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IV METAI

VASARIO 16 MUSU VILTIES IR STIPRYBĖS ŠVENTĖ
BALTAI DERINA SAVO
VEIKLĄ
Pereitą savaitę įvyko Baltų Tarybos posėdis
baisiųjų deportacijų ir Baltijos valstybių dešimtme
čio reikalu. Susitarta surengti Londone viešą
mitingą su menine dalim, kurią išpildys lietuviai,
latviai ir estai.
„
Svarbiausiu kalbėtoju kviesti žymų anglą,
kaip pav. lordą Vansittartą ir kreiptis į Suv.
Europos Sąjūdį ar kitą anglišką organizaciją
mitingo globos reikalu. Ta proga nutarta iš
leisti mažą (6—8 pusi.) anglų kalba leidinėlį.
Tiriamos sąlygos Baltų tautų parodai Londone
surengti.
Lietuvių, latvių, estų organizacijų skyriai
provincijoje paprašyti birželio 15—16 dienų
įvykius tirinėti kartu ir stengtis į juos pritraukti
juo daugiau anglų, kviesti anglus kalbėtojus.
Kitą trečiadienj tuo pačiu reikalu įvyksta
antras Baltų tarybų posėdis, kuriame dalyvauti
pakviesti pasiuntinybių, Londono organizacijų
ir dvasiškuos atstovai.

BALTIJOS VALSTYBES
EUROPOS SĄJŪDY
Lietuva, Latvija ir Estija priimtos į Jungtinės
Europos Sąjūdį pilnateisiais nariais.
Baltijos
valstybės turės vieną atstovą Vykdomoj Taryboj.
Jungtinės Europos Sąjūdis yra visuomeninė
organizacija, bet joje dirba garsūs Europos
valstybių vyrai, parlamentų nariai ir 1.1. Jos
įtakoje gimė Europos Sąjunga (parlamentas).
Sąjūdžiui vadovauja Winstonas Churchill's.

NAUJA PRANCŪZU VYRIAUSYBE
Naujas Bidaulto kabinetas Prancūzijoje gavo
parlamento pasitikėjimą 230 balsų prieš 186.
Socialistai, kurie iš vyriausybės pasitraukė, nuo
balsavimo susilaikė. Taip pat susilaikė degolistai.
Komunistai balsavo prieš. Naujoji vyriausybė
sudaryta iš MRP (katalikų), radikalų ir ne
priklausomų.

SAVAITES ĮVYKIAI
VANDENILIO BOMBA BUS GAMINAMA
Vasario 1 d. prezidentas Trumanas viešai
paskelbė sprendimą dėl vandenilinės bombos,
pranešdamas, kad: „atominės energijos komisijai
jos pavedė tęsti visų rūšių atominių ginklų,
kuriems priklauso ir vandenilio bomba, gamybos
darbą”.
Šis JAV prezidento sprendimas kai kurių va
dinamas „istoriniu” arba „epochiniu”. '
Ar iš tikrųjų jis bus istorinis ar epochinis
priklausys to, ar atves Amerikos politikos raidą
prie radikalaus posūkio, kuris leistų išnaudoti
laikinai turimą pirmenybę.
Sprendžiant iš ligšiolinių reakcijų JAV, jokie
ženklai nerodo, kad formuotųsi vieninga, aiški
ir griežta linija, kuri galėtų atvesti Amerikos
politikos vairuotojus prie reikiamo ryžtumo.
Kaip paprastai JAV būna, viešosios opinijos
reakcija pasireiškia įvairiai, kartais priešingomis
kryptimis, paraližuodama vyriausybės galimu
mus griežtai ir ryžtingai atlikti reikiamus žygius.
Respublikonų ir demokratų partijų Kongrese,
vadovai kreipėsi į Trumaną, reikalaudami, kad
jis viešai paskelbtų, jog vandenilio bombos
gamyba bus nutraukta, jeigu bus pasiektas su
sitarimas dėl tarptautinės kontrolės atominės
energijos srityje. Praktiškai tai reiškia — jeigu
Sov. S-ga sutiks pasiduoti tokiai kontrolei.
Krašto Apsaugos ministeris Johnson pareiškė,
jog. JAV gynimosi sistema yra jau netoli tokio
taško, kada Amerika per vieną valandą *bus
pasirengusi akcijai! „Juozapas Stalinas žinos,
kad, jei jis ką pradės 4 vai. ryto, tai karinė JAV
galybė imsis darbo 5 valandą” — pasakė jis
tarp kitko.
Keletą valandų prieš Johnsono pareiškimą,
Jungtinių Kongreso Rūmų Atominės Komisijos
pirmininkas, senatorius Mc. Mahonas, kalbėjo
kitaip, įspėdamas Ameriką, kad nesitikėtų, jog
vandenilio bomba suteiks jai saugumą.
Grupė mokslininkų, atominės energijos spe-

GRIEŽTIEJI LAIMĖJO KREMLIUJE
(MUSU PARYŽIAUS KORESPONDENTO PRANEŠIMAS)

Nesenai Maskvos radijas Malenkovą pavadino
Stalino artimiausiu bendradarbiu, ryšium su jo
kandidatūros pasiūlymu į Aukščiausią Tarybą.
Tuo būdu dabar visiems pasidarė aišku, jog Ma
lenkovas bus laimėjęs kovą prieš Molotovą ir
visą senųjų komunistų generaciją.
Vadinasi,
griežtieji laimi prieš senuosius bolševikus, kurie
laikėsi nuolaidesnės politikos. Ir tai nėra jau
taip geras ženklas, nes reikia laukti naujų in
cidentų ir neramumų.
Pasirodo, kad Malenkovas visus konkurentus
pralenkė, nes jis turėjo daugiau šansų: buvo
ilgą laiką Stalino asmens sekretorius ir, išaugęs
jo šešėly, gerai suprato „tėvelio” norus. Jis
savo rankose turėjo visus raktus į valdžią.

RUSIJA PLĖS AKTYVUMĄ
Joks aukštas komisaras, kariuomenės vadas ar
valdininkas nebuvo paskiriamas, jei Malenko
vas nepritardavo.
Kodėl Stalino simpatija palinko į Malenkovo
pusę, o ne į Molotovo ? Tai jo paslaptis, bet tas
didelės reikšmės neturi, nes Stalinas dar savo
rankose laiko vadžias. Viena kas pasitvirtino,
tai, kad gręžtieji laimėjo nušalindami nuolaidžiuosius. Molotovas, kuris buvo ilgus metus
užsienio reikalų komisaras ir nuolatos susi
durdavo su vakariečiais, savo politikoje turėjo
daugiau lankstumo.
Nei Tolimuose Rytuose,
nei Vokietijoje ar Jugoslavijoje, jis nedrįso imtis
griežtumo.
Malenkovas, kaip ir Stalinas, niekad nebuvo
iš Rusijos išvažiavęs. Jei dabar jam Stalinas
leis, Tolimuose Rytuose, Vokietijoje ir Jugosla
vijoj jis pradės rodyti didesnę veiklą.
Griežtiesiems paėmus viršų, reikia manyti,
kad Rusijoje prasidės nauji „valymai”. Kas
bus pirmosios aukos? Atrodo, kad žydai. „Literatumaja Gazeta” jau juos kaltina kosmo
politizmu ir šalina iš administracijos.
RUOŠIAMAS „ŽYGIS I BERLYNĄ”
Toks sovietų politikos pasikeitimas atrodo
jau pradeda konkrečiai reikštis.
Turimomis
žiniomis, per Atvelykį sovietų zonos vokiečių

komunistinis jaunimas ruošiasi „žygiui į Berly
ną”, kuriame turėsią dalyvauti apie 600.000
žmonių. Visi bus apsirengę mėlynais marški
niais ir turės rankoje lazdą.
Instrukcijas žygininkai gausią iš sovietų šta
bo. Marširuojančiųjų tikslas būsiąs užblokuoti
Berlyne susisiekimą, vakarų sektoriuose užimti
įstaigas ir pašalinti vakarų sąjungininkus.
Kalbėdamas apie šį komunistų pasiruošimą,
vakarų Vokietijos socialdemokratų lideris Schumacheris pareiškė, kad tik sąjungininkų tankai
galės sukliudyti žygininkams Berlyną užimti.
Galbūt dabar, kai šis pasiruošimas pasidarė
visiems žinomas ir kada sąjungininkai pareiškė,
jog nesiduos išgąsdinami, sovietai atsisakys
savo sumanymo.
(Tęsinys 6 puslapy)

cialistų, pareikalavo, kad JAV vyriausybė pasi
žadėtų, jog niekad nepavartos vandenilio bombos
pirmoji, atseit, jeigu vandenilio bomba priešo
nebus pavartota prieš JAV arba jų sąjungininkus.
Netenka aiškinti, jog toks Amerikos vyriausy
bės pareiškimas visiškai nuvertintų vandenilio
bombos, kaip politiniam spaudimui vykdyti
priemonės, reikšmę.
Iš kitos pusės šis mokslininkų reikalavimas
yra vaizdus įrodymas, kiek JAV viešajai opini
jai dar tolima ofensyvinė dvasia ir realus supra
timas, kuriomis priemonėmis galima būtų pa
šalinti gręsiantį pasauliui pavojų.
SOVIETU REAKCIJOS
Jau antrą savaitę pasaulis laukia nesulaukia
oficialios Sovietų reakcijos į Trumano pareiški
mą.
Paprastai Sovietai reaguoja per 48—72
valandas.
Tas laikas reikalingas Politbiurui
sprendimą padaryti. Šį kartą tylėjimas užsitęsė.
Nei Sovietų spauda, nei radijas ligi vasario 7 d.
nepateikė jokių komentarų.
Tik Maskvos radijas užsienio tarnyboje pa
teikė komentarą anglų kalba, iš kurio galima
spręsti, kurių gairių laikysis Sovietų propaganda.
Nė kiek nesijaudindamas dėl savo tezės nekonsekventiškumo, sovietinis radijas tyčiojosi iš
„pasakų” apie vandenilio bombą, o drauge
šaukė, esą, karo pavojus padidėjęs.
Kurį metą jau varomos politinės ofensyvos
fronte Sovietai atliko keletą stambesnių žygių.
Reikši*. * ogiausias jų bene bus revoliucinės komunisdMės victnarrio thtrfOKmjos; vyriausybes
Laisves stovyla, lietuvių tautos šventovės,
pripražinimas.
Vytauto Didžiojo Muziejaus sodely, Kaune.
Pasaulio spauda šį Sovietų žygį įvertino, kaip Šalia jos Muziejaus bokštas su Amerikos lie
negirdėto diplomatiniuose santykiuose masto tuvių simbolinguoju varpu, kuris per tautos
provokaciją, nukreiptą tiesiog prieš Prancūziją. šventes skambindavo „Vaikams Lietuvos” ir
Kadangi Indokinijos imperatoriaus Bao Dai, jo garsas radio bangomis plačiai po pasaulį
kuriam Prancūzija perdavė savo suvereniteto pasklisdavo visiems lietuviams. Dabar varpas
teises Indokinijoj, vyriausybė kariauja su Dr. gedulo ženklan tyli, nes Lietuva svetimųjų oku
Ho Či Mincho komunistinėm grupėm, o antra puota ir gyvena sunkiausias dienas, o jos ge
vertus, Bao Dai vyriausybė netrukus turėjo riausių vaikų dalis toli nuo tėvynės. Muziejus
būti pripažinta D. Britanijos ir Amerikos, šis atėjūnų išniekintas.
Sovietų žygis iš tikrųjų yra tiesioginis antausis
Prancūzijai ir netiesioginis D. Britanijai bei JAV.
BUS AMERIKOS BALSAS
Prancūzijos vyriausybė griežtai reagavo, sta
tydama klaustuką ties Prancūzijos Sovietų sanLIETUVIŠKAI
tikių visuma. Tačiau, kaip dažnai pastaraisiais
Kongresiniai ir Valstybės Departamento sluogmetais būdavo, Prancūijzoj iškildavo vyriausy sniai Amerikos Lietuvių Tarybą painformavo,
bės krizės kaip tik tuo metu, kai pasaulio politikos kad Valstybės Departamento sąmata sekantiems
raida reikalaudavo iš jos griežtų sprendimų ir biudžeto metams, kurie prasideda 1950 m. liepos
tvirtos valdžios.
mėn., numato lėšas Voice of America efektin
Ir šį kartą — socialistų pasitraukimas iš Bi- gumui praplėsti — tarp kitko, transliuojant ir
dault vyriausybės susilpnino jos poziciją kaip lietuvių kalba. Biudžeto Biuras, veikiąs Prezi
sykis tuo metu, kai Sovietų politinė provokacijų dento įstaigos žinioje, šią sąmatos dalį jau pa
ofensyva nukrypo tiesiogiai prieš šį kraštą.
tvirtino ir netrukus reikalą svarstys Kongreso
(Tęsinys 6 puslapy)
komisijos.
Anksčiausiai reikalą nagrinės At
stovų Rūmų Appropriations Committee pako
Amerikos respublikonų partija, artėjančių kon misė Valstybės Departamento reikalams.
Tai jau antras reikšmingas įvykis, palaužiant
greso rinkimų proga išleido programinę dekla
raciją, kurioje peikia Jaltos ir Potsdamo konfe „tylos suokalbį”. Pernai JTO Sieme’pirmą kartą
rencijų slaptus susitarimus, nes jų padariniai viešai prabilta apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos
kančias.
buvo tragiški.

EKONOMINIS PAVOJUS
Kaunas, paskutiniojo laisvosios nepriklausomos Lietuvos laikotarpio valstybinis ir kultūros
centras, nes tikroji Lietuvos sostinė Vilnius dar laukė atvaduojama. Toli nuo tėvynės būdami ir
EUROPAI
minėdami Vasario 16-tąją, prisimename ir Kauną, kuriame buvo švenčiamos visos didžiosios tauti
Europos ekonominio bendradarbiavimo orga
nės ir valstybinės šventės. Minėdami tą šventę, mes patvirtiname savo tvirtą nusistatymą tautos, nizacija įspėjo Europos valstybes, kad vak.
valstybės ir okupanto atžvilgiu.
Vasario 16 mums ne tik stiprybės ir vilties šventė, bet ir Europos ekonominė pusiausvyra grius, jei ne
diena pareikšti pasauliui savo nusistatymą ir Lietuvos kančias.
bus palankiai išspręsta dolerių problema. Do
lerių problema gali būti išspręsta, jei visos valsty
bės imsis energingų žygių Amerikai bendra
darbiaujant, ir Amerika pajėgs išlaikyti aukštą
gyvenimo lygį, koks buvo 1949 m. JAV pra
šomos sumažini įvežamoms prekėms tarifus ir
daugiau kapitalo investuoti Europoje.
12 Kanados žveju, laike žūklės Hurono ežere,
atskilo su ledo lytim ir vėjo nešami pradėjo
plaukti tolyn nuo kranto. Žvejams gelbėti buvo
pasiųstas autožiras.
Kopenhagoje ivyks pasaulinis namų šeimininkių
kongresas. Laukiama atvykstant 700 šeimininkių
iš 21 valstybės.
Šveicarijos telefonu centrine įvedė trumpą
naujienų tarnybą. Pasukus tam tikrą numerį
galima bus išgirsti vėliausių žinių santrauką. Ši
informacija trunka 6 minutes.
Belgu teismas Briusely nuteisė 12 „darbo tar
pininkavimo” narių įvairiam laikui kalėti už
tai, kad tas biuras vertėsi moterų parūpinimų
viešiesiems namams.
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BRITANIJOS LIETUVIS

1950 m. vasario 10 d.

