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PINIGINIS SĄMYŠIS 
BERLYNE

Pereitos savaitės gale Berlyno rusų valdomoj 
daly kilo tikras sąmyšis dėl rytų markės. Gyven
tojai puolė rytines markes keisti į vakarų Vo
kietijos markes. Dėl to rytinės markės kursas 
smarkiai krito. Vietoj 6 rytinių markių už 1 
vakarinę mokėta 9 rytinės. Šis sąmyšis kilo 
ryšium su pasklidusiais gandais, kad kovo 25 d. 
rytinės markės bus pakeistos naujomis, prie 
naujo rusų rublio kurso pritaikytomis. Dėl 
tokio didelio rytinių markių nusikratymo ko
munistų spauda kėlė trukšmą ir visaip gąsdino 
žmones, net tuo, kad daug vakarinių markių 
esą suklastota. Tačiau tai negelbėjo ir berly
niečiai tebekeitė rytines markes į vakarines.

PASKELBTI ROOSEVELTO 
LAIŠKAI

l
Penki milijonai Amerikos prez. Roosevelto 

jo paties rašytų ar jam atsiųstą laiškų išleista 
atskiru leidiniu. Iš jų tik 15% nepaskelbta 
vengiant tebegyvenantiems žmonėms rūpestį su
kelti bei Amerikos santykius su kitomis valsty
bėmis paveikti. Jie bus paskelbti tik po 25 metų. 
Ta proga prez. Trumanas pareiškė, kad tokie 
raštai komunistinėje ar totaliniai valdomoje 
valstybėje būtų buvę arba sunaikinti, ar perra
šyti iš naujo taip, kad atatiktų kelių valdovų 
išsigimusioms dogmoms; v -

JUROS LAIVYNO MANEVRAI
Karibų juroje buvo didžiausi amerikiečių 

manevrai. Dalyvavo 80.000 karių, Į6O laivų, 
700 lėktuvų ir, specialūs daliniai. Didelį vaid
menį pratimuose vaidino paskutinių tipų ^po
vandeniniai laivai, batalijonas parašiutininkų 
ir specialūs radio daliniai. ' Patirta, kad kom
binuoti laivyno ir aviacijos - jungimai gali? prie
šintis atominei grėsmei, o gudriai pavartotos-, ra
dio priemonės gali priešo ryšių tarnybą visai 
suklaidinti.

MAŽLIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Schwab. Gmundo lietuvių stovykloje (ji; dabar 

yra didžiausia Vakarų Vokietijoje) kovo' 16— 
19 -d. įvyko Maž. Lietuvos .lietuvių reikalais 
konferencija. .

KREMLIUS ATSILIEPE I AGHESONO SIŪLYMUS
(MUSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO)

Su komunistais sunku kalbėti apie taiką, nes 
žodį taika jie kitaip supranta ir kada jie patys 
veda karą, tai vadina taika, o kada vakarai 
siekia taikos, šaukia, jog jie trokšta karo.

Tuo metu, kai Kinijoje komunistai žygiuoja 
pirmyn, kai Prancūzijoje laivų krovėjai sabo
tuoja laivų iškrovimą, kai komunistai atstovai 
parlamente kelia muštynes, visa tai jie darą tai
kos labui. Priešingai, jei Amerika duoda pagalbą 
atsistatyti iš griuvėsių, tai vadina pasiruošimu 
karui.

Šiuo melagingu taikos šūkiu komunistams se
kasi suvylioti naivius žmones, kurie karo išvar
ginti ir nebenorėdami daugiau matyti skerdy
nių, seka paskui jų nesamą taikos vėliavą, kuri 
tikrumoje veda ne į taiką, bet į karą.

Dabar, kai iš vienos ir kitos pusės pasigirdo 
taikos siekią šauksmai, Europoj žmonės atsi
duso, manydami, kad gal bus išvengta naujo 
karo. Reikia pastebėti, kad tie, kurie šiuo metu 
nėra pavergti, greitai užmiršta tuos, kurie so
vietų jungą velka ir laukia karo, kaip išlaisvi
nimo. Jei anapus „geležinės uždangos” karas 
yra viltimi išsilaisvinti, šioj pusėj karas yra pa
baisa. ir žmonės bet kokia kaina nori taikos, 
arba kad tokia būklė kokia yra, dar ilgai pasi
liktų.

ACHESONAS PASTATE 7 SĄLYGAS
; Derėtis su rusais? Gerai, kokiu pagrindu? 
Tegu jie pirma parodo savo gerus norus ir iš
pildo anksčiau duotus pasižadėjimus, sakysim 
Jaltoj, išlaisvintų Europos valstybių atžvilgiu.
i „Mes nesiūlome, kad tų kraštų vyriausybės 
priimtų joms peršamą socialinę ar politinę struk
tūrą. Mus domina tai, kad tautinis rėžimas 
būtų tikrai ’ nepriklausomas, visuotinu tautos 
pritarimu išreikštas”.
( Ar rusai pildė šį pasižadėjimą? Ar Lietuvoje, 
Lenkijoje, Bulgarijoje ir kitur vyriausybės yra 
tikrai tautos išrinktos, ar raudonarmiečių šautu
vų durtuvais paremtos ?

Štai kodėl Achesonas, kalbėdamas apie de
rybas su sovietais, kaip sąlygą pastatė, kad iš 
satelitinių kraštų būtų atitraukta sovietų kariuo
menė ir policija, kad nebūtų vartojama jėga ne

demokratiniam rėžimui išlaikyti, kad sovietai 
liautųsi sabotavę Jungtinių Tautų veiklą, kad 
greičiau prisijungtų prie Washingiono dėl ato
minės energijos kontrolės įvedimo, kad būtų nu
statyta ginklavimosi riba, kad Maskva nustotų 
kiršinusi komunistus prieš demokratines vy
riausybes, kad būtų padoriau ,kaip reikalauja 
tradicijos, elgiamasi su diplomatais ir, kad so
vietų spauda liautųsi kraipiusi kitų kraštų gy
venimo faktus savo gyventojų propagandai.

Kol šito Maskva nepadarys, tol negali būti 
derybų.

„Amerika pasiruošusi ieškoti su Sovietų Ru
sija taikingo pasaulio problemų išsprendimo, bet 
ji nenori taikos bet kokia kaina, — pareiškė 
Achesonas.

Bet nedėkime didelių iliuzijų, kad Maskva 
galės sutikti su tom sąlygom. Daugiausia ką 
ji galėtų padaryti, tai truputį švelniau elgtis su 
vakariečių diplomatais.

KREMLIUS KRITIKUOJA ACHESONĄ
Ilgai laukti atsgarsių į Achesono kalbą ne

reikėjo. Komunistų organas „Pravda” atspau
sdino didelį Viktorowo straipsnį, kuriame jis 
atkerta Achesonui į jo statomas sąlygas. Jis ra
šo, kad Achesono kalba neturėjusi jokių kon
krečių pasiūlymų, kurie galėtų sustiprinti taiką 
žemėje ir kaltina amerikiečių diplomatiją, kad 
ji siekianti jėgos.

Jis visus septynis punktus suverčia Amerikai, 
esą Amerika kalta, kad iki šiam laikui nepasi
rašyta taika su Vokietija, Austrija ir Japonija, 
kad ji pati sabotuojanti Jungtinių Tautų veiklą, 
kad ji atsisakanti atominės bombos kontrolės, 
kad ji stengiasi išplėsti savo įtaką Europoj ir 
Azijoj...

Tokia Maskvos spaudos reakcija vakarie
čius diplomatus nenustebino ir jie visvien gal
voja, kad Sovietų Rusija siekianti derybų su 
vakarais. Sakoma, kad ši būsianti pavesta Mo
lotovui, kuris gausiąs tam reikalui iš Stalino pla
čius įgaliojimus.

Kol kas daryti išvadas dar per anksti.
Vyt. Arūnas

IV METAI

Vice admirolas W. Fechteleris, naujasis Ame
rikos karo laivyno Atlanto srity vadas.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
7 ACHESONO SĄLYGOS 6. Sovietų vadai galėtų bendradarbiauti to-

JAV užsienio reik, ministeris Achesonas Ka
lifornijos universitetų sušauktoje Bekerly kon
ferencijoje pasakė reikšmingą kalbą. Jis nu-, 
rodė sąlygas, kuriomis galėtų vakarų demokra
tinis pasaulis bendradarbiauti su Sovietų tota
liniu pasauliu. Jo kalba buvo ir atsakymas 
tiems sovietų politikams, kurie Rusijos Aukšt. 
Tarybos rinkimų proga pasakytose kalbose, 
kartojo kadaise Stalino pasakytą pasakojimą 
dėl dviejų skirtingų sistemų sugyvenimo.

Achesonas nurodė, kad JAV nori taikos, bet 
„ne bet kokia kaina taikos”. JAV yra pasi
ruošusi su Sovietais derėtis, bet ne apgaulin
gų vilčių kėlimo kaina, kurios gali pasireikšti dėl 
pradėtų derybų nepasisekimo. Jis pabrėžė, kad 
esame pasiruošę remti bet kurias pastangas, 
siekiančias taikiu būdu klausimus išspręsti, 
lygiai kaip ir agresiją atremti.

Nagrinėdamas iki šiol pasireiškusius tarp rytų 
ir vakarų nuomonių skirtumus, Achesonas nu
rodė septynis atvejus, kuriuose Kremlius ga
lėtų palengvinti abiejų skirtingų sistemų suge- 
venimą. Būtent:

kiomis tarptautinio bendradarbiavimo sąlygoms 
sudaryti, kad visų kraštų diplomatiniai atstovai 
būtų traktuojami pagal nusistovėjusius diplo
matijos papročius — padoriai ir su pagarba.

7. Sovietų vadai galėtų susilaikyti savo krašto 
žmonėms propagandoje nuo sistematinio vakarų 
pasaulio gyvenimo faktų kraipymo, ypač Ame
rikos.

Tai yra keli dalykai, nurodė ministeris, ku
riuos, mūsų manymu, Sovietų vadai galėtų pada
ryti. Jų įgyvendinimas įgalintų taikingai mūsų 
ir jų sistemoms laisvai rutuliotis ir būti.

(Tęsinys 6 pusi.)

H. Santa Cruzas, Čilės delegacijos JTO orga
nizacijoj pirmininkas, neseniai išrinktas JTO 
Ūkio ir Socialinės komisijos pirmininku. Ši 
komisija, kaip žinoma, ne kartą yra svarsčiusi 
DP reikalus, o pastaruoju metu svarsto Rusi- 
j oje vergų stovyklų klausimą.

1. Sudarymas taikos gyvenimo sąlygų pasku
tiniam kare išlaisvintuose kraštuose. Sovietai 
Teherane įsipareigojo patikrinti pasaulio tau
toms laisvą nuo priespaudos gyvenimą.- JAV , 
pasiruošusi pasirašyti taikos sutartis tiems pa- ‘ 
grindams įgyvendinti.

2 Sovietų vadai galėtų atitraukti savo kariuo
menę ir policiją iš satelitinių kraštų ir susi
laikyti bet kurio ketinimo tas jėgas panaudoti 
tikslu valdžioje išlaikyti asmenis ir tvarkas,
kurios nėra demokratinės.

3. Galėtų jie JTO liautis trukdymo politikos.
4. Sovietų vadai galėtų prisidėti prie JAV pa

stangų veiksmingai atominių ginklų kontrolei 
įvesti ir bet kokį apsiginklavimą apriboti.

5. Kremlius galėtų atsisakyti naudotis pasau
lio komunistais, tikslu iš vidaus nuversti tų 
kraštų santvarkas, su kuriais jie formaliai palaiko 
draugingus santykius.

„LEBENSRAUMO“ specialistai 
TEBEPLANUOJA

(MŪSŲ KORESPONDENTO)

Buv. Vokiečių Rytų Instituto Breslavoje narys 
prof. Wolfrum parašė ilgą laišką vienam lenkų 
publicistui, dėstydamas planą, kaip galima būtų 
sutvarkyti vokiečių lenkų ginčytinus klausimus 
ir, apskritai, Rytų Europos reikalus. Jūsų ko
respondentas tą laišką matė.

Laiškas ilgas, apie trys mašinėle rašyti pusla
piai. Istorinėje dalyje jo autorius su kartėliu 
prisimena, kad lietuviai ir lenkai Žalgirio mūšyje 
kovojo su kryžiuočiais. Tačiau jokios praeities 

(Tęsinys 6 puslapy)

Garry Davies, pernai atvykęs Prancūzijon 
sudraskė pasą ir pasiskelbė pasaulio piliečiu. Jis 
skelbė, kad visi žmonės yra pasaulio piliečiai 
ir dėl to turi laisvę keisti gyvenamą vietą ir 
kiekviename krašte turėti lygias teises su vie
liniais žmonėmis. Iš Prancūzijos jis mėgino 
vykti į Vokietiją, kur atsirado jo skelbiamų idėjų 
sekėjų, bet nepasisekė, nes be paso jis ten nebuvo 
įleidžiamas. Dabar jis grįžta į Ameriką. Jo 
pase pažymėta, kad yra be pilietybės. Vadinasi, 
laisvu noru žmogus tapo dipuku.

