaip pas kitus.

Geri buvo du broliukai, bet dar geriau butu 
buvę, jeigu kas trečias skambintu, o jie dainuoda
mi vaidintu. Mažyte Onutė savo drąsa ir suge
bėjimu aiškiai ir gražiai pasakė „I mokyklą” 
ir dar kartą irodė, kad turim gražaus ir sveiko 
prieauglio.

Programą užbaigė akrobatai. Juos moraliai 
parėmus, susilauktum gana geru atstovu šioje 
srityje.

Anot užbaigiamojo žodžio, jie važinėja po 
įvairius teatrus ir tenka labai pasidžiaugti, kad i 
Londoną atvyko.

Visa programa jauki ir pritaikyta tiems, kurie 
sunkiai dirbę visą savaitę, subatvakary nori 
linksmo jumoro, truputi dainų ir šokiu.

91-93, Charterhouse Street, London, E.C.l.
Telefonai: Valdybos — CLE 5877, Siuntiniu skyriaus — BER 3281.

VISU MUSU 26 PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGOJE

' DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIU SKYRIUS 
pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

SIUNTINIU I UŽSIENI NESIUNČIAMA.
TURIME:

TOKIOS, KAIP NUSTATYTA, 
savo adresą, išvardinkit užsakomus

RAUGINTI KOPŪSTAI OLANDIŠKI, (25 litr.).....................
»» »» »»
” ” DANIŠKI .......................................

(kopūstu kainos nurodytos kartu su persiuntimu)

52 Ibs
112 Ibs
112 Ibs

statine
» »
» ♦

£ 2. 7.6 
” 4.12.6 
” 4. 7.6

LAŠINIAI PAPRIKUOTI, I rūšies............................................... 1 svaras ” 3.6
LAŠINIAI — II rūšies (virimui) ................................................ 1 »♦ ” 2.6
KIAULIENOS MĖSOS DEŠBA (Australian fresh salami) 1 ” 3.6
BELGIŠKA DEŠRA .......................................................................... 1 ” 4.0
SAUSA KAIMIŠKA DEŠRA ........................................................ 1 ” 5.6
PRANCŪZIŠKA DEŠRA ................................................................. 1 »» ” 5.6
TIKRA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA .............................. 1 »» ” 6.0
KROKUVINE DEŠRA ................................................................. 1 »» ” 6.6
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA....................................... 1 9 9 ” 1.4
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA ........................................................ 1 9 9 ” 1.5
KIAULIŲ KOJOS (NEVIRTOS) ............................................... 1 9 9 10 penu

PAUKŠTIENOS IR KITU DALYKU LA1NOS
Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai 

dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderi
Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažesne, kaip 60 šil., tai reikia pridėti persiuns 

timo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šilingu, tada persiuntimo išlaidas 
firma pamoka.

Rašykite: angliškai, vokiškai, lenkiškai arba rusiškai.

Lūžo ratai, alpo širdys 
Po lėktuvu spiečiais. 
Ir bevertis liko pasas 
Lietuvos pliečio.

Mes’nežinome, ką veža 
Vargšas Adomėnas, 
Bet jo vietoj atsidurti 
Bijome kiekvienas.J

Tenka paminėti ir vieną labai gražią Šv. Onos 
draugijos nariu ypatybę. Per paskutiniuosius 
20 metu jai pirmininkauja p. Liudžiuvienč. Toks 
pastovumas kelia ne tik pasitikėjimą, bet ir 
pagarbą draugijai. J-D-

SMULKUS SKELBIMAI
Likviduojant Atžalyno skyrių Anglijoje, skel

biamas papigintas knygų išpardavimas:
Lietuvos keliu Id. — 2/6, II d. 2/6
Likimo keliu ........................................... — 3/0
Sparnus man meta paukštes (poezija) — 3/0
Gandras ir gandrytė ..............................— 1/0
Mažas gyv. namas ..............................— 0/6
Vytis ........................................................ — 1/6
Liet, žemėlapis .......................................— 2/0
Pašto atviručiu su lictuv. vaizdais 10 št. — 1/0
Siela lagamine .......................................— 3/0
Po rusėtuoju dangum ..........................— 2/6