LIETUVIAI PO DEŠIMTIES METU
Vasario 16-toji — Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo diena yra visiems mums tautinės
dvasios pakilimo diena. Šią dieną visi mes ir
tie, kuiie prieš dešimtis metų yra Lietuvą palikę
ir nematę, kokia graži ir miela ji buvo savo
sios laisvės dienomis, ir tie, kurie Lietuvą pa
žįsta jau tik iš savo tėvų, ir tie, kurie, kad iš
vengtų vergo mirties, pasirinko Vakarų Europos
griuvėsius, Kanados miškus, Jungtinių Valsty
bių fabrikus, Kolumbijos, Venecuelos, Brazilijos,
Argentinos, Australijos, Naujosios Zelandijos
naujakurių vargą, ir tie mūsų kraujo broliai,
kurie siekia savo tėviškes įglausti j išlaisvintosios
Lietuvos sienas, — visi mes Vasario 16-tąją
diena stipriau pasijuntame tarpusavy broliai, tos
pačios motinos vaikai.
Šitoji tautinė brolybė, tokia akivaizdi didžiąją
mūsų tautos laimėjimų dieną švenčiant, turi
būti mumyse nuolatos gyva. Ji mus juo tvir
čiau turi surišti tarpusavy dabar, kai ten, Tėvy
nėje, „dieną naktį nenutyla šiurpi kapų, kalėji
mų, kančių rauda”, kai ten, Baltijos pajūryje,
su; pragarišku įnirtimu siekiama išnaikinti senoji
taata, išsklaidyti, kad neliktų lietuvio prie lie
tuvio. Šiandieną tautinei brolybei mes esame
įpareigoti mūsų tautos šventosios rezistencijos
ir Įtūkstančių nežinomųjų didvyrių aukos. Tik
gyia ir veikli mūsų tautinė brolybė gali padaryti
mus vertus klajūno lazdą parnešti į išlaisvintą
Lietuvą.
Išlaisvintoji Lietuva! Atviru žvilksniu stebė
dami šiurpų žemės kamuolio žaidimą, mes re
gime nepriklausomosios Lietuvos prisikėlimą ir
tikime mūsų grįžimu. Mes žinome, kad Lietu
vos ateitį lemia pasaulio susidūrimas ir mūsų
pečių pastangos.
Todėl, apveikę sunkias įsi
kūrimo ir asmeninio gyvenimo sąlygas, suveržkimq tvirčiau tarpusavio ryšius. Mūsų nedraugų
_________

DAUGIAU

VYRIAUSIASIS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje, 1950 metų Vasario 16-tąją dieną.

TARPUSAVIO

Jau kuris laikas, kai mūsų bendruomeniniame
gyyenime, ypač po susiskirstymo apygardomis,
pradėjo stipriai reikštis parapijinis, ar geriau
pavadinus, apygardinis bružavimasis.
Kiek
viena apygarda pradėjo važiuoti savais keliais,
prasidėjo ambicijos ir net savotiška vieni kitų
neipykanta. Jei kas pradedama daryti vienoje
apygardoje, tai nė nebandyk prašyti kitų para
mos — negausi, o neišvaręs iki galo susilauksi
dar pašaipos ir „pamokymų”, kurie tau jau
nebereikalingi.

Kaip visa tai atsirado, kokia priežastis? Pa
grindinės šaknies tenka ieškoti mūsų vis dar
nesugebėjime pilnai įvertinti gyvenamąjį laiko
tarpį ir kai kurių asmenų, ypač inteligentijos
tarpe, ambicijų. Jau laikas būtų įsisąmoninti,
kad skaidymasis, kokio pobūdžio jis bebūtų,
silpnina ir taip jau silpną bendruomenę ir visas
jos pastangas verčia muilo burbulais. Suvažiuo
jame į suvažiavimus, tariamės, ginčijamės, nuta
riame, bet vos tik grįžtame į savo apygardas,
tuoj išgirstame savo giesmeles: „...jei Manchesteris nori — tegu daro, kuo mes čia dėti”, ar
„...Coventry pradėjo — tegu ir baigia. Nėra
ko per aukštai šokti” ir t.t.
Esame viena silpniausių bendruomenių trem
tyje ir ne tik ekonominiu, bet ir intelektualiniu
atžvilgiu, todėl bet koks jėgų švaistymasis ir
nereikalingas eikvojimas mums visai neleistinas:
pervargsta dirbantieji ir susilpninama visuo
menė.
Meskime beprasmes
konkurencijas, kaip
„...jei jie turi chorą, kodėl mes negalime turėti”.

TEVYVĖS

pastangos mūsų tautą nuo žemės veido nušluoti
tebus sutiktos galingo visų pasaulio lietuvių
pasiryžimo: Lietuvių Tauta mumyse gyva bus
per amžius. Ir mes, nors per visą žemės rutulį
išblaškyti, bet tautinės brolybės ryšiais į vieningą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę susijungę, su
darysime neįveikiamą lietuvybės tvirtovę ir
mūsų šauksmas dėl okupanto Lietuvoje vykdomo
mūsų brolių žudymo turės pasiekti galingųjų
sąžines ir privers juos pakelti pagalbos ranką
teisingumo, žmoniškumo ir savisaugos idealų
vardan.
Į Lietuvos priešų prasimanymus apie lietuvius
teatsako mūsų kiekvieno pareiginis darbas, pa
liudydamas, kokie garbingi ir taurūs yra Lietu
vių Tautos vaikai, teatsako mūsų kultūriniai
pasirodymai, apreikšdami svetimiesiems mūsų
tautos kūrybinį genijų.
Trisdešimt antrąsias Lietuvos Nepriklauso
mybės metines švenčiame mūsų tautos genocido
ženkle. Tačiau ir pro šitą baisų mūsų tautos
naikinimo vyksmą prasiveržia nepalaužtas tautos
noras ir pasiryžimas gyventi. Todėl su viltim
žvelgiam ateitin.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas,
pastatytas Lietuvos išlaisvinimo veiklai vado
vauti ir Lietuvių Tautai nuo sunaikinimo ginti,
šią iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės dieną sveikina visus pasaulio lietuvius, kvies
damas tvirčiau suglausti savo eiles, sujungti
savo pastangas ir suderinti savo žygius, kad
mūsų pasiryžimai taptų galinga priemone ben
dram siekimui — Prikelti Lietuvių musu!

MEILĖ

Faustas Kirša

Kada, tėvyne, keršto laimei nekrikštai pašėlę
Kovų garbės sūnų lavonais guldo tavo kertę, —
Tu man esi, kaip lauko rožė debesų šešėly,
Šventa, palaiminta ir pajėgi per amžius tverti.
Kada rankas sukausto amžiams pančiai geležiniai,
Kada erškėčiai ant galvos krauju atgyja žiedui,—
Tėvynės meilė neišseks, nesudrebės krūtinė:
Laukuos — rasa ji sotinas, šventovėj — himnus
gieda!

Lietuvos laukų mes sūnūs
Degam meile Lietuvos.
Nebaisus mums joks siaubūnas,
Kai nebijom mirt dėl jos.
Plaukia Nemunas nuo amžių —
Toks galingas per laukus...
Audros vyro nesuglamžo
Dėsim Lietuvai aukas!

Plieno rankoj laisvės kardas,
o širdy kovos malda...
Lietuva mums aukso vardas...
Dėl tėvynės mirt saldu!...
Petras Vaičiūnas

PAGALBOS

Na ir prasiseda: iš tolimiausio užkampio atsikviečiamas chorvedys (dažnai pasiūlytu geru bu
tu prisiviliojamas iš kito, jau veikiančio choro),
įsigyjamas pijaninas, išsinuomojama patalpa ir
kai reikia pradėti, pasirodo, jog nėra... choristų
ar net dar gražiau: kadangi jau visur kitur buvo
tautodailės parodos, tai ir čia būtinai reikia
suorganizuoti.
Iš anksto tinkamai nepasiren
gus išnuomojama miesto centre salė ir atsiga
benama paroda.
Atsilankė ne daugiau,vkaip
100 žiūrovų, o išlaidoms padengti teko net 1/3
kasoje turimų pinigų sumokėti, bet parodyta,
jog ir mes galim...
Ar ne šitais keliais einant mes vis dar ir nepa
jėgiame pastiprinti savo merdėjančio kultūri
nio gyvenimo bei reprezentacijos.
Atsižvelkime taisyklę: darantieji —■ gerai apsi
galvokime prieš pradėdami bet kokius žygius.
Į viską žiūrėkime visos bendruomenės akimis;
pašaliniai —■ visom jėgom ateikim dirbantie
siems į pagalbą.
Būtų labai gerai, kad apygardos savo tarpe
vestų susirašinėjimus, kuriais būtų galima išna
grinėti bet kokį pradedamą darbą, jo perspek
tyvas, turimas jėgas bei lėšas ir t.t.
Gal šitas darbas atliekamas DBLS-gos Tary
boje, nežinau, bet dar nematyti vaisių.

V. Steponavičius

KOVA DĖl TĖVYNĖJ EAISVĖS
Ranka mus spaudžia geležinė,
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę.
Į kovą stokim milžinais.

Maironis
Sunki, geležinė ranka spaudžia mūsų brangią
tėvynę. Šalti šiaurės ledai nori sušaldyti jauną
tėvynės gyvybę.
Ilgi traukiniai su tautiečiais
rieda Sibiro link. Kas valandą išdygsta naujas
kankinio kapas tėvynėje ir žiauriose koncentraci
jos stovyklose.
Lietuvių tautą kęsinamasi iš
naikinti. Žiaurus okupantas skina gražiausius
tėvynės žiedus ir meta į ugnį, kuri siaučia po
visą Lietuvą.
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, vo
kiečiai traukėsi iš Lietuvos. Paskui juos pradėjo
slinkti į Lietuvą rusiškai — komunistinės jėgos.
Iš Rezeknės priešas slinko į Šiaulius, iš Daugpi
lio — Panevėžio — Ukmergės kryptim, iš Mo
lodečno — į Vilnių.
Lietuvai gręsė pavojus.
Tuometinė mūsų
vyriausybę 1918 m. lapkričio 23 d. skelbia isto
rinį įsakymą — Lietuvos kariuomenės kūrimą.
Lietuvių tauta su džiaugsmu sutinka šį įsakymą.
Iš kaimų, miestų, gimnazijų, mokyklų suolų
renkasi pirmieji savanoriai.
Neapsirengę gerai, be ginklų, pinigų, bet
ryžtingi dvasia, kupini meilės savo kraštui,
drąsa ir viltimi apsišarvavę pi.mieji savanoriai
pradeda kautynes su milžiniškomis raudonųjų
pajėgomis.
Savanoris iš Prienų, Vyčio Kryžiaus Kava
lierius, J. R. pasakoja: „1918 m. gruodžio mėn.
kada pradėjo oiganizuotis Lietuves kariuomenė,
mūsų Prienų miestelio gyventojas Brundza ra
gino vyrus stoti savanoriais į Lietuvos kariuo-
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„Taip! — pritaria ir lietuvio kieta valia.
„Dievo girnos mala iš lėto ir pamažu, bet — į
dulkes supitlevoja”...
Sumals jos į dulkes ir
Teisybės bei Laisvės priešus. To nepamirškim!
Nepamirškim ir savo rankų prie girnų pridėti!
Būkim geros valios ir vilties, nors ir liūdną
sukaktį šiądien minime!
B.K. Balutis, Lietuvos Ministeris

Prieš dešimts metų Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę minėjome paskutinį kartą dar
laisvoje Lietuvoje. Atsimenate ją?
Europos vakaruose karo žaibai jau padangę
raižė. O iš rytų vis juodesni debesys jau rinkosi.
Bet Lietuvoje buvo dar tylu-tyliai tylu, neramiai
ramu, — kaip visuomet prieš didžiąją audrą...
Tokiomis aplinkybėmis, prieš dešimts metų,
minėjome Nepriklausomybės dieną dar laisvoj,
nepriklausomoj Lietuvoj. Kaip ir kitais metais,
visi Lietuvos miestai-miesteliai, visi kaimai
kaimeliai pasipuošė linksmomis trispalvėmis:
auksiniai - žaliai - raudonomis vėliavomis —
laisvos ir nepriklausomos tautos simboliu. Bet
lietuvių tauta jau aiškiai jautė artėjantį pavojų.
Lietuvos bažnyčiose tą dieną kilo iš gilumos
širdies karšta malda: „Apsaugok, Aukščiausias,
tą mylimą šalį!”...
O „laisvės Varpas”, iš
Karo Muziejaus bokšto aukštumos dar gilesniu
pranašišku balsu gaudė, primindamas vaikams
Lietuvos, kad „laisvės nevertas, kas negina jos”...
Lietuva šventė savo laisvės šventę — paskutinį
kartą...
Jau dešimts ilgų metų nuo tos dienos praslinkoKiek vargo išvargta, kiek kančių iškentėta, kiek
karčių ašarų išlieta ir kiek nekalto kraujo Lie
tuvos žemelė po tos dienos jau sugėrė! Po to,
kai laisvės nustota. Ir tik dėlto, kad jos nustota...
Nejučiomis tas vaizdas kyla prieš mūsų akis
šiądien, kai skaudžiu jausmu ir suspausta širdimi
minime laisvės netekimo pirmąjį dešimtmetį.
Kokias mintis sukelia mums šitokia proga,
šiandieninis minėjimas? Mintys, be abejo, gali
būti ir yra įvairios. Vienas sukelia jautri širdis,
bet kitas diktuoja šaltas, blaivus protas ir geleži
nė lietuvio valia.
Jautri širdis mums šiądien taip gali kalbėti:
„jau dešimts metų praėjo — sunkiausioj ir kruviniausioj kovoje, kokią lietuvių tauta betkada
turėjo... Viešpatie, kaip dar ilgai? Ar ištęsėsime
ar nesukniubsime po sunkia našta, ar nepaluž
mūsų valia šioje milžiniškoje kovoje?”
Bet blaivus protas duoda šioms abejingoms
mintims tokį atsakymą: „Taip, dešimts ilgų
metų jau praėjo, ir laisvės dar vis neturime.
Bet mes žinome, kad tauta yra ir bus gyva, kol
ji laisvės nepamiršo ir kol ji jos nori. To noro
jai niekas atimti negali, ji tik pati jo atsižadėti
gali. Ar mes turėtą laisvę jau pamiršome? Ar
jos atsižadėjome ir kovoje už ją palūžome?
Ne, niekados! Nei nepamiršome, nei išsižadė
jome, nei kovoje nepalūžome — net ir tada,
kai pasaulis buvo mus pamiršęs, kai kova mūsų
išrodė beviltė...
Šiądien ir pasaulis jau pra
regėjo, pradeda suprasti mūsų skriaudą, nes ir
jam pradeda gręsti toks pat pavojus, nuo kurio
mes nukentėjome. Šiądien tikroji kova už laisvę
dar tik prasideda. Laisvas pasaulis jau rikiuoja
savo galingas eiles prieš laisvės pavergėjus,
prieš vergijos viešpačius —-- prieš tuos pačius,
kurie ir mums laisvę prieš dešimts metų išplėšė.
Tad ir mes, ligi šiol vieni, mažyčiai ir silpnučiai,
šiądien jau esame galingoje pasaulinėje armijoje,
kovojančioje už teisybę, už žmonijos laisvę.
Rūstaus atsiskaitymo valanda artėja.
Ir kas
šiandien gali abejoti, kad teisybė nelaimės? Su
ja laimėsime ir mes. Tik ištesėkime ligi galo!”

