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RUSIJA NETRUKUS GALES 
UŽPULTI AMERIKĄ

JAV aviacijos viršininko pavaduotojas gen.
Fairchildas įspėjo kongresą, kad Rusija netrukus 
bus pasiruošusi tiek, kad galės atominiais ginklais 
užpulti Ameriką. Jis reikalavo, kad Amerikos 
priešlėktuvinė apsauga kiek galima greičiau 
būtų parengta budėti dieną ir naktį. Jis nurodė 
kad Rusijos Amerikos karas gali pasireikšti 
intensyviu atominiu bombardavimu. Gen. 
Puttas pažymėjo, kad aviacija prileidžia gali
mybę, jog netolimoj ateity ikišioliniai kariniai 
lėktuvai išskirus naikintuvo tipo lėktuvus, bus 
pakeisti vairuojamais sviediniais.

ČEKOSLOVAKIJOJE DIDELIS 
VALYMAS

Neseniai paaiškėjo, kad Čekoslovakijoje būta 
didelio „valymo”, panašaus, kokie kartojasi 
Rusijoje. Suimta daug aukštų pareigūnų ir 
įžymių komunistų. Min. pirmininko kance
liarijos viršininkas M. Reimanas nusižudęs, 
kaip vėliau paaiškėjo, labai keistu būdu. Pa
šalintas ir „Rude Pravo”, svarbiausio komu
nistų partijos laikraščio, redaktorius Novy, čekų 
komunizmo ideologas. Jis apkaltintas vakarų 
valstybėms šnipinėjimu. Čekoslovakijos prezi
dentas Gottvaldas neseniai apie tą valymą pa
sakė, kad Čekoslovakijoje buvo besusidaranti 
opozicija, kuri norėjusi padaryti perversmą ir 
nueiti Tito pėdomis.

VISUR PADIDĖJO NEDARBAS
Tarptautinis Statistikos Biuras, kuriam duo

menis teikia 20 vakarų valstybių, skelbia, kad 
pernai nedarbas, palyginus su užpereitaisiais 
metais, buvo didesnis. Iš 20 valstybių, tik Azi
joje, Australijoje, Švedijoje ir N. Zelandijoje 
nedarbas buvo mažesnis, o visur kitur — pa
didėjęs. Padidėjimo atžvilgiu pirmoje vietoje 
buvo Italija, antroj — vak. Vokietija, toliau 
JAVj D. Britanija ir kitos valstybės.

a SAVAITĖS ĮVYKIAI
STREIKAS PRANCŪZIJOJE

Bidault vyriausybė, atrodo pasmerkta dideliems 
rūpesčiams, kurie, kaip kokios bangos, vieni 
didesni už kitus skalauja ją. Vadinama „ge
nerolų byla”, lietusi Indokinijos saugumo plano 
išdavimą, kuriai tiek daug reikšmės teikta paski
riant parlamento tyrimo komisiją, neįnešė nieko 
naujo ir neaiškumų neišaiškino. Tačiau vadi
namo grupinio sandėrio įstatymo priėmimas 
davė akstiną profesinėms sąjungoms, nuo krikš
čionių iki komunistų, reikalauti 3.000 frankų 
padidinti mėnesinį atlyginimą. Darbdaviai 
sutinka tik 5 % padidinti, arba tik trečdalį kiek 
reikalaujama. Streikų banga prasidėjo metalo 
pramonėje, ir kas būdinga, didžiuliuose nacio
nalizuotuose Renault fabrikuose. Iš ten streikai 
persimetė į kitas pramonės šakas ir į provinciją. 
Tuo tarpu vyksta tvarkingai, tačiau yra pavojus, 
kad komunistai, norėdami padėtį išnaudoti 
savo politiniams tikslams, mėgins streikams 
suteikti kitas formas.

Šį mėnesį pagal Marshalio planą ateina pir-
mieji Amerikos ginklų transportai. Įsitempimas 
dėl atlyginimų sudarys sąlygas komunistams 
vykdyti jų išdirbtą sabotažų planą uostuose. 
Žinoma, Bidault vyriausybės būklė parlamente 
paskutiniu metu sustiprėjo, kai Daladier vado
vaujami radikaliniai socialistai pradėjo ją rem
ti. Tos draugystės pagrindu, be abejonės, yra 
labai rimta būklė.

MARSHALIO PAGALBA 1951 m.
Specialus Amerikos parlamento komitetas 

svarstė Marshalio planu numatytos Vakarų 
Europai pagalbos paskirstymą. Pereitą savaitę 
Achesonas abiejų rūmų sudarytame komitete 
pareiškė, kad jei pagalba nebūtų teikiama, Euro
pos valstybių ekonominis bendradarbiavimas 
sustotų ir laisvieji kraštai pasidalintų kas sau. 
Teikiant Europai pagalbą, turėtų būtį sudarytos 
sąlygos importui iš Europos padidinti. Hoffma- 
nas pasiūlė tiektinos pagalbos paskirstymo 
projektą: Britanijai — 687 mil. svarų, Vakarų 
Vokietijai — 553 mil. ir Prancūzijai — 503 mil. 
6 mil. būtų laikomi atsargoj, jei reiktų paremti 
Europos valstybių atsiskaitymą. „Mes turime 
laimėti šią nuomonių ir simpatijų kovą”, 
pareiškė jis. Vėliau, Parlamento užsienio 
komisijai jis pareiškė, kad Europa galės

MUŠTYNĖS PRANCŪZU PARLAMENTE
(MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO PRANEŠIMAS)

Niekas, turbūt, ir neįsivaizdavo, kad Prancū
zijos parlamente bus prieita iki tokio skandalo, 
koks dabar jau kelintą dieną vyksta ir aiškiai 
rodo, kaip prancūzų komunistai nori diskredi
tuoti parlamento orumą.

Nuo penktadienio vyksta dideli ginčai dėl 
vyriausybės patiekto įstatymo projekto kovai 
su sabotažu, kuris, komunistams pakursčius, 
paskutiniu laiku pradėjo reikštis pramonėje ir 
susisiekime. Komunistai iš pat pirmo posėdžio 
pradėjo kliudyti, kad šis įstatymas nebūtų priim
tas. Keletą kartų teko kviesti į rūmus žandarus, 
kad išskirtų per daug „įkaitusius” atstovus.

Kai parlamentas praeitą penktadienį susirinko 
posėdžio, jau buvo aišku, kad komunistai ruo
šiasi skandalams.

Komunistų atstovai taip pasiskirstė, kad 
stipresnieji, kurie nebijojo muštynių, susėdo į 
pirmuosius suolus, o tokie, kaip Cachin, Duclos 
ir kiti seniai, užėmė galinius suolus.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ ATSTOVUI 
IŠMUŠĖ DANTIS

Spėjant kokia bus audra, parlamentas buvo 
sausakimšai prisikimšęs žmonių: apačioj beveik 
iki vieno sėdėjo visi atstovai, diplomatų tribū
noje matėsi pasiuntinybių stebėtojai, o spaudos 
tribūnoje nebuvo laisvos vietos net stovėti.

Atėję į posėdį neapsivylė. Pamatė spektaklį 
ir išgirdo rečiausių keiksmažodžių. Įdomiau
sias momentas buvo, kai komunistai „smogi
kai”, išėję iš suolų, puolė mušti socialistus, 
krikščionis demokratus (MRP) ir kitus atstovus, 
norinčius priimti įstatymą.

Tikrai buvo baisu žiūrėti, kaip atstovai draskė 
vienas kitam kaklaraiščius, daužė kumščiais 
veidus, vienas kitą sukruvindami, arba kaip 
krikščionių demokratų grupės pirmininką Men- 
thoną parbloškę, keturi komunistai spardė ko
jomis. Jam sukruvino veidą ir išmušė du 

laisvai pirkti iš Amerikos ir kartu skolas mokėti 
tik po 50 metų.

JAV užsienio reikalų ministerija siunčia ko
misiją į Tolimuosius Rytus technikinei ir kitokiai 
pagalbai teikti Pietų-Rytų Azijai pagrindu. 
Vašingtono gimimo dienos proga pasakytoje 
kalboje prezidentas Trumanas išsireiškė, kad 
visos nuniokotos šalys turi patirti laisvės ir de
mokratijos laimėjimus.

NAUJAS RUBLIO PARITETAS

Iki šiol sovietinio rublio paritetas arba pa
dengimas buvo grindžiamas doleriu, bet dabar, 
iš Mąskvos atėjusiomis žiniomis, jo paritetas 
nutarta pakeisti į auksą ir padidinti jo 
kursą.

Dabar rublio paritetas būsiąs 0,222.168 gr. 
aukso. Senuoju kursu 1 doleris buvo lyginamas 
5 rub. 30 kap., o naujuoju — 1 doleris lyginamas 
4 rubliams.

(Tęsinys 6 pusi.)

Britų parlamento rūmai, statyti 1840—50 metais, pagal Sir Charles Barry projektą. Jie įdo
mūs tuo, kad yra išimtis iš bendros taisyklės, kiek tai liečia planą ir stilių. Tai yra milžiniškas 
pastatas, į kurį Parlamento ir Lordų rūmai lyg būtų atsitiktinai patekę. Be minėtų įstaigų, juose 
dar visa eilė kitų įstaigų, bibliotekos, valgyklos, pirmininko bustas ir daugelis salių, skirtų tra
dicinėms iškilmėms. Rūmai išsiskiria laisvu, į viršų kylančios gotikos stiliumi. Du bokštai: 
Viktorijos iš vieno galo ir laikrodžio (Big Ban) iš kito daugiau teikia rūmams didingumo ir 
architektūrinių įspūdžių, kaip pabrėžia tikslą, kuriam yra skirti.

dantis. Atskubėję į pagalbą du atstovai taip 
pat buvo partrenkti.

Tribūnose esanti publika jaudinosi, lyg būtų 
bokso ar imtynių rungtynėse.

Apačioj stalai braškėjo, suolai lūžo ir pir
mininkaująs, nebegalėdamas suvaldyti atstovų, 
paspaudė aliarmo sireną. Publika pirmoj eilėj 
buvo pašalinta iš tribūnos, kad nematytų kaip 
„garbingieji atstovai” mušasi.

REIKĖJO 200 ŽANDARŲ TVARKAI 
ATSTATYTI

Komunistų taktika buvo žinoma: kalbomis, 
koliojimais ir skandalais jie norėjo nutęsti posėdį, 
kad nebūtų prieita prie įstatymo balsavimo.

Susirinkus posėdžio, vėl į tribūną išėjo komu
nistų atstovas Duprat ir dvi valandas kalbėjo 
visokius niekus. Pirmininkas Herriot paprašė 
baigti. Jis atsisakė. Teko vėl posėdį nutraukti. 
Komunistai apstojo tribūną ir nieko arti ne
prileido. Nutarta panaudoti jėgą. Žandarams 
įsakyta išvesti Dupratą iš salės.

Į rūmus pakviesta dar viena žandarų kuopa. 
Stambaus ūgio žandarai, geležiniais šalmais ant 
galvų, bet be šautuvų, pripildė parlamento 
kuluarus.

— Aš esu tautos išrinktas ir tik šautuvų 
durtuvais mane iš čia galėsite išmesti.

Žandarams įsakyta švelniai elgtis, bet komu
nistai patys puolė žandarus, norėdami išprovo
kuoti susirėmimą. Kai kurie komunistai buvo 
velkami iki durų. Vedamos laukan moterys 
komunistės, lakuotais nagais draskė žandarams 
veidus.

Išvedus Dupratą iš tribūnos, po valandos tą 
patį teko kartoti su kitu komunistų atstovu. 
Negana to, per posėdžio pertrauką, Thorezo ir 
Duclos komanduojami komunistai tęsė mušty
nes koridoriuose.

Pagaliau, tarnautojams aptvarkius salę, po
sėdis vėl prasidėjo. Kelios eilės suolų buvo 
sulaužytos.

Ir taip be pertraukos parlamentas posėdžiavo 
•ištisas tris dienas, kol išvargę atstovai nutarė
padaryti pertrauką ir truputį pasilsėti.

Tokią taktiką naudodami komunistai prieši
nasi, kad nebūtų priimtas įstatymas, baudžiąs 
už sabotažą, bet už „geležinės uždangos” yra 
griežtesni įstatymai. Ten už sabotažą baudžiama 
mirties bausme.

Prancūzijoje, kur yra demokratinė santvarka, 
komunistai priešinasi, bet jei turėtų valdžią 
savo rankose, tai pirmieji tokį įstatymą įvestų.

Dabar, neva reikalaudami darbininkams pa
kelti atlyginimą, jie sukėlė beveik generalinį 
streiką Prancūzijoje. Jau trečia savaitė kaip 
streikuoja metalo darbininkai, prie jų prisidėjo 
susisiekimo tarnautojai, ir paskutinėm dienom 
prasidėjo susisiekimo streikas Paryžiuje. Vy
riausybė, kaip ir 1947 metais, sumobilizavo 
sunkvežimius, kad paryžiečiai galėtų į darbą 
nuvykti.

Ir visa tai prasidėjo dėl to, kad komunistai 
nori sukliudyti Amerikos ginklų iškrovimą 
Prancūzijoje ir jų išsiuntimą į Indokiniją, kad 
prancūzų kariai pralaimėtų ten kovą, ir Indo
kinija taptų raudona. V. Arūnas

Ona Kairiūkštienė, žinoma visuomenininke, 
jau sulaukė jubiliejinio amžiaus. Ši proga 
plačiau pažymėta penktajam puslapy.

EMIGRACIJA PALIETE VLIKĄ
Amerikos „Draugas” vasario 11 d. num. 

pateikia žinių apie VLIKą. Pasirodo, dėl emi
gracijos jo sudėtis yra pakitėjusi. Šiuo metu 
VLIKo sudėtis yra tokia:

Pirmininkas prel. M. Krupavičius (Krikščio
nių Demokratų partija) ir nariai — prof. J. 
Brazaitis (Lietuvių Frontas), prof. J. Kamin
skas (Socialdemokratų partija), Dr. P. Karvelis 
(Ūkininkų Sąjunga), V. Vaitiekūnas (Darbo 
Federacija), J. Kavaliūnas (Vienybės Sąjūdis), 
Šidlauskas (Lietuvių Tautinis Sąjūdis), M. Va
liukėnas (Laisvės Kovotojų Sąjunga), V. Sidzi
kauskas (Ūkininkų Partija) ir Bačiulis (Valstie
čių Liaudininkų Sąjunga). Dr. P. Karvelis, M. 
Valiukėnas ir V. Sidzikauskas ruošiasi emigracijai.

Emigracija palietė ir Vykdomosios Tarybos 
sąstatą. Šiuo metu Vykdomąją Tarybą sudaro: 
Prel. M. Krupavičius (pirmininkas), prof. J. 
Brazaitis, prof. J. Kaminskas ir Šidlauskas. 
Valstiečiai liaudininkai savo atstovo į Vykdo
mąją Tarybą dar nepristatė. Kai tik bus paskirtas 
valstiečių liaudininkų atstovas į Vykdomąją 
Tarybą, jis liaudininkus atstovaus ir Vyriau
siajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitete.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS 
D. BRITANIJOJE

Kovo 7 d. į Londoną atvyko Prancūzijos 
prez. p. Auriolis su žmona. Londone jis buvo 
labai iškilmingai sutiktas. Prezidentą atlydėjo 
užsienio reikalų min. Schumanas. Savo viešna
gės metu prezidentas bus karaliaus ir karalienės 
svetys.

GALINGA BOMBA NETINKA 
KARUI

Amerikos mokslininkas Dr. Comptonas, daly
vavęs Japonijoj išmestų atominių bombų gamy
boje, pareiškė, kad Japonijoje numestos bombos 
galėjo būti didesnės ardomosios galios, bet 
atsižvelgiant karinių sluoksnių pageidavimo, jos 
nebuvusios tokios. Dėl vandenilinės bombos 
panaudojimo tikslumo kariniams reikalams jis 
abejoja. Karo tikslas nesiekia krašto gyventojų 
išnaikinimo, bet tik jų pasipriešinimo valią 
palaužti. Siekiama mažesnių sunaikinimų, kad 
užėmus kraštą netektų daug rūpesčių turėti dėl 
sunaikinimų atstatymo.