ULMANIS IR MUNTERIS 
GYVI

Latvių spauda, remdamasi iš Rusijos grįžu
sių vokiečių belaisvių pasakojimais, praneša, 
kad Latvijos prezidentas Karolis Ulmanis ir 
buv. Latvijos užsienio reikalų ministeris Munteris 
esą gyvi ir dirbą vienoje prievartos darbų sto
vykloje netoli Irkutsko. Vienas vokietys su jais 
kalbėjęsis. Abu gyvena barakuose ir dirba 
sunkius darbus kaip ir kiti tūkstančiai vergų. 
Vokiečio pasakojimai buvę tiek smulkūs ir ' 
įtikinami, kad latvių spauda dėl jų tik'tiKydįjįe- 
abejoja.

NAUJAS GINKLAS KOVOJE 
DEL LAISVES

Latvių didžiausias laikraštis tremtyje, „Lat
vija” (19 nr.) įdėjo platesnę recenziją lietuvių 
leidyklos „Ventos” išleistos anglų kalbos knygos 
„Genocide” (K. Palėkio), antrašte „Naujas 
ginklas kovoje dėl laisvės”. Negalį būti abejo
nės, kad Palėkio knyga turėsianti didelės reikšmės 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų pavergtų tautų kryžiaus 
kare su komunizmu.

DEL SAARO TIK POLITIKAI 
NERVINASI

Daug kur didelį ermyderį sukėlęs Saaro krašto 
susitarimas su Prancūzija, iš pačios Vokietijos 
žiūrint, kitaip atrodo, kaip stebint iš užsienio. 
Tuo tarpu, kai Vakarų Vokietijos parlamentas 
ir vyriausybė demonstravo specialiais protesto 
posėdžiais ir memorandumais, tartum įvyko 
jau kažin kas ypatinga, Vokietijos eiliniai pi
liečiai likosi visai ramūs ir nesijaudino. Gyvento
jų daugumas įsitikinę, kad Saaro kraštas prie 
Vokietijos visvien negalės grįžti, nors politikai 
ir kažin kiek dėl to skerečiotųsi.

MOKYKLOS KOVAI SU 
TIKĖJIMU

Rusijoje įsteigta speciali organizacija kovai su 
tikėjimu vardu „orginforma”. Tuo tikslu įkurta 
specialūs mokyklos: Lietuvoj, Ukrainoj, Ven
grijoj. Rumunijoj ir Lenkijoj. Kova su tikėjimu 
bus vedama tikėjimo griovimu ir bažnyčios 
diskreditavimu. Minėta organizacija steigia 
specialias seminarijas kunigams ruošti, kurie 
paskiau turės savo pareigas taip eiti, kad tikin
tieji piktintųsi.

AMERIKA JAU TEIKIA KARINĘ PAGALBĄ
Pereitą savaitę iš Norfolko (Virginijoje) iš

plaukė Prancūzų lėktuvnešis „Dixmude” su 48 
naikintuvais, skirtais Prancūzijai pagal Amerikos 
pagalbos planą Atlanto valstybėms. Šią savaitę 
ir D. Britanija, pagal tą planą gavo pirmuti- 
niusiš 80 virš-tvirtovių tipo lėktuvus. Ko 
tiems Atlanto pakto kraštams karinės pagalbsi- 
tiekimas netrukus prasidės.

REKORDINIS SKRIDIMAS
Britų keleivinis 4 sprausminių motorų Ha- 

villand Comet klasės lėktuvas iš Londono nus
krido į Romą ir atgal grįžo per 4 vai. ir 6 mi
nutes. Jis atliko 1832 mylių kelią, skrisdamas 
po 45o mylių per valandą. Ši jo kelionė buvo 
bandomoji, nes lėktuvas pritaikytas tolimoms 
kelionėms. Jis gali paimti 40 keleivių.
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VIENAS AR DU PASAULIAI
ŠALTASIS KARAS

Jau penkti metai kaip eina šaltasis karas tarp 
buvusių paskutinio karo sąjungininkų. Jo 
tikslas — susilpninti priešingos pusės nervus 
ir tuo būdu išprovokuoti neapgalvotą žodį, 
žingsnį ar sprendimą. Taigi, šį šaltąjį karą, 
kuris vyksta tarp Vakarų-demokratinio bloko 
ir Rytų-komunistinio bloko, galėtume pavadinti 
nervų karu. Aišku, kad laimės tik ta pusė, kuri 
išlaikys sveikus nervus ir šaltą galvojimą.

BUKŠTAV1MAI
Nuo to laiko, kai J. A. Valstybių, D. Brita

nijos ir Kanados vyriausybės paskelbė apie Sov. 
Sąjungoje įvykusį atominį sprogimą, Vakarų 
spaudoje bei visuomenėje galima pastebėti tam 
tikrą nervingumą. Pradedama bukštauti, kad 
dabar, kai Sovietai jau turi atominę bombą, šaltasis 
karas gali išvirsti į karštąjį — tikrąjį karą. O 
atominis karas, esą, reikštų dabartinės civiliza
cijos galą. Jei norime išgelbėti mūsų civilizaciją, 
tai esą, žūt-būt turime ieškoti susitarimo su 
rusais. Šitaip ir panašiai dabar kalba žymūs 
mokslininkai, žurnalistai, bei kai kurie politikai. 
Jie sako, kad abiejų blokų vairuotojai (Trumanas 
ir Attlee iš vienos pusės ir Stalinas — iš kitos) 
turi susitikti ir baigti šį baisųjį karą sutartimi.

ĮTAKOS SFEROS — „DU PASAULIAI”

Žymiausias tos minties — naujų derybų su 
Stalinu, šalininkas yra Churchillis. Savo prieš
rinkiminėje kalboje, kurią jis pasakė Edinburghe, 
nurodė į būtinumą naujų tiesioginių derybų 
tarp J. A. Valstybių, Anglijos bei Sov. Sąjungos 
vyriausybių galvų. Kokia būtų tų naujų derybų 
bazė? Tai aiškėja iš šios jo kalbos vietos. 
„Turi būti padarytos didžiausios pastangos tiltui 
nutiesti tarp dviejų pasaulių, kad kiekvienas jų 
galėtų vesti savitą gy venimą jei ir ne draugystėje

MIŠRIOS ŠEIMOS
Pas mus vyrauja aiškus nusistatymas prieš 

mišrias šeimas. Kodėl taip yra, nesunku suprasti, 
atsiminus, kad daug lietuvių vedusių (ar iš
tekėjusių) su ne savo tautos žmonėmis taip 
tautai ir žuvo. Dingo svetimose jūrose. Tik 
nedidelė dalis tokių mišrių šeimų išliko ištikima 
lietuvių tautai. Bet tai, galima sakyti, tik išimtys.

Šitas nusistatymas ,,prieš” yra pareiškiamas 
šiandien labai įvairiai: per spaudą, per organi
zacijas, net savotišku boikotu ir išskyrimu iš 
savo tarpo.

Ir vis tik mišrių šeimų skaičius paskutiniaisiais 
metais didėja ir, reikia manyti, didės. Priežasčių 
tam labai daug, ir mes nieko dar nepadarėme, 
o ir padaryti nelabai ką galime, kad lietuviai 
tuoktųsi tik savo tarpe. Perdaug esame iš
blaškyti.

Bet aš norėčiau atversti kitą lapo pusę ir 
pasiūlyti tiek mums patiems pakeisti ikišiolinį 
priešišką nusistatymą dėl mišrių šeimų, tiek 
mišrių šeimų lietuviškai pusei pasiūlyti lietu
višką charakterį sudaryti lietuvišką šeimą iš 
esmės ir būsimą kartą, ar jau ir esančią auginti 
lietuviškoj dvasioj.

Visai vietoj būtų panagrinėti klausimą — 
kodėl lietuviai vedę svetimtautes (ar ištekėję
už svetimtaučių) ir patys nulietuvėdavo ir šeima 
tapdavo mums svetima? Daug reikėtų pri
rašyti, bet viena, gal ir svarbiausia buvo prie
žastis, tai nebuvo tautinio susipratimo ir lietu
viško atsparumo. Žiūrint į mūsų vyrus ir mer
gaites šiandien to minkštumo, lyg atrodo, kad 
ir nebūtų.

Tautinis susipratimas, nesvarbu visai koks 
būtų asmeninis išsimokslinimas, atrodo, kad 
mūsuose yra aukštas, kartais net perdaug sie
jasi jau su šovinizmu.

Lietuviškas atsparumas po nepriklausomo gy
venimo žymiai sustiprėjo ir įgyjo tvirtą pasi
tikėjimą savimi. Blaškymasis po svetimas tautas 
mus visus įtikino, kad mes nesame žemesni 
už kitas, kad ir daug didesnes. Pasitikėjimas 
savimi, savo tautiečiais ir sava tauta žymiai 
paūgėjo kad ir paskutiniam dešimtmety.

Tad ar vietoj yra senoji baimė, kad ir vėl 
lietuviška pusė mišrioj šeimoj bus sutrypta, pa
niekinta ir nutautinta? Jeigu mes esame tokie 
silpni ir kultūriškai atsilikę, tada toji baimė 
visai vietoj.

Bet aš žinau pavyzdžių, kada jau dabar, tremty, 
lietuviai sudarę mišrias šeimas tvirtai atsistojo 
ant lietuviško pagrindo, ir įvedė savo antrą 
pusę į visai aktyvų lietuvišką bendruomeninį 
gyvenimą.

Šitokį džiugūs pavyzdžiai duoda man drąsos 
manyti, kad visi lietuviai, vedę (ar ištekėję) 
turėtų laikytis savo tautiškų šeimos pagrindų 
neišsiskirti iš lietuviškų bendruomenių ar orga
nizacijų, o priešingai, pasistengti kuo artimiausiu 
laiku išmokyti savo antrą pusę lietuvių kalbos, 
įvesdint ir laikyti lietuviškoj aplinkumoj.

O lietuviškos bendruomemės turėtų atkreipti 
savo ypatingą dėmesį į mišrias šeimas, jas paimti 
kavo globon, sudaryti draugiškus santykius, 
sad toki „naujokai” pasijustų savųjų tarpe,

su kitu pasauliu, tai bent be neapykantos, kurią 
sukelia šaltasis karas”. Kad būtų aiškiau, ką 
Churchillis tuo nori pasakyti, paklausy
kime kaip jo tą kalbos vietą aiškina žinomas 
politinis komentatorius Walter Lippmanas. „Abu 
pasauliai, sako Churchillis, turi turėti galimybę 
vesti savitus gyvenimus. Aš tuo suprantu, kad 
šaltasis karas turėtų baigtis ne vienos šalies 
besąlygine kapituliacija, bet susitarimu, kuris 
nustatytų mūsų įtakos sferų ribas. Tai būtų 
tos rūšies susitarimas, kurį 1944 m. Mr. Chur
chillis ir Stalinas buvo pradėję tyrinėti ir padarė 
tam tikrą pažangą kiek tai liečia Balkanus” 
(Žiūrėk Daily Mail 1950.2.20).

J. A. VALSTYBĖS — „VIENO PASAULIO” 
ŠEMPIJONAS

Tame pačiame straipsnyje W. Lippmanas 
pripažįsta, kad tokios rūšies susitarimas priešta
rautų buvusio JA Valstybių prezidento W. Wil- 
sono paskelbtiems dėsniams.

Ir ištiktųjų, nuo prezidento W. Wilsono 
laikų, J. A. Valstybių užsienio politika daugiau 
ar mažiau buvo grindžiama „vieno pasaulio” 
teorija, t.y. įsitikinimu, kad vienos pasaulio 
dalies įvykiai bei gyvenimas turi įtakos į kitas 
pasaulio dalis. Populiariai tariant, jei Sovietų 
Sąjungoje bei jos valdomuose kraštuose įvedama 
vergija, tai tas amerikiečiams turi rūpėti, nes 
tuo sudaroma grėsmė Amerikos gyventojų laisvei.
Dėl to J. A. Valstybės paskelbė bei advokatavo 
tautų apsisprendimo principą, suteikė Filipinams 
nepriklausomybę, ragino Britus suteikti Indijai 
nepriklausomybę, priešinosi Churchillio vyriau
sybės norams, kai 1943 m. pastaroji norėjo pri
pažinti Baltijos valstybių įjungimą į Sov. Są
jungą, bei kai 1944 m. bandė su S. Sąjunga 
pasidalinti į įtakos sferas Balkanus. (Žiūrėk 
buv. J. A. V-bių užs. reikalų ministerio C. Hullio 
Memuarus).

pajustų lietuvišką širdį, pamiltų savo antros 
pusės tautiečius ir pasinertų į lietuvišką jūrą.