SKAITYTOJU DĖMESIUI. Tik tie raštai
bei skelbimai gali būti ideti i sekanti „B. Lietu
vio” numeri, kurie redakciją pasiekia iki pirma
dienio ryto.

menę. Per keletą dienų mūsų miestely užsirašėm
29 vyrai. Gruodžio 31d. susirinkom į nurodytą
vietą ir nuėjom bažnyčion. Kun. Valaitis atlaikė
pamaldas ir pasakė atatinkamą pamokslą. Po
pamaldų buvo iškilmingos išleistuvės.
Daly
vavo bažnytinis choras. Gyd. Brundza ir mok.
Bagdonas pasakė kalbas, o po to susirinko
daug žmonių ir su muzika išlydėjo toli už miesto.
Tos pat dienos vakare atvykom Alytun į 1 pėst.
pulką. Mus visus paskyrė į 2 kuopą, tą dieną
pradėtą organizuoti. Tą pačią naktį iš Jėzno
atvyko 18 vyrų. Antrą dieną pradėjo mus mo
kyti, bet gaila neilgai mums teko mokytis, nes
reikėjo sulaikyti bolševikų veržimąsi į Alytų.
1919 m. vasario 9 d. kuopa gavo įsakymą.
Išvykom per Balbieriškį į Prienus. Vasario 10
d. apie pietus atvykom į Prienus.
Papietavę
išėjome Birštono link. Kadangi mūsų kuopoj
buvo daug kareivių iš Prienų, tai išeinant mums
Birštono link, toli lydėjo tėvai vaikus, broliai
ir sesers savo brolius. Man tėvas kalbėjo, jeigu
galiu, tai kad neičiau į mūšį, bet aš tėvui pri
miniau, kad bolševikai Jėzne, o rytoj gali būti
jau ir Prien ose, tedėl tokiam laike negalima
galvoti tik apie savo gyvybę, nes reikia tėvynę
vaduoti. Žinoma, tėvui buvo manęs gaila, nes
tu. ėjau tik 15 metų amžiaus, o dar be manęs
du broliai buvo savanoriai. Tėvas mane palaimi
no ir nuo jo atsitraukiau, palikdamas verkiantį
Atvykus prie Birštono, kuopos vadas liepė
palaukti, o pats su pasiuntiniu nujojo į Birštoną.
Po kelių minučių pamatėm, kad mūsų vadas
smarkiai atjoja ir su juo kartu dar du raitininkai,
turėdami po 2 arklius. Paaiškėjo, kad tai buvo
kuopos vado ir kito karininko pasiuntiniai,
atbėgę iš kautynių, kurios tą dieną buvo prie
Jėzno. Ten tuo metu mušėsi atvykusi iš Kauno
1 kuopa. Mums kuopos vadas Žemaitis pasakė:

„Vyrai, mes turėjome Birštone nakvoti, bet
sužinojome, kad mūs broliai prie Jėzno su
mušti, tai mes turime eiti jiems į pagalbą. Kad
ir esame pavargę, bet kitos išeities nėra.
Kadangi mūs kuopoj buvo 29 kareiviai iš
Prienų ir 18 iš Jėzno, tai mes visi pareiškėm
vadui, kad mes esame pasiryžę atlikti vado
įsakymą ir, nežiūrint nuovargio, eisim į pa
galbą savo broliams. Tuomet vadas liepė iš
duoti šovinius ir perspėjo, kad be reikalo jų
neeikvotume, nes daugiau šovinių nėra. Susi
tvarkę žygiavome Jėzno link.
Plentu nuėję
keletą kilometrų nuo Birštono sutikom grįžtantį
iš kautynių sumuštos kuopos vadą ir kitus ka
rininkus. Su jais grįžom į Prienus.
Kitą dieną vėl nuvykom į Birštoną.
Ant
kalnų išstatėm sargybas ir ruošėmės kautynėms.
Vasario 13 d. anksti išvykom Jėzno link. Apie
pusiaudienį atvykom į vietą iš kur turėjom
pradėti puolimą. Išėjus iš miško, matyt bolše
vikai mus pastebėjo ir pradėjo į mus šaudyti iš
kulkosvaidžio.
Vadas mums pasakė, kad su
gultume už kalno, o kai nustos šaudyti, tai
leistis grandine į kairį sparną. Taip mes ir pa
darėm.
Lygiai 12 vai. buvo sutaria eiti pirmyn. Pir
mutinį sviedinį iš patrankos paleido į bažnyčios
bokštą, nes jame buvo bolševikų kulkosvaidis.
Nuo pirmo šūvio kulkosvaidis daugiau nebe
veikė. Mūs kuopos vadas davė ženklą pradėti
puolimą. Kuopos vadas bėgo pirma grandinės.
Kada bolševikai atidengdavo smarkią ugnį,
mums vadas liepdavo gulti ant žemės, o pats
neguldavo. Kol mes gulėdavom, jis toli nuei
davo pirmyn. Matydami, kad mūs vadas yra
drąsus, tai ir mes daugiau negulėm. Leidomės
be pertraukos miestelio link. Bolševikai pabūgo
ir pradėjo bėgti.

*

*

*

Lietuva! Lietuva, mano žemė auksinė,
kai pribręsta rugiai laukuose.
Balto nuometo mano tėvynė,
Vyšnių sodų žiedais nuberta.

Beklajojant po platų pasaulį
ir beskęstant graudžiam liūdesy,
kaip svajonė, kaip žydinti saulė
man kasdieną brangesnė esi!

■
Aš žinau, kad prie vieškelių medžiai suklupę,
kad paraudo srauniųjų upelių vanduo...
O, vistiek: už kalnų ir už girių, už upių
šaukia balsas bežadis — namo!
Aš sugrįšiu. Tu man pažadėta.
Nutekės juk upeliais skausmai į marias,
ir vaikai iš visų pakraščių margo svieto
tavo rankose laimę atras.
Ir tuomet: dar skaisčiau sužaliuos tavo plotai,
subanguos tavo auksas kaip marių paviršium,
ir tu juoktis, mylėt ir svajoti
niekuomet, niekuomet neužmirši.

A. Rūkas

V. JUGS
DANTISTE
44, Hans Place, London, S.VV.l.
Tel.: KENsington 0279
Gydymas nemokamas pagal Sveikatos
Draudimo schemą. Atliekamos Rentgeno
nuotraukos. Priemino valandos: 10-12 ir
3-5, o antrad. ir trečiad. 9-12.
Artimiausia požem. gelež. stotis:
w Knightsbridge, išėjimas i Bromton Rd.,
važiuoti autobusais:
9, 14, 19, 22, 30,
46, 52, 73, 74, 96, 137.

MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS
18, Talbot Square, London, W.2.
Telef.: PADdington 2855
puikiai mebliuotas, daug kambarių su
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo
Paddington stoties ir S-gos įstaigos).
Susikalbama prancūziškai, vokiškai, itališ.
kai, rusiškai.

Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.
Sav. A. Tyškevičius
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1950 m. vasario 10 d.

"BRITANIJOS LIETUVIS“

PRIEŠRINKIMINĖS NUOTAIKOS
Kaip žinome, vasario 23 d. D. Britanijoj
įvyksta parlamento rinkimai.
įdomu stebėti
šį reiškinį tikrosios demokratijos ir demokrati
nių tradicijų krašte. Mums tai galėtu būti sa
votiška mokykla.
Jau visos partijos paskelbė savo programas,
rinkiminė propoganda pamažu prasideda. Visų
partijų atstovai (ir komunistu) laisvai naudojasi
spauda ir radio, giria savo ir kritikuoja kitų
programas.
Girdėti aštrių išsireiškimų kitų
sąskaiton, tačiau tik dėl programų kalbant.
Niekas nejuodina asmenų, nesigirdi koliojimosi.
Darbiečiu partija ir į šiuos rinkimus eina se
nąją savo programa. Pagrindiniai jos punktai
yra šie: Savitarpinė pagalba (netiesioginis, bet
bene geriausiai atatinkąs šiuo atveju mintį Wel
fare state), kas reiškia, kad mokesčius mokė
damas kiekvienas sau ir kitiems savaime užtikri
na teisę į nemokamą gydymą ir minimum pra
gyvenimo kiekvienu atveju — nedarbo, ligos,
senatvės ir t.t. Kitas svarbus punktas — nacionali
zacija visos plieno pramonės, cukraus, dujų ir
elektros ir, galimas daiktas, dar kitų pramonės
šakų (žemė dar nežadama nacionalizuoti). Ža
dama viską daryti, kad niekam negrėstų nedarbo
pavojus. „Mes esame masių atstovai, mes eina
me masių gerbūvio šūkiu. Niekada eilinis britas
neturėjo tokio aukšto gyvenimo standarto, kokį
mes jam davėme, niekad jis nebuvo labiau už
tikrintas darbu ir pragyvenimo minimumu bėdos
atveju, niekada vaikai neturėjo tokių galimybių
mokytis... Tą padėtį mes dar pagerinsim”.
Konservatorių partijos pagrindiniai programos
punktai buvo paminėti pereitame nr. Pridėtigalima tik tiek, kad konservatoriai į rinkimus
eina labai apgalvotai, nesitenkindami tik žy
miais savo partijos asmenimis, kaip tai buvo
pereitą kartą, bet ir išsamią programą išsirbę.
Liberalų partijos programos pagrindai yra
šie: asmeninė laisvė ir iniciatyva, laisva prekyba,
valdžios decentralizacija, suteikiant daugiau ga
lios savivaldybėms,
proporcinė
parlamento
rinkimu sistema (dabar yra neproporcinė, taip
kad teoretiškai imant, daugumą valdžioj gali
turėti ir mažiau balsų surinkusi partija), Lordų
Rūmų reforma, atskiri Škotijos ir Valijos parla
mentai, lygus moterims ir vyrams atlyginimas už
tą patį darbą, planuotas ūkis, bet kontrolė tik
ten, kur ji neišvengiama.
Čia nereikia sieti vadinamų Tautinių Liberalų,
kurie eina kartu su konservatoriais.
Taip suglaustai atrodo trijų didžiausių partijų

rinkiminės programos. Kaip matome, jos ba
zuojasi vidaus politika. Užsienio politikos klau
simais tų partijų politika beveik nesiskiria.
Pažiūrėkime vienų kitiems daromus priekaištus.
Darbiečiai sako, kad konservatoriai vis dar
neturi programos ir remiasi tik Churchilio asme
nim, kuris jau pasenęs, neužmiršta, kad karas
jau pasibaigęs, ir netinkąs būti vadu civiliniam
gyvenime. Esą kons. žada stebuklus: suma
žinti mokesčius ir kartu išlaikyti visas dabar
esančias gyventojų garantijas, net pakelti gyve
nimo standartą ir padaryti Britaniją vėl galinga
pajėga. Konservatoriai, esą, remiasi aristokra
tija, žmonių masės jiems nerūpi, kaip ir anksčiau,
kai buvo 3 mil. bedarbių kraštui esant turtingam,
kai apskurę ir basi vaikai nei pagalvoti apie
tolimesnį mokslą neišdrįso...
Konservatoriai kaltina darbiečius, kad jie
įvedė policinę santvarka, suvaržydami britų
taip branginamą asmens laisvę ir iniciatyvą,
kraštą privedę prie bankroto, prasiskolino, nu
vertino valiutą, esamą padėtį išlaiko tik Amerikos
ir Kanados paskolomis ir pašalpomis, Brita
nijos prestižą pavertė niekais. „Nesididžiuokit
sveikatos ir draudimo sistema tai buvo mano
kabineto idėja, jūs ją tik sugadinote. Užtenka
kankinti ir bankrūtinti kraštą. Leiskite mums
atstatyti D. Britanijos garbę, padaryti ją vėl
didele pajėga pasaulinėj arenoj, atpalaiduoti ją
nuo kitų priklausomybes ” — sako Churchilis.
Liberalai neatrodo galį būti konkurentai
anoms dviem partijoms. Manoma, kad jie gali
laimėti tik apie 7 atstovus. Dėl to jie nesusilau
kia didelio dėmesio ir kritikos. Konservatoriai
kviečia liberalus eiti į rinkimus bendru frontu
prieš socializmą krašto gelbėjimo vardan, ta
čiau pastarieji nesutinka ir paskelbė tikrai pa
trauklią programą.
Komunistų partija skelbia nacionalizaciją kuone
visko (ir žemes), o užsienio politikoj — glaudaus
bendradarbiavimo su Rusija, atsipalaidavimas
nuo kapitalistinio Amerikos išnaudojimo ir ,tt.
Žada išstatyti 99 atstovus (dabar turėję 2).
Kandidatų statymas buvo vasario 3 d.
Didžioji rinkiminė propoganda dar nepra
sidėjo, nes tokios propogandos išlaidos yra
įstatymu apribotos. Dėl to kai kurios partijos
net nuėmė ar užsdengėjau iškabintus plakatus,
kad nebūtų užskaityti į išlaidas. Bet rinkimų
dienai artėjant tikrai bus įdomu stebėti tą didelę
partinę kovą.
Mes esam dar tik svečiai, tik stebėtojai.
D.