Be to:
Dramos veikalai .................................. — 3/0
Tolumos (poezija) .................................. — 5/0
Anglu k. gramatika .............  — 8/0
Liet. vest, papročiai ..............................— 5/0
Užsakymus siusti: J. Palšis, 10, Warrels Ter

race, Bramley-Leeds. Tuo pačiu adresu gali
ma užsisakyti vieninteli Vokietijoje išeinanti 
savaitrašti „Lietuvis”. Kaina: men. 5/0.

* * *
Lietuvis, 27 metu amžiaus, pageidauja susi

pažinti su lietuvaite 20-27 m. vedybų tikslu.
Rašykit: Nr. 1082, Green Lain Hostel, Nune

aton, Wares.
* * *

Spaudos naujienos. Vaiku laikr. „Eglute” 
Nr. 1-2 šil., žurnalas „Aidai” Nr. 22-26, Nr. 
kaina 4 šil., K.K. Mažutis „Mažasis žmonišku
mo manifestas” — 2 šil. Kreiptis: Rev. J. Kuz
mickis, 21 Ann Pl., Bradford.

DBLS-goje galima užsisakyti nuotraku iš 
Min. B.K. Balučio jubiliejaus minėjimo. Kaina 
— 1/3 ir 1/6.

Skubiai išnuomojamas kambarys vienam arba 
dviem asmenim su patogumais. Teirautis tele
fonu ELG 4696.

Modemus kirpimo ir modeliavimo kursai (len
ku kalba) meistrams ir kandidatams i vyrišku 
ir moterišku drabužiu kirpėjus. Mokslas dieną, 
vakare ir pagreitintai korespondencijos budu. 
Išlaikius egzaminus diplomas. Pasiteiravimas ne
mokamai. Adam Dusza, Tailoring and Cutting 
Trades Tuition, 51, Amberley Rd., London, W.2.

* * ♦
Skubus laiškas Eduardui Kušneraičiui arba 

Agotąi Blauzdžiunatei-A.K. yra DBL Sąjun
goje.

Rimša Mečys, prašomas pranešti savo adresą 
Vaitekūnus, Peppard Sanatorium, Henley-on- 
Thames.

f Jei pOfctokio žygio^senis 
Gautu valdžią šičia.

£Gal suvaržymus atšauktu, 
Paskelbtus mums tyčia.

SPAUDINIAI
Kun. K. Mažutis — Mažasis žmoniškumo 

manifestas. Nedidele, 24 pusi, knygele, išleista 
Vokietijoje, 1950, Šventaisiais, metais, rankraš
čio teisėmis.

Turinys susideda iš kredo — tikėjimo ir šešių 
skyrių. I Nužmoginimas žmogaus seniau ir 
dabar; II Kas yra žmogus; III Žmogiškosios 
vertybes; IV Kas yra žmoniškumas? V Žmo
niškumo duobkasiai ir, VI Kelias i žmoniškumą.

Kas yra žmoniškumo duobkasiai? Ši klausimą 
išnagrinėjęs autorius prieina išvadą, kad visu 
žiaurumu kaltininkas yra pats musu laiku žmo
gus. Žmogus yra žiaurus gamtos atžvilgiu, 
žiaurus jis ir žmogui. Didžiausia nužmoginimo 
priežastis yra egoizmas — savimeilė. Egoizmas 
šiandien bujoja paskiru asmenų, atskiru ben
druomenių, net ištisu tautu širdyse ir aptemdo 
ju protą. Egoizmas pasidaro nepaprastai pavojin
gas, kai i jo rankas patenka kapitalas arba val
džia, arba abu dalykai kartu. Tada atsiranda 
kitu niekinimas ir pavergimas, atsiranda neapy
kanta, kuri suskirsto žmones i vergus ir paver
gėjus, i aukas ir budelius.