Jei mes esame stiprūs tik individualiai, tiek 
bendruomeniniai ir tautiškai susipratę, mišrios 
šeimos neturėtų būti kažkokiu baisiu klausimu.

Jei lietuviai, sudarę mišrias šeimas, pranykda
vo, tai atėjo laikas šią klaidą atitaisyti ir „nuo
stolius padengti” — kiekviena mišri šeima turi 
išlikti lietuviška.

Mes, lietuviai, turėtume paimti pavyzdį iš 
katalikų bažnyčios. Ji nedraudžia santuokų 
su kitų tikybų žmonėmis; ji tik stato sąlygas.

Tai ir mes negalime statyti savo tautiečiams 
tokių griežtų reikalavimų: nevesk svetimtautės, 
kitaip išmesim iš savo tarpo.

Bet mes galim drąsiai statyti kitą sąlygą: 
būk pats lietuviu, sudaryk savo šeimoj lietu
višką dvasią, augink vaikus lietuviais. Tai yra 
minimumas, kurio turėtų prisilaikyti sudarę 
santuokas su kitų tautų žmonėmis. Jei ir šito 
nepajėgia lietuviškoji pusė išlaikyti, tai žinoma, 
toks jo ir susipratimas ir atsparumas.

Šito mano straipsnelio nereiktų suprasti kaipo 
skatinimo sudaryti mišrias šeimas. Labai būtų 
gera jų išvengti, bet jei jau jos sudaromos, tai 
turėkim sveiką nusistatymą. J. M. Gojus

STIRNIŲ SUKILĖLIS
R. SPALIS

(Tęsinys)
Virpa pakilusi jaunutė saulė, braukdama pie

tų vėjumi mūsų besimaudančius kūnus, lapoja 
augmenija, besidriekianti iki pat susenusių bei 
palinkusių namų, kurių sutrūnijusios liekanos 
rodo geresnę praeitį, bet dabar viskas suvelta 
ir tik vasara puošia šiuos praeities griuvėsius, 
supindama į romantišką visumą tas, išsigimu
sias rožes, užaugusias, vietomis iškirstas alėjas, 
dilgėlių krūmus, milžinų liepas; kažkokie su
skilusių plytų takeliai suka, raizgosi tarp žlugių, 
kiečių, ugniažolių, kol visai pražūsta tarp su
griuvusių altanų.

Išėjusi senutė kviečia mus pusryčių, kurie šį 
kartą labai gausūs ir įvairūs, tačiau nusivylusi 
veltui ragina. Mūsų apetitas šį kartą kuklus.

Saulė draiko praeitį ir geriau įžiūrime kambarį, 
kuris tartum koks praeities vaizdų bei puošniųjų 
rankdarbių muziejus: išraizgytos lempos, un
dinės, keisti vorai, šunes, milžiniški turkliai, fo
tografijos, dėžutės, kurių pagražinimas gal truk
davo mėnesiais, baldai keisčiausiai išlankstyti su 
anemiškomis plonutėmis kojelėmis, kurių medis 
koriais išėjęs tik laukia progos sudūlėti.

Dar valandėlę pasišnekėję, padėkoję, grįžome 
prie baidarės, kai Kazys paprašė.

— Žinai, Vytai, aš noriu į miestelį, pora laiškų 
reik išsiųsti, o tu gal tuo tarpu baidarę nuplauk
tum prieš tolimesnę kelionę.

— Tik ilgai negaišk.
Iškraustęs visą mantą muilu pradėjau trinti 

šonus, kai vandenyje atsispindė balta suknelė.
— Labas rytas, ponas.
Pakėliau akis. Prieš mane stovėjo besišypsanti 

gal šešiolikos metų mergaitė. Iš jos drąsių,

TRUMANO IR ATTLEE VYRIAUSYBIŲ 
UŽSIENIO POLITIKA

Tos pačios politinės linijos prisilaiko Tru- 
mano ir Attlee vyriausybės. Po minėtos Chur- 
chillio kalbos J. A. V-bių ir Anglijos užsienio 
politikos vairuotojai pareiškė, kad jie nemato 
reikalo keisti savo užsienio politikos ir atmetė 
tiesioginių derybų su Stalinu pasiųlyma. Jie 
stengsis ir toliau, kaip ir iki šiol, išnaudoti visas 
galimybes susitarti su Sov. Sąjunga, bet tik 
Jungtinių Tautų Organizacijos forume. Jie 
nemano nei viešai, nei slaptai derėtis su Sov. 
Sąjunga už kitų suinteresuotų valstybių pečių. 
J. A. V-bių užs. reikalų ministeris Dean Ache- 
sonas savo paskutinėje kalboje (1950.3.16) pa
reiškė, kad jeigu Sov. Sąjunga tikrai norinti 
gyventi taikoje su Vakarais, tai ji daugeliu atž
vilgių turinti pakeisti savo elgesį, pavyzdžiui, 
ji turinti liautis jėgos priemonėmis palaikyti 
mažumos (t.y. komunistines) vyriausybes, tu
rinti atitraukti savo kariuomenę bei policijos 
dalinius iš satelitinių valstybių ir t.t.

VIENAS AR DU PASAULIAI?
Mažosios tautos yra ne kartą savo kailiu 

patyrusios, kas jų laukia, kai didž. valstybės 
griebiasi įtakos sferų politikos savo ginčams 
išspręsti. Istorijos bėgyje Lietuva du kartu 
neteko savo nepriklausomybės, kai jos didieji 
savo ginčų išsprendimui panaudojo įtakos sferų 
metodą.

Buvęs J. A. V-bių užs. reikalų ministeris C. 
Hullis teisingai pastebėjo, kad šis įtakos sferų 
metodas priklauso nelaimingai praeičiai. Tiesa, 
šiandien turime nelaimingą dabartį, tačiau jei 
Vakarai su Rytais pasidalintų pasaulį į įtakos 
sferas, atseit, į du ar daugiau pasaulius, tai tuo 
nelaimingos dabarties nepakeistų, bet tik ją 
tam tikram laikui užkonservuotų, prailgintų, 
ir bolševikų pavergtoms tautoms sumažintų 
viltį atgauti išplėštas nepriklausomybes.

Pasaulis dabar yra per mažas, kad jis būtų 
galima padalinti. P. Kovas

KULTŪROS NAUJIENOS
F. N E VE R A VIČIUS suplanavo ir jau rašo 

diesnį veikalą romaną, apimantį laikotarpį nuo 
paskutiniojo karo pradžios ligi maždaug pasku
tiniųjų laikų. Turėdamas ribotas darbo sąlygas, 
nenumato, kada galės jį pabaigti. Jeigu darbo 
sąlygos nepasikeis, rašytojo nuomone, romano 
rašymas gali užtrukti 2—3 metus.

S. LAUCIUS parengė spaudai eilėraščių 
rinkinį.

R. SPALIS atidavė spaudai feljetonų rinkinį. 
Po kurio laiko tikisi baigti stambų novelių 
rinkinį. Be to, rašo jumoristinį romaną.

VL. ŠLAITAS rengia spaudai antrą eilėračių 
rinkinį, kurį baigs 2—3 metų bėgyje.

PR. ' IMSRYS parengė spaudai eilėraščių 
rinkinį vaikams „Gintaro namukai”.

L. TRILUPAITIS rašo apysaką „Smuikinin
kas”. Turi parašęs tris montažus scenai: „Tė
vynė kils iš kapo”, „Aidai iš Tėvynės” ir „Mil
žinai”. *

JONAS GAILIUS atidavė spaudai romaną 
„Susitikimas”. Rengia spaudai apysaką „Kar
tuvės” ir „Audronės dalia”.

kiek besišypsančių akių ir besi kraipančio lengva 
gracija kūno, spėjau gimnazistę.

— Labas panelė gimnazistė.
— Iš kur jūs žinot ? — nustebo net pasipikti

nusi.
— Ant kaktos parašyta ir dar dvejetuką iš 

algebros turite.
— Visiškai ne iš algebros.
— Tai iš ko?
— O jums kas rūpi?
— Tamstos tėvelis mane kvietė jus pamokyti. 

. — Atrado mokytoją, tikriausiai pirmo kurso 
studenčiokas — fuksas.

— Vat ir ne, tos pačios klasės gimnazistas 
kaip ir jūs, — juokauju.

Ji žiūri netikėdama.
— Meluojat, atrodo, kad skutatės ir iš viso 

toks fuksas.
Toliau plaunu baidarę, o mano naujoji pa

žintis, atsirėmusi alksnio, klausinėjama vis la
biau atidengia dulkių gulamą praeitį. Anksčiau 
čia buvęs puikus namas, kur vasarą atvažiuoda
vęs mūsų vaišingosios senutės vyras, kuriam 
penkiasdešimt kaimų priklausė, kurio miškai 
pusę Lietuvos dengė. Tik negeras jis buvęs, sako 
nepilno proto, tik vengia jo vargšė žmona kal
bėti, nenori kartoti to skausmo, kurį išgyveno, 
kai pagriebęs vienintelę kelių metų dukrelę už 
kojų, ilgai laikydavęs galva žemyn ir niekais ėjo 
žmonos maldavimai bei maldos. Sunyko taip 
žiauriai tėvo glamonėjama dukrelė ir mirė. Vos 
gyva bekrutėjo ir žmona, bet vyras dūko kaip 
dūkdavęs leisdamas dvarus, parduodamas miš
kus, garsėdamas Vilniuje kvailais pokštais, kol 
Dievui nusibodo laikyti žemėje tokį padaužą 
ir netikėtai užgesino jo žemės kelionę, o suny
kusi, prieš laiką pasenusi, žmona gavo tik na
melį su nedideliu gabalu žemės. Visas kitas

skaičius šiuo metu pakilo iki 100 milijonų. 
Automobilių katastrofų ir aukų skaičius yra 
taip pat labai didelis. Statistika rodo, kad pasku
tiniame kare žuvusių Amerikos karių skaičius 
buvo mažesnis už per tą patį laiką žuvusių JAV-ėse 
automobilių katastrofose skaičių.

Su nelaimių dažniausia priežastimi — per 
greitu važiavimu, kovojama įvairiais būdais. 
Paveikslėly viršuj matyti automobilis išmestas 
iš garažo septinto aukšto (apie 25 m.). Susi
rinkusiems žiūrovams aiškinama, kad jėga, kuria 
automobilis atsitrenkia į žemę lygi tai jėgai, 
kuria jis atsitrenktų važiuodamas 50 mylių 
per vai. greičiu į pakelėj esantį medį.

Paveikslėly apačioje matyti, kaip su greitu 
važiavimu kovojama modemišku prietaisu ra
daru. Seniau, norint nustatyti ar automobilis 
nepergreit važiuoja, kontrolei policininkas’ tu
rėjo savo motociklu ar automobiliu vytis įta
riamą mašiną, susilyginti savo greičiu su ja ir 
pagal savo greičio matuoklį nustatyti, ar jo 
persekiojamasis nepergreit važiuoja. Tai nepa
togus ir ne visai tikras būdas.

Dabar, radaro pagalba, stovint, dažniausia 
pravažiuojantiems nematomoje vietoje, be di
delio vargo ir dideliu tikslumu galima sužinoti 
pravažiuojančių automobilių greitį (ir taip pat
registracijos numerius). Du greičio kontrolės valdi
ninkai su radaru įsikūrė prie judėjimo signalo 
gatvės viduryje.

turtas senai buvo niekais nuėjęs. Senutė išrovė 
baisią praeitį iš širdies, pasikvietė neturtingą 
bežemių šeimą, apgyvendino pas save, perdavė 
jai visus ūkio rūpesčius, globodama ir mokyda
ma jų vaikus, kuriems žada geresnę ateiti.

Akimis nusekiau Stirnių ežero tolumas ir 
akimirkai matavau lygindamas su žmogaus di
dybe bei ištverme, ir ežero tolumos tartum pri
geso, žmogaus skausmas jas nugramzdino ir 
įsunkė.

Ilgai dar tylėčiau susimąstęs, jaunon širdin 
kraudamas klausimus, tik mergaitė vėl pertraukė.

— Jūs, girdėjau, pro aną salą plaukėt.
Linktelėjau galva.
— Ir naktį ?
— Apie vienuoliktą valandą.
— Ir nieko?
— O kas gi turėjo būti ?
— Mūsų žmonių saulei nusileidus ir su pinigu 

nepriprašysi, kad pro salą plauktų. Didžiausią 
vingį daro.

— Kodėl?
— Vaidenas, o jeigu kas pražūna, tai tiesiai 

žmonės prie tos salos ir meta tinklus, visad 
skenduolį randa.