TVARKA NĖRA BJUROKRTAIZMAS
Gerb. V. Steponavičius „Brit. Lietuvio”
Nr 3 (128) primena apygardų valdyboms, kad jos
nesubiurokratėtų ir dėl to neiįsigytų blogo vardo.
Nelankstumas ir subiurokratėjimas, žinoma,
peiktini, bet V. Steponavičius savo teigimus
paremia tik vienų vieninteliu pavyzdžiu, kuris
jam turėtų įrodyti biurokratizmą. Gaila, kad
tas pavyzdys, pasakyčiau, gana nekonkretus.
Kur susiburia į vieta daugiau įvairių organi
zacinių vienetų, ten ir įvairiems parengimams
gana sunku rasti vietos, nes tų parengimų pa
prastai nori turėti visi organizaciniai vienetai.
Jei būtų galima juos ruošti kas savaitė, visiems
užtektų laiko ir apie kokį nors planą nebereikėtų
net kalbėti.
Praktika rodo, kad per dažnai
ruošti vakarus nėra prasmės: išsisemia žmonių

ištekliai ir energija, iki įkirumo pradeda karto
tis programos. Taigi apmokamus parengimus
tegalima ruošti maždaug kas trys savaitės. Turint
tai galvoje, atskirų vienetų pageidavimus tenka
derinti ir surasti kokį nors aukso vidurį, paten
kinantį visų ir atskirų vienetų interesus. Jei kas
nors greičiau pasirūpina, tai ir užima vietą,
vėlesniam nebelieka.
Man, kaip ir V. Steponavičiui, tur būt, ge
riausiai pažįstama Manchesterio apygarda. Ne
žinau čia atsitikimo, kad kam nors būtų atsakyta
ar nutęsta. Nenorėdama ruošėjų varžyti, Apyg.
valdyba atlieka greičiau tik registratorės vaidme
nį, kartais net pati atsisakydama šio ar kito
sumanymo, kad būtų patenkinti kiti organiza
ciniai vienetai.
K. Plačiuunas

Netoli miestelio pas vieną ūkininką buvo
bolševikų sargyba. 2 kareiviai matyt miegojo,
r.es nenubėgo miestelin. Mūs grandinei praei
nant pro trobesius, pradėjo į mus šaudyti. Tuomet
apsupom namą, įėjom į priemenę ir pareikalavom, kad pasiduotų. Bet jie neklausė: sulindo
po lova. Kadangi bolševikai buvo pasirengę
šauti kas įeis į vidų, tai mes liepėm šeimininkui
su šeimyna išeiti lauk, jėga juos privertėm nutilti.
Einant mūs grandinei per miestelį, sutiko mūs
vienas kareivis savo motiną. Tai buvo Ado
maitis. Puolė motina jam į glėbį iš džiaugsmo
verkdama, kad sūnelį pamatė. Sūnus pareiškė,
kad dabar neturi kada su motina kalbėti. Kai
kautynės bus baigtos, tuomet sugrįžęs pasi
kalbės.
Tą dieną kautynes laimėjom ir džiaugėmės,
kad bolševikams užkirtom kelią į Lietuvą”.
Čia tik mažas epizodas iš tūkstančio pasako
jimų, bet ir jis rodo kokiu pasiryžimu pirmieji
savanoriai kovojo dėl laimės. Pavargę, nemigę,
skubėjo broliams į pagelbą.
Mes žinome, kad tuo laiku buvo priešų daug,
o mūsiškių maža ir blogai ginkluoti, be šoviniu.
Štai maža ištrauka iš vieno pasakojimo.
„Kovo 4 d., kai bolševikų kuopa, išlipinusi
daugybę proklamacijų, jau rengėsi išvykti su
visu išplėštu turtu, pasigirdo šūviai. Tai pradėjo
veikti prieš keletą dienų išvykę savanoriai. Jie
veikė vieni, be keno pagelbos. Ėjo vaduoti sa
vųjų.
Bolševikai pasistatė kulkosvaidžius ir
atsišaudydami pradėjo trauktis Siesikų link.
Bet Raila su keliais kitais raitais savanoriais
užbėgo už akių ir pastojo kelią. Jie metė ar
klius ir, nežiūrėdami, kad priešų daugiau, pasi
skleidė grandinėn ir pasitiko ugnimi.
Bolše
vikai pamanė esą stipraus priešo apsupti ir
pradėjo bėgti per laukus. Panikos metu sava

norių vadas Raila turėjo tik porą išlikusių šo
vinių, bet neišsigando ir drąsiai suriko — „Ran
kas aukštyn!” Trys bolševikai tuojau numetė
ginklus, bet vienas šovė ir sužeidė Railai ranką.
Nors ir sužeistas vadas, bet nenustojo nuovokos.
Po trumpo šaudymosi bolševikai netvarkingai
išbėgiojo, palikę 7 belaisvius, porą užmuštų,
keliolika šautuvų ir daugybę šovinių.
Su dideliu džiaugsmu miestelio gyventojai
sutiko pirmuosius Lietuvos karius — savano
rius, įjojančius į miestą, su grobiu ir belaisviais.
Ne vienas nenorėjo tikėti, kad tie keliolika nar
suolių išvaikė arti šimto raudonarmiečių.”
Šia proga tenka priminti, kad 1919 m. vasario
9 d. ties Taučiūnų kaimu, Kėdainių aps. žuvo
pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
kareivis — Povilas Lukšys.
Vasario 11 d. ties Alytum žuvo pirmasis Lie
tuvos kariuomenės karininkas — Antanas Juoza
pavičius.
*
*
*
Pirmųjų savanorių žygius šiandie tetęsia mūsų
broliai ir sesės, pavergtoje tėvynėje. 1918 — 20
metų pralietas savanorių kraujas nebuvo veltui.
Lietuva tapo laisva. Vos dvidešimt metų teko
mums džiaugtis tikra laisve, ir vėl juodas gedu
las apgaubė tėvynę.
Karas tebeeina. Tūkstančiai jaunų galvų pade
dama ant tėvynės aukuro. Tūkstančiai kapų iškyla
tolimose Sibiro tundrose. Lietuva kovoja su
daug kartų galingesniu priešu, ir nors kovotojų
eilės retėja, tačiau jų dvasia, pasiryžimas kovai,
meilė savam kraštui, kas dieną auga.
e
Pirmųjų savanorių darbai skatina ir mus,
esančius toli nuo tėvynės fronto, nuo brolių —
partizanų, nepasiduoti nusivilimui, nenusigręžti
nuo tų įvykių, kurie vyksta Lietuvoje, bet pa
remti tėvynės išlaisvinimo žygį.
P. Devenis

NAMELIAI
BRANGUS
'
‘
r
:
Taip dainavo vienas musu poetu, apie brangius
musu namelius kuriu šiandie neturime. Išsiskir
stę po platu pasauli, prisiglaudę svetimoj pasto
gėj, laukiame dienos, kurią vėl galėsime grišti
i tėviškes namus.
Jau metai, kaip pradėjome statyti nuosavus
namus, svetimoje žemėje — Londone, taip
vadinamus DBLS-gos namus, lietuviškos kultū
ros šiame krašte centrą, bet šiandieną žvilgte
rėjus nupirktu akcijų skaičių, tenka pasakyti,
kad musu žodis neištesėtas, nes už tokią pinigu
sumą negalime nupirkti.
Akcijų platinimo vajus pratęstas iki kovo
menesio, bet vargu ar bus išplatintas reikiamas
kiekis akcijų, kad susidarytu reskalinga pinigu
suma namams nupirkti.
Šiandien norėčiau kreiptis i tuos, kurie dar
visai akcijų nepirko, arba pirko tik vieną. Jei
galėjome nupirkti vieną akciją vajaus pradžioje,
tai pabaigoje galėsime dar vieną nupirkti. Jei
visi, kurie tik po vieną turi iki kovo mėnesio dar
po vieną akciją isigytu — namai tikrai butu
nupirkti.
Mes esam pratę žiūrėti i kitus, ką jie daro,
ir ne be pavydo, kai pamatome gražias j u darbo
pastangas, bet patys nenorim ne piršto pajudinti,
arba laukiame, kad kas ateitu ir paprašytu: —
„Gal ponas galėtum vieną akciją nupirkti?”
Kartą nutarėme, kad namus reikia pirkti,
tai tegul ir buna žodis ištesėtas. Nelaukime
raginimu, nelaukime paskutinės dienos, bet
šiandie atlikime pareigą, kuri tikrai bus nau
dinga mums tremtyje.
Kai duodi iš karto svarą, atrodo didelis pi
nigas, bet kiek išleidžiame visokiems nieknie
kiams? — sudėjus išeitu jau ne svaras, bet de
šimtys.
Šiandie esame apsirėdę, pavalgę ir kišenėje
svariukai žvanga. Jei dar vieną akciją nupirksi
me daugiau, netapsime vargšai. Vienam žmogui
namus nupirkti — sunku, bet musu Anglijoj yra
per 5.000. Tokiam buriui namus nupirkti butu
juokas, kad tik noro nestigtu:
Pajudinkime broliai ne žemę, bet pinigines.
Tesėkim žodi, kad galėtume ramia širdimi
pasakyti: Nameliai mano brangus... P. Devenis

ANT BABILONO KRANTU

’Ir vėl Gavėnia. Ir vėl skausmingas gedulas
dėl Viešpaties Kančios. Lelijavos spalvos nebiliame fone sustoja mūsų buities nudilę ratai,
ir pavargusi mintis ieško atramos. Ar nenuo
stabu, kad pirmoji Gavėnios evangelija pasi
baigia grasinančiais žodžiais, kurie sukrečia
tikintį, suneramina indiferentą: „Daug pašauktų,
bet maža išrinktų.” Minių minios kovoja fron
tuose, bet tik eilę pagerbia šykštūs pasižymėjimo
ženklai. Daugelis pasileidžia lenktynių takais,
bet tik pirmasis vadinamas laimėtoju.
Ir vėl Gavėnia.
Seniau, būdavo, aptildavo
dainos, nebyliai smuikas, armonika ir būgnas
kantriai laukdavo Velykinių Varpų. Pasninkas
turėjo gilesnę, auklėjančią, grūdinančiai drausmi
nančią prasmę. Šiandien, kai filmų kaspinai
lygiu vikrumu sukasi kiekvieną dieną, kai daina
skamba pagal nuotaiką, o radijas — pagal
reikalą, ar verta kartoti, kad.
Ir vėl Gavėnia. Tegu pavargusi mintis pailsi.
Tegu kropšti širdis perverčia netolimos praeities
suglamžytus protokolus. Tegu kasdienybe apsi
nešusi sąžinė pasižiūri į Gyvojo Vandens Upę,
tekančią iš Dievo Širdies. Tegu nenusigąsta savo
susenusio veido. Tiesa, praeitis — nebe mūsų.
O kieno ateitis? Trumpas dabarties kaspinėlis
vyniojasi prieš mūsų paraudusias akis. Todėl
maža išrinktųjų, kad dauguma gyvena praeiti
mi, didįjį gyvenimo klausimo sprendimą atide
dami ateičiai, kuri niekada neateina, nes miršta
ma tik vieną kartą.
Ir vėl Gavėnia. Vienintelė proga atsiteisti už
savo skolas, už savo juodas, piktas, saldžias
nuodėmes, už visa bloga, padaryta Dievui ir
artimui. Bent vieną klaidą pataisykime. Bent
vieną charakterio aštrią briauną nuplaukime.
Bent vieną kartą tikrai nuoširdžiai pasimelskime. Tada diena įgis turinį, mintis — svorį,
širdis — kūrybingą, įkvepiančią malonę.
Ir
Velykos bus šventė, bet ne išsipagiriojimas.
Ir vėl Gavėnia.
Ir vėl Kryžiaus kruvinas
stiebas. Ir Vinys. O dangus juodas, kaip naktis.
Bet ištikimos rankos jau laiko varpų virves.
Gavėnios prasmė ir Kryžiaus tikslas yra Velykų
KARALIAČIUS ŠIANDIEN
Prisikėlimas. Atgaila seka puolimą. Liūdnai
rimta įžanga yra pagrindas Didžiajam Džiaugs
Rytprūsiai, lietuviams gerai pažįstamas kraštas mo Finalui. Mums reikia keltis, nes bus maža
po to kai 1945 X—17 oficialiai prijungti prie išrinktu.
T. Bruno Markaitis, S.J
sovietu Rusijos, anot vieno vokiško laikraščio,
tapo beveik nebepasiekiamas kraštas. Neperma
toma užuolaida dengia ši kraštą po jo užėmimo. instinktyviai pagreitina žingsnius, kad greičiau
Ne
Rusu — lenku siena, kuri ši kraštą skiria yra dingtų iš sargybiniu stebimojo akiračio.
daugelis laimingųjų, kuriems po „patikrinimo”
labai stipriai saugoma.
Karaliaučius, savo laiku buvęs Rytprusiu teko iš ju išeit, pasakoja, jog pagrindinis išėjimas
didmiestis, dabar vadinamas „Kaliningradu,” veda vingiuotu keliu, nepermatoma tvora ap
aukščiausiojo sovieto įsakymu tapo Sovietu tvertas ir saugomas sargybiniu grandines su
Sąjungos vakaruose tvirtovė. Beveik 80% su parengtais šaut kulkosvaidžiais.
griautas miestas, tapo visiškai susovietintas —
Ottokar bažnyčia paversta kinu. Visur matyti
surusintas. Rusiškoji miesto valdyba pastaty dideli Stalino paveikslai ir transparentai.
dino apie 8.000 namu. Teatrai, kinai, viešbu
Visos slėptuvės atnaujinamos. įlankos kran
čiai ir didelio masto valstybines krautuvės re tuose įtaisyta V-ginklu stotys.
prezentuoja miestą.
Karaliaučius, anksčiau 375.000 gyventoju mies
Karaliaučių su Maskva jungia dvi traukiniu
tas,
dabar skaičiuoja 100.000 gyventoju, ir tai
linijos. Viena ju eina pro Tilžę, kuri šiandie
tik
rusu.
Vokiečiu visiškai nematyti.
vadinama „Sovietsk”. atroji per Isrutę (Čiornagorsk).
Miesto apylinkes nebeatpažįstamos.
Ištisi
Priešais šiaurinę geležinkelio stoti, buvusiuose kaimai dingo. Tik apie pusę visos dirbamos
teismo rūmuose yra Rytprusiu MVD (buv. žemes naudojama kolchozams. Kita — dirvo
NKVD) būstine. Praeiviai pro juos praeidami nuoja.

VAIDOKLIŠKOS ŠVIESOS
Min-Min šviesos ir panašūs reiškiniai, kurie
Australijos krūmuotų vietovių gyventojams teikia
tiek daug temų kalboms bei ginčams, mane
domina, nes ir aš esu panašų dalyką matęs.
Prieš keletą metų teko būti Kvinslande. Keliau
damas per tą kraštą, nakvynei buvau sustojęs
apie 40 mylių nuo St. Lawrence, vieno seno
vyro trobelėj. Jo svarbiausias užsiėmimas buvo
ožkų ganymas, bet kokią naudą jis iš jų turėjo,
taip toli nuo gyvenamų vietų būdamas, nega
lėčiau pasakyti.
Mes sėdėjome prie besibaigiančio degti laužo
ir gėrėjomės atvėsusiu, po labai karštos dienos,
nakties oru.
Mano žvilgsnį patraukė staiga
krūmuose pasirodžiusi šviesa. Iš pradžių atrodė,
kad kažkas ten žiburiu mojavo, bet netrukus
šviesa padidėjo ir pradėjo ore šokinėti. Ji artėjo
ir rodėsi kokių 50 yardų atstu.
— Žiūrėk, — parodė senas vyras, — tai yra
taip vadinama Min-Min šviesa, savo rūšies
šmėkla.
— Nesu prietaringas, — šypterėjau. — Šmėkla
turi būti sugauta. Pažiūrėsiu, kas gi ten iš tik
rųjų yra.
Pakilau ir nuskubėjau šviesos linkui.
— Stok, kur eini, kvaily! — stabdė senis.
— Ten, kur šviesa šoka, yra kiaura bala.
Nugarmėsi skradžiai, kelis šimtus pėdų.
Nekreipdamas dėmesio įspėjimams, pasileidau
į tamsą. Priartėjau prie paslaptingos šviesos,
galimas dalykas kokia dvidešimt yardų. Šviesa
tebešokonėjo apie 7 ar 8 pėdas virš žemės pa
viršiaus ir atrodė, kaip didžiulis šviesus kamuo
lys. Staiga jis slysterėjo į šalį ir slankiojo žemės
paviršium, kaip šmėkla. Tačiau senio teigimas,

kad keistoji šviesa laikosi virš bedugnio raisto,
nepasitvirtino.
Žiūrėdamas šviesą pastebėjau, kad ji kuriam
laikui priartėja, tarsi gundydama mane prie jos
artėti, tai vėl nutolsta. Pagaliau šoktelėjo į tolį
ir dingo iš akiračio, tarsi būtų į kiaurymę pras
megusi.
Galvodamas apie mįslingą reiškinį grįžau prie
ugniakuro.
Senis pasakė, kad šviesa visada
pasirodo, kai kas svetimas atvyksta.
— Kas gi tai yra? — paklausiau.
Jis papurtė galvą. Iš to supratau, kad jis tiki
vietos padavimu, kad ji yra nužudyto ir į raistą
nuskandinto žmogaus dvasia,- kuri savo pasi
rodymu, vilioja kitus į panašią bėdą. Nemė
ginau šito padavimo griauti; buvau per daug
stipriai mįslingo reiškinio paveiktas.
Kitoje Kvinslando dalyje panašių Šviesų pa
sirodymas laikomas pranašingu ženklu tokios
pranašystės, kuri nieko gero nelemia.
Daž
niausia tokie reiškiniai laikomi kaip nelaimių
pranokėjai. Tačiau kaip bežiūrėtum, bet moksliš
kai šio reiškinio išaiškinto neturime.
Šitie keisti reiškiniai dažnai pastebimi neto
liese senų lūšnų, buvusių užvažiavimo namų,
prie nuošalaus Winton-Boula kelio, plačioje
nemedingoje plokštumoje. Netoliese yra kelių
vyrų kapai. Vyrai buvo iš pasalų užpulti, už
mušti, apiplėšti ir slapta pakasti, o jų pinigai
degtinės mėgėjų užvažiavimo namuose pragerti.
Dešimtys panašių namų yra Kvinslande, kurie
turi blogą vardą. Daugelis įvairių žmonių ten
buvo nužudyta ir apiplėšta, o jų sunkiai už
dirbtas uždarbis tuose namuose pragertas.
Prieš keletą metų vieną naktį grįžo raitas
namo dienines pareigas atlikęs valdininkas,
Prijojęs buvusių užvažiavimo namų griuvėsius
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BRITANIJOS LIETUVIS