Nužmogintojas yra ir tas, kuris paneigia 
žmoguje bent vieną kurią esminę prigimtą žmo
giškąją vertybę, kaip pav. dvasini pradą, laisvą 
valią, apsisprendimo teisę, dievišką žmogaus 
kilmę ir 1.1.

Žmoniškumo duobkasiai yra visi tie, kurie 
paneigia žmoguje asmeni. Jie nesuvokia, kad 
asmuo nėra tik medžiaga, kad jis nėra mašina 
bei automatas, kad asmuo nėra prekė, kuri 
šiandien turi vienokią, rytoj kitokią kainą. 
Asmuo neturi kainos. Asmuo turi vertę, kuri 
neįkainojama daiktais, pinigais, auksu ar uranu. 
Asmens vertė yra žmogui prigimta. Todėl asmuo 
negali būti perkamas ir parduodamas, negali 
būti nuomojamas, atiduodamas, paimamas, pa
naudojamas kaip priemonė, naikinamas.

Nužmogintojai yra ir tie, kurie sukeičia ver
tybes, kurie žmogų žemina ir niekina, nes kiek
vienas vertybių sukeitimas ardo vertybių tvarką 
ir baigiasi paprastai katastrofa.

Ilgoje nužmogintoju eilėje autorius daug 
vietos skiria marksistams ir bolševikams. Mark
sistai ir ryškiausi ju atstovai bolševikai paneigia 
žmogaus asmeni ir jo teises, žmogų sulygina su 
gyvuliu, milijonus žmonių aukoja keliu partijos 
vadu gerovei, sąmoningai siekia plačiausiu žmo
nių masių nužmoginimo — suproletarinimo, 
nežiūri priemonių leistinumo, žmogaus vertę 
nustato pagal priklausomumą partijai ir ver
giško jai paklusnumo laipsni. Bolševizmas yra 
žmoniškumo priešingybė, melu maskuotas ir 
pridentas banditizmas.

Bolševikai, lygiai kaip ir daugumas kapita
listu, užmiršta, kad ir darbininkas yra asmuo, 
žmogus, turis prigimtą teisę gyventi, laisvai 
gyventi, turis prigimtą teisę džiaugtis gyvenimu, 
neturįs pareigos bet kam pataikauti, būti antros, 
trečios ar paskutinės rūšies žmogumi. Ir darbi
ninkas negali būti perkamas ir parduodamas, 
turtuolio lygiai kaip ir partijos išnaudojamas, 
pavergiamas. Ir darbininkas turi prigimtą teisę 
i sąžinės, žodžio ir politinę laisvę, nes ir jis yra 
pirmon eilėn asmuo, žmogus. B.

S PO It TA S
Šiuo metu paskirose apygardose yra prave

damos Didžiosios Britanijos krepšinio pirmeny
bės. Apygardų laimėtojai vėliau susitiks baig
mėje Didžiosios Britanijos krepšinio meisteriui 
išaiškinti. Kaip žinoma, pereitais metais mū
siškis Manchesterio „Kovas”, baigmę pasiekęs 
pralošė Sheffieldo amerikiečiu komandai.

Yorkshire (West-East Riding) apygardoj šiais 
metais dalyvauja ir dvi lietuviu komandos: 
naujai isisteigusi Bradfordo „Lithuanica” ir 
Halifaxo „Vilnius”. Šioje apygardoje varžybos 
jau eina prie galo ir finalinėse rungtynėse susi
tiks Leedso Universitetas su Bradfordo „Lithu
anica”. L.U-tas, kurio sudėtyje žaidžia anglas, 
amerikietis, vengras ir du lenkai pusfinalyje 
smarkiai supylė Bradfordo latviu „Trimdą”, 
gi Bradfordo „Lithuanica” nugalėjo Halifaxo 
lietuviu komandą „Vilnių”. Halifaxo koman
da sustiprinta trimis Tadcasterio žaidėjais, ku
rie persikėle čia gyventi, dėjo visas pastangas 
laimėti, turėjo užleisti aiškiai techniškai prana
šesnei „Lithuanicai”. Rungtynių rezultatas 
52:44 (31:11). Pusfinalyje, kur „Lithuanica” 
priešininku turėjo būti Sheffieldo Train. Coll., 
pastariesiems pasitraukus, „Lithuanicai” kelias 
i finalą liko atviras.