—Įdomu, ir kodėl?
— Vyresniųjų paklauskit, aš per jauna.
— Nagi, — susidomėjau, — o kad taip pa

mėgintum.
— Nieko nebus, vyresniųjų klauskit.
Sučežėjo žingsniai ir tarp lapų išdygo Kazys.
— Taip greit sulakstei?
— Ne, mat pakeliui aš apsigalvojau, gal mums 

reiktų čia kurį laiką pasilikti?
Išplėčiau akis. Kazys buvo nusukęs veidą ir 

kažką krapštė tarp batų, bet raudonumas, už
liejęs akruostą, man pasirodė įtartinas. a-

— Ir kam mums čia pasilikti?
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BAISUS VARGAS SLEGIA LIETUVOS ŪKININKUS
Kremliaus atsiųstasis rusų okupuoton Lietu

von prokuroras Bacharov’as paskelbė „Tiesoje” 
ilgą straipsnį, kuris savo pobūdžiu yra ne kas 
kita, kaip kaltinamasis aktas Lietuvos gyvento
jams. Iš jo ir aiškėja tas siaubas, kuris dabar 
Lietuvoje gyvenimu virto.

Pasirodo, į kolchozus suvarytiems ūkininkams 
buvo duoti maži, nuo ketvirties iki pusės ha že-
mės sklypeliai.

taip neteksią savo žemės, atidavė ją miesteliams, 
kad tik netektų kolchozams. Vieną tokį pa
vyzdį mini ir Bacharov’as: „Kretingos apskri
ties Kartenos valsčiaus „Raudonosios Žvaigždės” 
kolūkio pirmininkas neteisėtai perdavė iš kolūkio 
masyvo 15 ha arimo miestelio gyventojams. Be 
to, jis taip pat iššvaistė įvairioms valsčiaus 
organizacijoms daugiau kaip 10 ha kolūkio

vietoje 12 avių — tik 3 ir pan. Kas padaryta 
su „nusikaltusiais” kolchozo pareigūnais, Ba
charov’as nemini: greičiausia jų nebėr gyvųjų 
tarpe.

NELANKO KOLCHOZŲ SUSIRINKIMŲ
Lietuvos žmonės nelanko kolchozų susirinki

mų; kad ir prievarta varomi, į juos neina. Tai

MIRĖ ABRAOMAS IR PRANAŠAI

Tuos sklypelius Lietuvos ūkinin- ganyklų... Nusikaltę asmenys turi būt ipatraukti pastebi ir prokuroras.
kai visais būdais stengėsi išnaudoti ir net iš
plėsti kaip vienintelę šeimos pragyvenimo gali
mybę, nes už darbą kolchozuose elgetiškai maža 
produktų numeta, kad nė pusbadžiam pragy
venimui nepakanka. Kremliaus prokuroras 
Bacharov’as už tuos sklypelius puola ir grąsina 
„užkirsti kelią visokiems mėginimams išplėsti 
sodybinės žemės sklypus, nes tai griauna kol
chozo santvarkos pagrindą”. Jis siūlo „ryž
tingai traukti atsakomybėn visus asmenis, kurie 
kėsinasi į kolchozų žemę ir siekia panaudoti 
ją savanaudiškiems tikslams”.

NELEIDŽIA LAIKYTI NE BIČIŲ
Lietuvos ūkininkai mėgo bites. Varant juos

griežton atsakomybėn, — įspėja prokuroras.

SLEPIA GALVIJUS
Bolševikai, sukolchozindami Lietuvą, atėmė 

iš gyventojų visus galvijus. Jie tapo valdžios 
nuosavybe. Pieno nemato nė vaikai, nes visas 
turi būti atiduotas valstybei. Todėl net kai 
kurių kolchozų vadovai bando slėpti galvijų 
skaičių, užrašydami mažiau, kaip iš tiesų kad 
turi, kad tuo būdu gelbėtų vaikus ir save nuo 
bado. Kaipo „baisų nusikaltimo pavyzdį” 
Bacharov’as mini jau minėtą „Šešupės” kol
chozą, kur vietoje 8 karvių tebuvo užrašyta 4, 
vietoje 29 arklių 17, vietoje 9 kiaulių — nė viena,

„Daugelis kolūkio narių nedalyvauja visuo
tiniuose kolūkio susirinkimuose... „Šešupės” 
kolūkyje yra iš viso 29 šeimos, o darbingų su
augusių kolūkiečių — 69. Vis dėlto klausimus, 
susijusius su šio kolūkio veikla, sprendžia tik 
vyriausieji 29 šeimų nariai, o kiti 40 suaugusiųjų 
visiškai nedalyvauja sprendžiant kolūkio klau
simus”.

PROKURATŪRA BUDI
Savo ilgo rašinio pabaigoje vyr. prokuroras 

Bacharovas įspėja, kad prokuratūros organai 
budi, kad visi Lietuvos žmonės vykdytų maskolių 
jiems primestus įstatymus ir kad atiduotų tai, 
kas Maskvos yra nustatyta.

į kolchozus, tie bičių aviliai, kurie nebuvo su
naikinti, buvo atimti iš privačių savininkų ir 
virto kolchozo nuosavybe. Kai kur betgi kol
chozų vadovai apie avilių skaičių . nepranešė 
okupacinėms įstaigoms ir neatidavė rekvizicijų 
medumi. Taip įvykę Kalvarijos „Šešupės” 
vardo kolchoze, kur buvę nuslėpti net 8 aviliai. 
Ir čia kaltininkai atiduoti teisman...

SAVO ŽEMĘ ATIDAVĖ MIESTUI
Buvo atsitikimų, kad Lietuvos žmonės ir net 

naujai sukurti kolchozai, matydami ar šiaip ar

PASLAPTINGOS BOLŠEVIKO MOKYKLOS

Ar žinote, kaip sunkiai sustabdomas auto
mobilis ant slidaus kelio? Jei ne, tai nesku
bėkite automobilių pirma kelią pereiti, bet pa
žiūrėkite į šį paveikslą, rodantį kaip sunku 
sustabdyti visu greičiu važiuojantį automobilį. 
Paveikslėly nurodyti skaičiai rodo automobilio 
stabdymo atstumą. Automobiliai A ir B pra
dėjo stabdyti tuo pačiu metu, A — buvo sausam 
ir kietam kely, B — šlapiam kely. A sustojo 2 
metrus anksčiau, kaip B. Automobiliai C ir D 
važiavo apsnigtu keliu. D turėjo ant ratų grandi
nes, o C ne. Geriausiu atveju tokiam kely auto
mobilis sustoja tik per du kartus ilgesnį stab
dymo kelią, kaip sausam kely. E, F ir G va
žiavo apledėjusiu keliu. F turėjo grandės ant 
ratų, E ne. E beviltiškai slysta 55 metrus ir be 
abejo nuslys į vieną ar į kitą kelio griovį. • G 
važiavo apledėjusiu keliu, tačiau pabarstytu 
žvyru. Neužmirškit tai, jis slysta 25 metrus 
k i sustoja.

Prieš pusantrų metų Maskvoje atsidarė 14 
naujų slaptų specialinių mokyklų, kuriose ruo
šiami Vakarų valstybių administratoriai. Kiek
viena mokykla atitinka kurį nors Vakarų kraštą 
ir praeinamas kursas yra labai skirtingas. Tos 
mokyklos turi ir savo atskirus pavadinimus: 
„Togliatti” institutas — ruošia specialistus 
Italijai. ,,Reimann” institutas ruošia specia
listus Vakarų Vokietijai, kiti — Prancūzijai, 
Anglijai, Amerikai ir t.t. Pirmieji studentai 
baigs tas mokyklas po dviejų metų.

STUDENTAI MOKOMI PAŽINTI VAKARŲ 
KRAŠTUS

Pirmiausia mokiniai turi tobulai išmokti to 
krašto kalbą, kuriame jie turės vėliau dirbti. 
Aišku, kad tik labai gabūs gali per 18 mėnesių 
laikyti vertėjo egzaminus. Į mokyklas priima
mi tik komunistai su stažu ir jau dirbę kuriame 
nors krašte. Be kalbos jie mokomi tų kraštų 
istorijos, papročių, meno, literatūros, filosofijos, 
politikos. Bendrai jie turi gerai pažinti pasi
rinktojo krašto tikrąją būklę. Svarbiausias 
dėmesys kreipiamas į administracijos kursą. 
Jie turi pagrindinai išmokti visų sričių admi
nistravimą pagal Stalino programą.

Šios mokyklos pralenkia visas iki šiol veiku
sias mokyklas. Iki šiol komunistai buvo mokomi 
pažinti sovietų sąjungos santvarką ir jos įgy
vendinimo būdus kituose kraštuose. Praktika 
parodė, kad toks „mokslininkas”, patekęs į 
svetimą kultūringą kraštą, nemokėjo nei tin
kamai elgtis, nei tinkamai valgyti ir dėl to greit 
susikompromituodavo.

Dabar šios klaidos tikisi išvengti. Todėl pvz. 
„amerikietiškoje” mokykloje studentai mokomi 
amerikietiškos virtuvės, amerikietiškų elgesių, 
pašnekesių ir daugelio kitų dalykų, kurie Amerikai 
yra prigimti.

KAM VISA TAI?
Sovietų Sąjunga per savo komunistų partijas 

visuose pasaulio kraštuose prityrusiais meto
dais varo komunistinę propagandą ir ruošia

dirvą visiškam kraštų suproletarinimui. Bet, 
kaip praktika parodė, komunistų partijos pa
ruošia sėkmingai komunizmui dirvą ten, kur 
kraštai yra tamsūs, ūkinis ir kultūrinis lygis 
žemas. Aukštos kultūros kraštuose komunisti
niai propagandistai vietoje mases pritraukti, jas 
atbaido. Pavyzdžių turime Vakarų Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir kitur, Dabar naujieji „mokslinin
kai” šią spragą turės užkišti. Kas.

Skyriaus narį 
p. ŽIŪLĮ Praną 

ir
p. ZAUKAITĘ Mariją 

sutuoktuvių proga sveikina 
Wolverhamptono skyriaus nariai

DBLS Bradfordo skyriaus narius 
plę Stefą BENETYTĘ 

ir
p. Leoną VITENĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime laimingo gyvenimo.

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba 
ir nariai

j ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė 
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.

Buvo rytas. Daug saulės. Jeruzalės šventyklos 
auksinis bokštas žėrėjo kaip liepsna. Besiarti
nančių Velykų nuotaika kabėjo ore, kaip pri
tvinkę lietaus debesys. Erdviuose šventyklos 
pastatuose burkavo balandžiai, gailiai mekeno 
avinėliai. Ant akmeninių altorių liejosi garuo
jąs kraujas. Gyvybinis aukos simbolis už dau
gelio nuodėmes.

Šventyklos prieangiuose būriavosi vyrai, mo
terys, vaikai. Kur ne kur, atsiskyrę nuo žmonių 
masės, šnibždėjosi fariziejų ir rašto žinovų gru
pės. Štai Jis — staigūs žodžiai, ir visų akys nukry
po į Didžiosios Salės įeinamuosius marmuro 
laiptus. Ryto saulėje stavėjo Jis, vienuolika 
žvejų ir išdavikas. Akmeninėje tyloje skambėjo 
žodžiai, kaip varpai. „Kas iš jūsų gali įrodyti 
manyje nuodėmę?”

Sukruto fariziejų smegenys. Sukruto ir rašto 
žinovų. Sukruto vyrų, moterų, vaikų. Vienus 
gundė neapykanta, kitus tiesa ragino, trečius — 
smalsumas. Akmeninėje tyloje burkavo balan
džiai, mekeno avinėliai. „Kuomet aš sakau 
jums tiesą, kodėl jūs man netikite?” Iš minios 
sukliko keli fariziejų balsai: „Argi ne teisingai 
mes sakome, kad tu samarietis ir velnio apsės
tas?”

Jis atsakė labai ramiai: ,,Aš nesu velnio ap
sėstas — aš gerbiu savo Tėvą — aš neieškau 
savo garbės. Sakau jums, jei kas laikys mano 
žodžius, nematys mirties per amžius”.

Keliolika bumų prapliupo dirbtinu juoku. 
„Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris 
mirė? Ir pranašai taip pat mirė”. Į jų piktus, 
laukiančius, nustebusius veidus Jis metė šeštus 
žodžius: „Anksčiau, kaip buvo Abraomas,
AŠ ESU”.

Jie puolė prie grindinio, drebančiais pirštais 
lupo akmenis. Kur Jis? Bet Jėzus pasislėpė ir 
išėjo iš šventyklos. Jie išmetė akmenis — ant 
grindinio — šluostėsi žemėtas rankas. Jo ne
besimatė. Dar ne laikas. Medis, iš kurio Sy- 
rijos Legijono kareiviai dirbdins kryžių, dar 
tebežaliuoja Kedrono pakrantėje.