LIETUVIAI SVETUR
Kova su komunistais Amerikoje vis labiau ryš
kėja. JAV lietuviai uoliai demaskuoja Maskvos
bernus, nežiūrint kokiais vardais jie besidangstytu. I Baltimorę buvo atvykęs žinomas Brook
lyn© kulturbolševikas, dantų gydytojas Petrikas.
Jis ruošėsi ten mitingą nulaikyti.
Draugai ir
salę buvo parengę, bet prieš mitingą naujakuriai
išdalino atvykusiems lapelius: „Lietuviai saugo
kitės komunistu”. Mitingas neįvyko. Svetainės
valdytojai, patyrę, kad apgaulės budu salė buvo
išnuomota komunistams, naturė ateityje jos nebenuomoti neaiškiems rengėjams.
Lietuviu dainininku: V. Jonuškaitės, VI. Iva
nausko, Lietuvos Operos solistu ir pianisto A.
Mrozinsko konzertai ivyks visoje eilėje Kanados
miestu. Koncertus organizuoja Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis.
Kryžiai, viena populiariausiu tremtyje išėjusiu
knygų, verčiama i anglu kalba. Verčia M. C.
Starkus, studijuojąs Kalifornijos universitete an
glu literatūrą. Knygą išlei „Lietuviu Dienos”
laikraščio leidėjas.
„Lietuviu Dienos” naujas iliustruotas lietuvių
laikraštis pradėjo eiti Kalifornijoj. Redaguoja
J. Vitenas, leidžia Z. Skirius. Jis turi nuosavą
spaustuvę ir, be laikraščio, žada dar dvi lietu
viškas knygas per metus atspausdinti.
Australijos lietuviu sporto vadovu paskirtas
žinomas sportininkas Leonas Baltūnas.
V. Sudargas Australijoje, Melbourne atidarė
portfeliu dirbtuvę. Jo gaminiai yra gražesni ir
geresni, kaip senesniųjų dirbtuvių, dėl to turi
pasisekimą.
Apie ICO lietuviu Buenos Aires priemiesty pirko
žemes sklypus ir statosi namus.
16.CC0 lietuviu pernai iš tremties atvyko i
JAV. Balfo pirmininkas ta proga pastebi, kad
tokios dideles musu tautiečiu masės perkėlimas
ir įkurdinimas yra nepaprastai didelis įvykis
lietuviu tautos istorijoje.
Vykdant ši darbą,
Balfui teko įtempti visas jėgas. Vien per Balfo
ištaigą yra sudaryta 25.996 lietuviu tremtiniams
darbo ir buto garantijos ir užvestos dėl emi
gracijos bylos.
Dabar eigoje yra apie 6.700
asmenų garantijos.
Neturinčiu visai garantijų
lietuviu, kurie, pagal emigracijos įstatymus
tiktu emigrouti, yra apie 3.000. Iš viso įvairiose
Europos stovyklose lietuviu tremtiniu priskaitoma apie 13.000.
Daugelis ju visai negalės
išvykti dėl emigracijos įstatymais nustatytu
taisyklių. Tai bus daugiausia seneliai, ligonys,
invalidai, našlės su mažais vaikais. Tokiu ne
laimingu lietuviu bus apie 4.000.
Atvykę i JAV tremtiniai, vos patys ištrukę iš
skurdaus gyvenimo, dažnai dar kovodami su
isikurimo sunkumais, per paskutinius 6 mėn.
sudarė 7.000 asmenų darbo ir buto garantijas.
Balfo pirm, tiki, kad šiais metais bus sudarytos
ir likusiems' 3.000 lietuviu, galinčiu emigruoti,
darbo ir buto garantijos.

Nauja Prancūzijos Lietuviu Šalpos draugijos
valdyba. Sausio 15 d. Paryžiuje ivyko gausus
dr-jos nariu susirinkimas, kuriam pirmininkavo
pulk. Lanskaronskis ir ministeris Turauskas,
o sekretoriavo Kazys Brazauskas.
Svarstyta
metinė dr-jos veiklos apyskaita ir bėgamieji
reikalai.
Naujon valdybon išrinkta: O. Bačkienė, Tėvas Pečkys, inž. Stankevičius, Pr. Dulevičius ir inž. Juozas Bulota.
pastebėjo beslankiojant šviesų kamuolį. Sustab
dęs arklį stebėjo, kaip kamuolys paviršiumi
slankioja.
Kamuolys tai pašokdavo aukščiau
nuo žemės, tai nusileisdavo, artėdavo, tai vėl
tolėdavo. Valdininkas reginio buvo stipriai pa
veiktas, bet laikėsi tos vietos, kurioj sustojo ir
negalvojo apie kokius nors žygius šviesųjį ka
muolį iš arčiau patyrinėti.
Taip begalvojant,
kamuolys vingiuodamas į šalis, nuosekliai pra
dėjo link raitelio artėti. Ir kada jis priartėjo
taip arti, kad balno kilpų geležys pradėjo blizgėti,
valdininką apėmė išgąstis. Plaukai pastiro, per
visą kūną lakstė šiurpas, kaip skruzdžių pulkai,
o žiaunos nesidavė suspaudžiamos ir taip drebėjo,
kad dantys kaleno. Norėjo pentinus paspausti
ir joti toliau, bet pajuto, kad kojos kabojo,
kaip suakmenėjusios ir nesidavė pajudinamos.
Bandė pavadį truktelėti, bet ir ranka nejudėjo.
Bejėgiška būklė neilgai truko. Arklys, pamatęs,
kad šviesos kamuolys dar arčiau slenka, šoko
pirmyn ir pasileido kiek tik įkabindamas, šuo
liais kurti. Sustojo jis tik Boulą pasiekęs, prie
policijos namų, bet vietoje krito negyvas.
Kuomet mirtinai persigandęs valdininkas pa
pasakojo policininkui apie įvykį, policininkas
palaikė nevykusiu juoku.
— Žiūrėk, — kalbėjo valdininkas, — mano
arklys dėl ko gi krito.
— Užvatei arklį ir dabar pasakoji „šviesias
istorijas” norėdamas savo baimę pateisinti.
Ilgainiui šis atsitikimas virto pramoginiu pa
sakojimu taikant ką nors pašiepti, o pats valdi
ninkas, dėl pašiepiančių kalbų tiesiog netuitjo
vietos. Jis priverstas buvo dangintis į tolimiau
sią vietą, kurios kalbos apie jo žygį nebuvo
pasiekusios.
Ir vis tik, vėliau toje vietoje keistą šviesą matė
daugiau žmonių.
Vienas šoferis, pravažiuoda-

LIETUVIU

SPAUDA

REIKŠMINGI AMERIKOS LIETUVIU
VISUOMENININKO LINKĖJIMAI
Naujorko lietuviai suruošė išvystkančiam Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos šefui ministeriui
St. Lozoraičiui išleistuves.
Atsisveikinant su
ministeriu, ilgą kalbą pasakė nenuilstamas Nau
jorko lietuvių visuomenininkas J. Sagys.
Jis
palinkėjo:
„Dirbdami atsakingą darbą, nepavarkite ’ ir
nepalūžkite kovoje už Lietuvos laisvę. O mes,
lietuviai amerikiečiai, kartu su dabartine jaunąja
karta, žengdami petys į petį, visada būsime
jūsų ištikimi talkininkai. Šiandien mes esame
lyg tas nykštukas Dovydas prieš žiaurųjį Gali
jotą — rusiškąjį imperializmą. Bet mes, nors ir
maži, tačiau mūsų pusėje tiesa, badanti visiems
akis, tad mūsų laimėjimas yra tikras”.

AKTUALIAUSIOJI TEMA
Taip užvardintam straipsnyje Kanados lie
tuviu „Nepriklausoma Lietuva” svarsto Vil
niaus ir Mažosios Lietuvos reikalus.
„Vilniaus reikalas lietuviu tautoje visuomet
buvo degamai gyvas. Ne atsitiktinai Maironis
įtaigojo: O Vilniaus neužmiršk, lietuvi.
Ly
giai taip reiktu įtaigoti ir Mažąją Lietuvą. Jos
klausimas taip jau degamai gyvas, ypač pasku
tiniaisiais laikais. Tačiau nematyti jokiu reiš
kiniu, jokiu veiksniu, kad taip iš tikrųjų butu.
Kai pažvelgi tiesiai i reikalą nejauku darosi,
kokie mes neapdairus, nepa'slaugus, nenumatą
ir kas ypač skaudu — nesuprantą šio didžio
tautai reikalo.
„Mes šaltai žiūrime, veik nieko neveikiame ir
net ten, kur nors pro forma, kaip Vlike, galė
tume, bent oficialiai pareikšti savo tvirtą nusi
statymą, mes, kokie nesupratingi, spiriamės net
Mažosios Lietuvos atstovo, kuris simbolizuotu
Mažosios Lietuvos amžiną susijungimą su Di
džiąja Lietuva, neisileidžiame.
Juk tai tiesiog
savižudybe.
„Anksčiau, kai Vlikas buvo, kaip buvo tvirti
nama, partijų lyg ir kokia arena, tai bent fana
tiškuosius nesusipratėlius galima buvo suprasti,
bet dabar, kada jis redukuotas ligi minimumo,
partiškumas jau neturėtu turėti nei savo šešėlio.
Ir Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas
turėtu atsistoti greta Vii ko pirmininko.
Jeigu
mes tai nepadarysime greičiausiu laiku, mus
prakeiks istorija, radusi mus fanatiškais neišma
nėliais.
„Atsiminkime tiktai Mažosios Lietuvos šūki:
„Viena giminė, viena kalba, viena žemė ir viena
valdžia”.

KEISTOKA
Taip užvardintame straipsnyje Amerikos lie
tuviu laikraštis „Amerika” kelia partiniu lyderiu
pareiškimu nuoseklumo klausimą.
„Chicagos „Naujienos” daug kartu yra pabrėžusios reikalą užmiršti šiuo momentu visus
buvusius lietuviu tarpusavio ginčus ir nekelti
nauju ginču. Ypatingai buvo užakcentuota tai
Dr. K. Griniaus žodžiais — suteikime vieni ki
tiems amnestiją.
„Tai butu puiku, jeigu šitie pasiūlymai ir pa
sižadėjimai butu vykdomi pirmoje vietoje pačiu
siūlytojų. Bet kai to paties laikraščio skiltyse
randi tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, 17 gruo
džio minėjimas, ir panašus dalykai, tai pasi
junti, kad „Naujienos” tik kitiems tą užmirši
mą siūlo, bet ne sau. Tai keistoka”.

TIK
PARAŠYSIU

TAU

MOT ERIMS

MARGĄ

LAIŠKELI

Pasklydus mums po pasaulį, nemaža laiko
reikalauja laiškų rašymas. Laiškai tapo saitaskurio dėka Amerikon ar Australijon išvykę
draugai nesijaučia visai atskirti.
Taigi, ture,
tume kiekvienam laiškui sukaupti visą savo
dėmesį, kad kiekvieną laiško sakinį suraitytame
kuo dailiau, kad kiekvieną mintį išreikštume
kuo aiškiau. Tegu nesijaučia žmogus, gavęs
nekantriai lauktą laiškelį, lyg būtų nusivylęs, ar
nieko įdomaus neradęs.
Turėkime nuosavą, nuolatinę, vis tą pačią
popierio spalvą, kad gavėjas iš pirmo pažvelgimo
į voką žinotų, kas rašo.
Kai sėdam rašyti, įsivaizduokime, jog tas,
kuriam rašoma, priešais stovi ir su juo kalba
mės. Nuoseklias ir rimtas kalbas palikime vy
rams. Moterų kalba, dažnai, plepėjimu vadina
ma, dėl to nevengkime plepėjimo ir laiške. Ra
šykime laisvai ką matėm, ką girdėjom, ką gal
vojam. Laiškas-ne disertacija, didelės tvarkos,
nei rimto minčių dėstymo nereikalingas. Prie
šingai, galima šokinėti nuo vienos minties prie
kitos, nuo vieno vaizdelio prie kito. Netęskime
ilgai vienos temos. Tokį laišką bus nuobodu
skaityti. Juk tiek yra dalykų, kurie plunksną,
kaip botagu, pirmyn varo: savo ar kitų nuo
taikos bei sveikata, vakar ir užvakar matytos
ir girdėtos smulkmenos, bendri prisiminimai,
visos, žaibu pro galvą pralekiančios mintys,
kambario ar buto aprašymas, bendras gyvenamo
krašto apibūdinimas, pyrago receptas, pažiūros
į gyvenimą, žinios apie bendrus pažįstamus,
šilta ar šalta, bloga ar gera, ir dar, ir dar. Sten
kimės kiekvieną smulkmeną vaizdžiai apibū
dinti, kiekvieną pasikalbėjimą perduoti, kiek ga
lima, gyviau, nebijodamos vartoti tiesioginės
kalbos formos.
Rašykime įprasta, kasdienine kalba, nevengdamos paprastų žodžių, nei atskirų garsų pavaizda
vimo. Nesipešant su gramatika ir sintakse, sklan
dus ir aiškūs sakiniai drauge turi būti ir tikslus
rašančiojo gyvos kalbos • vaizdas, kad skaitant ausyse skambėtų rašiusiojo balsas.

Parašyti gyvą, įdomų ir spalvingą laišką —
tai visų darbų pats moteriškiausias, vyrams ne
pamėgdžiojamas. Vyrų laiškai, dažniausia, rimti
ir... nuobodūs.
Moters laiškas, lyg byrančio
sidabro skambėjimas, rieda, juda, žėri... Mar
kizė de Sevigne, kurios laiškai dar ir dabar
tebelaikomi puikiausiu šios rūšies rašto pavyz
džiu, pasakė, jog rašydama paleidžianti plunks
nas vadeles, ir niekad negalvojanti, ką rašys.
Na, o dabar, šokim visos laiškus rašyti. J. Se.