STALO TENISAS

Sausio 20 d. Londono lietuviu stalo teniso 
ekipa pradėjo antrą pirmenybių ratą, sužaisda- 
ma rungtynes svečiuose, Carless Institute, ir jas 
laimėdama gan aukšta pasekme 8:1. Kie
čiausias anglu buvo Instituto meisteris J. Grass, 
kuris „priklydo” tą vakarą iš aukštesnio divizi- 
jono komandos. Bet lietuviai, iki šiol dar ne
nugalėti, sukovojo puikiai ir gražiai ir buvo 
verti gražios pergalės. Žaidė: Bušmanas (2), 
Razminas (3) ir Valinskas (3). (vr)
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NAUJIENOS
* Belgijos kariuomene šiais metais bus pa

didinta 10.000 kareiviu ir sieks 73.782 kariu 
skaičių.

* Sabotažo veiksmai prancūzu geležinkeliuose 
pradėjo dažnėti. Pereitą savaitę vienas traukinys 
nuo begiu buvo nuverstas ir susekta trys pasi
kėsinimai traukinius nuversti.

* Argentinos komisija priešvalstybinei veiklai 
tirti įsakė uždaryti devynis dienraščius.

* Kanadoje įsteigta pilietybės ir imigracijos 
ministerija. Ši žinyba įkurta ryšium su didele 
imigracija i Kanadą. Pirmuoju naujosios mi
nisterijos ministeriu paskirtas Walteris Harris.

* JAV krašto apsaugos ministeris Johnsonas 
kreipėsi i parlamentą prašydamas dar trejiems 
metams pratęsti karinės prievolės įstatymą. Toks 
įstatymo pratęsimas busiąs aiškus Rusijai pa
vyzdys, kad Amerika nori būti galinga.

* Norvegijos komunistu partiją užvaldė Mask
vai nepaklusnus komunistai.

* D. Britanija pasirašė sutarti su Kanada dėl 
didesnio kiekio kanadiško sūrio. Ryšium su tuo 
numatoma, kad sūrio norma padidės.

* Lenku spaudos žiniomis, Kremliaus pasko
lintas į.enkijai marš. Rokosovskis noris pašalinti 
paskutini iš lenku kariuomenės lenkiškumo 
ženklą — arą nuo kepurės ir pakeisti ji tokiu, 
koki turi Rusijos kareiviai.

* Prancūzu parlamentui pateiktas įstatymo 
sumanymas bausti tuos tėvus dabokle nuo 1 iki 
8 dienu, kuriu vaikai pamokas apleis pasivaikš
čiojimo dėliai.

* Vasario 4 d. Britanijos ministeris pirminin
kas Attlee atidarys rinkiminę kompaniją kalba 
per radją. Darbiečiai ir konservatoriai turi teisę 
turėti po lygu skaičių kalbu per radiją. Libe
ralams leidžiama kiek mažiau. Po vieną kalbą 
per radio leis sakyti visoms partijoms, kurios 
pajėgs išstatyti ne mažiau kaip 50 kandidatu. 
Komunistai numato turėti 99 kandidatus. Tiko 
budu ir jie gauna teisę i vieną 10 minučių kalbą 
per radiją.

* Parlamento rinkimu išvakarėse, vasario 2 d., 
šv. Povilo bažnyčioje, Londone, ruošiamos pa
maldos, prašant Dievo palaimos per rinkimus. 
Pamokslą sakys Canterburio arkivyskupas. I pa
maldas kviečiami visu partijų sekėjai.