Siauromis, tamsiomis gatvelėmis Jis ėjo Alyvų 
Kalno link. Laikykite mano žodžius. Nemirsite 
per amžius. Kai po ilgų amžių pažiūrėsite pro 
amžinybės langus į motiną žemę, visa praeitis 
ir dabartis jums rodysis, kaip vaikų žaismas 
pajūryje. Šypsositės visa širdimi į smėlio pi
laites bežiūrėdami, į mažyčius ki biriukus ir 
kastuvėlius. Taip, sakau jums, mirė Abraomas 
ir pranašai. Milijonai dienų mirė praeityj. Bet 
Aš esu. T. Bruno Markaitis, S.J.

P AM ALDOS

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

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

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

Sav. A. Tiškevičius

Nottinghamo ir apylinkes lietuviams reko
lekcijos balandžio 1 d. kat. bažnyčioj, 2, London 
Rd. 10 vai. konferencija; 10,30 Mišios, išpa
žintys; 11 vai. konferencija ir išpažintys; 16 vai. 
konferencija; 16,30 — 18 vai. išpažintys.

Primenama, kad kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį yra laikomos pamaldos minėtoj 
bažnyčioj 12 vai.

* * *
Derby lietuviams pamaldos pirmą Velykų 

dieną 12 vai., išpažintys 11 vai. St. Joseph kat. 
bažnyčioj, Gordon Rd. (iš Mill Hill Lane).

DVASINĖS DOVANOS ŠV. TĖVUI
Kaip jau buvo pranešta, renkamos dvasinės

— Baidarė labai apsitrynus, būtinai reikia 
perdažyti, dar, atsimink, pusė kelionės liko.

— Tavo baidarė, kaip nori, — patraukiau 
pečiais neįtikintas.

Abu atidarėme dėžutę dažų ir ištraukėme 
kitus įrankius.

— Galima neskubėti, — metė Kazys išsi
tiesdamas, — o gal tu vienas nudažytum?

— O tu ką darysi?
— Matai, aš ūkininkų vaikas, pati darby- 

metė, kažkaip sąžinė nerami, aš gal eisiu kiek 
padirbėti.

— Dažyti nesunku, vienas susitvarkysiu, gali 
eiti, jei nori, tik gerosios senutės jau daugiau 
nebeišnaudosiu, ji matai ir pinigų nepaėmė už 
vaišes. Pastatysiu čia kur palapinę ir stovykliš- 
kai keletą dienų gyvensime.

— Tvarkykis kaip nori, nes aš čia nevalgysiu 
ir kažin ar nakvoti pareisiu tas kelias naktis.

— Tai jau susiradai šeimininką?
— Pakeliui į miestelį sumetėm keletą žodžių.
Mačiau nenorom pasakoja, rengdamasis skųst 

barzdą.
— įtarčiau gegužinėn eini.
— Nuskutus prakaitas ne taip veidą ėda.
Kiekvienas nusisukome prie savo darbų. 

Valydamas palapinę slapčia sekiau draugą, 
kuris puošėsi, šukavo plaukus, tepėsi briljantinu, 
valėsi batus, ilgai prieš veidrodį derino marški
nių spalvą bei maigė karpą prie pat lūpų, bet 
kai išsišveitęs kišo lūpinę armonikėlę į kišenę, 
kurios pagalba skynė moteriškas širdis, mano 
įtarimas ir baimė padidėjo.

— Kazy, ar ilgai manai užtrukti?
— Kol baidarė džius, gal dar poilsiui keletą 

dienų primesime, na tai iki.
Net nepažvelgęs dūmė takeliu vengdamas 

mano akių.

Likęs mėginau patogiai įsitaisyti. Netoli 
senutės sodo parinkau gražų, toli į ežerą įsi
kišus! pusiasalį, į palapinę prisiviikau šieno, 
iškasiau stovyklinę virtuvėlę ir rūpestingai ėmiausi 
baidarės, bet ji buvo sveikutėlė, tad dažai sklan
džiai lipo prie jos šonų. Smarkiausi padėjėjai 
ir žiūrovai buvo mane pirmą kart sutikę abu 
vaikai — senutės augintiniai, mokinė iš gre
timo ūkio, bei pati senutė. Ji mėgdavo paį
vairinti savo valandas ir dažnai pasiramsčiuo
dama ateidavo pasikalbėti, bet vengdavo pa
sakoti apie save ir aš jos neklausinėjau. Ji tar
tum tyčiomis leido apaugti praeities takeliams, 
kad nebedrumstų atminties, nebekeltų jaunystės 
šmėklos. Kai kartą pasisiūliau apvalyti sodą, 
ji tik numojo ranka.

— Tegu taip lieka, geriau...
Bangos čiuožinėja krantu ir ritasi prie džiū- 

stančios baidarės, kurią pirštais bado abu vaikai, 
mėgindami dažus. Guliu išsitiesęs ant paties 
ežero kranto ir trupinu į vandenį sūrį, kur šimtai 
žuvelių, smalsiai lenktyniaudamos, medžioja tru
pinius. Negaliu atitraukti akių nuo šitų lanksčių 
gyvybių ir smalsūs klausimai man kyla, kai, 
pliaukšterėjęs ties manimi didžiulis akmuo ap
taško veidą ir išbarsto žuvų ūkį. Supykęs pa
šoksiu, bet greta liejas toks širdingas pilnas 
džiaugsmo juokas, kad vėl gulu ir pradedu 
toliau vilioti žuveles. Mokinė, vis dar kiken
dama, pritupia greta.

— Mėtykit, mėtykit sūrį, riebios žuvys bus, 
žvejai jums paminklą pastatys.

Pats vidudienis. Blizgesiu lyg prakaitu apsipila 
ežeras, ošdamas nuo įkaitusio oro. Pavėsyje 
išsitiesęs gailiai žiūri šuva, liežuvį lauk versda
mas ir pagaliau neiškentęs, paspaudęs uodegą 
lėtai spraudžiasi į lapuočių krūmus, kur tupi 
pasislėpus visa paukščių giminė. Dabar ten

kyla kaž kokie nesusipratimai ir pasipiktinę 
balsai, ypač ilgai negali nurimti baltakuodę 
geltonsnapių motina, bet aptingusi pagaliau ir ji 
numoja sparnu. Tik didžiuliai stiklo sparnais 
vandens žirgai, beskraidydami tarp nendrių, 
tęsia savo begalinį zzz...

Šitoje vibruojančioje aplinkoje sprogsta pil
nas įtempimo vaiko balsas:

— Spiečius!!
Spiečius jau seniai susemtas, bet dienos didvy

ris aštuonerių metų Aleksiukas, davęs ženklą, 
menęs nebepaleidžia jau kelintą kartą pasa
kodamas kaip jam pavykę išgirsti ypatingą 
ūžesį. Viena ausim beklausydamas, vakarienei 
kepu bulvių, o mokinė atneša rūgusio pieno. 
Ji stovi į mane dešine puse, nes kairiosios žan
das patinęs — bitė įgylė. Tartum nieko nepaste
bėjęs išimu foto aparatą ir prašau, kad leistųsi 
nufotografuojama, miela bus prisiminti. Žodžio ne
tardama vėju surenka indus ir bėgte skuba namo.

Kaž kur šonu perėjo tamsūs debesys ir baidė 
griaustinis. Oras kiek atvėso, pasigirdo klaidūs 
šūkavimai, žvengė arkliai vedami maudyti. 
Anapus ežero toli kažkas įkyriai plakė dalgę 
tin, tin, tin... Žvejų laivelis, plaukiąs tiesiai 
krantan, prie mokinės minėtos salos staiga 
pakeitė savo kryptį, darydamas milžinišką vingį. 
Negi mergaitė rimtai kalbėjo. Gal iš tikrųjų 
kažkokia gūdi paslaptis dengia salą, baidydama 
prietaringus žmones. Dar kurį laikę stebėjau 
žvejus, kol jie ištirpo tirštėjančioje tamsoje. 
Prie palapinės įpūčiau mažą lauželį, kad galėčiau 
grožėtis žaidžiančiais vandeny atspindžiais ir 
kurio dūmai kiek baidė zirzinčius uodus.

Pušų ošimas sunkė lėtus žingsnius ir tik kritęs 
šešėlis pakėlė žvilgsnį. Lauželio ir mėnulio su
temoj galėjau įžvelgti suaugusį tiesų eigulio 
uniforma vyrą. (Bus daugiau)

dovanos šv. Tėvui bendroms ir specialioms 
Jo intencijoms už visų žmonių dvasinę ir mate- 
rialę gerovę. Tam tikslui yra atspausdinti la
peliai, kuriuose, pagal savo išgales, įrašoma ta 
intencija paaukotos religinės praktikos, įvairios 
maldos bei kiti geri darbai. Kas lapelių nėra 
gavęs, gali pats parašyti, ką ir kiek gali šiais 
metais, pav. išklausyti šv. Mišias, arba sukal
bėti rožančių, priimti šv. Komuniją, ar kokią 
nors maldą atkalbėti ir t.t. (Atsiranda net ir 
savanorių, kurie ta intencija nori šv. Mišias 
užsakyti). Šiuos lapelius prašoma prisiųsti iki 
šio mėnesio pabaigos adresu: Rev. J. Sakevičius, 
21, The Oval, London, E.2. Visa tai sutvarkius, 
projektuojama šiais metais įteikti šv. Tėvui 
kenčiančios Lietuvos vardu per specialią lietu
viams audienciją.

Kovo 26 d yra skirta vieningoms pamaldoms 
drauge su šv. Tėvu, kuris šį sekmadienų daly
vaus ypatingose pamaldose šv. Petro katedroj 
Romoje už pasaulio grįžimą prie Dievo. Šiam 
reikalui yra išleista speciali enciklika.

RELIGINIS PATARNAVIMAS
Velykinės išpažinties ir šv. Komunijos laiko

tarpis baigiasi sekmadienį po Sekminiį (šiais 
metais birž. 4 d.) Anglijoj ir Valijoj.

Didesnėse kolonijose vietiniai lietuviai kape
lionai laiko lietuviams pamaldas, kur yra gali
mybė atlikti savo velykinę pareigą.

* * *
Londono lietuvių bažnyčioj išpažinties ir šv. ' 

Komunijos galima prieiti kasdien pamaldų 
laiku ir bet kada, kai tik norima, ypač iš toliau 
atvykusiems. Šv. Mišios darbo dienomis laiko
mos 8 Vai. ryte, sekmadieniais 9 ir 11 vai. Šv. 
Komunija dalinama rytais iki 1 vai. dieną, 
nevalgius ir negerus nuo 12 vai. nakties.

Kun. J. Sakevičius, MIC
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LIETUVIAI SVETUR
LIETUVIS SPAUDA

MIRTIES BAUSME RUSIJOJE
Kanados „Žiburiai” įdėjo Gedimino Galvos 

straipsnį apie mirties bausmės vaidmenį Rusijos 
politikoje. Mirties bausmė visą laiką buvo 
Rusijoje, tik trumpam laikui ji ten buvo pa
naikinta. Pastaruoju metu ji ten atgaivinta to
kiais sumetimais:

Sovietai jaučia artėjant trečią pasaulinį karą. 
Jo išvakarėse norima sunaikinti kiekvieną, kuris 
abejoja sovietų politine linkme. O tokių vis 
tik iškyla viešumon. Nebūsime naivūs, kad 
tikėtume Londono „gerai informuotiems sluoks
niams” apie valdininkų ir karių antisovietinį 
sambrūzdį. Tačiau teisingai padarysime prisi- 

e mindami „Izvestijų” ir „Pravdos” nuolatinį 
kartojimą, kad valdomųjų tarpe kyla nepasi
tenkinimo valdančiais. Tas nepasitenkinimas 
tegali būti tik pasyvus, o jam numalšinti gali 
būti Maskvoje suorganizuota ne viena byla 
mirčiai pasmerkti „išdavikams, šnipams ir ken
kėjams”.

Sovietam viską aukojant apsiginklavimui, iš
kyla ūkiški sunkumai privačiame sektoriuje. 
Ūkiniai nedatekliai verčia bruzdėti bent min
timis. Prieš tas „mintis” Stalinas ir pakabina 
Damoklo kardą — mirties bausmę.

NUBAUDĖ VILNIAUS ŽYDŲ ŽUDIKUS
Neseniai Wuerzburge, Vokietijoje, vokiečių 

teismas teisė du vokiečius Martiną Weissa ir 
Augustą Heringą. Buvo pašaukta 60 liudininkų, 
kurie parodė, kad abu teisiamieji buvo aukšti 
gestapo valdininkai Vilniuje ir kad jie išžudė 
Vilniaus getan uždarytuosius žydus. Teisme 
paaiškėjo, kad jie nužudė 30.000 žydų. Kalti
namieji gynėsi ir tvirtino, kad nužudę ne tiek 
žydų, bet mažiau. Abu kaltinamuosius teismas 
nubaudė ligi gyvos galvos kalėti.