ŠVIESIOSIOS MOTERYS
DVI SESERYS

Ar žinojai, kad mūsų literatūroje yra vienas
gražiausių seseriško sugyvenimo pavyzdžių. Tai
nepaprastas atsitikimas, kai dvi seserys, abi
ištekėjusios, gyvendamos kiekviena savo šeimai,
rašydamos kiekviena atskirai, leidžia savo veika
lus tuo pačiu vardu, autoriaus atsakomybę teprisiimdama viena jų. Paslaptis taip puikiai
buvo laikoma, kad paaiškėjo tik vyresniąja!
seseriai mirus, kai antroji, — lygtol be autoriaus
vardo buvusi — išleido knygą savo vardu.
Tarp jų buvo penkių metų amžiaus skirtumas.
Išlepintos, romantiškoje aplinkoje, smunkančio
dvaro rėmuose, jos augo, svajojo, skaitė, mo
kėsi rankdarbių, muzikos.
Dvaras galutinai
nusigyveno, abi ištekėjo, susidūrė su visais ma
mas tą vietą, pastebėjo šalia kelio kadrilį šo terialinio gyvenimo sunkumais, ir kiekviena
kantį šviesos kamuolį.
skirtingai į tai reagavo.
Vyresniajai vargai
— Aha, — pasakė jis, — tai tu, skaistuoli, išvystė karštą pisipriešinimo ugnį, antrajai —
pergąsdinai mūsų aukštai gerbiamą pareigūną. tylią, ramią rezignaciją. Ilgai gyveno jos toli
Palauk.
viena nuo kitos, kieviena savo vargais besirūpin
Tačiau šviesus kamuolys nelaukė. Jis beveik dama. Vyresnioji, gabi, išmintinga, ėmėsi lite
tam pačiam atstume laikėsi prieš automobilį ir ratūros, lietuviško atbudimo veiklos, dirbo,
dar vingius savo kely išdarinėjo, tarsi kliūčių į rašė, netrukus susidarė geros rašytojos vardą.
lankstėsi, nors vieta buvo lygi; nei akmenų, nei Jau spėjate kaip pasirašinėdavo — Lazdynų
Pelėda. Kuomet vėliau atsikraustė abi į vieną
medžių nebuvo, ir bėgo šalia kelio.
miestą
— Vilnių, pradėjo kalbinti seserį prisi
— Pažiūrėsim, — pasakė šoferis, kas ką
Marija, jaunesnioji, silpniau
pralenks: — ir paleido automobilį 40 mylių dėti prie darbo.
greičiu. Tačiau šviesusis kamuolys nesidavė pri mokėdama lietuvių kalbą, naudojosi sesers pa
vejamas.
Po dešimties minučių šviesa staiga
dingo.
— Aha, — ištarė šoferis, paskiau, sako, jam
pasidarė gėda. Rodėsi, kad visa tai buvo lyg
sapnas. Tačiau įtempti nervai, stiprus įspūdis
ir skaitliuko rodomas pravažiuotas 20 mylių
kelias buvo faktai, kurie sapnuotų istorijų ne
patvirtina.
Šoferio istorija, nors ir greit paplito, bet jau
nebuvo pajuokai naudojama.

Vienas kasyklų vyresnysis, kuris į šiuos reiški
nius žiūri ne vien smalsumo ar pramogos atžvil
giu, aiškino, kad panašios judančios šviesos yra
pastebimos ne tik prie Boula kelio. Jos ne re
tenybė ir kapinėse. Jis mano, kad iš pūvančių
lavonų kilusios dujos yra saulės spindulių pa
degtos, iš lėto dega ir oro judinamos slankioja
netoliese iškilimo vietos, kol sudega. Jos šviečia
ir dieną, bet dėl skaidrios saulės šviesos jų šviesa
nematoma. Paprastai, klajojančios šviesos ma
tomos tik vakarais tarp 9 vai. ir pusiaunakčio
ir tik vasaros mėnesiais.
(Bus daugiau)

■ -

Spintos^lentynose popieriui pritvirtinti netinka
adatėlės.
Geriau tinka popierio kraštus pri
klijuoti permatomo popierio klijuota juostele,
kurią, prireikus, lengva nuimti, o nuėmus ir
pėdsaku nepalieka.
tarimais, arba net tiesiai- duodavo jai savo len
kiškai rašytus, bet lietuviškos dvasios, kurinius
versti. Prie dalinimosi slapivardžiu privedė jas
vien materialiniai sunkumai, nes jau žinomu
vardu išleisti kuriniai susilaukdavo didesnio kri
tikos susidomėjimo. Pamažu Sofija vis daugiau
įtraukė Mariją į lietuvišką veiklą, į galą abi
dirbo lygiomis. Sofijai mirus, Marija, pagaliau,
buvo priversta atidengti jų didžiąją paslaptį.
Sofija, be abejonės, stovi aukščiau už Mariją
literatūrinės vertės atžvilgiu ir dėlto pratę esam
tą slapivardį jai vienai skirti. Bet yra faktas,
kad abi seserys buvo tiek subendrėjusios, jog
ir dabar negalime kai kurių kurinių tikrąjį auto
rių įspėti. Jas abi įrašome auksinėmis raidėmis
į didžiųjų tautos žadintojų eiles.
J.

ŽUVU PATIEKALAI
Paimti sutrupintos duonos minkštimo, šmuli
kiai kapoto svogūno ir kepti mergarine koeparuduos. Tuomet užpilti 1/2 litro verdančio
obuolių vyno (angį, „cider”) ir į tą sunką sudėti
gan smulkiai supiaustytos žuvies gabaliukus.
10 minučių virti ant mažos ugnies, paskui, kuo
met sunka iš dalies bus nuvirus, užtrupinti ant
žuvies, su miltais ir žiupsniu - kapotų petruškų
sutrintą šaukštą margarino.
Kiek pakepinus,
duoti karštą į stalą neišimant iš indo kuriame
buvo verdama.
Pakepinti nesupiaustytą žuvį kokia 10 min.,
paskiau užpilti ją verdančiu baltu vynu, pusiau
praskiestą vandeniu. To skysčio turi būti daug,
apie 2 litrai, nes jis greit nuverda. Pridėti pi
pirų, druskos, gvazdikėlių.
Virti 15 minučių.
Paskiau nupilti sunką ir iš jos padaryti paprastą
su miltais ir margarinu padažą, paskutiniu mo
mentu užbaltinti jį grietine ir pienu.
Užpilti
padažą ant karštai laikytos žuvies. Galima val
gyti tuoj, galima ir krosnyje visą patiekalą dar
užkepti.

Lietuvišką šeimą sukūrusius,
Nottingham© skyr. narį
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STOŠKUTĘ ANELĘ
sveikiname ir linkime daug laimės bendra
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“ENGINEERING
OPPORTUNITIES“
FREE 176-PAGE BOOK.
This
interesting
guide
to
successful careers in engineering describes the widest range
of Home-Study courses in all
branches
of
Mechanical,
Electrical, Civil, Aeronautical,
Automobile, Radio" and Tele
vision Engineering, Building,
Plastics, Timber Technology,
Forestry, Mining, Draughts
manship etc., and explains
the easiest and quickest way
to become technically qualified
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Dr. Jonas Balys. Istoriniai padavimai. Chicago,
1949 m. Lietuviu Kataliku Draugijos leidinys
Nr 1. 101 pusi., daugiaspalviai viršeliai.
Didžiųjų žmonių, o ypač didžiųjų rašytoju
gyvenimo aprašymuose, kalbant apie ju vaikys
tes, kūdikystes dienas, dažnai nemaža vietos
skiriama tai itakai, kuri buvo jiems, ju talentui
padaryta pasakojant senus padavimus, pasakas.
Valdovai, praeities pilys, gražios puotos, o
ypač karžygiški žygiai, taurus pasielgimas — tai
vis gyva idomi medžiaga vaiko vaizduotei auk
lėti, tėvynės meilei kelti, savigarbai ugdyti.
O vaikas, dažnai net iki ikirumo prašo pasako
ti dar kartą ir dar kartą išgirstą pasaką.
Net didžiausi padaužos, labiausia neklusnus,
atsieit užmirštą tėvu ar vyresniu pamokymus,
tuojau aprimsta ir laukia, kad tik pasakotu, o
vėliau, savo mažytėse galvutėse atkuria tuos
vaizdus, juos sapnuoja ir net kelioms dienoms
praėjus, vaikai — užuomaršos — atsimena kas
jiems buvo papasakota, arba kad tokią ir tokią
dieną arba tokio ir tokio atsilankymo proga,
žadėta nauju dalyku papasakoti.
Kiek stebėjau aplinką, tai atrodo, kad žmo
gaus kūrybingumas priklauso to, ką gera, gra
žaus ar kilnaus išgirdo vaikystėje.
Kartais tie pasakojimai, pasakos turi lemia
mos itakos net tauriniam apsisprendimui. Taip,
ačiū nežinomai auklei O. Milosz — Milašius jau
tėvu kalbos nemokėjęs, tapo ne tik vienas di
džiausiu poetu, bet ir vienas didžiausiu lietuviu.
Kultūringose tautose šitą, nepaprastą, vaiku
troškimą patenkina taip vadinama vaiku lite
ratūra, pilna, kaip ir pasakos, medžiagos, apie
didvyrius, karalius, gražias kunigaikštytes.
Dabar, tremtyje, dažnos motinos skundžiasi,
kad jos neturinčios laiko pasakas sekti. Išaiški
nus, kad vaikui gana 10 minučių ir kad tai nėra
tuščias laiko, gaišinimas, dažna atsako — nemo
ku, kas tikrumoje slepia kitą tiesą — nežinau
pasakų.
Štai, pagaliau, susilaukėm Dr. Jono Balio —
Istoriniu padavimu. Nekalbėsiu apie mokslinę
arba literatūrinę šito darbo vertę, tik pasidžiaug
ti tenka, kad tai vienintelis tikras musu folk
loro žinovas parašė ši veikalą.
O ko ten tik nėra, ir deganti žemė, kurią tik
pastatyta bažnyčia užgesina, ir sukilimai, švedu
išvijimas, raganų plakimas, paskendę miestai,
pilys, bažnyčios
ir varpai, užburtos pilys ir
piliakalniai, net keliaują ežerai, arba kaip kalnai
vandeniu pavirto.
Nieko netrūksta.
Kiekvienas dalykėlis trumpas vos kelios eilu
tės, vadinasi daugu daugiausia trys minutes
skaitymo ir pridėjus daug paaiškinimu ypač
pažįstamos aplinkos pavaizdavimą gautųsi gra
žiausios pasakos ar padavimai ne tik kilnina
vaiko sąmonę, bet ir konkrečiai perkelia vaiko
mintis i ten, kur viskas mums taip miela ir brangu.
Šis, taip svarbus musu tautos auklėjimui to
melis, kurio 83 puslapiuose telpa devyniasde
šimt penki padavimai ir daug idomiu fotografijų
pravartu tėvams įsigyti. Eiliniams skaitytojams
kaina 1,25 dol. Lietuviškos knygos rėmėjams
75 amerikoniški centai.
Viršelis tikrai puikus.
Dr. J. Deveike

VASARIO 19 D. 4 VAL. PO PIETŲ WESTMINSTERIO KATEDROS SALĖJE
RUOŠIAMAS VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS.
BUS MINISTERIO BALUČIO
SVEIKINIMAS IR MENINĖ DALIS.
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI
ATSILANKYTI.

KINGTONO CAMPES LIETUVIAI
Herefordshire, Valijos pašonėje ir Cambriano
kalnu slėnyje, yra nedidelis Kington miestelis.
Be skambaus vardo, jis niekuo nepasižymi.
Plikos kalnu viršūnes ir siauras, sraunus kalnu
upeliukas, didelio grožio miesteliui neteikia.
Svarbiausia, kuo Kingtonas žymus, tai tuo,
kad šalia jo driekiasi nemaža barakinio (ne ba
roko) stiliaus pastatu, kurie visi kartu vadinasi
Kington camp. Šiam campe prieš keletą metu
gyveno dėdės Šamo kariai, iš kur darydavo ne
paprastas super expedicijas Europon, norėdami
ten sunaikinti fašizmą ir ant jo griuvėsiu atsta
tyti modernias demokratijas.
Šiuo metu šiame campe gyvename mes —
savanoriai darbininkai iš Europos.
Mus čia
tvarko šalies armijos majoras ir apie trisdešimts
kariu su keliais seržantais.
Neturime jokiu
reikalu su manageriais arba įvairiais velferiais.
Veik visi esame patenkinti, nes turime lengvą
ir malonu darbą ir . gauname beveik tris svarus
grynais algos i savaitę. Čia musu gyvena net
dešimt tautybių, viso apie pora šimtu, pradedant
bratku ir baigiant žemaičiu nuo Kretingos.
Lietuviu esame šeši. Su kitais baltais apie 15
žmonių. Sugyvename gerai. Tik neturime są
lygų kokiai nors veiklai pareikšti.
Spaudos
gauname ir domimės ja.
Bet del to mes čia turime ir labai svarbu darbą:
rinkti buvusiuose dėdės Šamo kareiviu poligenuose, t.y. Cambriano kalnuose, išmėtytas
konservu dėžutes, įvairias sagutes, nors ret
karčiais randama ir kokia sutrūnijusi mina, kuri
jau ne kartą buvo kalnuose besiganančios aveles
kliudyta ir nesprogo. O mes, kaip geri tos rū
šies specai, jas labai sumaniai likviduojame.
O triušiu gaudymo atžvilgiu tai turbut visoje
karalystėje neatsiras mums konkurentu.
Turbut atsimename dar dainos žodžius: —
Prie juros aukštaičiai, prie juros žemaičiai...
Bet tėvynėje mes ją dainuodavome, kada vykda
vome ekskursijomis i savo pajūri, norėdami pa
matyti jurą, pajusti jos galią ir pasisemti jėgų.
Šiandieną iš Kington camp vykstame, gal
kiek patogesniais autobusais ir ne tėviškės ža
liomis lygumomis, bet vingiuotu Cambriano
kalnu plentu ir ne pramogai. Važinėjame kas
dieną, laukiame ketvirtadienio ir pradedame vėl
savaitę iš naujo.
Mums tos keliones patinka ir suteikia malo
numu bei įvairumo.
L. Ko.

nėtas vyras, peržvelgęs įstatus suabejojo, saky
damas, kad ar ne per daug bus Anglijos lie
tuviams organizacijų. Jis pažymėjo, kad DBL
Sąjunga dar sunkiai verčiasi, „BL” tik galus
šiap taip su galais sumezga. Ar negeriau būtų
visas pastangas dėti tvirtai pastatyti „BL” ir
Lietuviu Namams įsigyti.
Tuomet buvęs di
rektorius pradėjo jam aiškinti, kad dėl lietu
viškos spaudos nesą ko sielotis, nes jis jos nes
kaito, kasdieną perkąs pora angliškų laikraščių
ir jam pilnai užtenką. Tuomet kaimo vyrukas,
tokio akiplėšiškumo iš kantrybės išvestas, pa
reiškė; aš tamstai jokių partijų nepadėsiu steigti,
nes aš tik vieną partiją, tai Lietuvą pripažįstu,
kuriai viską ir atiduosiu.
Buvęs direktorius
susigriebęs sako, „aš tik tarp kitko šį reikalą
priminiau”.
Ryšium su šiuo atsitikimu kyla klausimas:
ko siekia minėtas „direktorius”, pasišaudamas
socialistinį jaunimą organizuoti?
Man rodos,
tokius ponus, kuriems nerūpi lietuviški reikalai
ir spauda, reiktų pasiųsti kitur pasidarbuoti,
bet ne lietuviško jaunimo suvedžioti. Žiūrint
iš jų taktikos atrodo, kad tokiems ponams lie
tuviškas jaunimas tik tiek rūpi, kiek jis gali
būti panaudotas jų asmeninei katjerai. J. M-kis

Alsagerio šeimų stovyklos lietuvių mokyklos
mokinių grupė, po vaidinimo, įvykusio per Tris
Karalius prie eglutės stovyklos salėje.
Vaikų
šventės programa buvo įvairi. Ją atliko ne vieni
mokyklos mokiniai, bet ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai.
Šventės programą parengė ir
vaidintojų drabužėlius parūpino mokytoja B.
Jacevičienė. Mokykla įsteigta p. O. Kairiūkštienės pastangomis, jos yra blobojama ir remiama.
P. O. Kairiūkštienės ir kun. Steponaičio parama
ir vaikų šventė buvo suruošta.