RUSAI JAU TURI 
VANDENILINES BOMBAS

Žinomas atominių ginklų žinovas K. De 
Courcey, kuris tiksliai nurodė rusų atominio 
sprogdinimo laiką ir vietą 1949 m., dabar skel
bia, kad Rusija jau turi pasigaminusi 3 hidro
genines bombas ir vieną jau išsprogdinusi.

Jis taip pat tvirtina, kad rusų mokslininkai, 
pradedant kovo 3 d., padarys dar 11 atominių 
sprogdinimų. Bet jis nepasakė kas bus sprog
dinama — atominės ar hidrogeninės bombos-

Sprogdinimo vietą jis mano esant Kazachų 
respubliką Azijoje, netoli kinų Sinkiango pro, 
vincijos.
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100 M LENKTYNES AR MARATONO BĖGIMAS
Londono savaitraštis „The Observer” vasario 

26 d. N tepaskelbė straipsnį,k uriame išryškina skir
tumą tarp ChrčHillio minties nedelsihnt užmegsti 
tiesioginius pasikalbėjimus su Stalinu atominės 
kontrolės klausimais ir tarp JAV vairuotojų 
neigiamo tuo klausimu nusistatymo.

„Churchillis, rašo „Observer”, apeliuoja , į 
giliaii įsišakujusį jausmą, kad pavojingo įtempimo 
būklė negali tęstis ilgai ir turi atvesti prie spro
gimo. Gi Kennanas (JAV politikas, ligi šiol 
Amerikos vedamos „komunizmo plėtotės stabdy
mo” politikos autorius) reikalauja mūsų, kad 
įtempimą, pavojų ir netikrumą sutiktume pri
pažinti moralinėmis gyvenimo sąlygomis ilgiems 
metams”.

Straipsnio gale pateikiamas sportinio pobūdžio 
palyginimas i „turime nuspręsti, ar tai, kas šiuo 
metu vyksta, pasaulinėje politikoje, yra 100 mt. 
lenktynės.’ar Maratono bėgimas?”

Peržvelgę ' ir' kiek'įsigilinę į dabarties pasau
linės politikos vyksmą, negalėsime nepripažinti, 
kad minėtame „Observer’io” straipsnyje glūdi 
gana teisingas, paprastai, bet originaliai formu
luotas, esamos politinės būklės apibūdinimas.

Vakariečių politikų pasisakymai, daugumas 
laikraštinių komentarų ir publicistinių pareiškimų 
verčia sutikti su šitokia prielaida: Churchillis, 
siūlydamas kalbėtis su Stalinu, neturįs galvoje 
eiti nuolaidų keliu, gi Trumanas, Achesonas ir 
kt. JAV politikos vairuotojai atmeta tiesioginių 
pasitarimų. su' Sovietais mintį, bijodami, kad 
tokie pasikalbėjimai galėtų atvesti šaltąjį karą 
prie krizės,‘if užkirsti kelią bet kokiai nuolaidų 
politikai. '■ ' .

Iš pažiūros atrodo paradoksiška. Panagri
nėkime, betgi, giliau.

Pastaruoju metu JAV vairuotojai daug kartų 
oficialiai dėstė, kokia yra dabartinė Amerikos 
politika.

Trumpai tuos pareiškimus suvedus, iškyla 
aiški JAV koncepcija — šaltąjį karą tęsti neaprėž
tą laiką. Amerikos Valstybės vyrai savo poli
tiką terma įsitikinimu, kad artimiausiais metais 
Sov. S-ga nepradėsianti karo. Vadinasi, bet 
kurie-‘pasitarimai. su Sovietais reikalingi karo

pavojui nutolinti. Ypatingai gerų rezultatų jie 
visvien neatneštų. Priešingai — nesusitarimas 
padidintų įtempimą.

Churchillio koncepcija remiasi įsitikinimu, 
kad įtempimas ir šaltasis karas negali tęstis 
20—25 metus ir būtina eiti prie greito išspren
dimo. Todėl reikią dar kartą kalbėtis, dar kartą 
įsitikinti, kad susitarti neįmanoma. O tada jau 
eiti aiškiu keliu į greitą išsprendimą.

Tenka prileisti, kad, konservatoriams rinki
mus D. Britanijoj laimėjus, Churchillis bandytų 
savo nusistatymą vykdyti.

Turint galvoje jo didelį populiarumą Amerikoj, 
šaltojo karo šalininkams būtų namaža vargo 
atsilaikyti. Todėl visiškai realu prileisti, kad 
Trumanas ir jo politikos rėmėjai norėjo veikiau 
darbiečių laimėjimo.

Iš dabartinės JAV vairuotojų laikysenos iš
plaukia, jog Amerika tik tada laikys tikslinga 
kalbėtis su Sov. S-ga, kai Vakarų Europos 
kraštai bus pakankamai politiniu, kariniu ir 
ūkiniu atžvilgiais sustiprėję. Atseit, kai 
turės stiprią poziciją pasitarimams vesti.

To taško dar neprieita ir dar užtruks 
laiko ligi jis bus pasiektas.

Turint galvoje, kad D. Britanijos
rezultatai nėra griežti ir D. Britanijos vyriausybė 
neturės pakankamo pagrindo energingiems žy
giams vykdyti, tenka prileisti, kad Vakarų po
litika bent šiais metais bus vykdoma pagal 
amerikietišką koncepciją.

Antra vertus,

Vakarai

nemaža

rinkimų

šaltasis karas tęsis.
esama reiškinių, kurie gali 

suvertinti amerikiečių samprotavimus ir pri
versti juos keisti savo politiką iš pagrindų. Klau
simas, ar Sov. S-gos dabartinių ketinimų bei 
jėgos amerikietiškas įvertinimas yra neklaidingas.

Amerikos laikraščių korespondentai praneša 
iš Maskvos, kad Sov. S-gos pasitikėjimas savo 
galybe yra smarkiai pastaruoju metu išaugęs. 
Esą, Rusijos valdovai yra įsitikinę, jos Sov. 
S-ga dabar yra stipresnė, kaip bet kada nuo 
revoliucijos pradžios, ir kad ji 
„epochinių įvykių išvakarėse”.

Ar „raudonasis sfinksas” tik

dabar esanti

blefuoja ?
G. Pužas

NETYLĖTI
teko dalyvauti apskrities žemės 

Bežiūrinėjant eksponatus už- 
Iš pirmo atsakymo suprato, 

Jis pasiteiravo ar nebusiu 
Paaiškinau, jog ten seniau

MUSU PAREIGA
Neseriiai 

ūkio parodoje,
kalbino anglas, 
kad e'su svetimtautis, 
tik iš' M. stovyklos, 
gyvenau.' Tuomet anglas paklausė ar aš neži
nąs apie 50 belaisvių iškėlimą ir kur jie dabar 
yra.

Nustebau išgirdęs tokį klausimą, nes jau 
daugiau ’ kaip dvieji metai, kaip toj apylinkėj 
belaisvių nėra. Kaip? nustebo anglas. Jis paaiš
kino, kad prieš porą mėnesių jo ūky dirbo vienas 
tos stovyklos vyrų.

Pasirodo,’jis nežino, kad jo darbininkas buvo 
ne belaisvis, bet Europos savanoris darbinin
kas r— arba dipi, kaip daugelis anglų mus vadina.

Dėl ko tas darbininkas bijojo praverti burnos 
ir pasakyti, kad jis ne belaisvis?

Šis atsitikimas kelia klausimą: dėl ko mes 
čia esame? Ar tik tam, kad pavalgytume ir 
apsirengtume? Manau, niekas su tuo nesutiks.

Mūsų broliai ir sesės, likę tėvynėje turi priešą 
ir frontą. Mes čia gyvename ramiai ir negalime 
tiesiai į kovą dėl tėvynės laisvės įsijungti, bet tai 
nemažina mūsų atsakomybės, nei pareigos tė
vynės atžvilgiu.

Būdami visam krašte, po fabrikus, kasyklas, 
ligonines ir žemės ūkius pasklydę, kas dieną 
susitinkame šios žemės savininkus, kurie visuo
met teiraujasi kaip, iš kur ir dėlko mes čia esa
me. Čia ir prasideda mūsų svarbiausioji pareiga. 
Šią pareigą uždeda mums pavergtoji Lietuva. 
Žodžiu, teisingu žodžiu turime skinti kelią į 
tėvynę.

Kiekvienam, kuris teiraujasi apie mus, turime 
nuoširdžiai papasakoti dėl ko čia esame, kodėl 
mes- bėgbmc ir kokią skriaudą daro okupantas 
mūsų1 kraštui. Mes turime įtikinti žmogų, jog 
mūsų priešas yra visų priešas. Net ir tuomet, 
kai niekas neklausia, reikia rasti būdą ir kas 
reikia papasakoti.

Daugeliui atrodo, kad jei gerai nemoki kal
bėti, tai nereikia nė pradėti. Klystų tas, kuris 
taip manytų. Anglas nė kiek nesijuoks jei trūksta
mą žodį pirštais pavaduosi. Svarbu, kad supras 
mintį. Ir jis žinos, jog yra šalis, kuri šiandien 
kenčia žiaurią priespaudą, o jos sūnūs ir dukros 
neša sunkią tremtinio dalią.

„Tyla — gera byla” — sako lietuvių priežodis, 
bet šiuo metu tylėti būtų nusikaltimas. Esame 
gyvi liudininkai baisiųjų birželio 14—15 d. 
įvykių, matėme visą bolševikų nusikaltimą ir

dabar tylėti užčiaupus bumą, reikštų pasitarnauti 
priešui.

Pasaulis diena iš dienos pradeda praregėti 
ir blaivytis. Padėkime pasauliui pažinti tikruo
sius bolševikų darbus. Įsijunkime į kovą teisingu 
žodžiu, teisingais ir dorais darbais pasirodykime, 
jog esam verti vadintis lietuviais. P. Devenis

SUSIRINKO NAUJASIS
PRIESAIKA

MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS 
18. Talbot Square, London, VV.2.

Telef.: PADdington 2855
puikiai mebliuotas, daug kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Pa'ddmgton stoties ir S-gos įstaigos). 
Susikalbama prancūziškai, vokiškai, itališ

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

Sav. A. Tiškevičius

SMULKMENŲ PARAŠTĖJE
ATVIRUČIŲ PAGRINDINIS REMONTAS
Prieš Velykas buvome gavę velykinių atviru

čių, o Kalėdoms kalėdinių. 1 __
nemažos, o spauda gana bloga, ir patys jose 
išspausdinti dalykai nereikšmingi. Vis dėlto jos 
buvo perkamos, • lietuviai išsiilgę ir savų smulk
menų. Tūlas atsisakys nupirkti knygą, ji atrodo 
jam per brangi, mažiau kur tepanaudojama, o 
atvirutė rėmeliuose tinka ant stalo, ji gali puošti 
sieną kambarėlyje, ją gali pasiųsti draugui, net 
ir kitataučiui tremtiniui ar anglui kuria nors 
proga — štai mes. lietuviai, turime savų prisimi-. 
nimų ir rodome juos jums, pasidomėkite ir jūs 
Žinoma, menkas domėjimasis, jei atvirutės blogai 
atspausdintos, blogame popieriuje. Tada men
kas džiaugsmas ir sau ir kitiems. Kas kita, jei 
atvirutės būtų gerai atspaustos ir jei jose atspaus
tasis dalykas būtų mums patiems prasmingas 
ir kitiems įdomus, taip 
užrašu.

Mūsų dailininkai yra 
smingų darbų. Kurio 
gėrėtis ir kitiems rodyti, 
grafikai, bet gerame popieriuje spaudžiant iš
sitektų ir kitų gerieji darbai. Puikios būtų atvi
rutės !

Ar aš nesu vulgarus, keldamas šitokias mintis? 
Ar galima meno kūrinius taip supopuliarinti, 
paleisti šitokiu pavidalu į tūkstančių žmonių ran
kas ? Lietuvoje esu matęs Zikaro, Rimšos, Žmui
dzinavičiaus darbų reprodukcijas atvirutėse. Vie
noje ir Berlyne ne kartą pats klaidžiojau po kny
gynus karo metu, norėdamas nusikratyti nuo
latinių bombardavimų sukelto visokeriopo nuo
vargio, rinkausi atvirutes 
kūrinių reprodukcijomis 
Berlyne nebeparduodavo 
atvirutes) ir turėjau jau 
deja, po karo sudegė.

Šitokių dalykų leidėjas turėtų susitarti su 
dailininkų institucijomis, dėl autoriaus teisių su 
pačiais dailininkais. Gal jis pats ne visada bus 
pajėgus pasirinkti pačius vertingiausius darbus 
ir spausdinant 
reikalinga bus

Tai vienas 
reikšmingas.

Toliau. Kol buvome
atrodo Maironis, Vaižgantas, Kudirka, Žemaitė, 
Basanavičius ir dar kiti ir kitokie šviesieji mūsų 
asmenys. Juk jų paveikslai kabėjo įstaigose ir 
salėse, miestuose ir bažnytkaimiuose. O šian
dien baigiame užmiršti, ir nėra, kas primena. Jeigu 
tūkstančiai šitokių paveikslėlių apibėgtų per visas

lietuvių kolonijas visuose pasaulio kontinentuose, 
tie mūsų didieji vėl pasidarytų artimesni, vėl 

Kainos palyginti suaugtų su mumis iš naujo. Vaikai, ilgai nesi
matę su tėvais,’, atpranta nuo jų. Štai Anglijoje 
daugelis tėvų • nebesusigrąžina vaikų. Karo 
metu daugelis vaikų iš miestų buvo išgabenti į 
smulkesnes, mažiau pavojingas vietas. Vaikai 
atprato, pasidarė tėvams svetimi ir vėl veržiasi 
pas buvusius globėjus, sudarydami ne tik tėvams, 
bet ir teismams rūpesčių, nes tenka spręsti tokių 
pabėgėlių bylas ir sprendžiant labai sunku su
rasti gerą sprendimą.

Ką gi mes pasakysime lietuviui, kuris, atsidūręs 
toli nuo-savo-krašto, nebeturės sų savim nieko, 
kas primintų namus, kuo būtų galima didžiuo
tis prieš save ir prieš kitus? Nuolat žarstomos 
žarijos gerai dega. Štai čia mūsų didysis poetas, 
čia rašytojas, čia dailininkas, čia Maironis, čia 
Krėvė, čia Čiurlionis, čia...

Šitokios smulkios relikvijos, retkarčiais pakil- 
nojamos, bus šventė, svetimoje aplinkoje sukels 
lietuviškų minčių. O gal kaimynas australas, 
anglas ar kanadietis bus su jomis supažindintas ? 
Jaunas jauną moka sudominti, užkrėsti. Ilgainiui 
didžioji dalis ir kalbos vis daugiau pramoksta.

Baigdamas šį palaidų minčių žiupsnelį, rodos, 
dėl menkų smulkmenų, norėčiau priminti busi
miesiems leidėjams, jei tokių susirastų, kad to
kių dalykų nereikėtų iš karto pergrūsti po kelias 
dešimtis. Tegu 
parinktą tuziną, 
O gal užteks po 
išleistą.

O Maironio, 
labiau pradedame pasiilgti, taip pat ir mūsų 
dailininkų ‘ darbais norėtume pasidžiaugti ma
siškai. N. Karigailis

pat aprūpintas padoriu

sukūrę vertingų ir pra
tik pažiūrėsi, yra kuo 
Pirmoje eilėje, žinoma,

su žymiųjų dailininkų 
(pieš baigiantis karui 
daugiau kaip po dvi 
nemažą rinkinį, kuris,

kaip reikiant apipavidalinti, tad 
autoriaus 
reikalas,

pagalba.
gana smulkus, bet ir

namie, žinojome, kaip

BRITU PARLAMENTAS
rūmus. Karaliaus kelionė atliekama tradiciniu 
būdu. Šį kartą ji įvyko kovo 6 d.

Karalius su karaliene, sosto įpėdinės Elžbietos, 
teismo narių ir kitų pareigūnų lydimas vyko 
tradiciniu, airių vežimu, kinkytu keturiais širmais 
arkliais. Jį lydėjo karaliaus sargyba, kuri žvilgsnį 
traukia idomia senoviška uniforma.

Visas kelias, nuo Buckinghamo rūmų iki 
parlamento buvo pilnas žmonių minios, kuri 
renkasi, norėdama pamatyti karalių ir visą 
procesiją. Šį kartą žiūrovų buvo nepaprastai 
daug.