Ši byla dar kartą parodė, kas yra tikrieji 
Lietuvos žydų žudikai. Todėl kai kieno mesti 
lietuviams kaltinimai dėl žydų žudymo yra 
nepagrįsti. Juk ir pats Hitleris pasauliui skelbė, 
kad visus žydus išnaikinsiąs. Šį jo norą ir vykdė 
jo parinkti pareigūnai.

„Draugas” šios bylos proga rašo:
Neabejotina, kad Vilniaus ir kitų Lietuvos 

žydų naikinime dalyvavo visa eilė vokiečių 
gestapo žiauruolių. Kur dabar jie? Dalis jų 
pateko sovietams, dalis žuvo vokiečių sumuštom 
armijom bebėgant į Vakarus, dalis atvyko į 
Vokietiją ir vėl savo nusikalstamuosius darbus 
vykdė koncentracijos stovyklose. Karui pasibai
gus amerikiečių, prancūzų ir anglų teismų daug 
koncentracijos stovyklų žiauruolių buvo nuteisti 
mirties bausme už žmonių naikinimą.

PRIEŠ SPAUDOS SUSINIMĄ
„Drauge” yra dėmesio vertas Daugailio strai

psnis prieš spaudos susintojus. Jis rašo:
Visi mes žinome, kad lietuviškoji spauda —■ 

vienas stipriausių ramsčių lietuvybei palaikyti. 
Visi norime, kad lietuviškieji laikraščiai būtų 
kuo plačiausiai skaitomi. Bet vienų norų ne
užtenka. Reikia sudaryti sąlygas juos palaikyti 
kiek galima įdomesniais.

Kas labiausiai padaro laikraščius sausais ir 
neįdomiais, tai visokie aplinkraščiai, protokolai, 
sąrašai žmonių, kurie aukojo. Suprantama, 
visiškai be tų dalykų negalima apsieiti, bet 
dabar jų perdaug. Rašo atsišaukimus draugijų 
centrai, jų padaliniai, pirmininkai dar nuo 
savęs prideda. Sumažinama vieta naujienoms, 
ir skaitytojai, kurie ieško žinių, verčiami imtis 
angliškus laikraščius, kurie juk turi po 50 ir 
daugiau puslapių ir nededa nė vieno atsišaukimo 
ar panašios medžiagos.

VERTINGAS SIŪLYMAS
„Dirva” Vasario 16 proga straipsnyje pažymi, 

kad „Šalia pasižadėjimų ir priesaikos, tinka 
pagalvoti ką iš tikrųjų mes galime padaryti, kad 
apčiuopiamai prisidėtume prie laisvės grąžinimo 
Lietuvai.

Atrodo, kad šalia visų kitų darbų, kurie ligi 
šiol buvo daromi, arba bent stengiamasi daryti, 
reikia ypač susirūpinti dar viena sritimi — pla
čiau įeiti į didžiąją spaudą su informacija apie 
Lietuvą ir jos bylą.

Tam reikia daug pinigų ir ne tik pinigų: tam 
reikai specialių gabumų žmonių, kurie pasi
švęstų tam darbui.

KURIASI KNYGYNAI
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, nežiūrint, kad 

ten buvo viena didžiausių lietuvių kolonijų, 
lietuviškų knygų platinimas buvo gana pri
mityvus, nes nebuvo nė vieno knygyno. Naujai 
atvykę lietuviai negalėjo tokio reiškinio tole
ruoti ir pradėjo knygynus steigti. Pirmasis 
knygų platinimo centras, vardu „Gabija” įsi
steigė Brooklyne, vėliau „Patrijos” atstovybė 
Stamforde, Conn. Netrukus J. Rimašauskas 
Clevelande suorganizavo knygų platinimo kioską, 
jį pasekė V. Prižgintas Los Angeles, Cal., o
pastaruoju metu ir „Vyčių” organizacija įsteigė 
Rochestery, N.Y. knygyną.

Iki šiol šie knygynai platino kitur, daugiausia 
Vokietijoje išleistas knygas, bet paskutiniu laiku 

ir Amerikoje jau išėjo kelios knygos: St. Zo- 
barsko „Mėnesienos sėja”, Runcės Dandierino 
„Šilkai ir vilkai”, V. Joniko „Pakeleiviai”, L. 
Dovydėno „Žmonės ant vieškelio”, „Metraštis”, 
V. A. Braziulio „Aš laikiau pamaldas už Sta
liną”, A. Vilainio „Žmogus, kuris amžinai ke
liavo”.

MELBURNO LIETUVIAI PIRKS NAMUS
Vienas tautietis iš Belgijos ką tik nuvyko 

Australijon. Apsigyveno Melburne. Savo 
kelionę ir pirmus įspūdžius parašė „Gimtosios 
Šalies” redakcijai. Savo laiške jis būdingai 
pavaizduoja kraštą ir tenykščių lietuvių nuo
taikas. Dėmesio verti yra Melburno lietuviai. 
Ten jų šiuo tarpu yra apie 600. Nors ir nedaug, 
bet jų veikla ir ryžtas turėtų atkreipti dėmesį 
ir kitur gyvenančių tautiečių. Pasirodo, kad 
jie yra pasiryžę ten įsigyti namus ir įkurti juose 
lietuviškos kultūros židinį, kuris teiks ne tik 
patogumo, jiems, kaip centras, bet ir repre
zentuos juos.

Prašytume įsidėmėti, kad šito uždavinio imasi 
tik 600 žmonių, kurie visai neseniai į tą kraštą 
atvyko.

Laiško autorius, pasikalbėjęs su Melburno 
lietuviais patyrė, kad vieni stengiasi pirkti žemės 
sklypus išsimokėtinai, kiti namus. Esą ir nepa
tenkintų, kuriems ar tai nuobodu, ar per šalta. 
Ir laiško autorius galvoja apie žemės sklypo 
pirkimą.

NAUJI LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI
Naujai nuvykę Šiaurės Amerikon lietuviai ne 

sitenkina iš seniau ten esama lietuvių spauda, 
bet pradeda kurti naują, labiau atitinkančią 
atvykusiųjų reikalams spaudą. Pirmasis buvu
sių tremtinių jėgomis įsteigtas laikraštis pasirodė 
Kanadoje — „Tėviškės Žiburiai” Pereitų metų 
gale Lawrence, Mass, pradėjo eiti B. Brazdžio
nio redaguojamas vaikų laikraštėlis „Eglutė”. 
Mėnesinis „Kalifornijos Lietuvis” virto iliustruo
tu žurnalu pasivadindamas „Lietuvių Dieno
mis”. Bruklyne pradėjo eiti „Lietuvių Ke
lias”, o Filadelphijoje jumoro laikraštis „Valio”. 
Dar ruošiamasi leisti „Nemunas” ir „Mūšų 
kelias”.

Paryžiuj veikia „Mažųjų Europiečių Klubas”, 
kuriame dalyvauja įvairių tautybių vaikai, jų 
tarpe ir lietuviai. Klubo nariai dažnai susi
renka, ruošia ekskursijas, stengdamiesi susi
pažinti tiek su Prancūzijos, tiek su kitų kraštų 
gyvenimu. ,

Praėjusią savaitę per vieną subuvimą, kuriame 
kiekvienai tautai buvo duota meniškai pasi
rodyti, mūsų mažieji, apsirengę tautiniais dra
bužiais, gausiai susirinkusiems svečiams sušoko 
„Suktinį” ir „Klumpakojį”, susilaukdami daug 
publikos plojimo.

Stasys Santvaras, Lietuvių Rašytojų dr-jos 
pirmininkas, keturis mėnesius išgyvenęs Islande, 
ties Naujorku, persikėlė į Bostoną, kur ir mano 
pastoviai apsigyventi.

Dr. A. Gerutis, Lietuvos pasiuntinybės Švei
carijoje sekretorius, po ministerio Dr. J. Šaulio 
mirties, paskirtas eiti atstovo pareigas.

Vydūnas šiuo metu gyvena Detmolde ir, kaip 
buvęs Maž. Lietuvoje mokytojas, gauna iš 
vokiečių nedidelę pensiją. Jis niekur nesiruošia 
emigruoti.

Niagara Falls, Naujorko valstybėje, mirė kun. 
P. J. Aukštikalnis. Jis buvo lietuvių šv. Jurgio 
parapijos klebonas.

Birželio mėnesy sukanka 10 metų nuo pirmųjų 
sovietų trėmimų iš Lietuvos. Pasaulio lietuvių 
spauda šią sukaktį ruošiasi plačiau paminėti.

Belgijos lietuviai, gyveną Liego apylinkėje, 
ruošia bendrą Velykų stalą.

Pr. Lapiene, žinoma Amerikos lietuvių visuo
menininke, padėjusi daugeliui lietuvių kultūros 
darbininkų Amerikoje įsikurti, Amerikos lietu
vius ragina susirūpinti likusiais Vokietijoje lie
tuviais.

Vilniaus Dramos Teatro Studija atkurta Bruk
lyne. Studijai vadovauja žinomas Vilniaus 
Teatro aktorius ir režisierius A. Škėma.

ZOOLOGIJOS SODE

— Tu esi kvaila flamingą, 
Sako Adomėnas.
Būtų, žinoma, kas kita, 
Jei tu duotum pieno...

Na, o tu, žvėrių karaliau,
Jūsų didenybe,
Kur galybė tavo dingo, 
Jei guli kaip grybas?

— Ak, ponuli Adomėnai,
Ar žinai, kad žmonės, 
Va, tokie, kaip tu — visi jūs, 
Kilę iš beždžionės...

Lietuvos Operos Kauno baleto artistai A. 
Liepinis ir T. Babuškinaitė atvyko į Bostoną. 
Ten jie mano atidaryti baleto studiją.

Valstiečiai liaudininkai savo atstovu į VLIKą 
neseniai paskyrė p. J. Makauskį.

Didžiausia lietuvių stovykla šiuo metu Vokie- 
tijoje yra Schwab. Gmuęnde. Ten gyvena 1.500 
lietuvių.

Venecueloje du lietuviai gydytojai gavo teises 
verstis gydytojo praktika. J. Hermanavičius 
dirba Guriko ir V. Gutauskas — Barbacoas 
mieste.

Inž. A. Mikalauskas jau antri metai kaip gy
vena Venecueloje ir dirba pagal savo specialybę, 
kaip statybos inžinierius. Jis yra Araguos valsti
jos viešųjų darbų vyr. inž. padėjėjas.

A. Merkelis, Lietuvių Žurnalistų Sąj. pirm., 
neseniai atvyko Amerikon ir pradėjo Bruklyne 
išeinančios „Vienybės” redakcijoje dirbti.

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 

C. 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

SMULKUS SKELBIMAI
Išnuomojamas kambarys viengungiams su maistu 

ir aptarnavimu. 14, Peak Hill Gardens, Syden
ham, S.E.26, London.

* * *
Prašau skubiai atsiliepti Bronių- Kvedarą, 

gyvenusį Celle, Vokietijoj. Adomas Paulaūskas, 
4167 Dorchester West, Montreal; Canada.

* * *
DBLS Bradfordo skyriaus narių susirinkimas 

šaukiamas kovo 26 d. tuojau po pamaldų 13 
vai. 30 min. St. Anns School Edward St.

Maloniai kviečiame narius ir visus lietuvius 
atsilankyti. DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

* * *
P. Povilą Kasperavičių, buvusį Lietuvos ka

riuomenės karininką, prašau kuo skubiausiai 
parašyti laišką ir pranešti adresą. Albinas Molis, 
11, Fairfield Rd. Toller Lane, Bradford, Yorks

Gerai dresiruotas šuva.

Amerikoje, sukergus baltus leghornus, ro- 
dislandus ir naujus hampširius, gauta nauja 
vištų veislė, kuri kiaušinių dėslumo atžvilgiu 
pralenkia geriausias vištų veisles. Trijų metų 
bėgyje 6.000 naujosios veislės ir 3.000 leghornų 
veislės vištų buvo moksliškai tyriamos. Tyrimo 
duomenys parodė, kad naujosios veislės vištos 
padėjo vidutiniškai 238 kiaušinių per metus, 
tuo tarpu leghornų veislės — 201. Paveikslėly 
matyti viena laborantė su višta —- rekordininke.TIK MOTERIMS

KOKIA BUS ŠIOS VASAROS MADA
„Šią vasarą suknelės bus trumpos — apie 

10 cm žemiau kelių — daugiausia siauros ir be 
rankovių” — taip nutarė Paryžiaus madų sa- 
lionai. Nežiūrint didelio jau išėjusių modelių 
įvairumo, galima juos suskirstyti tokiu būdu.:

Kostiumų sijonai siauri ir trumpi; švarkai 
neilgi, priekis gan giliai iškirptas; rankovės 
dažniausia neįstatytos, o kirptos iš to paties 
gabalo, kimono būdu. Megstiniai ir palaidinėlės 
puošiami kietai krakmolytais rankogaliais ir 
apikaklėmis.