* D. Britanijos komisaras Vokietijai, Vak, 
Vokietijos vyriausybei įteikė notą, kurioje rei
kalaujama atšaukti benzino kontrolės panai
kinimą. Pereitą savaitę buvo paskelbta, kad 
benzino kontrole Vokietijoj baigiasi vasario i d. 
Vokietijos vyriausybė, pagal okupacini statutą, 
turi teisę tai padaryti, tačiau komisarams turi 
būti iš anksto pranešta. To nebuvo padaryta.

* Jugoslavija išmetė du Bulgarijos pasiunti
nybės sekretorius ir neleido pačiam ministeriui 
grižti i Belgradą. Tai yra Jugoslavijos atsaky
mas i Bulgarijos elgesį, pašalinant iš Bulgarijos 
du Tito pasiuntinybės Sofijoj tarnautojus.

* Argentinos ambasadorius Londone de Za- 
bougle atsistatydino.

* Rusijos biologo prof. Lysenko brolis prieš 
kelias dienas atvyko i JAV-bes kaip politinis pa 
bėgėiis. Jis, kaip ir jo brolis, yra mokslininkas. 
Prof. Lysenko ir kiti pabėgėliai ruošiasi smulkiai 
painformuoti JAV vyriausybę apie Sovietu Ru
siją.

* 20.000 maldininku iš 21 valstybės dalyvau
jant, Šv. Tėvas kanonizavo Šv. Petro Bazili
koj pirmaji Šventųjų Metu šventąjį Vincenzo 
Pallotti, mirusi prieš 100 metu.

* JAV ir Airija pasirašė draugiškumo ir pre
kybos sutarti. Airija pasilaiko tvarkyti specia
lias nuolaidas Commonwealtho kraštams.

* Kasselyje (Vokietijoj) nacistinės partijos 
nutarė susijungti i vieną „Vokietijos Reicho 
Partiją”. Prie jos prisidėjo ir monarchistai. 
Partijos svarbiausias tikslas — atstatyti vokiečio 
kareivio garbę.

* Vienas Vokietijos kabineto ministeris pa
reiškė, kad ne vien Vokietija buvo kalta už 
pirmojo Didžiojo Karo pradėjimą. Taip pat 
ne vien Vokietija kalta dėl Hitlerio įsigalėjimo. 
Prancūzija dėl savo silpnos politikos turinti 
imtis dali atsakomybės. Viso Vak. pasaulio 
pastangos turinčios būti nukreiptos kovai prieš 
komunizmą.

* Lenkija uždraudė Britu knygas įvežti.
* Jamesas Harrisas, britas laimes ieškoti 

buvo išvažiavęs i Kanadą. Tačiau ten nieko 
nepešęs po keturiu metu grižo i Angliją. Čia 
pradėjo verstis langu valymu. Nesenai jis mirė. 
Iš jo testamento paaiškėjo, kad jis paliko per 
11.000 svaru. Išvada — geriau namie langus 
valyti, kaip svetur auksą kasti.

* Pakistanas atsake i Indijos pasiūlymą pasi
rašyti bendrą deklaraciją, pasmerkiant karo 
vartojimą ginčams spręsti. Pakistano min. 
pirmininkas Liaquat Ali Khan pareiškė, kad 
tušti žodžiai be konkrečiu veiksmu neturi jokios 
reikšmes. Jis jau anksčiau siūle Indijai išspręsti 
Kašmiro klausimą plebiscit keliu to ir dabar 
reikalaująs.

* Sicilijoje italu vyriausybe pasiuntė didžiau
sias policijos jėgas seniai ten siaučiančios banditu 
gaujos vadą Giuliana- sugauti.

Pritrūkom „B. Lietuvio” 3 numerio, 
Malotiai prašytume skaitytous, kurie ne- 
sūdarinėja komplektu, perskaičius atsiusti 
mums. Busime dėkingi.