Tuo metu, kai karalius, pasiekęs Lordų rūmus, 
iš vežimo išlipo, 41 patranka, pastatyta St. 
Jameso parke iššovė salvę.

Lordų rūmų salė buvo pilna žmonių, iškil
mingai pasirėdžiusių. Lordai vilkėjo togas, jų 
žmonos — vakarutes sukneles, diplomatinis 
korpusas — frakus ir mundurus. .

Parlamento nariai į Lordų rūmus atvyko eisena, 
kurios prišaky buvo pirmininkas Clifton Brown’as 

nešė, kad jis yra išrinktas parlamento pirmininku -juoda auksine toga apsivilkęs, jį sekė sargyba, 
ir laukia karaliaus malonės būti patvirtintas. 
Lordų rūmų pirmininkas atsakė, kad jo išrinki
mą karalius patvirtina. Tada parlamento pir
mininkas kreipėsi parlamento vardu ir paprašė 
karališkąją didenybę patvirtinti visas seniau 
parlamentui suteiktas teises ir privilegijas. Lordų 
rūmų pirmininkas karaliaus vardu atsakė, kad 
tos teisės ir privilegijos yra suteiktos. Tada parla
mento pirmininkas ir visi nariai grįžo į parla
mento rūmus. Čia jis vėl atsisėdo savo kėdėn 
ir paskelbė parlamento nariams, kad jo išrinki
mas yra patvirtintas, taip jau patvirtintos ir 
parlamento teisės bei privilegijos, t.y. diskusijų 
metu žodžio laisvė, atstovo neliečiamybė ir 
laisvė susisiekti su didenybe karaliumi. Tai 
pasakęs pirmininkas pirmas davė priesaiką. 
Po jo sekė ministerių, kaip parlamento narių 
priesaika, opozicijos narių, tų parlamento narių, 
kurie yra Slaptosios Tarybos nariai ir visų kitų 
parlamento narių.

Tuo metu ir Lordų rūmuose buvo panašiai 
iškilminga priesaika naujųjų 
Lordų rūmus narius renka 
parlamento proga.

Parlamento ir Lordų rūmų 
laukė naujojo parlamento atidarymo. Tai atlieka 
pats karalius savo tradicine sosto kalba.

Kovo 2 d. D. Britanijos karalius Buckinghamo 
rūmuose, Londone, priėmė naujos Britų vy
riausybės narius. Ten ministerial prisiekė ir 
gavo savo ministerijų antspaudus.

Tą pat dieną naujieji ministerial susirinko 
istorinėje ministerio pirmininko būstinėje, Dow
ning* Street posėdžio. Didelės žmonių minios 
buvo susirinkę prie namų, norėdamos pamatyti 
atvykstančius naujuosius ministerius.

Popiet abejų rūmų (Parlamento ir Lordų 
rūmų) nariai buvo susirinkę iškilmingai prie
saikai. Priesaika atliekama tradiciniu iškilmių 
būdu.

Parlamento pirmininkas, atsisėdęs savo kėdėje 
laukia atvykstant „juodojo skeptro nešėjo”, Lordų 
rūmų pareigūno, kuris pirmininką ir parlamento 
narius kviečia į Lordų rūmus.

Kai parlamento nariai, su savo pirmininku 
priešaky, atvyko į Lordų rūmus, pastarasai pra

min. pirm. Attlee su Edenu, kuris atstovavo 
nedalyvavusį opozicijos vadą Churchullį, ir 
parlamento nariai.

Į rūmus karalius įėjo karališka toga apsivilkęs, 
su karūna ant galvos, karalienę vedinas, kuri 
buvo baltai pasirėdžiusį ir turėjo karūną ant 
galvos.

Karaliui įėjus, visi atsistojo. Atsisėdęs kara
lius į sostą paprašė lordus užimti savo vietas. 
Priėjęs lordas kancleris (lordų rūmų pirminin
kas) nusilenkė karaliui ir įteikė jam raštą, ku
riam surašyta sosto kalba, nužyminti naujosios 
vyriausybės darbų programą, 
skaitė.

Ją karalius per- 
Kalba užtruko 12 minučių.

SOSTO KALBA
i kalba lietė parlamento šios . sesijos 

Joje ne žodžio nebuvo apie nacionali- 
t.y. suvalstybinimus.

narių. Škotija į 
kiekviena naujo

prisaikdinti nariai

PARLAMENTO ATIDARYMAS

Britų parlamento atidarymas įvyksta karaliaus 
kalba. Karalius jos sakyti atvyksta į Lordų

būtų kas pusmetis po gražiai 
po serijėlę, ir visiškai užteks, 
dažnesnį pustuzinį, tik gražiai

Vaižganto veidų daugelis vis

DEL PASIKEITIMU POUTBIURE

meisteriai), bet patikėtina gali- 
Molotovas, Mikojanas bei Bulga- 
atleisti iš ministerių pareigų tikslu 
kitas, gal dar svarbesnes, pareigas.

Sosto 
darbus, 
zaciją, t.y. suvalstybinimus. Kalboje pažymėta 
Amerikos ir Kanados parama, padėjusi do
lerių krizę nugalėti.

Vyriausybė ir toliau rems Jungtynių Tautų 
organizaciją, kuriai padedant gali būti pasiektas 
bendras saugumas. JTO rėmuose Britų valdžia 
stengsis atominės energijos ir kontrolės klausi
mus išspręsti. Vyriausybė stengsis, kad Europos 
tarybos pastangos turėtų pasisekimą. . ...

Karalius nurodė, kad Britų karinės pajėgos 
bus pertvarkytos ir sustiprintos.. Vyriausybė, 
kartu su Atlanto ir Briuselio,pakto valstybėmis, 
stengsis sudaryti bendrą ir veiksmingą saugumo 
sistemą.

Po Malenkoyo kalbos, kurią jis pasakė pe
reitais metais Spalio revoliucijos sukakties pro
ga, Vakarai pradėjo žiūrėti į jį, kaip į galimą 
Stalino įpėdinį. Ar jis bus ar nebus Stalino 
įpėdinis, dabar sunku pasakyti. Šį klausimą 
svarstant nereikia išleisti iš akių sekančių faktų.

Oficialiame sovietų komunikate apie Spalio 
revoliucijos minėjimą Malenkovo pavardė stovi 
po Molotovo pavardės, taigi oficialiai partijos 
bei vyriausybės ierarchijoje Molotovas eina po 
Stalino; taip jį vaizduoja ir bolševikų propa
gandos organai.

■’ Nors 1949 m. pavasarį Molotovas, Mikojanas 
ir Bulganinas buvo atleisti iš ministerių pareigų, 
bet jie ir toliau pasiliko Politbiuro nariais, taigi, 
„partijos vyriausybės vadais”. Kad Bulganino 
įtaka nėra sumažėjusi, matyti ir iš to, kad po 
atleidimo -iš ministerio pareigų jis buvo pasiųstas 
į Bulgariją, kur vykdė griežtą partijos, vyriausy
bės ir kariuomenės valymą. Nėra, jokių duo
menų, kad Mikojanas būtų patekęs į nemalonę. 
Čia reikia atsiminti, kad Kremliuje „vadų” 
svoris nustatomas ne pagal užimamą vietą vy
riausybėje, bet pagal dalyvavimą Politbiure.

Nors ir sunku pasakyti, kaip Politbiuras savo 
viduje tvarkosi, (Stalinas ir jo bajorai yra tikri 
simuliacijos 
mybė, kad 
vinas buvo 
jiems duoti

Visą tai patvirtina, dar ir šie samprotavimai: 
1. Visi trys, išskyrus Voznesenskį, pasiliko 
Politbiuro nariais, vadinasi aukščiausio komu
nistų partijos organo; 2. Karo bei pokario 
metu Politbiure prisirinko daug naujų proble
mų, kurių išsprendimui turi kas nors atsidėti: 
3, Kas metai Stalinas apie 4 mėnesius nebūna 
Maskvoje (kur nors ilsisi), taigi kas nors turi 
jį pavaduoti ministerių kabinete, sprendžiani 
einamuosius reikalus. Be abejonės kiti Polit
biuro nariai, kaip Berija, Chruščiovas, Kagano- 
vičius, Kosyginas bei Švemikas yra per dauį 
apkrauti savo tiesioginėmis pareigomis ir neturi 
laiko atsidėti bendriems reikalams. Žinoma, 
kad Stalinas ne per daug pasitiki bei vertina 
Andrejevą, o Vorošilovas yra tik dekoracini 
figūra ir Politbiure laikosi tik dėl to, kad yra 
Stalino draugas. Taigi, prašosi išvada, kad tik 
Molotovas, Mikojanas, Bulganinas ir Malenko
vas turi laiko bendrais sovietų politikos klau 
simais rūpintis.

Įvairios kalbos apie vykstančias Politbiure 
viduje kovas bei grupavimąsi dažnai yra per 
dėtos. Tačiau yra tikra, kad Voznesenski: 
krito, o Malenkovas iškilo.

Malenkovas stengiasi užsitikrinti įpėdinysti 
po Stalino, bet yra požymių, kaip pav. sovieti 
spaudos rezervuotumas jo paskutinės kalbo 
atžvilgiu, kad jam tai nevyksta sklandžiai.

Voznesenskio kritimo priežastimi, atrodo, buv< 
jo nesugebėjimas paruošti ir įvykdyti penkmečh 
planą. Taip bent rašo sovietų spauda. Pradžioj 
jam lyg buvo pavykę tariamai pagerinti soviet: 
ekonominę būklę ir tai jis pasiekė satelitini: 
valstybių sąskaita. Bet per didelis satelitini: 
valstybių ūkio išnaudojimas priėjo liepto gal; 
ir sovietų ūkiui gręsia ekonominė krize. Vozne 
senskis buvo atleistas; jo planavimo komisij; 
išvalyta ir pakeistas penkmečio planas. Tenk 
manyti, kad Voznesenskio žaibinė karjera ga 
lutinai baigta.
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UZ GELEŽINES UŽUOLAIDOS OKUPUOTOJE

MILIJONUS KOLCHOZININKŲ IŠVARĖ 
SNIEGĄ GAUDYTI

Bolševikiniai orakulai išpranašavo, kad atei
nanti vasara Rusijoje bus sausa. O jei taip, 
tai nebus derliaus — ir visi bolševikiniai planai 
niekais virsta. Kaip planus gelbėti — kilo vir
šūnėse klausimas. Aišku, pašalinti būsimą 
sausrą. Kaip ji šalinama, neseniai paaiškėjo iš 
Kijevo radijo.

Sovietų vyriausybė metė į Ukrainos laukus 
18 milijonų kolchozininkų, kad kovotų su vėju 
ir laikytų nuo dirvų pustomą sniegą.

Visoj Ukrainoj, nuo Uralo kalnų iki Lenkijos 
sienų, milijonai žmonių, dieną naktį, 30—40 
laipsnių šalty, kovoja su vėju, laikydami ant 
dirvų sniegą. • Dešimtimis kilometrų ilgio jie 
tveria iš žagarų ir šiaudų tvoras, kurios turi 
sulaikyti vėjo nešamą sniegą.

Ką reiškia toks darbas esant sovietinei siste
mai, bolševikų tvarką žinantiems nesunku įsi
vaizduoti. Prieš jį senovės Egipto vergija, kada 
šimtai tūkstančių vergų didelius akmenų blokus 
kelis šimtus kilometrų tempė piramidėms sta
tyti, žinoma, atrodė lengva ekskursija.

Tas pats radijas skelbia, kad į kovos kampa
nija esą įjungta tūkstančiai kariuomenės sunkve
žimių, traktoriai ir visi kolchozų vežimai. Jie 
veža sniegą iš slėnių ir verčia ant dirvų, kad 
želmenis nuo iššalimo apsaugotų.

„Sniego trūkumas daug žalos pridaro Ukrai
nos žemės ūkiui”, •— rašo „Radianski Selia- 
nin” (Tarybinis Ūkininkas), Ukrainos žemės 
ūkio ministerijos organas. „Šiemet sniegas tapo 
labai brangus dalykas”, — tęsia laikraštis.

Pereitų metų ruduo Rusijoj buvo labai sausas. 
Visos viltys dėta į gruodį ir sausį, kada paprastai 
būna daugiausia sniego kritulių, 
viltys neišsipildė, 
malaus to 
yra sausa, 
derlius.

Kadangi 
juodžemio
yra labai dideli, dėl to pastangos sniegą sulai
kyti yra visai nežymios. Tik 500.000 ha Rusijoj 
ir 400.000 ha Ukrainoj šios akcijos buvo paliesti, 
tuo tarpu milijonuose hektarų laisvai vėjas 
švilpauja.

Komunistų partijos centrinis komitetas nu
sprendė į tas sritis pasiųsti 10 mil. komjaunuolių, 
kad ir jie, kaip kolchozininkai, gaudytų sniegą.

Sniego stokos isteriką iš provincinės spaudos 
persimetė ir į didžiąją Sovietų spaudą. ,,Pravda” 
1950 m. 27 nr. skundžiasi, kad Kursko rajone 
iki sausio 1 d. įvykdyta tik 4 % plano sniegui 
sulaikyti ir kad sausio mėn. būvyje būklė nepa
gerėjo. „Pažangiame” Urazovo 
iš 70 kolchozų to darbo ėmėsi. 
Strelecko rajono buvę suklastoti, 
nepadaryta sniegui sulaikyti,
vietinės įstaigos, kad nesiėmė pakankamų prie
monių.

Aišku, kaimiečiai nesiinteresuoja laukais, kurie 
jiems nepriklauso, kurie tapo tik vieta vergams 
dirbti ir kurių visas derlius yra valdžios paima
mas.

Tačiau tos
Iškrito tik apie 70% nor- 

meto kiekio kritulių. Dėl to žemė 
ir jei taip bus, tai tikrai bus blogas

ariamos žemės plotai vadinamam 
ruože vidurinėj Rusijoj ir .Ukrainoj

rajone tik 11 
Pranešimai iš 
nes ten nieko 
Kritikuojamos

DIPINE PYPKE
(MAŽA IŠTRAUKA IŠ DIDELIO ROMANO)

— Šita pypkė — tikra dipinė, — lyg didžiuo
damasis kalbėjo kaž kada buvęs graikų kalbos 
mokytojas Rapolas Dumudulas, rankoje su
kinėdamas tamsią, riestą pypkę. Kelis kartus 
jis perdėjo pypkę iš dešinės į kairę, kad deši
niąją galėtų paglostyti pliką ir žėrinčią, kaip 
gerai išvaksuotas futbolas galvą, daugiau iš 
papratimo, kaip reikalo nesamą prakaitą šluo
styti.

— Aš esu taupus žmogus ir mano taupumas 
niekam nepaslaptis. Dieve mano! Ir kaip gi 
aš galiu būti netaupus? Dabar tokie sunkūs 
laikai, tokie sunkūs, vos žmogus kvėpuoji, 
nieko gauti negali, vos ne vos įstengi kokį dū
melį susikombinuoti.

■ — Rūkau aš pypkę. Rūkiau pypkę ir anais 
laikais, kada buvo pakankamai tabako. Ci
garečių aš nesuku ir nesukiau — nemoku. 
Dabargi, — sunkiai atsidūsta, — sunkūs laikai, 
tokie sunkūs: nei to tabako, nei popierio, nieko 
nėra. Bet kai turi pypkę — vis lengviau. Sugrie
bęs kur tabako trupinėlį ar kokį lapelį, įdėjęs 
i Pypkę — vis gali parūkyti. Net ir tada pypkę 
gali parūkyti, kai visai tabako nėra: pakrapštai 
pypkę, suspaudi pelenus, degi — ir, žiūrėk, pora 
dūmų vis pasirodo. O kai dūmelį patrauki, 
rodos ir ne tokie baisūs laikai — lengviau pasi
daro. Taigi, pypkė šiais laikais — didelis da
lykas! Ne šiaip sau aš prie pypkės pripratau.

— Žinot, kartą — čiupt-čiupt: ieškau vienoj 
kišenėj, ieškau kitoj... nėra? Na kur gi mano 
pypkė? Viską išrausiu, viską perverčiu, viską 
kūliais pastatau — nėra. Ieškau savo buveinėj, 
ieškau pas kaimynus — nėra.