Vasario 19 d. bus Vasario 16 minėjimas; pra
sideda 12 vai. pamaldomis St. Ann’s Church.
17 vai. St. Mary’s Parish Hall, East Parade
bus paskaita-montažas, deklamacijos, choras,
tautiniai šokiai ir scenos vaizdeliai.
MIRGA MARGA IŠ JORKSH1RES
Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti.
Tarp Bradford ir Keighley, po vedybų žmona DBLS Bradfordo skyriaur valdyba
•
*
*
praarde savo mergystes palto apikakles siūlę,
išeme iš ten gražią sumelę penkiasvariu banknotu
DBLS-gos Nottinghamo skyr. vasario 18 d.
ir tarė savo mylimam vyrui: „Še pumpuriuk, 5 vai. p.p. Nottinghame Sycamore Rd. Schools
mano dvieju metu Anglijoj uždarbis”.
Lietu (lietuvių klubo patalpose) ruošia didžiulį Vasario
viška porele labai laimingai ir gražiai gyvena, 16 — tos minėjimą su plačia menine programa,
bet vyras del viso pikto patikrino visu žmonos kurią išpildys choras „Rūta” ir tautinių šokių
drabužiu siūles.
grupė. Be to bus suvaidinta „Paslaptingoj zo
*
#
*
noj’’.Kviečiame Nottinghamo ir apylinkės lietuvius
Bradforde, Halifaxe, Binghley, Keighley ir gausiai dalyvauti.
aplink apsinaminančiu lietuviu skaičius kas kart
Minėjimo vieta iš miesto centro pasiekiama
vis didėja.
Brauklys Baltaragis aut. Nr 31 iki Sycamore Rd. sustojimo.

91-93, Charterhouse Street, London, E.C.l.
Telefonai: VALDYBOS — CLE 5877, SIUNTINIŲ SKYRIAUS — BER 3281.
VISŲ MŪSŲ 26 PARDUOTUVIŲ
ADRESAI NURODYTI TELEFONŲ
KNYGOJE L—R 3815 PSL

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIU SKYRIUS

±

pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliams patarnauti.
SIUNTINIŲ Į UŽSIENĮ NES1UNČIAMA

::

RAUGINTŲ KOPŪSTŲ apie 45 kg. (100 svarų) statinė,
su persiuntimu £3.0.0
RŪKYTI GAMINIAI:
Palendvicinė dešra
. 1 svaras 7/6
Keptos silkės padaže.......... 16 unc.
1/8
Lietuviška
”J
f_l
Keptos ”
su pamidor.... 16 ”
” 6/—
1/9
“1
Krokuvinė
”
Britiški kiperiai, rūk., dė
”
6/6
Vengriška
”
1
žėse ..............................
12
1/6
”
6/—
Sausa, kaimiška dešra
1
Portugališkos sardinės plokš
”
5/6
Prancūziška
1
čios ir vyniotos ...
2
10 d
”
5/6
Belgiška
1
”
4/—
SRIUBOS
Kiaulienos mėsos ”
1
”
3/6
Škotų
kruopinė
............
16
1/Lašiniai paprik. I rūš.
1
”
3/6
Angliška pamid. sriuba
16
10 d
Lašiniai paprik. II rūš.
1
”
2/6
Angliška pamid. sriuba su
Paštetinė, rūkyta dešra
1
”
1/5
darž......................
8d
16
Kruopinė
1
”
1/4
Austrai, pamid. sriuba
16
1/Kiaulių kojos, nevirtos
1
” 10 penų
„Rico” koncentr. vištien. .
1/GRYBAI IR DARŽOVĖS
Makaronai pamid. sunkoje
10d
16
Džiovinti grybai I rūš.
. 1 unc.
2/9
Džiovinti ”
II ”
ĮVAIRŪS:
. 1
2/6
Džiovinti ”
III ”
. 1
2/3
Grynas austrai, medus............ 16
1/9
Olandiški raug. kopūstai
30
”
Šokolad. kremas pyragaičiams 16
1/11
1/6
„Swell” džiov. daržovės
10 d
Šokolad. kremas pyragaičiams 8
10 d
Kornišonai (10-12 vienetų) 15
Saldyti taukai (kepsniams)... 16
1/6
2/Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit už sakomus
dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderį.
Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažesnė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti persiun
timo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo išlaidas
firma pamoka.
Rašykite:_ angliškai, vokiškai, lenkiškai arba rusiškai. Reikalaukite kainaraščių.

FULL SUTTON STOVYKLA

ŠIĄ SAVAITĘ GALIME PASIŪLYTI
NATŪRALIAI

Labai sumažėjo gyventoju skaičius. Tik len
gva darbą dirbti galintieji buvo iškilnoti i dir
bančiųjų stovyklas po visą Angliją, kad tokiu
budu, arčiau pramones centru būdami, lengviau
susirastu tinkamą darbą. Pasiliko laukią eiles
grižti i Vokietiją, chroniški ligoniai ir šiaip ypatihgon padetin pakliuvę. Iš darbo grįžtantieji
tuo tarpu priimami tik tokie, kuriems vietine
Darbo M-ja negali surasti darbo ar patalpų
gyventi. Atvažiavę patys, be vietines D. M.-jos
pažymėjimo, nepriimami, jiems tenka grižti
atgal.
Maloniai praleidome Kalėdas, esame dėkingi
Savickui, Šukaitienei ir Gleveckui už puikiu
bendru Kučiu surengimą. Džiaugėsi ir vaikai
Kalėdų Senelio apdovanoti.
Tačiau buvo ir
tokiu, kuriuos mamyte neleido.
Rengiamės Vasario 16 minėjimui.
J.P.

„VEIKĖJAS”
Londone, vienam lietuvių šeimyniniam po
būvyje įvyko toks atsitikimas.
Svečių tarpe
buvo vienas asmuo, sako buvęs Lietuvoj banko
direktorius. Buvęs direktorius pradėjo teirautis
iš kaimo kilusį vyrą, kuris gyvena žemės ūkio
darbininkų hostelyje, ar daug ten esą žmonių.
Sužinojęs, kad nemažai, kreipėsi į jį piršdamas
jam padėti įkurti ten socialistinio jaunimo sky
rių, ir įteikė pastarajam pluoštą socialistinio
jaunimo organizacijos įstatų ir instrukcijų. Mi-

RIZIKA IR NUSIVYLIMAS

Lyg ir suklykė kas juroj,
Lyg ir pasigirdo...
O pavojuj nepadėti
Gali tik beširdis.

Taip, vanduo kažką prarijo,
O aplink — nė dvasios.
Rizikuoja Adomėnas
Musu gerbiamasis.

Neria! Taip tik drąsus vyrai
Pasielgti gali.
Jis už tai kadaise gavo
Raštą ir medali.

Butu nieko sau panele,
Bet... Supraskit patys,
Kaip nustebo Adomėnas,
Uodegą pamatęs...

PRAN EŠIMAI
DEL ATLYGINIMO KACETUOSE
KALINTIEMS
Dėl atlyginimo nacių kacetuose kalintiems
asmenims nėra bendro įstatymo visai vak. Vo
kietijai. Pancūzų zonoj iki šiol nėra tokio įsta
tymo, o Britų zonoje iŠ to įstatymo galios
išskirti DP stovyklose gyveną tremtiniai. Ame
rikiečių zonoje esančios vokiečių sritys priėmė
įstatymą, palankų ir tremtiniams.
Atlyginimą
galės gauti ir DP, gyvenę 1947 m. 1.1. ameri
kiečių zonoje.
Pretenzijas reikia pareikšti už
pildant 20 blankų, kurie gaunami paskirose
sričių skriaudos atitaisymo įstaigose (Landesamt fuer Wiedergutmachung: Bavarijos — Dr.
Filip Auerbach, Muenchen, Arcis Str. 7; Wuertemberg-Baden — Dr. Kuester, Justizministerium,
Stuttgart; Hesseno — Dr. Eckstein, Innereministerium, Wiesbaden).
Už blankus reikia
sumokėti po 1 DM. LAR b PK sąjunga suin
teresuotiems lietuviams pataria susitarti su
Vokietijoje gyvenančiais advokatais, kurie pagal
duotus įgaliojimus ir galės reikalauti atlyginimo.
Sąjunga nurodo šių advokatų adresus: D.r. K F.
Reuss, Munchen, Wein Str. 8, Dr. Tadeusz
Zgainski, Munchen 13, Mosacherstr. 11. Pasi
rinktam advokatui pasiųsti laišką, kad atsiųstų
įgaliojimui reikalingą blanką, kurį reiks pasi
rašyti notaro akivaizdoje.
Dėl atlyginimo visi pareiškimai turi būti
įteikti iki š. m. kovo 31 dienos.

Nepriklausomybės šventės minėjimas Manchesteryje ruošiamas vasario 18 d., šeštadienį,
Churnet St. Public Hali (vienas sustojimas to
liau už senojo Liet. Klubo; važiuoti autobusais
17, 17x, 63). Pradžia 5 vai. Iškilmingojo akto
metu Dr. Kuzminskas skaitys paskaitą. Dainuos
du chorai, bus šokami tautiniai šokiai it t.t.
Po programos šokiai. Įėjimas 2.6. šil.

— i
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BRITANIJOS
-LIETUVIS “

NAUJIENOS

Amerikos spauda straipsnius apie šią bylą
deda pirmuose puslapiuose, didesnėmis ant
raštėmis, negu dėjo pranešimus apie Trumano
sprendimą gaminti vandenilio bombą.
Sunku šiandien numatyti, kokių vaisių gali
atnešti ši byla JAV ir D. Britanijos bendradar
biavimui atominių tyrimų srityje, tačiau jau
dabar informuotieji Vašingtono sluogsniai tvirti
na, kad Dr. Fuchso suėmimas praktiškai už
baigė Amerikos ir D. Britanijos pasitarimus
dėl pasidalinimo informacijomis apie atominės
bombos gaminimo būdus.
Dar vienas kibiras vandens į Sovietišką ma
lūną.
STALINAS I TEISMĄ
Ryšium su arogantišku Sovietų reikalavimu
nukreiptu į JAV, D. Britaniją ir Komunistinę
Kiniją, kad Japonijos imperatorius ir keturi
japonų generolai būtų teisiami tarptautinio tri
bunolo, karo nusikaltėliams teisti prokuroras,
Joseph B. Keenan, pareiškė, kad „Generalisi
mus Stalinas, ne Japonijos imperatorius, turi
būti teisiamas, kaip sąmokslininkas prieš pa
saulio taiką”.
Šis Amerikos prokuroro pareiškimas yra
įdomus, kaip viešosios JAV opinijos dalinis
balsas, parodąs, jog supratimas apie Stalino ir
jo padėjėjų nusikaltimus žmonijai, ne visiems
amerikiečiams yra svetimas.
Oficialūs Vakarų sluogsniai šį Sovietų žygį
kaip ir inscenizuotą neseniai Chabarovske bylą,
kurios metu tariamai buvo įrašyta, jog japonai
buvo pasirengę vykdyti bakterinį karą prieš
Sovietų Sąjungą, laiko dūmine uždanga tikslu
nukreipti pasaulio opinijos dėmesį nuo kelių
šimtų tūkstančių japonų belaisvių Sovietų Sąungoj, kurie dar ligi šiol nepaleisti.
G. Pužas