Retas kas žino, kad balzos medis yra lengves
nis ir už kamšti. Paveikslėly matyti vyras, be
nešąs storą balzos medžio rąstą. Kaip matyti, 
rąsto dydis jo neriečia ragam Tuo tarpu kito 
medžio tokio pat storio rąstą net trys vyrai 
negalėtu iš vietos pakelti. Balzamedis auga 
vidurinėje Amerikoje ir^Vak. Indijoj. Tose 
vietose, kur jis auga, daugiausia vietiniu žmonių 
naudojamas sieliams, ant kuriu sukrauti daiktai 
plukdomi nelyginant kaip laivais. Kituose kraš
tuose balzamedis naudojamas kaip izoliacinė 
medžiaga ir kaip ivairiu daiktu dalys, kur rei
kalinga, kad daiktas butu lengvas.

SAVAITES ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmo puslapio)

Kaip tai suprasti, D. Britanija jau antra sa- Mišriu rasiu vedybos pagerintu žmonių atspa- 
vaitė laukia atsakymo. rum^, nes lokalizuotos rases ar genties vedybos

Tam ižulumui Mao-Tse-Tungas turi tvirtą niveliuoja žmonės ir mažina ju teigiamąsias 
pagrindą. Jau penktą savaitę jam beviešint savyQCSl ' ' \ \ l
Maskvoje, atrodo, kad komunistines Kinijos ir Klaidinga butu \ manyti, kad įvairios spalvo- 
Sovietu S-gos paktas tėra trumpo laiko klausi- tos rašės yra pritaikytos tik specifinei aplinkai, 
mas. Niekad nebuvo kokios rašės tokioj aplinkoj,

Aišku, kad ne tik D. Britanijos, bet ir visu kurioje; yra šiandieninis modemus žmogus. Jei 
Vakaru naivėliai politikai bei žymus žunalistai indėnas yra pajėgesnis pakelti didesni karšti 
tiek daug prisvaičioję apie Mao-Tse-Tungo kaip anglai, tai.šiuo atveju maža indiška „kil- 
„titoizmą”, atsidūrė prie sukulto ąsočio. Mao- me”\ bhtų naudinga anglu angliakasiui, dirban- 
Tse-Tungui tvirtai pečiais įsirėmus i Maskvą, čiam gilesnėje kasykloje.
ju svajonės sklaidosi, kaip malonus, gaivinąs
rukelis vėjuje. AR NESVEIKI TURI

BŪTI STERILIZUOJAMI
DURU TRANKYMAS JT ORGANIZACIJOJ putu pavojinga ir nereikalinga, nes protinia*

Jau kuris metas, protestuodama prieš Nacio- trukumai paprastai nėra paveldima Iš 345 
nalinės Kinijos atstovo dalyvavimą, Sovietu Birminghamo vaiku, turėjusiu arba vreną abu tėvus 
delegacija JTO tranko durimis, vis išeidama protiniai nenormalius, tik 7 1/2% buvo defek- 
čia iš Saugumo Tarybos, čia iš komisijų posė- tinguju mokyklose. Beveik 3/4 vaiku buvo 
džiu. normalus, kai kurie net aukščiau vidutiniškumo.

Durys trankomos taip stipriai, kad Lake Suc
cess rumu tinkas ima birėti ant atstovu gaivu, 
juos kiek priglušindamas. JTO kuluaruose ima
ma svarstyti klausimas, kas čia iš tikryju Sovie
tams rupi — įvesdinti komunistines Kinijos at
stovą, ar pačią JTO pasabotuoti, jos prestižą 
dar pamažinti, diskredituoti.

ALGERAS HISSAS
Drumzliname JAV užs. politikos svyravimu 

fone šviesiu taškeliu suspindi jos vidaus poli
tikos įvykis — pripažinimas Algerą Hissą esant 
kaltą.

Šis žymus rooseveltines politikos šulas, ko
munistinis kaištukas JAV Valstybes Departa
mente, Jaltos susitarimu veiklus dalyvis, stovė
jęs užpakalyje dešiniosios Roosevelto rankos, 
Harry Hopkinas, vėliau, 1945 m. JTO organiza
cijos steigiamosios konferencijos St. Franciske 
generalinis sekretorius, dabar antrosios teismo 
sudėties kaltas pripažintas melagingai prisiekęs. 
Tuo pačiu jis pripažintas esąs kaltas valstybės 
išdavimu, prieškariniais laikais išdavinčjęs So
vietams pirmaeilės svarbos Vaist. Departamento 
dokumentas. Jam gresia 10 m. kalėjimo ir 
3000 doleriu bauda.