Dieve Tu mano, — manau sau, — na kas 
dabar bus? Tokie sunkūs laikai, tokie sunkūs — 
niekas pypkių nedirba. Na ir kur aš gausiu 
pypkę? Be pypkės aš negaliu.

Ką darysi -žmogus bėdos ištiktas? Ieškau

kolchozininkai į 
padidėjusias kan- 
kad koks bebūtų 
badauti, nes visą

Savaime suprantama, kad 
tokias pastangas žiūri kaip į 
čias. Kiekvienas juk žino, 
derlius, jiems vis tiek tenka
derlių paima valdžia. Tuo tarpu sniego gaudy
mas tokiame šaltyje, dėl drabužių ir maisto 
stokos ne vienam graso mirtimi.

SOVIETŲ POLIARINĖS ARMIJOS
Belgijoje išeinąs rusų laikraštis „Časavoj” 

(Nr. 1.1950) praneša, kad 1948 metų gale rusai 
turėjo tris poliarines armijas, susidedančias iš 
25 divizijų.

Pirmoji — vakarų poliarinė armija, su būstine 
Murmanske, turėjo 8 divizijas. Ji ruošėsi veiks
mams Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir 
Grenlandijoje. Antroji — Sibiro poliarinė armija 
su būstine Igorkoje (prie Jenisiejaus upės) buvo 
mokama Kanados puolimui iš oro; trečioji — 
Tolimųjų Rytų poliarinė armija su būstine Ma- 
dagane, buvo skiriama įsiveržimui į Aliaską ir 
Alentų salas. .Čukotsko pusiasaly buvo rengia
mos bazės, iš kurių numatoma apšaudyti radio 
vairuojamomis raketomis (V.5 ir V.6) Ame
rikos pramonės rajonai bei didieji miestai, kaip 
Čikaga ir Detroitas. 1948 m. rudenį kelios po
liarinės divizijos Arktikoje darė manevrus, kurių 
metu norėta išbandyti specialią aprangą ir ginklus. 
Manevrai visiškai nepasisekė: apie pusė daly
vaujančių karių mirė nuo peršalimo arba susirgo. 
Tiekimo tarnyba visiškai sutriko.

Dėl šių priežasčių, rašo „Časavoj”, poliarinės 
armijos buvo išformuotos, ir 1949 metais tik 
maži daliniai pasiųsti į šiaurės sritį.

nuotrauka, kuri apima didesnį 
Prancūzija. Ji nutraukta V-2 
fotografijos aparatu. Raketa

Čia yra viena 
plotą, kaip visa 
raketoj įtaisytu 
buvo iššauta Amerikos poligone, Naujoje Mek
sikoje. Nuotrauka rodo dalį JAV valstybių ir 
dalį Meksikos. Juodas siauras ruožas nuotrau
koje rodo Kalifornijos įlanką, o už jos — dides
nis tokios pat spalvos plotas — Ramiojo van
denyno dalį. Ši nuotrauka nutraukta iš 1.600 
km aukščio. Nežiūrint didelio aukštumo, visi 
žemės kontūrai aiškiai matyti.

vėl. Ieškau namie, klausiu kaimynus, net sto
vyklos komitete pasiteirauju — gal, sakau, koks 
sąžiningas žmogus rado. Nėra. Ieškau visur —
nėra. Klausiu draugus, klausiu kaimynus — 
kur aš galėčiau pypkę gauti? O jie tik šypsosi 
ir, lyg susitarę, perklausia: — „Ką? Pypkę? 
Dabar nori pypkę gauti?” Tarsi aš klausčiau 
ne pypkės, bet Nojaus Arkos ar kito kokio 
daikto, kurio jau seniai žemėje nėra.

— Na kas gi dabar bus? — galvoju sau. — 
Ot kada atėjo tau, ponas Dumudula, juodos 
dienos. —• Mintys tamsios ir įkirtos. Kur einu, 
kur ne, ką beveikčiau, bet pypkė iš galvos nei
šeina. Net ir miegoti ramiai negaliu. Sapnai 
sunkūs ir neramūs. Net sapne pypkės negaliu 
rasti. Gyvenimas dar beviltiškesnis pasidarė.

— Vieną rytą tariau sau: „Eisiu už stovyklos, 
prie Nekaro, gal gi ten nuo sunkių minčių at
sipalaiduosiu. Paupiu vaikštau visą pusdienį, 
bet kad nuo to būt lengviau — nepasakysiu. 
Įstrigo pypkė mano galvoj, kaip alkano vilko 
gerklėj kaulas. Bevaikštant net blogiau pasi
darė. Lyg tyčia kiekvienas matomas daiktas 
man pypkę primena. Baidokas, ir tas rodos 
panašus į pypkę, ir atrodo toks tamsus, kaip ji. 
Net ir inkaro snapas, rodos taip lenktas ir nu
triušęs, kaip mano pypkės kandiklis.

— Blogai, — galvoju sau, niekur nėra ra
mybės.

— Pažiūriu į saulę — rodosi būtų pietų metas. 
Pasuku atgal. Stovykloj matau skuba žmo
nės. O kur? Tik ne pietų, nes bėga ne virtuvės 
pusėn.

Žiūriu visi stoja eilėn prie durų, ant kurių 
kabo popierėlis su raudonu kryželiu.

— Vyrai! — klausiu, — ko jūs čia, dabar, 
sustojot?

— Drabužius dalina, — atsako keli balsai.
— Drabužius, — sakau, — ot tai geras da

lykas, bet jei pypkes dalytų, būtų kur kas ge
riau. O jie kad jau ims žvengti, kaip arkliai 
Rudnios turguje.

Atsistojau eilėn. Laukiu Žmonės įeina ir

KRUVINOJI PASLAPTIS

ne-

bet ne bėda, nes „Dabar 
sekretorių, kuris už mus

nėra kas.

KOLCHOZO SEKRETORIUS 
LAIŠKUS PARAŠO

Kanados „Nepriklausoma Lietuva” įdėjo 
seniai vienos lietuvės, gyvenančios Montrealy iš 
Lietuvos gautą laišką.

Laiške, kaip paprastai, giriamasi, kad viskas 
tvarkoje, kad žmonės patenkinti. Džiaugiasi, 
kad jau dabar susitvarkyta — jau visi kaimiečiai 
gyvena kolchoze ir valgo iš bendro katilo.

Darbo esą labai daug, tiek daug, kad laiškų 
jau nėra kada rašyti, 
mes turime kolchozo 
ir rašo laiškus”...

Prie to pridėti jau
Nors jau ne kartą spauda yra perspėjusi tau

tiečius, kad nerašytų laiškų giminėms į Lietuvą 
ir tokiu žygiu nesudarinėtų jiems gyvybinių 
pavojų, nes visi laiškai eina per NKVD cenzūrą 
ir susirašinėjimas su užsieniu laikomas priešval
stybiniu darbu, betgi nekantraujančių atsiranda. 
Ko verti tokie laiškai rodo ir minėtas pavyzdys. 
Tokiems smalsuoliams reiktų, pagaliau, įsi
samoninti, kad jie tėvynėje nieku negali padėti, 
bet pasunkinti jų ir be to žiaurią būklę, lengvai 
gali. Kaip aiškėja, ne vienas toks iš vakarų 
rašytas laiškas buvo priežastimi į Sibirą ištrė
mimui.

BAIGIA BURLIOKINTI LIETUVĄ
Lietuvoje šalinami bet kokie administracinės 

santvarkos likučiai kurie ją skyrė nuo „plačio
sios tėvynės”. Apskritys panaikinamos, o vietoj 
jų įvedami rajonai. Valsčių visai nebus, kaip 
ir Rusijoje. Miestai ir kolchozai priklausys 
tiesiai rajono vadovams, kuriais yra iš 
atsiųsti enkavedistai. Visos ministerijos 
didesnės įstaigos automatiškai tapo 
žinybų skyriais.

Ryšium su šiom „reformom” iš

Rusijos 
ir kitos 
Rusijos

Rusijos 
atsiųsta labai daug visokių valdininkų, 
sakant, specialistų.

„APGIMNASTIORKINO” 
LIETUVIUS MOKINIUS

dideliais laimėjimais, pasiektais 
Lietuvos švietimo pagrindo”, 

taip toli nueita, kad jau moky- 
įvesta uniforma. Ji susideda iš 

palaidi-

taip

Rusai giriasi 
„ant tarybinės 
Ta linkme esą 
klų mokiniams
būdingos rusams „gimnastiorkos’ 
nėlės ir apdribusiais kraštais kepure, su didele 
raudona žvaigžde iš priekio. Ši uniforma moks
leivius sukarikatūrina tiek, kad jie atrodo, kaip 
maži burliokiukai.

LIETUVOJE FABRIKAI SAUGOMI 
KAIP KALĖJIMAI

„Amerikos” žiniomis, Lietuvoje visuose fa
brikuose vadovaujamose vietose yra tik rusai. 
Prie fabriko vartų stovi nuolatinės sargybos, 
sudarytos iš patikimų komjaunuolių.

BOLŠEVIKAI KĘSINASI GRIAUTI 
AUŠROS VARTUS

„Amerika” praneša, kad bolševikai yra
planavę išgriauti Vilniuj Aušros vartų šventovę 
ir padaryti ten aikštę.

su-

išeina. Vieni neša šį, kiti — tą. Teiraujuos: — 
ką gi duoda? Kai kas praeina nieko nesakęs, 
kitas burbtelia — „Ką ištrauksi, tą ir gausi”.
Jei taip, manau, tai trauksiu iš krūvos patį ver
tingiausią daiktą. Ot gera tvarka, mąstau, gali 
gauti, ką nori. Gudrūs žmonės buvo, kurie 
taip sugalvojo. Įdomu, kieno smegenis toks 
skaidrus žaibas nušvietė.

Sekantis! — girdžiu, ir žiūriu, kad jau prie 
pat durų esu prisiiręs. įėjęs dairausi, kur gi yra 
vertirigų daiktų krūva, bet niekur nematyti.

— Čia! — girdžiu ragina pirmininkas. — 
Trauk, ponas Dumudulai numerį! — ir pakiša 
kepurę.

— Šitaip, — sakau, — kišu ranką ir traukiu.
— Kuris? — klausia ponas pirmininkas. 

Išvynioju ir sakau 13. Numeta liemenę.
Liemenė ne skylėta, bet tik vietomis kitokias 

spalvas įgavusi. Ūpas krito.
Einu ir vėl galvoju apie pypkę. Parsinešęs 

liemenę vartau ir pastebiu, kad ji vistik geresnė 
už manąją. Apsivelku. Nieko sau, tik kaž kas 
spaudžia. Čiupteriu. Ir jaučiu — apvalus, 
kietas daiktas. Na, kas gi čia dabar? — gal
voju. Kišu ranką į viršutinę kišenėlę ir jaučiu: 
apvalus ir kietas daiktas. Akmuo? Ne, slydūs 
šonai. Tai kaip čia dabar? Ranka sustingo ir 
šerkšnas per visą kūną nubėgo. Įsidrąsinęs 
čiupteriu dar. O Jergutėliau! Su skyle! Ot 
būtų numeris, jei taip, bet bijau ir pagalvoti. 
Čiupteriu dar kartą — daiktas riestas, ir su 
ąsele. Negaliu nurimti vietoje. Vaikščioju ir 
vis tą daiktą spaudžiu. Forma ryškėja. Visai 
panašu į pypkę, bet abejoju. Įsidrąsinęs pas
paudžiu. Kas čia dabar? Toliau jau ir kęsti 
negaliu. Pamažu traukiu iš kišenėlės ir nedrąsiai 
žiūriu. Tai tau boba ir devintinės! Palenkęs 
galvą aiškiausiai žiūriu ir savo akims netikiu.

— Taip, aiškiausia pypkė, tikra pypkė, gali
mas daiktas kukavinė, o svarbiausia — mažai 
vartota, beveik nauja ir visai tokia, kaip mano, 
net ir kandiklis prakrimstas, panašiai kaip 
mano. (Ištraukos galas.) Mikas Tirlikas

Kryžius — pirmąjį Didįjį Penktadienį iškilęs 
ant Golgotos — pasidarė visų amžių kruvinoji 
paslaptis. Ir baisiai nuostabu, kad netašyto 
medžio sukruvintas gabalas yra ranka apčiuopia
ma pasaulio atpirkimo išraiška. Per kryžių 
nuo žmonijos krūtinės buvo nuristas širdis ir 
kūnus traiškąs kaltės akmuo. Kryžius atvėrė 
dangų milijonams, pūvančią nusidėjėlių masę 
paversdamas šventaisiais. Kryžiaus ženklu mes 
laiminame save ir kitus. Juo mums nuodėmės 
atleidžiamos. Mūsų tamsi praeitis tampa sau
lėta diena. Visi sakramentai mus pasitinka 
kryžiaus ženklu. Prasideda ir baigiasi maldos. 
Rytas juo sveikinamas, nakties 
narna. Visos mūsų bažnyčios 
Jį glaudžia mūsų namų sienos, 
kaklų ir ant juodų karstų.

nežinia laimi- 
juo puošiasi. 
Jis ant mūsų

ir nenugalimaKryžiaus paslaptis. Jo baisi 
jėga. Stebuklus jis daro kūnuose ir širdyse, 
nusidėjėliuose ir šventuosiuose. Jis niekada ne
apvilia, niekada neišduoda. Baisi paslaptis, ku
ri amžinai nebylė tiems, kurių širdys skiriasi nuo 
Viešpaties Širdies, kaip vanduo nuo ugnies. 
Dėl kryžiaus vieni mūsų. tampa didvyriais, 
o kiti — nevaisinga žeme, kuri net dilgėlių neiš
maitina. Dėl jo vieni tarnauja Dievui, kiti -— 
velniui. Atimk kryžių, ir žmogus nebeatskirs 
savo veido nuo gyvulio beasmenės kaukės 
Jį — kryžių—galima sudaužyti, galima supjaus
tyti, sudeginti, bet jis iškils — nenugalimas 
nenusikratomas, triumfuojąs — net 
dieną bus kelrodis: vieniems — į 
kitiems — į Mirtį.

paskutinę 
Gyvenimą

Kryžiaus 
revoliuciją, 
blogio pūliais tvinksta, visa, kas neteisu, nedora, 
nekilnu — nepakenčia kryžiaus. Nors jo jėgą 
jaučia, jo įtakai priešinasi, jį keikia, graso, grū
moja, bet, vis dėl to, supranta, kad kryžius yra 
ir bus laimės šaltinis tiems, kurie Viešpatį Jėzų 
myli labiau negu save. Visi mes gyvename 
Kryžiaus šešėlyje. Bet kodėl vieniems jis tamsi 
naktis, kitiems — šviesi diena. O tu Kryžiaus 
kruvinoji paslaptie!

paslaptis skelbia protų 
Visa, kas žema, tamsu,

ir širdžių 
kas pūna,

Kai šios Gavėnios metu žegnosies, prisimink 
pirmąjį kryžių ant Golgotos, pašauk atmintin 
didžiausiąjį savo gyvenimo kryžių, pagalvok 
apie paskutinį. Įsmeik į juos savo tremtines 
akis. Ant jų visų _ įžiūrėsi Viešpaties kruviną 
kūną, suprasi sopulį, žaizdų geliančią agoniją. 
Atjausi Pirmąjį Nukryžiuotąjį. Paguosi suklu
pusį, palaiminsi puolusį, meile degančiu bučiniu 
pabučiuosi mirštantį. Dėl 
rė už tave, mane, už jį.

Ant kiekvienų Laimės 
Atsiklaupk. Tegul meilė, 
byla tavo lūpomis. Tavo 
noji Kryžiaus paslaptis, 
rėš.
žiu — suprasi savo ir kitų kryžiaus bedugnę 
paslaptį. T. Bruno Markaitis, S." J.

Viešpaties, kuris mi-

Vartų — Kryžius, 
vienybė ir tiesa pra- 
akyse sušvis Kruvi- 

Kraujas deimantu žė-
Tik ant kelių — tik prieš Viešpaties Kry-

PAMALDOS
Kovo 11 d. 3.30 vai. klausoma išpažinčių 

Newbury, Berks. Katalikų bažnyčioje (London 
Road).