Kasdienines sukneles daugiausia siūtos iš 
stambiom ryškiom gėlėm numargintų medžiagų 
taipjau siauros ir trumpos, dažnai be rankovių. 

• Uždaroms suknelėms pridedamos kietai krakmo
lytos apikaklės, užlaužtais ir pastytais kampais, 
Dekoltė kerpamas ilgas ir smailas. Diržai už
pakaly kampu nuleisti žemyn, tuo būdu pail
giną juosmenį.

Išeigines sukneles galime suskirstyti į dvi 
rūšis: vienos storesnės medžiagos, labai siaurais 
sijonais su plačia pečius gaubiančia pelerina, 
kitos — gana gražios —■ plačios, lengvo tiulio 
ar krepžoržetO, dažniausia margos ir be ran
kovių.

Balines visos trumpos, daugiausia labai pla
čios, gana dideliu apvaliu dekolte.

Avalyne susidaro iš lygių, be papuošalų kurpių, 
smailais galais; madoj lakuoti bateliai.

Plaukai lieka trumpi, beveik neraityti.
Tokie Paryžiaus patvarkymai. Reikia, betgi 

prisiminti, kad retai kuriai mūsų moterų tokie 
išradimai tinka. Žinodamos kaip kitur rėdomasi, 
galime prisitaikyti prie mados, kiek tai liečia 
pav. sijonų ilgumą, o visą kitą teks taikyti pagal 
skonį ir kitas sąlygas. Visų pirma žiūrėkime, 
kad drabužis tiktų, ir jei jis bus gražus, tai atro
dys savaime madingas. Semkimės iš svetimų 
salonų mintis, bet derinkime jas prie savo skonio.

Lietuvaitės! Latvis, 27 m. amžiaus, nori 
susipažinti su lietuvaite, rimtais ateities tikslais. 
Lietuvaite, jeigu esi vieniša, rašyk: J. Matisons, 
26 The Crescent, Trecenydd, Caerphilly, Glam.
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BRITANIJOS LIETUVIS

IS MUSU GYVENIMO
1950 m. kovo 24 d.

LIETUVIU KALBOS DALYK A
DBL SĄJUNGOS CENTRE

Kovo 18 d. įvyko DBLS-gos Tarybos posėdis. 
Aptarti visi S-gos veiklą liečią aktualūs klausimai. 
Svarstyta ir DBLS-gos pobūdis ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė. Svarstytais klausimais pri
imti atatinkami siūlymai Centro Valdybai.

Taryba pavedė sudaryti visų D. Britanijoj 
esančių lietuvių kartoteką, ištirti sąlygas dėl 
galimybių lietuviams apsigyventi ir gauti darbą 
sudarant didesnes kolonijas.

Sudaryti sąlygas atvažiuojančioms lietuvių 
ekskursijoms aplankyti žymesnes vietas, sudaryti 
sąrašą lankytinų vietų ir turėti tam reikalui 
vadovus.

ŽYGIAI DĖL DARBO KONTROLES 
PANAIKINIMO

Britų vyriausybė paskelbė potvarkį darbo 
kontrolės panaikinimo. Vadinasi, darbą bus 
galima laisvai pasirinkti. Darbo Ministerija 
lieka tik kaip tarpininkas darbui ar darbininkui 
surasti.

Ar šis potvarkis bus taikomas ir EVW? Dėl 
to Centro valdyba teiravosi Darbo Ministerijoje 
ir patyrė, kad jis, tuo tarpu, neliečiąs EVW. 
Vadinasi, mūsų būklė lieka tokia, kaip ir buvo. 
Dėl ko EVW išskiriami? Paaiškinta, kad EVW 
tvarkomi atskirais nuostatais ir dėl to jiems 
pakeisti reikalingas atskiras potvarkis.

Ryšium su tuo Centro valdyba padarė reika
lingus žygius, kad darbo kontrolė būtų panaikinta 
ir mums. Ji išsamų raštą parašė Darbo ministe- 
riui ir Profesinių Sąjungų centrui.

LONDONO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Londono savivaldybė leido estams, latviams 

ir lietuviams mokytis įvairių dalykų savivaldy
bės patalpose ir sutiko mokėti mokytojams 
atlyginimą. Technikos mokslo (braižytojų) 
kursai greit pradės veikti. Juos ves latvis moky
tojas, anglų ir vokiečių kalbomis. Kursai bus 
vakarais du ar tris kartus savaitėje ir kainuos 
apie £ 2 metams. Norį kursus lankyti, prašomi 
kreiptis į DBLS Centro Valdybą.'

LETCHWORTHO LIETUVIAI
Kam teko mūsų miestą pravažiuoti, be abe

jonės kiekvienam krito į akį žalumynų gausu
mas ir gyvatvorių alėjos, kurios itin gražios 
vasarą.

Čia gyvena 12 lietuvių. Keletas dirba hostely, 
kiti fabrikuose. Darbu ir uždarbiu patenkinti. 
Darbo pasirinkimo galimybės lengvos, gal dėl 
to, kad daug fabrikų. Visi vietos lietuviai iš
skyrus vieną yra skyriaus nariai.

Sugyvenimas nuoširdus. Lietuviškų- pareigų 
ir kultūrinės veiklos atžvilgiu lietuviai neatsi
lieka nuo pažangių skyrių. Namų fondo akcijų 
nupirkta už 33 sv., numatoma dar kiek parduoti. 
Nemaža kas išsirašo „Br. Lietuvį”, nes visi 
yra spaudės mėgėjai.

Nepamirštama saviškių nelaimėje ar ligoje. 
Šelpiama viena moteris, kuri yra nervų sana
torijoje. Ji yra lankoma ir medžiaginiai re
miama.

Kultūrinei veiklai ne maža paskatinimų davė 
darbšti ir energinga lietuvė — Liucija Skrip- 
kutė, kuri skyriui ir vadovavo nuo jo įsikūrimo 
dienos. Vasario 3 d. ji atsisveikino su skyriaus 
nariais ir išvyko į neseniai įpirktą namą prie 
Londono. Ten apsigyvenusi dar padidins Lon
dono Centrinį skyrių. sį-

Kol bus išrinkta nauja valdyba, skyriaus nariai 
nuoširdžiai palinkėjo buvusiai pirmininkei ge
riausios kloties ir sėkmės ir padėkojo 'iiž jos 
nuveiktus darbus. fc; P. Žemaitis

TARPTAUTINIS KLUBAS LONDONE
Anglų Katalikių Moterų Lygos pastangomis 

yra atidarytas Londone tarptautinis Klubas, 
skirtas naujai atvykusioms įvairių tautybių vy
rams ir moterims. Klubas veikia Westminster 
Cathedral kiemo patalpose, St. Peter’s Hall, 
Ashley Place, S.W.l. Šiuo ląiku klubas veikia 
pastoviai ketvirtadieniais 7—10 vai. vak. Ten 
yra laikraščių skaitykla, stalo žaidimų, būna 
šokiai, gaunama nebrangiai arbata su užkan
džiais. Mokestis mėnesiui 1 šilingas. Mielai 
laukiami ir lietuviai.

DEL ŽODŽIO PONAS
Kokia yra tikroji pono kilmė ir. kada jis var

totinas? „Dirvoje” rašo Pranas Skardžius.
Viename Amerikos lietuvių laikraštyje, 

Drauge, buvo pareikšta mintis, kad mūsų 
ponas esąs perdirbtas iš vokiečių v o n : 
mat šiame žodyje, kaip ir kituose skoliniuose, 
mes vokiečių v(fau) pakeitę į p, ir tuo būdu 
atsiradęs ponas. Bet tai yra ne tiesa, mūsų 
ponas yra ne vokiškos, bet slaviškos kilmės. 
Jis visų pirma yra kilęs iš gudų, lenkų pan, 
o šis savo keliu yra išriedėjęs iš dar senesnės 
lyties ž u p a n „apygardos, srities valdovas”, 
kuris su priesaga — an yra sudarytas iš ž u p a 
„apygarda, sritis”. Šalia ž u p a n senovinėje 
lenkų kalboje dar buvo ir ž u p a n i, iš kurios 
buvo paskolinta lietuvių ž i ū p o n ė , Maž. 
Lietuvoj net ligi šių dienų išlikusi. Slavų ž u - 
pan, dažnai vartojamas, ilgainiui buvo per 
žpan, špan sturumpintas į pan, visai pa
našiai, kaip pvz. rusų g o s u d a r’ buvo vėliau 
sutrumpintas į s u d a r’, mūsų tavo m y 
lista į tamysta, tamsta ir t.t. Iš pra
džios ponas, paskolintas iš slavų pan, žy
mėjo augštesnio luomo žmogų, dvaro savininką. 
Ilgainiui ponu buvo pradėtas vadinti kiekvienas 
baltarankis, sunkaus darbo nedirbąs, turtingas žmo
gus. Todėl suprantama, kad senesnės kartos lietu
viai, prieš kelias dešimtis metų išvykę iš Lietuvos, 
prisimena tik šios reikšmės poną ir juo laiko 
kiekvieną, kuris yra ne iš kaimo kilęs ir gražiai, 
turtingai gyvena. Bet vėlyvesniais dešimtmečiais 
ypač nepriklausomybės, laikais, pono reikš
mė dar toliau kitėjo: juo ilgainiui buvo pra
dėta vadinti tai, kas yra anglų mister, pran
cūzų monsieur, gi vokiečių H e r r , ir tuo 
būdu su laiku iš pono „dvarininko, turtuolio” 
atsirado paprastas, tik mandagumo žymimasis 
žodis ponas „mister, monsieur, Herr”. Tai 
lengvai galėjo pasidaryti dėl to, kad mes šiam 
reikalui neturėjome jokio kito tinkamo žodžio: 
Jūs ar Tamsta (iš tavo mylista) 
tėra tik artimi tarpusaviniai kreipiniai ir todė[

' :• 
savo laiku nebuvo pradėti vartoti tituliniais 
bendros prasmės žodžiais.

Kad pirmykštė pono reikšmė galėjo taip 
didžiai pakitėti, nėra nieko nepaprasta. Pvz. 
anglų 'Lord, kilęs iš sen. anglų h 1 a f o r d 
„duonos kepalo prievaizda, duonos ponas”, 
dabar yra įgavęs „viešpaties, savininko, valdy
tojo, žmonos vyro” reikšmę; šiuo žodžiu taip
pat yra vadinamas ir Augštųjų Rūmų narys; 
pig. Lord’s Prayer „Viešpaties malda” 
(Tėve mūsų), Lord Mayor „vyriausias 
burmistras” ir kt. Arba štai vėl maršalas, 
kilęs iš sen. vokiečių augštaičių marahscalc 
„arklininkas, arklių šėrikas” dabar reiškią 
augštą karinį laipsnį, pvz. Prancūzijos mar
šalas Petainas, TSRS maršalas Voro- .-i 
šilovas ir kt. Mūsiškas viešpats, iš pra
džios buvęs tik viešes, t.y. kiemo, kaimo 
valdovas, ilgainiui yra pavirtęs „valdovu, galiū
nu, didiku, ponu”.

Bet ilgainiui ponas, vis daugiau įsigalėda
mas viešpaties vietoje, šiam pastarajam, 
bepaliko tik susiaurintą „valdovo arba galiūno” 
reikšmę, pvz. Viešpats Dievas, pasaulio 
viešpačiai (valdovai, galiūnai) ir kt. Taigi 
dabar gana keista atrodytų, jei kas panorėtų 
titulinio pono vietoje vartoti senąjį vieš
patį, pvz. viešpats Faustas Kirša, vieš
patie mokytojau, viešpatie profesoriau 
ir t.t.

Jei atsirastų norinčių, bus galima suorgani
zuoti kursus ir kitiems dalykams (anglų kalbai 
ir pan.) ir, atsiradus pakankamam skaičiui, 
duoti lietuvį mokytoją, kurį atlygins savivaldybė. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į Centro Val-

DIDZIAUSIO AKCININKO BALSAS
DIDŽIAUSIAS AKCININKAS DĖL NAMŲ savininkais ir aiškina dėl įsigytinų namų sąlygas 

, . . miesto savivaldybėje.Didžiausias Lietuvių Namų akcininkas yra * * *
dybą.