Roosevektinės politikos Sovietu atžvilgiu ša
lininkams Amerikoje šis teismo sprendimas — 
didelis smūgis. G. Pužas
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APIE GYVYBE
. X. J t -1.1- - - ...Apie gyvybes atsiradimą zemeje yra įvairiu teo

rijų. Taip jau ir jas pašiepiąs klausimas apie 
vištą ir kiaušini, kuris ju anksčiau atsirad-s.
. Žymus^anglujĮbiologijosJproi.JJ.B. Haldame 
neseniai išleistoje_knygoj „Kas yra gyvybe”, 
be daugelio^kitu klausimu, bando* išaiškinti ir 
vištos ir kiaušinio atsiradimo klausimo teoriją.

Jo nuomone, višta galėjo išsirutuluoti iš 
ropliu padėto kiaušinio. Savo knygoj jis aiš
kina keletą kitu įdomiu klausimu. Pav.:

AR GALI GYVULIAI PAKEISTI SAVO 
ĮPROČIUS

Taip, jie gali. Sniegenos, kurios yra labai 
baikščios visose pasaulio dalyse, Britanijoje yra 
prijaukintos.

Vilkai neloja,įbet jie pradeda loti, jei pabūna 
kuri laiką kartu su šunimis.

Kai kuriuos paukščius galima išmokyti gie
doti ir pakeisti ju giedojimą.

AR VYRAI PROTINGESNI UŽ MOTERIS
Bandymai parode, kad daugiau vyru gali 

pasiekti „spindėjimo”, bet daug ju yra ir idi- 
jotai. Berniukai mažiau protingesni, kaip to 
paties amžiaus mergaites. Moterys gabesnes, 
kaip vyrai kalbu mokslui, bet vyrai pralenkia 
jas mechanikos dalykuose. Dukart daugiau 
mergaičių bei moterų, kaip vyru, baigia moky
klas su nepaprastai gerais mokslo pažymėji
mais. Sporte — atletikoje vyro ūgis duoda 
jam pirmenybę, bet moters riebalingesnis kūno 
paviršius suteikia joms pirmenybę ilgu distanci
jų plaukime.

AR MIŠRIU RASIU VEDYBOS ŽALINGOS

AR NATŪRALU KATĖMS ŽUDYTI PELES
Šiam klausimui išaiškinti daryta bandiniai su 

trim kačiuku grupėm. Pirma grupe buvo au
ginama kartu su pelėmis ir žiurkėmis. Antra 
grupe niekada nemate šių padaru. Trečiajai 
grupei leista kas ketvirtą dieną matyti gaudant 
peles ir žiurkes. Kada kačiukai buvo suleisti 
kartu su pelėmis, pirmosios grupes per pus ma
žiau piove peles, o trečiosios grupes dare taip, 
kaip ir ju tėvai. Nebuvo jokio skirtumo ar jie 
buvo alkani ar sotus.

Pasirodo, kad ir kačių instinktas, kaip ir žmo
gaus, priklauso atitinkamo auklėjimo.

Tik vieno klausimo profesorius bijojo aškin- 
ti, kuris iškeltas pavadinant jo knygą „Kas 
yra gyvybe?” I tai jis tik trumpai prasitaria:

— Ne vienas žmogus tikrai nežino.
Alf. Kirkilionis

— Tėve! Ar aš nesakiau, kad nerankiotum 
virvagaliu. Dabar pats matai rezultatus.

1950 m. Sausio 27 d.