Kovo 12 d. laikomos pamaldos 9 vai. Castle
man’s Hostel, nr. Reading. -

Kovo 19 d. 9 vai. pamaldos White Lea sto
vykloje, prie Horsham.

Kovo 25 d. Letchworth katalikų bažnyčioje 
konferencija ir išpažintis 4 vai.

Kovo 26 d. 10 vai. lietuviams pamaldos Kem- 
pston Hardwick stovykloje prie Bedford. Klau
soma išpažinčių prieš pamaldas.

Bal. 1 d. vakare konferencijos ir klausoma 
išpažinčių Newgate Street stovykloje ir Wing 
stovykloje, prie Leighton Buzzard.

Bal. 2 d. lietuviams pamaldos Bletchley sto
vykloje.

Bal. 16 d. 9 vai. Leighton Buzzard.
Bal. 23 d. 9 vai. Marston, Church Farm hos

tel, stovykloje.
Velykinės išpažinties ir šv. Komunijos laiko

tarpis jau prasidėjo ir baigsis birž. 4 d.

PRANEŠIMAI
Šiais metais tikimasi gauti speciali lietuviams 

audiencija pas Šv. Tėvą. Ta proga Šv. Tėvui 
bus įteiktas lietuvių adresas su dvasinėmis do
vanomis t.y. įvairių maldų rinkiniu dėl šių 
šventųjų metų pasisekimo. Visi katalikai ir 
prijaučią prašomi prisidėti prie šito žygio. Iš 
savo kapelionų galima gauti specialiai atspaus
dinti lapeliai, kuriuose be pavardės pažymima 
skaičius įvairių maldų bei gerų darbų. Užpil
džius jį siųsti šiuo adresu: rev. J. Sakevičius, 
21, The Oval, London, E.2.
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ŠIS TAS APIE AISČIUS LIETUVIAI SVETUR
Vokiečiai savo 1941 m. sutrumpintose dešim

tainės bibliografinės klasifikacijos lentelėse per
kėlė lietuvių kalbą iš indoeuropiečiu kalbu sky
riaus i slavu kalbu poskyri, pakeitę tarptautinį 
lietuvių kalbos indeksą iš 491.92 į 488.2. Tas 
neteisingas ir nepagrįstas pakeitimas padarytas 
tuo metu, kai hitlerinėje Vokietijoje tikrasis 
mokslas apskritai buvo klastojamas: tuo būdu 
buvo klastojama ir visa aisčių-baltų (lietuvių, 
latvių, prūsų, kuršių, žiemgalių ir sėlių) proistorė, 
Lietuvos istorija (rašytinių dokumentų, arche
ologinė, antropologinė, kartografinė), o prie 
Vokietijos archyvų aistis-baltas nebuvo prilei
džiamas jų turinių tyrinėti tikriems Pabaltijo 
valstybių faktams nušviesti. Juk buvo ir iš 
dalies tebėra vokiečių tvirtinama, kad dabar
tinė Prūsija (Preussen) nuo amžių vokiečių gy
venta. Tai daroma pirmučiausia politiniais 
sumetimais, ignoruojant aisčius (baltus) ir jų, 
lietuvių ir latvių, susikurtąsias valstybes, kad 
Lietuva nereikštų pretenzijų į savo senąsias prū
sų žemes Mažojoje Lietuvoje. Tuo tarpu kai 
priešhitlerinio laikotarpio het patys vokiečių kal
bininkai, archeologai ir istorikai, imant didįjį 
Karaliaučiaus universiteto rektorių, prof. Adal
bertą Bezzenbergerį, kaip mokslo gairę, buvo 

. rašę ir tvirtinę Prūsų žemės istoriją prūsų ir lie
tuvių esant. Ir tie mokslininkai vokiškojo tota- 
lizmo laikais buvo savo tautiečių tariamųjų 
mokslininkų pajuokti, paniekinti. Tad nėra 
ko stebėtis, kad ir bibliografijoje vokiečiai iš 
indoeuropiečių kalbų skyriaus lietuvišką biblio
grafiją yra nuvarę į slavų kalbų poskyrį, tuo 
būdu lyg ir suplakdami aisčių (lietuvių ir latvių) 
kalbas su slavų kalbomis, o tautas su slavų tau
tomis. Atėjo metas šitai klaidai atitaisyti, ir 
reikia laukti, kad mūsų tautos atitinkami veik
sniai tuo atitaisymu ir pasirūpins, tiek Vokie
tijoje ir tiek tarptautinėje bibliografijoje — ki
tose šalyse.

Antras panašios srities nenormalumas tas, kad 
kartais prie kurio pasaulio universiteto jei yra 
slavų kalbų skyrius, šalia jo yra ir aisčių (baltų) 
kalbų skyrius ar poskyris. Aisčiu kalbos tėra 
atskiros kalbų šeimos kalbos ir kaip senų formų 
kalbos jos labiau gretintinos su senųjų kalbu 
grupe: sanskrito, senovės persų, senovės graikų, 

PAMINKLAS LIETUVAI KRISTAUS SUKLUPIMO VIETOJE
Jeruzalėje — Kristaus Kryžiaus Kelio trečioje tąją Žemę ir jį padovanojo šiais sumetimais:

stotyje, kur Kristus buvo suklupęs kryžių be
nešdamas, — virš altoriaus, pastatyta ir pašven
tinta statula, kuri vaizduoja Kristų, parkritusį 
po sunkia kryžiaus našta. Ji pastatyta ant akmens 
kuriame iškalti šie žodžiai: pirmoje eilėje „1940— 
1950”, antroje — „Jėzau! Gelbėk Lietuvą!”, 
trečioje — „1950 m. sausio 22 d.”

Tai pirmas reikšmingas šių Jubiliejinių Metų 
įvykis, susijęs su Lietuvos kančių dešimtmečiu. 
Paminklą iš svetur atsivežė ir padovanojo ken
čiančios Lietuvos sūnus, bolševikų kalintas ir 
ištremtas, vėliau išsilaisvinęs iš vergijos, LAIC 
korespondentas. Jis atsivežė paminklą į Šven- 

PINIGA1-MIRTIES NEŠĖJAI
Kiek negerovių dėl tų pinigų —■ pavydo, iš

davimų, apiplėšimų, žmogžudysčių ir t.t., kiek 
raštų prirašyta, kad ne piniguose laimė ir kiek 
kunigai per pamokslus prigraudena, kad nesiduo- 
tume pavergiami pinigų bei žemiškų turtų! Ir 
medikai savo trigrašį pridėjo: kad pinigai yra 
pavojingi sveikatai ir gyvybei.

Jau praeito šimtmečio pabaigoj imta ieškoti 
ligų sukėlėjų, prilipusių prie pinigų. Ligi šių 
laikų kartojami tyrinėjimai parodė, kad pinigai 
yra geri ligų pernešėjai. Monetos mažai pavo
jingos, nes metalas turi bakterijas užmušančių 
savybių, bet dėl banknotų — prastas reikalas. 
Tyrimai parodė, kad iki 20% visų tirtų bankno
tų buvo pavojingų ligų bakterijomis apkrėsti 
k.a. džiovos, difterito, šunvočių, kraujo užkrėti
mo sukėlėjų ir t.t. Kiti 80% banknotų turėjo 
mažiau pavojingų bakterijų. Tyrimams bankno
tai buvo imami iš įvairių šaltinių: maisto krau
tuvių, vaistinių, savivaldybių kasų ir privačių
asmenų. Suprantama, kad epidemijų metu 
pinigai gali labai „pasitarnauti” ligos plitimui.

Kovai su šiais ligų nešiotojais siūloma įvairios 
priemonės: 1) banknotus, kiek galima, pakeisti 
monetomis, 2) senesnius, apsidevėjusius bankno
tus dažniau išiminėti iš apyvartos ir keisti naujais 
(mat, nauji yra slidūs ir prie jų sunkiau bakteri
joms prisikabinti, 3) visus į banką patekusius 
banknotus dezinfekuoti ir po to leisti į apyvartą.

Asmeniškai apsaugai patariama neseilėti pirštų 
galus skaičiuojant pinigus, o suskaičiavus — 
nusiprausti rankas. Kasininkai pirštams drėkinti 
turėtų naudoti gumines kirpes įmerktas į dezin
fekuojančius skiedinius.

Iš to aiškėja, kad pinigai yra tikrai baisus 
dalykas ir patariama jų be reikalo nečiupinėti 
(geriausia atiduoti juos daktarams, kurie mokės 
su jais apsieiti).

Šia proga prisimintina, kad yra dar daug kitų 
ligų pernešėjų, kaip iš bibliotekos skolinamos 
knygos, laikraščiai, bilietai, laiškai ir t.t. kur 
įvairiausių bakterijų knibžda, bet čia jau sunku 
ką patarti. K. Valteris

lotynų, sen. germanų ir, žinoma, su sen. bulga
rų. Vis dar tebevyrauja kažkoks užisispyrimas 
— nelemtas mokslinis palikimas (tai, suprantama, 
ne aisčių mokslininkų padaras) Pabaltijo tautas 
(kartais ir neaisčius estus, lybius, suomius, la- 
pius) gretinti su slavų pasauliu. Geografinė pa
dėtis čia vaidmens neprivalo vaidinti, o visi kiti 
daviniai juk priešingai byloja.

Trečias kiekvienam mūsiškiui žinotinas daly
kas, kad bendrojo kelmo kalbų būrį mes vadi
name ir šiaipjau mokslas vadina indoeuropiečiu 
kalbų šeima, kilusia iš indoeuropiečiu prokalbės, 
tokias tautas — indoeuropiečiu, arba indoeuro- 
pietinėmis, tautomis, kilusiomis iš indoeuropie
čiu protautės, o tokių tautų protėvynės vadinama 
indoeuropiečiu protėvyne. Tuo tarpu vokiečių 
mokslininkai jau nuo seno tas sąvokas kitais ter
minais reiškia: indogermanų kalbų šeima, indo
germanų kalbos, indogermanų prokalbė, 
germanų tautų protautė. Kadangi indoeuro- 
pietinės tautos gyvena vienos Azijoje, o kitos 
(daugiausia) Europoje ir kadangi germaniškųjų 
tautų Europoje nepalyginti mažiau, negu indo
europietiškųjų tautų: aisčiai, romanai, graikai, 
slavai, keltai ir kiti, tai tais (geografiniu ir skai
tiniu) sumetimais ir tiksliausia vadinti indoeuro
piečius indoeuropiečiais, o ne kokiais indoger
manais.

Beje, hitlerinėje Vokietijos kalbotyroje ir isto
rijoje buvo paimtas net naujas terminas toms 
sąvokoms: šiaurės (nordinė) prorase, tos šiaurės 
prorasės prokalbė ir jos protautė su kalbų grupė
mis: germanų, lotynų, graikų, keltų, slavų, persų, 
indų, visas kitas indoeuropinių kalbų grupes daž
nai nutylint, taigi ir aisčių (baltų) giminę, kurią 
tas to laiko Vokietijos mokslas savaime iden
tifikavo su germanais. Kadangi rasė jau nuo 
seno nebėra grynakraujė, tai ir minimajam atve
jui rasės sąvokos nebėra kaip įtraukti į indo
europiečių reikalų aiškinimą. Hitlerinėje Vo
kietijoje (totalistinės politinės pažiūros tai labai 
mėgsta daryti) rasė buvo svarbus „savisaugos” 
akstinas, ir todėl terminas „šiaurės (nordinė) 
rasė” jų tebuvo paimta savo praktiškiems poli
tiniams sumetimams: kitokių sumetimų nega
lėjo bebūti.

PML.

„Kadangi gyvenu laisvuose kraštuose ir turiu 
progą lankyti Jeruzalę, tai paliksiu čia simbo
linį paminklą kenčiančių lietuvių katalikų vardu 
ir išklausysiu Šv. Mišių, paaukotų Lietuvai ir 
visiems lietuviams katalikams, kurie šiandien 
kenčia kalėjimuose Lietuvoje ir Sibiro taigose”. 
Tam tikslui, šis lietuvis sąmoningai pasirinko 
tą vietovę, kur Kristus buvo suklupęs po sunkia 
kryžiaus našta.

Sausio 22 d. ten pamaldas laikė beveik visi 
kunigai ir tikintieji, kurių gimtinės yra anapus 
„geležinės uždangos”. Po pamaldų armėnų 
katalikų patriarchato patalpose, lietuvis suruošė 
priėmimą. Jis pavaišino svečius „vyno lempu
te”, prašneko į juos lietuviškai. Po to buvo 
pasakytos kelios kalbos — arabiškai, prancūziš
kai, lenkiškai, ir čekiškai.

Šia proga, mūsų korespondentas praneša, kad 
atsiranda sąlygos sukurti ten lietuvišką įstaigą, 
kurią iš išlaisvintos Lietuvos galėtų lankyti ir 
gyventi kunigai, mokslininkai ir maldininkai.

DBLS Manchesterio skyriaus narius 
p-lę BALČIŪTĘ Marcelę ir 

p. JONUŠĄ Vytautą
sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir 

linkime laimingo gyvenimo.
DBLS Manchesterio skyrius

Skyriaus narį 
p. Ant. PESĮ ir 

p. Česlovą KULBOKAITĘ 
sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį, sau
lėto gyvenimo ir nesibaigiančios laimės 

linki
DBLS Londono I-jo sk. valdyba ir nariai

PRAEITIS IR DABARTIS

— Ach, tai mano čia paveikslas, 
Vieneriems sukakus.
„Tai užaugs bijūnėlis”, 
Tad močiutė sakė...

O, jei būčiau aš turėjus
Tokį padarėlį,
Pusei Londono krikštynas 
Būčiau aš iškėlus!

Dievulėliau, kas per grožis! 
Tikras angeliukas!
Ar čia pono Adomėno?
Ar pamestinukas?

Šiaip ar taip laikyk paveikslą, 
Neatsižiūrėsi.
Kokios akys! O nosytė!
Ir plaukeliai šviesūs.

V. KASIULIO KŪRINIŲ PARODA
Šiuo metu Paryžiuje atidaryta Vytauto Ka

siulio kūrinių paroda. Žinomas prancūzų meno 
kritikas Georges Pillemont menininką taip api
būdina:

„Vytautas Kasiulis yra lietuvis menininkas. 
Jis yra tų šiaurės menininkų, kurie jaučiasi pa
šaukti priklausyti Paryžiaus mokyklai ir kurie 
atmeta kitur siūlomas aukštas vietas tam, kad 
čia gyvendami galėtų pasisemti kūribinių jėgų. 
Juk naktinio sargo tarnyba ir yra skirta tikrie
siems menininkas, kurie iš meno laukia ne pi
nigų, bet dvasinės garbės.

Kasiulis, kaip koks naujas Chagallis, pas 
mus atvyko svajonių rūke paskendusiomis aki
mis, iš kurių betgi trykšta lengvas juokas. Jis 
savaime priklauso dabartinės tapybos moky
klai, yra persisėmęs mūsų didžiųjų menininkų, 
nuo Daumiero iki Matisse, tapyba, bet turi 
visai savitą techniką ir ją reiškia originalia ir 
patrauklia forma.

Kasiulio, kaip ir Chagallio, kūryboje, tikrovę 
gaubia svajonė, fantazija ir retų spalvų deriniai. 
Kasiulis yra puikus ir žavingas spalvininkas, 
mokąs sudaryti visiškai netikėtus derinius ir 
nuosavu būdų pinti juodam fone švelnių spalvų 
laumės juostas.

Ilgesinguose nerealaus pasaulio vaizduose iki 
šiol buvusi šypsena ir aštrus karikatūros pojūtis, 
šiuo metu lyg ir užleidžia vietą rimtiems plasti
koms etudiams. Paskutiniai Kasiulio paveiks
lai, greičiausia bus pirmieji žingsniai į naują 
techniką, kuri daug vilčių teikia ateičiai. Juose 
yra jau visai skirtingas charakteris ir nuoseklus 
siekimas paprastumo. Medalių reliefinio meno 
ir kai kurių Donatello kūrinių įkvėptas, Ka
siulis stipriu ir įspūdingu būdu žmogaus kūną 
piešia baltam fone juodom spalvom.

Kasiulio mene glūdįs ramus pasitikėjimas sa
vimi ir atkaklus tikslo siekimas iš pat pirmos 
dienos mane patraukė. Esu tikras, kad jo atei
timi galima pasitikėti”.