Čekoslovakijoje mažiau iškasta anglies. Ko
munistai kaltina angliakasius, kad jie dažnai
neateina į darbą.
Pernai mažiau žmonių iš D. Britanijos emi
gravo į Kanadą. Užpernai atvyko 46.000 britų,
o pernai — tik 22.000.
Trys vokietes, Perlebergo, sovietų zonoj,
ligoninės tarnautojos, pripaišė rytinės Vokietijos
prezidentui Preckui nusvirusius ūsus. Teismas
pripažino, kad pripieštieji ūsai panėši į Stalino
ūsus, ir dėl to piešėjas nubaudė nuo pusantro
iki dviejų metų kalėtu
Prancūzu studentas Poitiers ryžosi išmėginti
naujus, pajauninančius vaistus.
Kralikus tie
vaistai neblogai jaunino.
Šiaurinėj Turkijoje, apie Erzerumą, buvo
smarkus žemės drebėjimas. 20 žmonių žuvo ir
ne maža sužeista.
Sportininkai žino, kiek rūpesčio sudaro tik
Švedija priims 150 džiova sergančių D.P. iš
Vokietijos.
Kelionės išlaidas pamokės IRO. slus rungtynių pradmės (starto) ir baigmės
Amerikos darbo Federacijos vadovybė apkaltino (finišo) laiko matavimas. JAV-ėse dabar vy
Rusiją žydų persekiojimu. Savo rašte ji sako, kstančiose slidžių pirmenybėse yra vartojamas
kad Kremlius tęsia Hitlerio antisemitinę politiką paveikslėly matomas laiko aparatas. Elektrinio
pištalieto pradmės šūvis paleidžia ne tik bėgikus,
ir siekia išnaikinti žydus rytų Europoje.
Bulgarijoje, po paskutinio valymo, visuose bet ir laikrodį, kuris sustabdomas irgi auto
vadovaujamose valdinėse vietose atsidūrė 500 matiškai bėgikui nutraukus baigmės juostą.
Maskvoje perauklėtų komunistų.
Izraelio vyriausybe nutarė pastatyti šiaurinėje
valstybės dalyje uostą, ten, kur bibliniais laikais
buvo filistinų uostas.
{Tęsinys iš 1 puslapio)
Neseniai Maskvoje paskelbtas Stalino laiškas,
Faktas, kad Kremlius pripažino Ho Či Mincho
rašytas prieš 20 metų M. Gorkiui. Tam laiške „vyriausybę” yra dar ir todėl įdomus, kad
Stalinas rašo: „nesame priešingi bet kuriam kitais panašiais atvejais Sovietai taip nesielgė:
karui, o tik imperialistiniam”.
Maskva nebuvo pripažinusi kitąsyk Markoso
Keturiu valstybių: Amerikos, Kanados, D. paskelbtos komunistinės Graikijos „vyriausy
Britanijos ir Olandijos jūros laivynų manevrai bės”.
Ho Či Mincho komunistiniai daliniai
bus kovo mėn. Karaibų jūroje.
nėra užėmę nei didesnio Indokinijos ploto, nei
Du Lenkijos laivai iš Gdynės gabeno į Abisi žymesnės vietovės. Jie laikosi kalnuose ir vykdo
niją ginklus ir mumijas, o iš ten sužeistus graikų partizaninio pobūdžio veiksmus.
(Tęsinys iš 1 puslapio)
kare partizanus.
Visas šis transportas buvo
Todėl galima prileisti du galimumus: arba
atliekamas slaptai. Vieno laivo gaisras ilgam Sovietai todėl pripažino Ho Či Minchą, kad „PENKTOJI KOLONA” PRIEŠ ATOMINĘ
sutrikdęs slaptą transportą.
BOMBĄ
tikisi jį greitai laimėsiant ir užimsiant visą Indo
Amerikos gubernatorius Vokietijai Me. Cloy kiniją, arba, palaikydami ilgesnį laiką karo ži
Jei iškilusi Anglijoje Dr. Fuchso afera mažaii
pasiūlė vak. Vokietijos vyriausybei susirūpinti dinį Indokinijoj, jie nori laikyti Prancūziją ilgam
jaudina Europą, tai Amerikoje ji sukėlė tikrą
pabėgėlių ir bedarbių klausimo sprendimu.
įveltą į kolonialinio pobūdžio karą ir tuo būdu aliarmą ir Vašingtoną verčia perkainoti visą
D. Britanijos Maitinimo Ministerija atsakyda ją ir karine ir politine prasme silpninti.
atominės paslapties vertingumą, kuriuo iki
ma smulkiųjų pirklių organizacijai pareiškė, kad
Pirmasis atvejis neatrodo labai įtikinąs, nes šiam laikui taip amerikiečiai didžiavosi, many
maisto racionavimas negalės būti panaikintas. Ho Či Mincho situacija, net ir Komunistinės
dami, kad tuo būdu jie savo rankose. laiko pa
Racionavimą palaikyt reikalauja nepakankami Kinijos pagelbos atveju neatrodo tokia, kad jis
saulio valdymo raktus.
maisto ištekliai sandėliuose.
galėtų greitu laiku laimėti. Todėl įtikinamesnė
Tikrumoje mus, europiečius, panašūs įvykiai
Gilze, Olandijoje, vienoje vaistinėje pelės būtų antroji tezė: Prancūzija Europos žemyne
nestebina.
Pastarasis karas parodė, kad net
pasidarė lizdą ir vedė peliukus toje dėžėje, kur yra svarbiausia Atlanto Pakto grandis, vyriau
pačiose viršūnėse buvę žmonės tarnaudavo
sukrauta pelėms naikinti nuodai.
sias žemyno karo pajėgų šaltinis. Silpnindami priešui. Ar vokiečių žvalgybos viršininkas ad
Neseniai rytu Vokietijoje buvo išleista 22 Prancūziją, Sovietai silpnina ir visą Atlanto
mirolas Canaris nedirbo prieš Hitlerį? Ar kitas
tomai Lenino raštų. Dabar komunistinė spauda Paktą.
Pridūrus dar didžiulį komunistinės vokiečių generolas nebuvo Intelligence Service
pakėlė erzelį, kad Lenino raštuose esą daug propagandos spaudimą į Prancūzijos darbininkus
agentas?
trockizmo.
priešintis ginklų bei kariuomenės siuntimui į
Tai rodo, kad šiandien paslaptys yra sunkiai
Nedarbas Amerikoje didėja.
Sausio mėn. Indokiniją bei sabotuoti Amerikos Prancūzijai išsaugomos ir priešui pasiseka praeiti pro visas
bedarbių skaičius arti milijono padidėjo. Dabar siunčiamos karinės medžiagos iškrovimą — užtvaras.
JAV yra 4.480.000 bedarbių.
vaizdas darosi dar aiškesnis.
Tai dar kartą rodo, kad pavojingiausiu ginklu
Atomines energijos gamyklos ir kiti svarbūs
Ryšium su Trumano sprendimu ir Sovieti yra ne atominė ar vandenilio bomba, bet penktoji
Amerikos fabrikai bus labai griežtai saugoti. nėmis provokacijomis bei jų politine ofensyva kolona, kuri gali prasiveržti pro visas paslaptis.
Jų apsaugai bus panaudota net artilerija.
Atominės bombos panaudojimas yra ribotas.
žymus prancūzų žurnalistas J. J. Servan Schrei
Amerikoje išmėginta mažas raketinis sviedinys, ber Paryžiaus dienraštyje „Le Monde” pas Ji galės būti panaudota tik atominiame kare,
kuris galės būti paleistas ir iš lekiančio lėktuvo. kelbė įdomų straipsnį pavadintą — „Ar Rusija bet ne paprastame. Atominė bomba yra tik
Amerikos senatorius Tydingsas, ryšium su turi bijoti?”
karui nulemti ginklas. Ne daugiau.
naujos bombos gaminimo pradžia, pasiūlė su
Priešingai penktoji kolona, tokia, kokia su
Įdomesnės šio straipsnio tezes, kaip iliustra
šaukti pasaulinę nusiginklavimo konferenciją ir ciją
nupasakotiems
įvykiams,
pateikiame. organizuota vakarų Europoje, su slaptais Kopaieškoti kelių visuotinam nusiginklavimui.
„Štai, — rašo jis, — keistas paradoksas. 1950 minformo agentais, partijos nariais ir simpa
Rusai uždraudė Berlyne gyvenančiom rusėm m. pradžioje JAV galybė yra triuškinanti. Jų tizuojančiais yra lankstesnis ir pavojingesnis
vilkėti šilkinius marškinius ir dėvėti nylonines karinis arsenalas gali arba netrukus bus pajėgus ginklas kasdieninėje kovoje.
Per šią koloną
kojines.
per keletą valandų sunaikinti viso kontinento sovietai gali sabotuoti Europos ekonomiką,
D. Britanija, JAV ir Kanada pripažino Bao Dai visus miestus.
Jų pramonės galybė yra, gal* organizuoti streikus, išgauti kariškas paslaptis ir
valdžią Vietname (Indokinijoj).
būt, dar impozantiškesnė... O Sovietai drauge kelti nerimą. Iš tų neramumų atominė bomba
Iš Cuxhafeno pranešama, kad nežinomas su savo satelitais traktuoja tą milžinišką galybę neišlaisvins.
Vyt. Arūnas
lėktuvas apšaudė vokiečių žvejų laivą prie Helgo- taip, lyg tai būtų Kolumbija ar Peru. Nematyt
lando salos. Prieš savaitę šeši vokiečių žvejų nei baimės, nei pagarbos, nei diplomatinio
SKAUTIŠKUOJU KELIU
laivai buvo panašiu būdu iš oro užpulti.
mandagumo, nei pastangų gauti ūkinę pagelbą.
Lenkija, Vengrija ir Rumunija pripažino ko Rusija nesibijo, nes vandenilio bomba nėra
Artėja Vasario 16-ji. Visi skautų vienetai ar
munistų vadą Ho Či Minhą, kaip teisėtą Indo- šaltojo karo ginklas. Rusijai nėra reikalo kreipti
pavieniai skautai mini šią brangią mums šventę
kinijos vyriausybę.
dėmesio į tą bombą, sudarant esamų jėgų santy ar iškilmingose sueigose, ar gerais darbais.
Saaro krašto delegacija atvyko į Paryžių de kio apyskaitą, tol, kol šaltasis karas neims ar
Jeigu kur nebūtų kam, Vasario 16-tos minėjimo
ryboms. Saaro kraštas siekia glaudesnio bendra tėti prie galo”. Toliau autorius paaiškina, kad
suruošti, skautai imasi iniciatyvos ir tokius
darbiavimo su Prancūzija ir nesipriešina išnuo- Sov. S-ga tol nesibijos jokių bombų, kol JAV minėjimus ruošia.
muot prancūzams anglies kasyklas 50 metų. nesiryš tikram karui. O tokio JAV sprendimo
*
♦
♦
Vilniaus radijas paskelbė, kad pakeičiami kai galimumas esąs mažai tikėtinas.
Daugelis mūsų tautiečių guli džiovininkų ar
Sprendžiant iš esamų JAV vidaus ir užsienio kitose ligoninėse, kai kurie jų, gal būt visų už
kurie baudžiamojo statuto straipsniai dėl baus
mių pragriežtinimo.
Oficialiai panaikintoji politikos faktų, sunku su straipsnio autoriaus miršti. Sese ir Broli, ar ne tavo pareiga lankyti
mirties bausmė vėl grąžinama. Praktiškai šis išvedžiojimais nesutikti.
juos, šelpti juos kuo gali, ir daryti visą, kas
statuto pakeitimas neturi reikšmės, nes visokios
palengvintų jų gyvenimą.
ATOMINIU
PASLAPČIŲ
IŠDAVIMO
BYLA
bausmės už geležinės uždangos nėra jokių teisi
♦
*
♦
D. BRITANIJOJ
nių normų saistomos ir dėl to enkavedistai jas
Ar jau užsiprenumeravai „Skautą”, vienintelį
laisvai taiko.
Atominės energijos tyrimo įmonių Hill Side PLSS-gos laikraštį, leidžiamą Kanadoje?
Gedvilą ir Bučas, Vilniaus universiteto rekto vedėjo pavaduotojas, Dr. Klaus Emil Julius
Prenumeratos kaina metams 12 š., pusei metų
rius, nuvežė Stalinui dovanas, kurios buvo nu Fuchs, suimtas ir apkaltintas pagal valstybinių 7 š. „Skauto” atstovas Anglijoje psktn. K.
pirktos atskaičius iš darbininkų ir tarnautojų paslapčių saugojimo įstatymą.
Vaitkevičius, 55, Byron Str., Derby.
kelių dienų uždarbį.
Jis kaltinamas 1945 m. ir 1947 m. perdavęs
PADĖKA
Saugumo ministeriu Lietuvos aukščiausioji ta nežinomam asmeniui atominių tyrimų infor
ryba patvirtinusi Kapralovą. Jis yra rusas en macijas, kurios tiesiogiai ar tarpiniai galėjo būti
Nottinghamo choro „Rūtos” vadovui p. Unkavedistas ir jau pernai Maskvos bus o atsiųstas naudingos priešui.
tuliui ir choristams sušelpus mane materialiai,
ir tas pareigas ėjo be jokio tarybos patvirtinimo.
Ši žinia sukėlė didžiulį susijaudinimą Amerikos tariu širdingiausią lietuviŠKą ačiū.
Suomijos prezidentu perrinktas ikišiolinis jos spaudoje ir oficialiuose Vašingtono sluogsniuose.
O. Siaurienė
prezidentas Pasikivis. Iš 300 balsų jis gavo 172
* Vakarų Vokietijos finansų ministerija pra
„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia —
neša, kad ir toliau bus tikrinami iš užsienio gau
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., ‘ London, W.2.
tieji laiškai ir ieškoma juose užsienio pinigų
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi r ne
bei kitų vertybių.
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. B t uni
* Maskvos spauda džiūgauja gavusi tarybi
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
nės Lietuvos valdovų Sniečkaus ir kitų niekšų
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilute arba jos vieta — 1 šilingas. ADRi SO
telegramą, kad Lietuvos kolchozai virš plano
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
apiplėšti 1.121.000 pūdų grūdu, kurie prieš laiką
esą pasiųsta į Maskvą.
Printed by: M. Caplin <6 Co. Press Ltd. 15, Dunbeved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel.: THO 2727

SAVAITĖS ĮVYKIAI

KREMLIAUS GRIEŽTIEJI
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1950 m. vasario 10 d.

Iguana — Pietų Amerikos didžiulis driežasNežiūrint baisios išvaizdos ir didumo (siekia
5 pėdų ilgio) yra ramus ir nepavojingas gyvis.
Minta žolėmis ir vabzdžiais. Australijos iguana
turi nepaprastą ir zoologų sunkiai išaiškinamą
ypatybę; susijaudinusi ar supykusi staigiai švirkščia iš akių plonytę kraujo čiurkšlę. Prieštva
ninė pabaisa iguandomas, kurio griaučiai buvo
aptikti Belgijoje ir Anglijoje, turėję didelį pana
šumą šių dienų iguanai, tik žinoma, skyrėsi
savo didumu — jo ilgis viršijo 30 pėdų. Paveik
slėly matyti Ramiojo vandenyno Galapago salų
iguana.
Jos ten gyvena pakraščio miškuose,
minta jūros žolėmis, kurias randa jūros dugne
atoslūgio metu.

KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
Kl. Iliustracijos pagyvina ir paįvairina laik
raštį.
Gaila, kad tik mažai lietuviškų būna.
Kodėl nededate daugiau lietuviškų, kaip už
sieninių? Pav. seniau vien lietuviškos iliustra
cijos buvo dedamos. M.Ž.
Ats. Lietuviškų iliustracijų iš viso nedaug
gali būti, nes iliustracija turi vaizduoti bėgamąjį
gyvenimą. Jei, kartais, mūsų parengimus kai kas
ir fotografuoja, bet tinkamų spaudai nuotraukų
mažai pateikia. Dėl to, kad tai daro mėgėjai.
Iž viso spaudai tinkamos nuotraukos padarymas
ne pigiai kainuoja, o dar brangiau atsieina jos
panaudojimas, nes reikia dirbti klišę. O tokie
dalykai čia brangūs, mažiausia, apie svarą kaš
tuoja viena klišė. Taigi, nei temų lietuviškom
iliustracijom, nei visokių galimybių jas spaudai
panaudoti, daug neturim. Nedaug jų turi net
ir senosios lietuvių kolonijos.
O dėl to, kad seniau „B. L.” buvo daugiau
lietuviškų iliustracijų, tektų pasakyti, kad jos
buvo senos, Lietuvoje darytos, atvyrutėm, al
bumams ar kitiems leidiniams panaudotos.
Aktualumo prasme jos senas dalykas. Be to
tos iliustracijos buvo kieno nors nuosavybė:
autorių ar leidėjų. Todėl be jų leidimo negalima
ir naudotis, priešingai gali įvykti nemalonūs ir
brangiai kaštuotini padariniai.
Taigi, buvusi
praktika nepasektina.
Kitos iliustracijos, kurios „B. L.” naudojamos,
rya pigios, nes gaunamos panašia tvarka, kaip
ir laikraštinės žinios.

SMULKŪS SKELBIMAI
Leg. Kutkevičius Valerijonas, S.P.54224 par
BPM 405, T.O.E. Indochina, ieško giminių ir
pažįstamų iš Kėdainių apylinkės.
Ieškau gyvenimą draugės. 30-36 m. ūkininkėsgeros šeimininkės. Rašyti skubiai: Jurgis Kreg
ždė, 152 Robin Hood Chase, Nottingham.

4o metų amžiaus našlys, amatininkas, vedybų
tikslu nori susipažinti su 35-38 metų lietuvaite.
Rašyti: J.A. 19. 4 mt. Barak 24 d. YMCA Hos
tel, Sudeley, Winchcombe, Glos.

Noriu susirašinėti su lietuvaitėmis, gyvenan
čiomis Anglijoj, vedybų tikslu. Esu 26 m. am
žiaus. S. Rūkas, 4 Gerrard St., Hamilton, On
tario, Canada.
Užgavėnių proga nuoširdžiai pasijuoksite, ska
niai privalgysite blynų ir atsigersite skanaus
alučio atsilankę į ruošiamą vakarą Bradforde,
Green Lane School, Green Lane, vasario 18 d.
18 vai.
♦
*
*
Londono Sporto ir Soc. Klubas ruošia Užga
vėnių balių su šokiais vas. 18 d. 8 vai. Įėjimas
nariams dovanai, svečiams 1/6. Klubas: 345a,
Victoria Park Road., E. 9.
VISAI PRITRŪKOM „B. Lietuvio” 3 num.
Gerb. skaitytojus, kurie nesudarineja komplektu,
perskaičius tą numeri, prašome mums atsiusti.
Iš anksto dėkojame.
JUOKAI
Valdininkas, ištyręs prašymą duoti leidimą
automobili valdyti, nustebęs prašytoją klausia:
— Tamstai jau 110 metu?
Prašytojas: — Taip.
Valdininkas: — Ką Tamsta darei, kad tokio
senyvo amžiaus sulaukei?
Prašytojas: — Nekalbėjau žmonėms nieku.