Kai 1927 metais Lindbergas perskrido Atlantą, 
tais laikais buvo nepaprasta sensacija. Vėliau 
skraidymas per Atlantą virto eiliniu kasdieniu 
reiškiniu. Orininiam susisiekimui visuose kraš
tuose išikure bendroves, kuriu oro linijos, kaip 
voratinklis, visomis linkmėmis raižo pasauli, jo 
sausumą ir vandenis. Šiuo laiku orinio susie
kimo reikalams yra per 1.000 aerodromu, iš 
kuriu kas penkios sekundės lėktuvas su kelei
viais kyla arba nusileidžia.

Pernai tik vienos International Airways lini
jos lėktuvai 11.000 kartu perskrido Atlanto 
vandenyną ir perkėlė per 300.000 keleiviu. Pa
veikslėly Amsterdamo aerodromas, vienas ju
driausiu šiuo laiku Vak. Europoje.

PRANEŠIMAI
VAŽIUOJANTIEMS I ROMĄ IR LIURDĄ 

f Šventųjų Metu proga, gegužes 7-22 d. ruo
šiama kelione iš Londono i Romą. Pakeliui 
bus aplankyta šios vietovės: 1 diena Liurde, 
1 diena Paryžiuje, pakeliui lankomas Turinas, 
Milanas, Paduva, Venecija, Florencija ir Asy
žius. Nakvyne Turine, Padujoj ir Asyžiuje. 
Romoje išbusime pilnas 5 dienas. Ten daly
vausime geg. 18 d. šventųjų paskelbimo iškil
mėse, turėsime, audienciją pas šv. Tėvą ir aplan
kysime Romos įžymybes.

Nuvertinus svarą ir Prancūzijai šią savaitę 
pakėlus 30% transporto kainas, kelione iki Ro 

ir atgal, -su- maistu ir nakvynėmis, atsieis, 
apie 42 svarai. Romoje už nakvynes, maistą 
ir susisiekimą mokės kiekvienas atskirai. Tai 
kainuos 68 sv. Kelionėje išbusime 15 dienu. 
Išvažiuojama iš Londono gegužes 7 d. vakare 
arba geg. 8 d. anksti ryta. Tiksli valanda bus 
paskelbta vėliau. Grįšime atgal i Londoną 
geg. 22 d. vakare apie 7 vai.

Romoje išsiaiškinta, kad italai duos vizas ant 
lietuvišku užsienio pasu, kurie juos savo laiku 
yra pratęsę... Neturintieji pasu, gali lengvai 
gauti iš Home Office vad., travel document. 
Turintiems Britu pasus, nereikės jokios vizos. 
Siunčiant irašu mokesti, prašom pranešti, ku
riems reikalinga parūpinti minėtus kelione- 
domentus. Tam reikalinga dvieju pasui foto
grafijų ir 2 fotografijų Italu vizai. Pranešu- 
siems bus prisiųsti blankai, reikalingi minė
tiems dokumentams gauti. Kiekvienas Važiuo
jantis pasiunčia žemiau duotu adresu 4 svarus, 
kurie reikalingi kaip depositas keliones agen
tūrai „Havas”. Likusieji pinigai reikės sumo
kėti iki kovo 24 d. Kelionei užsirašyti dar nevė
lu. Užsirašymo terminas kovo 1 d.

Kelionei kiekvienam leidžiama pasiimti 30-35 
svarai. Siunčiant pinigus paprastu laišku, ge
riau pirkti money order, nes pigiau išeis. Jei 
siunčiama gryni pinigai, saugiau kad laiškas 
butu registruotas.

Kelionės reikalais ir siunčiant pinigus rašyti: 
Rev. J. Sakevičius, 21, The Oval, Hackney Rd., 
London E. 2,

MARGUMYNAI
* Kiekvieną rytą Berlyno elgetos susirenka 

i vieną vietą, kur gauna Berlyno elgetų „kara
liaus” Ericho Vernevio paskutinius nurodymus. 
Gavę juos išvyksta i „žygi”. Vakare vėl susi
renka pas „karalių” ir atiduoda 20% uždarbio, 
kuris skiriamas susirgusiems elgetoms.

ŠAHCMATU MĖGĖJAMS
Matas per du ėjimu.
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