RUSIJOS KACETE SUTIKO LIETUVĮ 
VYSKUPĄ

Iš Rusijos grįžęs vokietis karo balaisvis pa
pasakojo sutikęs Rusijos koncentracijos sto
vyklose lietuvių, o vienoje ir vyskupą.

„Toj vietoj, kur aš dirbau, pasakoja balais
vis, — kartą prieina malonios išvaizdos apy
senis žmogus, mažoko ūgio ir paspaudžia ran
ką. Tai buvo katalikų vyskupas iš Lietuvos, 
kuri dabartinei Sovietų Sąjungai prijungta. Jo 
„nusikaltimas”, už kurį buvo išvežtas ir dabar 
kenčia svetimoj šaly, buvo tas, kad atsisakė 
išduoti sovietų karinėms įstaigoms vieno dievna- 
mio raktus, kurią „valstybės reikalams” norėjo 
panaudoti. Vėliau toji bažnyčia buvo paversta 
arklių tvartu. Vyskupą rusai nuteisė dėl „prieš
valstybinės laikysenos” 7 metams kalėjimo. 
Šis žmogus kalbėjo vokiškai ir su mumis, dviem 
vokiečiais ir vienu austru draugavo. Gal todėl 
jis mėgo mus, kad anksčiau keletą metų kuni
gavo Vokietijoje. Giminės galėjo rašyti jam 
laiškus,, nes skaitėsi sovietų piliečiais. Jeigu 
kuomet iš namų gaudavo maisto siuntinuką, 
visuomet padalindavo į lygias keturias dalis ir 
visiems išdalindavo...” baigė belaisvis savo 
pasakojimą. „Michales-Boote” 14.5.1949. (

ATKURIAMA LIETUVIŲ KALBOS 
DRAUGIJA

Atkuriame Lietuvių Kalbos Draugijos veiklą.
Pagrindinis mūsų veiklos tikslas yra gaivinti, 

palaikyti ir tobulinti lietuvių gimtąją kalbą 
visuose kraštuose, kur tik yra lietuvių ir kur 
yra legalių sąlygų tokiai veiklai.

Tų tikslų siekdami, mes dabar jungsime ne 
tik lietuvių kalbos mokslo žmones, bet visus 
lietuvius, kurie brangina savo tėvų kalbą ir 
kurie norės prisidėti prie jos gyvybės išlaikymo.

Pirmasis mūsų uždavinys bus suprojektuoti 
naują kalbinės veiklos organizaciją, parūpinti 
tinkamus įstatus ir ją įsteigti. Kol tas uždavinys 
bus pasiektas, mes dabar jau norime:

1. Kviesti į naują taiką ne tik visus buvusius 
LKD narius, bet visus kalbos ir ne kalbos mokslo 
lietuvius ir gimtosios kalbos mylėtojus;

2. stengtis sudaryti kalbos patarimų centrą;
3. prašyti lietuvių bažnyčias, mokyklas, orga

nizacijas ir šeimas ne tolti nuo savo kalbos, bet 
jos laikytis ir prie jos artėti;

4. paakinti visus lietuviškus laikraščius su
stiprinti savo kalbinę veiklą, gerinant laikraščių 
kalbą ir rašybą, parūpinant rašinių kalbos klau
simais ar sudarant kalbos skyrelius;

5. jieškoti kelių kalbos laikraščiui leisti ir
6. susižinoti su tais asmenimis ir tomis tau

tinėmis organizacijomis, kurie ir kurios galėtų 
padėti mums veikti.

Visais klausimais kreiptis: Pr. Skardžius? 
6112 Belvidere avė., Cleveland 3, Oio. Dr. Pr. 
Skardžius, pirmininkas, St. Barzdukas, sekretorius.

Simas Sužiedėlis pakviestas Amerikos lietuvių 
katalikų savaitraščio „Darbininko” redakto
rium. S. Sužiedėlis yra istorikas ir pedagogas, 
parašė kelis istorinius veikalus.

Agron. V. Bačenas, atvykęs Kanadon, apsi
gyveno Toronte. Dirba gėlių auginimo darže.

Pr. Dziedžius yra stambiausias Brazilijos lie
tuvis miško pirklys. Gyvena Rio de Žaneiro.

Dr. A. Trimakas, dirbęs kaip lektorius Erie, 
Pa., College, persikėlė į Nevvarką (ties Nau- 
jorku). Čia jis Seton College dėstys ekonomi
nius mokslus.

Balfo atstovas Europoje J. Valaitis Stuttgarte 
įsteigė Balfo biurą, kurio uždavinys bus padėti 
lietuviams tremtiniams iš Vokietijos emigruoti 
į Ameriką ir kitus kraštus. Biuro vedėju paskir
tas P. Bruzgys.

D. Jurjonas, stambus Kauno prekybininkas, 
iš tremties atvyko Čikagon. Čia jis įsteigė spau
stuvėlę.

A. Vabalas, atvykęs Venezuelon ėmėsi verslo. 
Jis įsteigė medžio apdirbimo. įmonę, kurioje 
dirba keletas darbininkų.

„Draugo” žiniomis, Vokietijoje, vakarinėse 
zonose lietuvių, turinčių DiPi teises, dar yra 
apie 10.000.

Ohio gubernatorius, Frank J. Lausche, specialiu 
aktu paskelbė vasario 16, kaip Lietuvos Respub
likos dieną ir kvietė visus suinteresuotus atatin
kamai ją minėti.

Dail. M. Dobužinskas nupiešė Metropolitain 
ir City Center operoms dekoracijas.

Gen. R. Šmittleinas, dabartinis prancūzų ko
misaras Vokietijoj švietimo reikalams, stengiasi 
surinkti visas lietuvių liaudies dainas, kuriose 
minimas Napoleonas.

A. Tamošaitiene pakviesta dalyvauti Kanados 
menininkų organizacijų dailės parodoje, kuri 
bus kovo mėn. A. Tamošaitienė dalyvaus su 
jos austais kilimais ir kitais lietuviškais tauto
dailės audiniais.

J. Juškaitis paskirtas į Toronto provincijos 
teismą lietuvių ir kitų kalbų vertėju.

V. Grybauskas, įžymus krepšininkas, žaidžia 
prancūzų komandoje, kurią ir pats treniruoja. 
Iš 79 prancūzų krepšinio komandų, jo komanda 
stovi pirmoje vietoje.

ALTS skelbia konkursą. Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga paskelbė konkursą S-gos nario 
ženklui pagaminti. Už projektą skiria dvi pre
mijas: 50 ir 25 dolerių.

Vyt. Augustinas, žinomas fotografas, apsi
gyveno Bruklyne. Iš Lietuvos jis atsivežė apie 
4.000 savo nuotraukų negatyvų. Vasario 16 
proga jis Bruklyne suruošė savo nuotraukų 
parodą. Ji puikiai vaizduoja žydėjusį nepriklau
somybės laikais gyvenimą ir okupacijų metu jos 
suskurdimą.

K. Vosylius, fotografas, Rio de Žaneire dirba 
Švietimo Ministerijos istorinio meno skyriuje. 
Jis dalyvavo eilėje foto parodų ir buvo labai 
aukštai vertinamas.

Prof. Vikt. Biržiška dar tebėra Vokietijoje ir 
laukia eilės išvykti į Ameriką.

J. Augustaityte-Vaičiūniene poetė ir mokytoja, 
jau atvyko į Ameriką ir apsigyveno Cicere, netoli 
Čikagos.

S. Meškauskas, Brazilijos lietuvis, yra įsigijęs 
didelį parką pramogoms. Parkas jam kaštavo 
apie pusę milijono kruzeirų.
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1S MUSU GYVENIMO NAMU VAJUS
METINIS INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 19 d., Londone, įvyko Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų S-gos Britanijos 
skyriaus antrasis metinis posėdis, kuriam pir
mininkavo stat. inž. R. Baublys. Kaip iš buvu
sios valdybos pranešimo paaiškėjo, per pra
eituosius metus stengtasi tartis su Darbo Ministe
rija dėl darbų savo profesijoj ir skatinti inži
nierius susirasti savo specialybėse darbą, kai 
Ministerijos principinis sutikimas buvo gautas. 
Kad narių pastangos nenuėjo veltui, matyti iš 
to, jog iš 26 skyriaus narių jau 15 dirba kaip 
inžinieriai, projektuotojai bei panašiai. Narių 
informacijai skyriaus valdyba leido informa
cinį biuletenį ir stengėsi palaikyti ryšį su kitais 
inžinieriais, sklindančiais šiuo metu po visą 
pasaulį. Sąjungos centras taip pat persikėlė iš 
Vokietijos į JAV ir šiuo metu pradeda atkurti 
savo veiklą.

Skyriaus Valdybos ir Revizijos Komisijos rin
kimuose netiesioginiai dalyvavo ir nariai iš 
provincijos, atsiuntę balsavimo korteles. Val
dyba- perrinkta tos pačios sudėties ir pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirmininkas — dipl. inž. 
Vyt. Izbickas, sekretorius — stat. inž. J. Vil
činskas ir iždininkas — dipl. fiz. S. Šalkauskas.

Antrojoj posėdžio dalyje svarstyta ateities 
veiklos gairės. Suieškojus darbo savo srityje ir 
susipažinus su šio krašto sąlygomis — inžinie
rių laukia nauji uždaviniai, būtent, šalia laisvės 
kovos, ruošiamasi savo krašto atstatymui jį 
išlaisvinus. Skyriaus valdyba palaiko ryšius su 
Vykdomosios Tarybos K.Ū.A. Tarnybos Pla
navimo komisija ir savo darbą tvarkys pagal 
jos nurodymus. Planavimo komisija yra išleidusi 
platų leidinį apie išlaisvintos Lietuvos ūkį. Nu
tarta prie šio darbo pritraukti ir kitų sričių 
specialistus.

Iškeltas klausimas apie jaunimo sudominimą 
technikinėmis bei amatų studijomis, kurioms 
šiam krašte yra galimybės. Tai vienas kelių 
ne tik savo gerbūvį pakelti tremtyje, bet ir di
džiai pasitarnauti mūsų tautos ateities laisvam 
gyvenimui. Deja, nuolatiniai atsišaukimai į 
akademinį jaunimą per praeituosius metus ne
davė gerų vaisių. V.

CASTLEMANSE SUMAŽĖJO LIETUVIŲ
Į šią žemės ūkio darbininkų stovyklą 1947 m. 

rudenį atvyko arti 60 lietuvių. Dabar lieka tik 
37. Dalis persikėlė į pramonę, kiti išėjo priva
čiai gyventi. Vienam pavyko į Kanadą išvykti, 
kitas šiomis dienomis išvyko į Vokietiją.

Likę, išskyrus 4, visi priklauso DBLS. Skyrius 
turi 40 narių, kurių dalį sudaro apylinkėje gy
veną lietuviai. Namų Fondo akcijų parduota 102. 
Akcijas pirko 44, tiek nariai, tiek ir nenariai. 
1 asmuo už 10 sv., 1 asm. — 9 sv., po 6 sv., 2 
asm. po 5 sv., 6 asm. 3 sv., 11 asm. po 2 sv. 
ir 21 asm. po 1 sv.

Į stovyklą spaudos ateina „Britanijos Lietu
vio” 22, „Lietuvio” 9, „Nepriklausomos Lie
tuvos” 2, „Tėviškės Žiburių” 1, „Draugo” 1, 
„Dirvos” 1, „Keleivio” 1, „Argentinos Lietuvių 
Balso” 2, „Žinių” 1, „Laiko” 1, ir „Mūsų 
Pastogės” 1. Pernai „Britanijos Lietuvio” atei
davo 29 egz. Jaučiama knygų stoka. Kuomet 
knygos buvo Vokietijoj leidžiamos stovykloj 
nemažai jų išpirkdavo. Pavyzd.: „Kryžių” 
išpirkta 30, „Dainavos šalies senų žmonių pada
vimų” 28, „Paskutinį kartą aš tave klausiu” 
35, panašiai ir kitų.

Stovykloj nėra sąlygų pasireikšti meninėj 
srity. Gyvenant netoli Londono tenka įvairius 
parengimus minėti kartu su londoniškiais. Su
gyvenimas geras. Reikalui ištikus ką paremti 
piniginiai, kiekvienas pagal išgales paremia.

J. M-kis

MAŽAS, BET VEIKLUS SKYRIUS
Netoli Rochdales, Littleborough tekstilės pra

monėje dirbą lietuviai, Z. Pocevičiaus iniciatyva, 
įsteigė DBLS skyrių. Jis nuo 1948 m. rugpiūčio 
16 d. kukliai ir tyliai, bet darbingai liudija lie
tuvių pastangas ir tremtyje tęsti Lietuvoje įprasto 
organizuoto gyvenimo veiklą.

Tegul mažas skyrius ir negali plačiau pasi
reikšti, tačiau gera jau ir tai, kad veikia, ką 
gali. Vis tai dėka geriems norams ir organiza-

— Akių specialistas netrukus atvyks. Čia šis 
tas pasiskaityti, kad laukimo laikas neatrodytų 
taip ilgas. į 

ciniams polinkiams, tegul ir mažos grupelės 
žmonių.

Naujai perrinkton skyriaus valdybon įeina: 
Z. Pocevičius — pirm.; J. Bulkšas — sekr.; 
ir*V. Bakys — ižd.; o revizijos komisijon: J. 
Tamošiūnas — pirm.; ir J. Liaugaudas — sekr.

Pažymėtina, kad skyrius turi jau apčiuopiamų 
vaisių populiarėti britų akyse, jr taipgi nemaža 
draugų britų tarpe. O vietos tekstilės pramonėje 
dirbąs inžinierius mechanikas Mr. Micler yra 
nuoširdus ir geras lietuviams žmogus: nuolat 
aplanko juos butuose, interesuodamasis jų gy
venimu, ir šiaip įvairiais atvejais gelbsti bei 
remia įstaigose. Ypač nuostabiai užimponavo 
K. Palėkio Genocides knygoje aprašyta triguba 
Lietuvos tragedija — tvirtina Mr. Micler.

Esve

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
KETTERINGE

Nepriklausomybės šventė čia buvo minima 
kovo 5 d. Ursuline Convent koplyčioje įvyko 
lietuviškos pamaldos, kurias laikė kun. A. 
Kairiūnas. Iškilmingo akto metu paskaitą 
skaitė iš Leicesterio atvykę J. Senkus. Meninėje 
dalyje Z. Karanauskaitė, J. Kaminskaitė, Z. 
Kaminskaitė ir A. Kukanauskaitė, padekla- 
movo patriotinių eilėraščių, o vyrų kvintetas, 
vadovaujamas Nagio, padainavo nuotaikingų 
dainų. Po to visi minėjimo dalyviai turėjo ben
drus pietus, kuriuos suorganizavo ir paruošė 
Ursuline Convento vienuolės anglės.

Nepriklausomybės šventės minėjime dalyvavo 
apie 60 lietuvių gyvenančių atskirai gana plačioje 
apylinkėje. Į iškilmes buvo atsilankę ir anglų 
svečių, jų tarpe — dideli lietuvių bičiuliai: Darbo 
ministerijos vietinio skyriaus vedėjas Mr. Percival 
ir Miss Charlton.

Šventės proga, įvykdyta rinkliava Tautos 
fondui. Šiuo metu DBLS skyriui, suruošusiam 
šį gražų vasario 16 minėjimą, vadovauja: pirm. 
A. Žukauskas, sekr. A. Adomėnas ir ižd. K. 
Klegeris. V.Zm.

LONDONO I-JO SKYRIAUS SUSIRIN
KIMAS

Vasario 26 d., Londone, lietuvių klube įvyko 
visuotinas metinis DBLS Londono I-jo skyriaus 
narių susirinkimas.. Išrinkta nauja valdyba ir 
aptarta einamieji reikalai. Naujoji valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: V. Šalčiūnas — 
pirm., V. Paulionis — sekr., J. Pečkaitis — 
iždin., J. Ulevičius — vald. narys.; Revizijos 
komisija: B. Šaulys — pirm., V. Kulbokas — 
sekr., J. Černius — narys.

Susirinkimas aptarė bendruosius skyriaus reika
lus. Svarstyta bendroji lietuvių būklė tremtyje. 
Skyriaus nariai rodė ryžtą padėti lietuvių tremti
nių geram vardui kelti. V. P.

MANCHESTERIO „KOVO” 
ŠACHMATININKAI JUDA

Praeitų metų pabaigoje p. J. Kalvio ir J. 
Preibio iniciatyva, atlikta norinčių tą sporto 
šaką kultivuoti registracija. Norinčių atsirado 
net 19. Sudaryta atskira šachmatų sekcija prie 
gražiai veikiančio lietuvių „Kovo” sporto klubo.

Gruodžio 26 d. pradėtas turnyras pajėgesniems 
vienetams išryškinti. Lentoje išsirikiavo visi 19. 
Šiuo metu, turnyrui įpusėjus, pirmaujančių 
eilėje matyti šie: Šiaučiulis J. su 18 taškų, Myle 
A. 11 1/2, Preibys J. 11, Steponavičius 10, Na- 
gaitis 10, Šiaučiulis V. 8, Lašaitis 6, Lesinskas 6.

Sausio 22 d. anglų Draylzden Sun Ches Club 
pakvietė draugiškoms rungtynėms. Nors jėgos 
buvo neišryškėję, bet kvietimas priimtas. Pir
masis debiutas pavyko su pelnytai gražiu laimėji
mu 5—2 „Kovo” naudai. Laimėjimus išplėšė: 
Valančius J. 0, Šiaučiulis V. 0, Šiaučiulis J. 1, 
Myle A. 1, Steponavičius 1, Preibys J. 1, ir 
Nagai tis 1.

Vasario 26 d. su ta pačia komanda įvyko re- 
vanšinės rungtynės, tik ant keturių lentų. Laimė
tos ir šios 3—1 „Kovo” naudai. Taškus pelnė: 
Šiaučiulis J. 1, Myle A. 1, Šiaučiulis V. 1, Sta- 
bačinskas V. 0.

Pirmieji žingsniai pavyko. Būtų malonu pa
rungtyniauti su arčiau gyvenančiais saviškiais 
iš Manchesterio. O mėgėjų juk esama. Kvie
čiame sukrusti. J. Š.

SMULKUS SKELBIMAI
Bradfordo skyriaus valdyba maloniai kviečia 

visus Bradforde ir apylinkėje gyvenančius lietu
vius, mokančius kuriuo nors muzikos instru
mentu groti, susirinkti kovo 19 d. 2 vai. p.p. 
pas p. Šukį A. 19, Springfield Pl., Manningham— 
Bradford pasitarimui dėl lietuvių Jazz-barido 
sudarymo. DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

* * *
P. A. Černiauskaitę ir P. Sablinską prašau 

pranešti savo adresus: K. Talačka, Howbery 
Park, nr. Wallinford, Berks.

* * *
Kovo 11 d. 12 vai. Green Lane mokykloje 

Bradforde, latvių sporto klubas „Trimda” orga
nizuoja stalo teniso tumirą. Vakare, 18 vai. — 
šokiai. Gros latvių kapela. Visi kviečiami 
atsilankyti. Latvių sp. kl. „Trimda”

Apsinaininusioji rodo kaimynei namus: —O 
čia mano vyro tamsus kambarys. Toks iš jo ir 
fotografas, dar dirba pasislėpęs.

Namų Fondo akcijas pirko: už 9 sv. J. Stul- 
gaitis, už 5 sv. B. ir P. Voveris ir P. Grimalis, 
už 3 sv. B. Tautvaišas, už 2 sv. P. Rulys, M. 
Valikonis, J. Maculevičiute, J. Strekonis, J. 
Gaudzė, J. Vereika, V. Ignaitis, S. Karalevičius, 
už 1 sv. A. Petrauskas, M. Prekerytė, B. Orvi- 
das, Z. Orvidas, S. Orvidienė, J. Tamulaitis, 
V. Mauza, P. Palabinskas, S. Butkus, A. Nor
vaišas, K. Paipalas, E. Eitmoniene, K. Baltra- 
maitis, J. Barauskas, P. Bielskis, J. Dagilius, A. 
Prielgauskas, S. Šuliauskas, A. Grachalskis, V. 
Samajauskas, V. Nedzinskas, V. Veliška, V. 
Ližaitis, J. D., K. Olskis, A. Janušauskas, P. 
Lesevičius, R. Č„ J. Morkuškis, A. Raškevi- 
čius, K. Jurka.

AUKOS

Tautos Fondui 16 Vasario proga aukojo: 
DBLS Coventry sk. £ 10.5.11, Dove Holes sk. 
£ 2.0.0, Treliske sk. £ 7.10.6, Wimbome sk. 
£ 4.4.6, Bradford sk. £ 10.6.4, Sleaford sk. 
£ 14.0.0, Elmbridge sk. £• 5.0.0, Darley Moor 
sk. £ 3.0.6, Silsden sk. £ 3.18.3, Newgate Street 
sk. £ 2.14.10 ir A. Černiauskas 10/-.

Namų Fondui aukojo: DBLS Dove Holes 
skyrius 2 sv. ir D. Kuslyte 1 sv.

MIRGA MARGA YORKSHIRE

Bradforde apsinamino jau 30 lietuvių, pasku
tinieji apsinaminusieji p.p. Kazlauskas ir Pet
rauskas su šeimomis. Apsinaminti pastangos 
plinta.

Cottinghamo lietuviams vaikams Bradfordo, 
Huddersfieldo, Keighley, Scriven ir Tadcasterio 
didieji suaukojo 16 svarų 15 šil. pinigais ir įvairių 
daiktelių.

Leicesteryje rašytojas F. Neveravičius, kaip 
praneša Amerikos lietuvių laikraščiai, dar rašys 
2—3 metus. Kada spausdins, nepasakyta.

Halifaxe gyvenąs rašytojas R. Spalis ir rašo 
ir spausdina.

Bradforde kun. Kuzmickis ir rašo ir spausdina 
ir jungia. Praėjusiais metais sujungė 57 poras.

Silsdene žurnalistas Z. Veliuoniškis metė 
rašyt ir pradėjo skaityt paskaitas.

Bradforde atsiranda vis daugiau ir daugiau 
lietuvių, kurie pradeda domėtis visuomenine 
veikla.

Halifaxe jaunas, gabus sportininkas p. Bruzge- 
levičius paliko sportininkų „Vilnių” ir „pabėgo” 
į Bradfordą.

Manchesteryje jau 1884—85 m. gyveno lie
tuvių 7 šeimos.

Bradforde, kaip’ praneša laikraščiai, vienas 
lietuvis nusipirko namus, motociklą ir akor
deoną. Dabar manąs pirkti pijaniną.

Glasgove kun. J. Vamagirys ir mokytojas 
Montvila jau 1899 m. leido lietuvišką laikraštį 
„Vaidilutė”.

Silsdeno lietuviai duosnūs. Namų fondui 
davė 30 svarų, Tautos fondui — 4 svarus, draugą 
nelaimėje sušelpė 8 sv. Tai atsitiko šiomis die
nomis.

Yorl^hireje gimimų lyg ir nesigirdėti. Šiaip 
naujienų daug.

Žinomas visuomenininkas p. Strimas pradėjo 
stipriai studijuoti anglų kalbą ir nusisamdę 
mokytoją.

Anglijos lietuviai rašytojai kuria ir kuria, 
nors ir geležinėse „bačkose” gyvendami. Laukiam 
kūrybos pasirodant.

Bradforde per 16 Vasario minėjimą panelės 
Birutės Šukytės tautinis kostiumas buvo gra
žiausias. Ir nenuostabu, nes jos šis kostiumas 
jau prieš minėjimą buvo premijuotas.

Leicesteryje Ponia Ona Firavičienė daugiausia 
dirbo organizuodama Užgavėnių blynų balių. 
Ši graži ponia jau Kaune labai skanius blynus 
kepė, kepimą ji tęsė Vokietijoj Dorverdene ir 
Uchtėje. Vienas mokytojas, bevalgydamas jos 
blynus, vos liežuvio nenurijo. Bet p. Firavičius 
su sūneliu Juozuku nemėgsta blynų.

Brauklys Baltaragis

Lietuviški velykiniai sveikinimų atvirukai. Vie
neto kaina 5 p. Užsisakant 20 ir daugiau vie
netų — 10% nuolaidos. Atvirukų pavyzdžių 
pasižiūrėti galima DBLS-gos skyrių valdybose 
arba pas skyrių spaudos platintojus. Užsaky
mus siųsti šiuo adresu: F. Neveravičius, 40, 
Fosse Rd. Central, Leicester.

ONA KAIRIŪKŠTIENty
Jai jau sukako 60 metų amžiaus. Šitokia pro

ga, kaip retas žmogaus gyvenimo įvykis, sudaro 
pagrindą pažvelgti jubiliatės išeitą gyvenimo ke- 
114- Kadangi ji yra ne eilinė moteris, bet visuo
menininke, dėl to tai daryti tenka net be specia
laus jos leidimo.

Kas yra Ona Kairiūkšticnė, dažnas pasakys — 
kultūrininkė moteris, kuri visą laiką aktingai 
dalyvauja visuomeniniam darbe. Šitoje srityje 
ji dirbo Lietuvoje gyvendama, dirba ir dabar, 
atsidūrus toli nuo tėvynės, kiek jai gyvenimo są
lygos, sveikata ir nuo lietuviškų centrų nuto
limas leidžia. Ji yra energinga, šviesi ir veikli 
moteris.

Ona Skiparytė Kairiūkšticnė gimė 1889 metais 
Rygoje. Jos tėvas buvo pasiturįs pirklys ir 
aktingas visuomenininkas, vienas Lietuvių D-jos 
steigėjų.

Ona mokslą ėjo Rygoje. Įsigijusi mokytojos 
teisės, mokytojavo pirmoje Lietuvių Kanklių 
D-jos mokykloje.

Nuo to laiko ji ir pradėjo dalyvauti visuome
niniame darbe. Netrukus įsijungė į Rygos lie
tuvių teatro vaidintojų būrelį, ruošė dailės pa
rodas ir iš širdies domėjosi tautiniais lietuvių 
drabužiais. Pastarieji tiek labai jos dėmesį pa
traukė, kad paskatino parašyti Dr. Basanavi
čiui ir klausti jo nuomonės. Susirašinėjimas 
padažnėjo.

1911 m. Ona persikelia Petrapilin ir tuojau įsi
jungia į Petrapilio lietuvių visuomeninį gyveni
mą. Čia ji suorganizavo pirmąją lietuvišką mo
kyklą ir dalyvavo teatro steigėjų grupėje.

1913 m. ji atstovavo lietuvių skyrių visos Ru
sijos smulkiosios pramonės parodoje.

Pirmojo pasaulinio karo metu ji dirba Petra
pily nukentėjusiems nuo karo šelpti Komitete, 
pabėgėlių ligoninėje ir pabėgėliams suorganiso- 
tuose dirbtuvėse. Kiek galėdama, gelbėjo tau
tiečiams, visur gynė jų teises ir atstovavo jų 
reikalus.

Pagausėjęs darbas ir laiko stoka nenustelbė 
jos dėmesio tautiniais drabužiais. Ji juos rinko 
ir sudarė ištisus rinkinius. Vieną tokį rinkinį 
atsivežė net į Britaniją. Tai yra didelė retenybė. 
Dabar tuo jos turtu puošiasi tautinių šokių šo
kėjos ir reprezentuoja svetimtaučiams mūs 
liaudies meną.

1918 m., kai išgirdo, kad Lietuva paskelbta 
vėl nepriklausoma valstybe, atskubėjo į Vilnių.' 
Kaip pedagogė dirbo Vytauto Didž. gimnazijoje 
ir Mokytojų Seminarijoje. Be šių pareigų, ji 
su prof. Biržiška tvarkė didelę gimnazijos bi
blioteką, o pastarajam išvykus, buvo jos vedėja.

1923 m., lenkų oakupacinės valdžios verčiama, 
turėjo apleisti amžinąją Lietuvos sostinę. At
vyko Kaunan. Čia ji dirbo Teisingumo Mini
sterijoj kaip sekretorė, lankė Vyt. Didž. Univer
siteto filologijos skyrių, studijavo kalbas. Bai
gus įsigijo anglų kalbos mokyt, teises ir dailės 
darbų specialybę.

Tais pačiais 1923 m. pradėjo dirbti Užsienio 
Reikalų Ministerijoje, kaip sekretorė, dirbo pro
pagandos skyriuje, tvarkė biblioteką, davylavo 
Šaulių S-gos Moterų Centro Valdyboje, Raudo
nojo Kryžiaus Centre.

Okupacijų metu ji vėl mokytojavo. Besiarti
nant antrajai bolševikų okupacijai, ji, kaip ir 
daugelis tautiečių, pasitraukė į vakarus.

Tuoj po vokiečių kapituliacijos, Luebecke. 
Ji buvo viena pirmųjų lietuvių gimnazijos moky
tojų. Be to dar ji dirbo vakariniuose kursuose 
Raudonojo Kiyžiaus Skyriuje: tarpininkavo lie
tuviams anglų kariškose ir civilinėse įstaigose.

1947 m. Ona atvyko D. Britanijon. Šiuo me
tu čia ji dirba Alsagerio šeimų stovykloje kaip 
gerbūvio valdininkė ir vertėja, nes laisvai kal
ba septyniomis kalbomis. Rūpinasi įvairiais 
lietuvių reikalais, ypatingai lietuviškąja mokykla.

Jubiliatė yra tyli ir kantri darbininkė: pareiga 
ir kantrybė lydi visus jos darbus. Dirba ji ne 
dėl garbės, bet dėl reikalo, visa širdimi atsidėjusi 
motinai Lietuvai ir jos vaikams.

Jubiliatė už nuopelnus Lietuvai yra apdova
nota Gedimino ordinu ir kitais garbės žymi
niais. Mes dabar jubiliatę tokia proga galime 
apdovanoti nuoširdžiu lietuvišku ačiū ir palin
kėti jai ištvermės ir ilgiausių metų. S. Raktuve

PRAN EŠIM Al
TEISINIAI PATARIMAI

Centro Valdyba susitarė su advokatu dėl 
teisinių patarimų lietuviams. Pažadėta už tokius 
patarimus imti normalų mokestį. Nariams, 
jei advokato mokestis neviršija 2 svarų, pa
tarimai bus duodami visai veltui, o nenariams — 
mažiausias mokestis 2 svarai. Prašoma kreiptis 
tik svarbiais klausimais, kurių vietoje negalima 
išspręsti.

SPORTININKŲ DĖMESIUI
Numatomom šiais melais lietuvių krepšinio 

pirmenybėms pravesti, Sporto Sąjos vadovybė 
ragina užsiregistruoti ir Sąjai dar nepriklau
sančius krepšinio vienetus. Registraciją prisiųsti 
iki balandžio mėn. 1 d. šiuo adresu: V. Bruzge- 
levičius, 14, Milton St., Halifax.

DĖL ATOSTOGŲ
Sąjungos nariai, norį geriau praleisti atosto

gas, gali kreiptis į C. Valdybą dėl informacijų 
apie vietas, kainas ir formalumus.
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NAUJIENOS
* Rusijos satelitinėse valstybėse padažnėjo 

vadinamos šnipinėjimo bylos kurias svarstant 
stengiamasi liesti užsienio atstovybės žmones. 
Po bylos paprastai reikalaujama paminėtus 
žmones atšaukti. Panašiai padarė šiuo metu 
rumunai reikalaudami Amerikos atšaukti kelis 
asmenis. Amerika Rumunijos reikalavimą 
atmetė kaip nepagrįstą.

* Tarptautinis Hagos Tribunolas apsvarstęs 
JTO Saugumo Tarybos veto klausimą išaiškino, 
kad jei saugumo Taryba nesutaria vienbalsiai 
dėl naujo nario į JTO priėmimą, tai tos organi
zacijos pilnatis negali priimti.

* Vak. Vokietija nutarė prašyti Aukštosios 
Sąjungininkų Komisijos kad leistų įsteigti 
užsienio valstybėse 10 Vokietijos konsulatų.

* Šanchajuje prasidėjo badas. Milijonams 
žmonių gręsia bado mirtis. Komunistų valdžia 
nesiima priemonių bado pavojui pašalinti. Ba
daują kinai parduoda žmonas ir vaikus kurių 
nepajėgia išmaitinti.

* JTO Ūkio ir Socialinė Komisija priėmė 
sutarties projektą liečiantį pabėgėlius ir pasiūlys 
jį priimti JTO sudarančiom valstybėm. Pro
jektas įpareiguoja valstybes, kurios turi pabė
gėlius panaikinti bet kokią jiems taikomą dis
kriminaciją bei teisių siaurumą ir ragina pa
lengvinti nuostatus dėl pabėgėlių įpilietinimo.

* Amerikos Importo Eksporto bankas antrą 
kartą davė Jugoslavijai paskolą. Šį kartą 20 
milijonų dolerių.

* Londone, Wimpole gatvėje esančiuose pašto 
namuose, korespondencijos skirstymo skyriuje 
buvo kilęs didelis gaisras. Sudegė ne maža 
maišų su korespondencija.

* Šv. Tėvui sukako 74 metai amžiaus. Gim
tadienio proga dėl ligos jis negalėjo žodžio 
tarti. Ta proga jis parašė raštą, kuriame ragina 
kunigus kreipti dėmesį meilės skleidimui. Šių 
dienų žmonės užmiršo meilę ir pateko nesantaikos 
ir neapykantos nelaisvėn. Žmonės, kurie vado
vaujasi neapykanta, gali žmoniją įstumti į di
desnę nelaimę, kaip žemės drebėjimas.

* Sovietų Rusija įteikė naują Suomijai notą, 
kaltindama ją susitarimo sulaužymu ir reika
lavimo dėl karo nusikaltėlių išdavimo neišpil- 
dymu. Kaip žinoma, ankstyvesnėje notoje 
Rusija reikalavo išduoti 300 „karo nusikaltė
lių”, kilusių iš Pabaltijo valstybių.

* Šiomis dienomis pradėtas laivų susisieki
mas tarp Prancūzijos ir Ispanijos, kuris buvo 
1936 metais per Ispanų naminį karą nutrukęs.

* Mėnesį trukęs Amerikoj angliakasių streikas 
pasibaigė susitarimu. Darbdaviai sutiko anglia
kasiams padidinti dienos uždarbį nuo 14 dol. 
5 c. iki 14 dol. 75 c. ir mokėti po 10 centų kaip 
priedą už iškastos anglies toną.

* Lenkijos vyriausybė buvo sustabdžiusi vo
kiečių trėmimą iš vakarinių sričių, kurios buvo 
prijungtos po paskutiniojo karo, bet dabar 
pareiškė trėmimą vykdysianti toliau ir ištrem- 
sianti apie 200.000 vokiečių. Vyr. Sąjungininkų 
Komisija įsakė Vak. Vokietijos įstaigoms neįsi
leisti iš rytų vokiečių, bet pastarosios atsisakė. 
Vienas vokiečių tremtinių transportas, apie 700 
žmonių Britų kariuomenės yra sulaikytas. Kuo 
šis ginčas baigsis, šiuo metu neaišku.

* Pereitą sekmadienį Graikijoje įvyko parla
mento rinkimai. Dalyvavo 26 partijos, išskirus 
komunistus. Negalutinais duomenimis, daugiau
sia balsų gavo dešiniosios ir centro partijos, 
kurios sudarė prieškomunistinę koaliciją.

* Vėl pasklydo gandai apie slaptas Tito ir 
Maskvos derybas dėl kilusio ginčo baigimo ir
susitaikymo. Tačiau vakaruose abejojama dėl 
tokio susitarimo galimybės.

* Kovo 24—25 d. Londonas turės progą 
' pirmą kartą pamatyti slydžių rungtynes. Bus

įrengtas 60 pėdų aukščio šokimo takas. Rungty
niaus norvegai ir anglai sportininkai. Iš Nor
vegijos bus atvežta 45 tonos sniego ir padėta 
ant šokimo tako.

* Pagal pasirašytą Saaro krašto su Prancūzija 
sutartį, Saaras išnuomuoja Prancūzijai anglių 
kasyklas 50 metų. Abu kraštai sudaro ekono
minę uniją, suvienodinama geležinkelių sistema, 
pasikeičiama diplomatiniais atstovais. Iki šiol 
Saaras buvo tiesioginėj Prancūzijos priklauso
mybėje.

* Wattenstedte, Britų zonoje, vokiečiai pra
dėjo priešintis dėl Hermann Goringo karinių 
dirbtuvių išmontavimo. Nesusipratimams iš
vengti į dirbtuves pasiųsta Britų kariuomenės 
tvarkai palaikyti.

* Seretzeklama, Bamangvvato genties Pietų 
Afrikoje vadas, prieš metus vedęs anglę, atvykęs 
į Londoną tartis su kolonijų ministerija, gavo 
Britų valdžios įsakymą negrįžti 5 metus į savo 
kraštą. Jis spaudos atstovams paaiškino, kad 
tas žygis padarytas Pietų Afrikos vyriausybei 
reikalaujant. Pietų Afrikos vyriausybė vedanti 
rasistinę politiką ir draudžianti baltųjų su spal
vuotais vedybas.

* Baltijos jūroje, ties Borgholmu, rusai su
laikė 9 Švedų, danų ir vokiečių žvejų laivus.

* Amerikoje Westinghouso laivų statyklos 
Pitsburgc stato pirmąjį laivą, kuris bus varomas 
atominę energiją naudojančio variklio.

* Neseniai į Australiją atvyko šimtatūkstan- 
lasis emigrantas iš Europos po paskutiniojo 
karo.
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NUPIRKĘ DAR PO AKCIJĄ JAU TURĖSIME NAMUS
SAVAITĖS ĮVYKIAI

(Tęsinys iš pirmo puslapio)

Ką tokios priemonės reiškia? Rublio kurso 
didinimas yra ne daugiau, kaip propagandinis 
triukas, nes rublis yra vien tik Rusijos vidaus- 
mokamoji priemonė, panaši, kaip kokio resto
rano pasidaryti su patarnautojais atsiskaityti 
ženklai. Niekad užsienio biržoje rublis, kaip 
piniginis vienetas, nebuvo kotiruojamas. Būr 
dingą tai, kad toks žygis padarytas po susita
rimo su Mao Tse Tungu, su kuriuo susitarta 
ne tik dėl busimosios prekybos su Kinija atsiskai
tymo, bet ir dėl atsilyginimo už kinų komu
nistams duotą paramą. Padidinus rublio kursą 
automatiškai padidės ir „Kinijos skola Rusijai”.

SOVIETAI ĮSTEIGĖ LAIVYNO 
MINISTERIJĄ

Maskvos' radijas pranešė, kad Kremlius nu
taręs įsteigti atskirą karo laivyno ministeriją. 
Tokia ministerija Rusijoje buvo iki 1946 metų. 
Tuomet ji buvo panaikinta ir jūros karo lai
vynas įjungtas į karo ministeriją.

Vėl karo laivyno išskyrimas į atskirą ministe
riją gali būti aiškinamas Kremliaus valdovų 
noru atkreipti didesnį dėmesį karo laivynui. 
Naujosios ministerijos ministeriu paskirtas adm. 
Jumaševas, iki šiol buvęs karo ministerio pava
duotojas.

FUKSO AFEROS PADARINIAI
Fukso, Britų atominės energijos tyrimo įstaigos 

mokslinio darbininko šipinėjimo afera, nežiūrint 
jo nuteisimo, visuomenę- yra labai paveikusi. 
Ryšium su šiuo įvykiu, esančios pagriežtintos 
tyrimo įstaigos apsaugos priemonės. Be to, 
kaip laikraščiai rašo, pats Britų rnin. pirm. 
Attlee įsakęs karinei kontržvalgybai tą įvykį 
ištirti. Jis liepęs išaiškinti: 1) dėl ko taip atsi
tiko, kad Fuksas, kaip šnipas, galėjo šešis metus 
veikti nesukeldamas įtarimo, ir 2) dėl ko vidaus 
reikalų ministerija sutiko suteikti britų pilietybę 
buvusiam Vokietijos komunistui prieš tai ne- 
pavedusi specialiam Scotland Yardo skyriui 
klausimą ištirti.

BRITANIJOS LIETUVI GALI 
IŠSIRAŠYTI :

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
pas mūsų atstovą 

J. Glaušauską, 
2, Weroona Ave., Ascot Park, 
Adelaide, S.A. Australia.

BELGIJOS LIETUVIAI 
pas mūsų atstovą 

St. Paulauską, 
81/186, Pairę du Horloz, 
Tilleur-Liege, Belgique.

DANIJOS LIETUVIAI 
pas mūsų atstovą 

Č. Šliašinską, 
Kaeragervej 12, .
Kobenhavn, Vantose, Danmark.

PRANCŪZIJOS LIETUVIAI 
kreipdamiesi į mūsų atstovybę 
Section lithuanienne 
CFTC, 26, rue Montholon, 
Paris 9e, France.

Prenumeratos kainą ir išsirašymo są
lygas paaiškins minėtų kraštų atstovybės. 

„Britanijos Lietuvio” Administracija

91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

Visų mūsų
DIDŽIAUSIAS

27 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl.
ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 

gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

ŠIĄ SAVAITĘ GALIME PASIŪLYTI
Virta kiauliena (iš Lenkijos), pjaustyta šonine — Chop pork, dėže 29 

GAVĖNIŠKI SIUNTINIAI A IR B PO 20/-
unc. 7/3
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1 sv. 2/6.

MĖSOS
Lašinine dešra 1 sv. 7/6
Krokuvinč ” 1 ” 6/-
Lietuviška ” 1 ” 5/6
Sausa, kaimiška dešra 1 ” 5/6

GERIAUSIOS KOKYBĖS LAŠINIAI : I rūš. 1 sv. 3/6, 11 rūš.
Kitų dalykų kainos lieka tokios, kaip pereitą savaitę paskelbta.
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 

persiuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo 
išlaidas firma pamoka. RAŠYKITE : angliškai, vokiškai, lenkiškai, rusiškai. Rei
kalaukite kainaraščių.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, VV.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. B itani- 
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilute arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.

Printed by: M. Caplin Press A Co. Ltd. 15, Dunbeved Road North. Thornton Heath, Surrey. Tel. THO 2727

Technikos pažanga labai mažai palietė laikro
dį, ypač nešiojamąjį. Kitėjo tik jo dydis ir 
forma, bet mechanizmas liko tas pats. Tačiau 
šiuo laiku laikrodis pradeda kitėti ir iš vidaus. 
Jau pasirodė rankinių laikrodžių, kurie nerei
kalingi užsukti, kad eitų, nes savaime tai pasi
daro. Laikrodžio viduje yra tam tikras prie
taisas, kuris ranką judinant nuolatos laikrodžio 
spiruoklę užsuka. Kaip tai įvyksta, apatinia
me paveikslėly keletą rankos pakrypimų pa
vaizduota. Nuo rankos nuimtas, toks laikrodis 
ir padėta nejudomai dar gali eiti 32 valandas. 
Vadinasi konstruktorių išspręstas ir nakčiai 
laikrodžio nuėmimo klausimas.

Dar nevėlu užsisakyti „Lietuvių Kalbos Va
dovą”. Knyga baigiama spausdinti. Netrukus 
bus išsiuntinėta užsisakiusiems. Užsakymai 
priimame DBLSąjungoje. Kaina 15 šil.

Nieko nekainuojanti medžiaga mezginia ms

GAMINIAI
Vengriška salami dešra
Prancūziška ”
Australiška (šviežia)

1 sv. 6/-
1 ” 5/6
1 ” 3/6

1950 kovo 10 d.

KNYGOS, RAŠTAI
Lietuvių Dienos, iliustruotas žurnalas, Nr. L 

Los Angeles, 1950 m. sausis. Redaktorius- 
leidėjas A. F. Skirius. Didelio formato, 24 
pusi. Metinė prenumerata 3 dol.

Redakcija žurnalo pasirodymo proga savo 
žodyje pažymi, kad lietuvių skaičiaus padi
dėjimą Ramiojo vandenyno pakrašty aiškiai 
rodo jų organizacinės bei visuomeninės veiklos 
sustiprėjimas. Jis atsispindi ir lietuviškoje spau
doje. Prieš ketverius metus ten pradėjęs eiti 
„Kalifornijos Lietuvis” išaugo į mėnesinį laikraštį, 
kuris netruko peraugti Kalifornijos ribas. Dėl 
to nusistatyta pakeisti laikraščio vardą ir pa
versti jį iliustruotu žurnalu, kuriame atsispindėtų 
visos Amerikos lietuvių gyvenimas. Todėl 
„Lietuvių Dienos” nepadidins Amerikos lie
tuvių laikraščių skaičiaus, nes eis vietoj „Kali
fornijos Lietuvio”.

Pirmas numeris daro gerą įpūdį. Yra straipsnių 
ir iliustracijų iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
keletas senesnių, nepriklausomos Lietuvos vaizdų.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
DĖL MONS’O STOVYKLOS D.P.

„B. Lietuvio” 3 nr. (1950) korespondencijoj 
iš Belgijos be kitko pasakyta, kad Mons’o sto
vyklos DP bado streiką nutraukė tarpininkaujant 
katalikų vyskupui, „tačiau juos nekartą apgavo 
IRO, belgų valdžios pareigūnai, o šį kartą ir 
katalikų vyskupas, nes jau praėję 3 mėn., o jie 
dar tebesą stovykloj ir neišvežti Vokietijon, kaip 
jiems vyskupas žadėjo”. Pasiteiravus pas mi
nėtą Tournai vyskupą, patirta, kad jis davęs 
pažadą, jog iš Belgijos pusės bus viskas pada
ryta DP išgabenimui iš Mons’o stovyklos: 
„Tartuos galįs tvirtinti, kad Belgijos Vyriausybė 
darė ir tebedaro žygirr okupacinei amerikiečių 
valdžiai Vokietijoj, iki šiol negauta iš jos jokio 
palankaus atsakymo... Nuo spalių mėn. esu 
daug kartų kreipęsis į Darbo ir Užsienio Mi- 
nisterius. Mans’o DP patys pripažįsta, kad 
kalta ne Belgijos Vyriausybė, o amerikiečių 
įstaigos.

Jus gerbiąs. K.Pr. Gaida
Liėge, 1950.11.28.

I-V AIKEXYBES
LĖLĘ IŠGELBĖJO, MERGAITĖ SUDEGĖ

Oklahomos gyventojų Tompsonų dviejų metų 
mergaitė labai mėgo didelę lėlę, kuri kaip vaikas, 
verkdavo. Neužmigdavo be lėlės. Neseniai 
Tompsonų namuose kilo gaisras. Ugniagesiams 
buvo pranešta, kad mergaitė dar yra degan
čiuose namuose. Rizikuodamas savo gyvybę, 
vienas ugniagesių leidosi mergaitės ieškoti. 
Netrukus jis grįžo, vos nuo durnų neapsvaigęs 
su gniutulu drabužių pažastėje. Išvyniojus pa
sirodė, kad tai buvo lėlė. Tuo metu ugnis taip 
išsiplėtė, kad jau nebuvo galimybės į namus eiti.

Nustebęs ugniagesys paaiškino, kad kambary 
per durnus nieko negalėjo matyti. Apgraibomis 
rado vaiko lovelę. Paėmęs drabužių gniutulą 
išgirdo vaiko verksmą. Manė, kad tai ir bus 
ieškoma mergaitė. 

♦ * *
Gydytojas: — Sakyk, ponia, ar pas tamstos 

vyrą nerasta cukraus?
Paciente: — Ne, policija ieškojo tik sidabrinių 

šaukštelių.

GALVOSŪKIAI
Ne maža skaitytojų siūlo įvesti poilsio dėliai. 

galvosūkių skyrelį, panašų, kaip būna angliškuose. 
Siūlymas dėmesio vertas. Pradžiai duodame- 
lengvą uždavinėlį ir ta proga prašome mėgėjus 
remti šį skyrelį ne tik uždavinius sprendžiantį 
bet ir pateikiant jam savo kūrybos.

IŠ SKIEMENŲ
Sudaryti posakius, kurie išreiškia dabar menus 

aktualius klausimus:
tą-lik-sa-pa- pa- gą- ge-ne-be-vo-na-ro-ro-rei-at- 
kyk-ta šven-sva-spau- o-bus-Iai-dą-mo-vą.

ŠACHMATU MĖGĖJAMS

a b c d e f g h

Matas per du ėjimu
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