MANO AUKA TAUTOS FONDUI
Aš jaučiu širdy, kad šiandien laisvės kova yra 

svarbiausia. Tėvynėje likę mūsų broliai ir sesės, 
didžiausiame siaube turi išgyventi daug kančių. 
Jų visų troškimas išlikti savo žemėj, bet oku
pantai juos grūda į vagonus, net pada
rytus Amerikoj ir veža į šaltąjį Sibirą, 
kur dideliam varge ir iš bado alpdami turi baigti 
šios žemės kelionę. Jie tvirti dvasioj gieda gies
mes ir Himnus. Tai XX amžiaus kankiniai, 
kurie pergyvena Kristaus kelius, kurie tikėjimu 
drąsiai pakelia visus skausmus. O kaip man 
jaudina širdį gelią partizanų žodžiai, kurie 
mirdami karžygiškai už Tėvų žemę sako: „Pa
sakykite tiems, kurie užjūryje, ar tėn tremtyje, 
kad jie kovotų, kad niekad, niekad' Neužmirštų, 
jog jų Tėvynė niekur kitur, tik čia, kur senelis 
Nemunas, kur šimtabokštis yilnius... Pasa- 
ikykite tiems, kurie šaltam Sibire vargsta, kad 
mūsų Tėvynės laisvės rytas jau netoli...”

Prašymas kovoti. Kuo kas galim, kaip su
gebam. Šiandien daugiausia mes galim tą kovą

DBLS Treliskės skyrius. Jis, turėdamas 46 narius, 
namų akcijų nupirko už 270 svarų. Centro 
valdybos pirmininkas paklausė skyriaus narius, 
kokie jų būtų pageidavimai dėl perkamų namų.

Skyriaus nariai, savo susirinkime, apsvarstę 
perkamų namų reikalą, pareiškė tokius pagei
davimus: 1. Pirkti tokius namus, kurie tikrai 
mus reprezentuotų svečių akyse; 2. Jei kartą 
kelti trispalvę svetimoj padangėj, tai kelti jau 
prie gero židinio, kad nebūtų gėda pažvelgti 
nei savam, nei svetimam; 3. Gera reprezentacija 
ir sutelktomis mūsų jėgomis, mes tikime daugiau 
atsieksime kaip bizniu. s—

♦ ♦ *
Pažymėti tenka, kad ir DBLS Taryba savo 

posėdyje kovo 18 d. dėl perkamų namų minėtai 
nuomonei pritarė. Ji pavedė centrOį. valdybai 
ieškoti tokių namų, kurie atatiktų tiems Teika- 
lavimams.

Centro Valdyba yra apžiūrėjusi keletą namų 
Londone. Dabar ji derasi su parduodamų namų

Dėl akcijų įsigijimo tenka pažymėti keletą 
faktų, kad yra DBLS skyrių, kurie labai mažai 
namų akcijų pirko ir dar yra tokių skyrių, kurie 
prie namų pirkimo nė vienu svaru neprisidėjo.

Kviečiame akcijų pardavimą paskubinti, nes 
akcijų platinimo vajus baigiasi. Greit jis bus 
uždarytas ir parduotų akcijų duomenys, pagal 
skyrius, bus paskelbti.

NAMŲ VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: už 10 sv. DBLS 

Moota sk., už 8 sv. J. Klypas, už 3 sv. K. Gru- 
dzinskas, J. Kažukauskas, A. Rimdzevičius, 
už 2 sv. V. Izbickas, P. Česnauskas, J. Gimlis, 
už 1 sv. J. Damušis, G. Melnykas, J. Liaugaudas, 
V. Liaugaudienė, M. Pečenkytė, O. Girulytė, 
L. Valkūnas, A. Valkūnienė, S. Jackūnas, P. 
Rimkūnas, S. Vaiciekauskienė, J. Zikaras, S. 
Kaufmanaitė, J. Sirutavičius, J. P., A. Kartonas, 
J. Šatkus, P. Kunčiną, B. Zabukas.

AUKOS
Tautos Fondui aukojo: Bal. Brazdžionis 

fl 10.0.0, O. Vitkauskaitė 10/-, J. Vilimas 4/-.

— Per aną pasimatymą, belaukiant kol ateisi, 
mane lietus tiek supylė, kad ši kartą atvykau 
limuzinu. Tai labai geras išradimas; dabar man 
tinka, o paskiau — žinai gi kuo visi pasimaty
mai baigiasi...

— Policija kitiems siūlo pinigus už sugavimą, 
kodėl gi ji pati negaudo?

vesti aukomis, gera, reprezentacija ir gyvu žo
džiu. Todėl, nors pinigas čia ir sunkiai uždir
bamas, bet Tėvynės kovai už laisvės atgavimą 
reikia skirti, atsisakant mažų reikalų.
Aš antrą dešimtį svarų čia Anglijoje aukoju 
Tautos Fondui ir tikiuos, jie palengvins šį svar
biausi tikslą atsiekti. Bal. Brazdžionis

NUBAUDĖ UŽ ATSISAKYMĄ DIRBTI
.Newporto teismas nubaudė tris lietuvius už 

litsisakymą tęsti darbą anglių kasyklose. Jie 
norėjo gauti kitą darbą — fabrikuose. Teisme 
jie rėmėsi susitarimu Vokietijoj, tačiau Darbo 
Ministerijos atstovai to susitarimo nepripažino ir 
rėmėsi vadinamomis „Įvažiavimo sąlygomis”, 
kur sakoma, kad privaloma dirbti ten ,kur D. 
M-ja paskirs. Kaltinamiesiems paskirta švelni 
bausmė (taip rašo anglų spauda): 10 šil. baudos 
iir pasiųlyta deportuoti.

IDAR VIENAS PAGARSĖJO MUŠTYNĖMIS
Wolverhamptono teismas nubaudė Juozą Ta- 

levičių 20 svarų bauda už tai, kad jis primušė 
baro savininką ir pardavėją. Teisme Talevičius 
teisinosi, esą buvęs girtas ir dėl to neatsimenąs 
ką padaręs. Kartu su Talevičium buvęs Juozas 
Veriga nubaustas 10 šilingų bauda.

Teismo bylą plačiai aprašė Wolverhamptono 
anglų spauda ir pabrėžė, kad teisiamieji buvo 
lietuviai. S.

Ar Tamsta žinai kokį didelį darbą atlieka 
Tamstos širdis? Suaugusio normalaus žmogaus 
širdis, varydama kraują venomis, 100.000 kartų 
sutvaksi per parą. Per tą laiką ji ne mažiau, 
kaip 23.000 litrų kraujo perleidžia. Turint galvoj 
faktą, kad kraujo rutulėlis visą kelią per or
ganizmą atlieka per 25 sekundes, bus aišku, 
kokią didelę jėgą turi širdis. Paveikslėly matyt 
žmogaus širdis ir dalis kūno su kraujo apytakos 
takais.

RICHARDS (BUTCHERS) LTD
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON,

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
Visų mūsų 27 par. uotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl.

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 
gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

E.C.I.

SKAITYTOJU DĖMESIUI. Tik tie raštai 
bei skelbimai gali būti idėti į sekanti „B. Lietu
vio” numerį, kurie redakciją pasiekia iki pirma- 

-dienio ryto.

Nevčluokite velykinių užsakymų 
SIŪLOME

Geriausios kokybes lašinius: I rūš. 1 sv. 3/6, II rūš. 1 sv. 2/6.
Virtą kiaulieną (iš Lenkijos; piaustyta šoninė — Chopped pork), 1 dėžė
Virtą itališką kiaulieną (Pork Brawn), 1 dėžė 29 unc. 5/6.
Grikiai košei (viso grūdo), 1 sv. 1/9, miltai 1 sv. — 1/3.
Rauginti agurkėliai, 1 dėžė 30 unc. 2/9.
Olandiški kopūstai, 1 dėžė 30 unc. 1/11.
Skumbrija (Iš Lenkijos), 1 dėžė 10 unc. 1/9.
Šokoladinis kremas (olandiškas), 1 dėžė 16 unc. 1/6.
Saldytų taukų (kepsniams), 1 dėžė 16 unc. 2/-.

MĖSOS 
sv. 7/6 
” 6/-

” 5/6
” 5/6

1
1
1
1

GAMINIAI
Vengriška salami dešra 
Prancūziška ” ”
Belgiška ” ”
Palendvicine ” ”

tokios, kaip pereitą savaitę paskelbta.

29 unc. 7/3.

Lašinine dešra
Krokuvihe ” 
Lietuviška ” 
Sausa, kaimiška dešra
Kitų dalykų kainos lieka 
UŽSAKYDAMI PREKES, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, 

sakomus dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto
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.

išvardinki t už- 
orderj.

1 sv. 6/-
1 ” 5/6
1 ” 4/-
1 ” 6/6

5
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♦Pereitą savaitę dideliu pasisekimu Londone___________________________________________________ ■ .—     .

koncertąvo,. Dono Kazokų (senųjų rusų emi- 
grantų iš. Amerikos) ir-Vienos berniukų chorai.

Prieš;, keletą mėnesių Prancūzijoj Indijos ' 
kunigaikščio Aga-Khano buvo pavogtos 213.000 

. . svajų, vertės brangenybės. Kai vagystė pra- 

. ,.s- .dėtą ąjškinti visomis galimomis priemonėmis 
; vagys . pabūgo ir rezultate pavogtos brangeny- 

bes .-grąžinta. • &■* ■ • •
? - t Rusijos pasiuntinys Londone Zarubin iš-

- s vyko ą -Maskvą. - Manoma, kad jb‘ kelionė sie- 
-jasi -su ’ įstrigusiomis dery bomis dėl Austrijos
taikos- sutarties ir 'Britanijoj svarstomu klausi-

■ mu taikyti tas' pačias Rusijos bloko diploma-
- ..tams judėjimo sąlygas, kokios taikomos Rusi-
a;, joj Britanijos diplomatams.

t • Šią savaitę' ROinoj įvyko Europoje esančių 
Amerikos ambasadorių konferencija.

- ' ČekošldVakija atšaukė savo pasiuntinius
iŠ';rPiahcu25jbs, Amerikos ir Britanijos ir Jung-

'' tirtių' Tautų' Organizacijos. Visi keturi yra bu- 
■viišib Užsienių reikalų ministerio Clementis’o

* draug&i. Neatrodo, kad bent vienas jų grįžtų.
Jie jau buvo numatę tokią galimybę ir jai pa
sirengė.

♦.Lenkija pasitraukė iš Tarptautinio Mone- 
tarinio Banko.

* Čekoslovakija ruošiasi ištremti 80.000 vo- 
r~krėčių.

* Australijos užs. reik, ministeris parlamente 
pafeišįę6į\. kad Australija nesiruošia Mao-Tse- 
Tungo komunistinę Kinijos valdžią pripažinti.

* Amerikos spaudos žiniomis, rytinės Vokie
tijos,liaudiesmilicija,. kurios skaičius pasiekęs daugiau pramonės darbininkų gyvenimą, 
45.000 žmonių, dar prieš Sekmines būsianti 
reorganizuota į „Liaudies armiją”.

* Sėrętsė, -Britų kolonijos Afrikoje Bechuana- 
lando vienos negrų giminės vadas, gavo Britų 
valdžios leidimą grįžti į savo kraštą. Bet jis 
neišvyko ir'laukia, kada jo reikalu bus išleista 
„Baltoji knyga’L

* Šveicarijos gamtininkai praneša, kad vri 
mažiau gandrų iš Afrikos grįžta į Europą. Pes- 
nai jų tik apie pusę sugrįžo.

* Amerikos parlamentas priėmė įstatymo pa
keitimą, kuris padidina bausmes už šnipinėjimą 
ir daugiau teisių prezidentui suteikia karinėms 
paslaptims apsaugoti.

U*U--- KNYGOS, RASTAI
610. Vyriausybė išsilaikė tik
•‘-'J • _ Tėvų kelias, Venezuelos lietuvių mėnesinis

katalikiškas laikraštis Nr. 1. Nedidelio formato 
12 pusi., iliustruotas. Ats. redaktorius kun. A. 
Sabaliauskas, redaktorius J. Kukanauza. Antrieji 

Ryšium su įvykusiu Belgijoj gyventojų atsįklau- leidimo'metai. Prenumeratos kaina užsieny 4 
simĖufdišri'fkaraliaūs Leopoldo grįžimo, derybos -’JAV doleriai metams. Adr. Colegio Salęsiąnp,

- sū-'karaliumi nedavė vaisių. Karalius pavedė Apartado 369, Caracas, Venezuela. Paskiras 
tą’-'klauširtią parlamentui spręsti. ~ Vyriausybė 
manė tą klausimą spręsti dalyvaujant, abiejų

:-rūmų atstovams kartu, bet liberalai. su tuo ne-
- sutiko* ir - iš vyriausybės pasitraukė. Katalikų 
partija veda derybas su kitom partijom dėl 
naujos vyriausybės sudarymo. Tuo tarpu dar-

-bininkai, ‘'kairiųjų partijų kurstomi,.,., pradėjo 
'skelbti protesto streikus prieš karaliaus .grįžimą, 
■'’’ Karaliaus grįžimo gyventojų atsiklausiipas ne 
^trfc' riepalėngvinoj bet dar pąšunkino... Jei. ne- 
' pavyks sudaryti naują vyriausybę, tai. prilei- 

. džiaitia, bus parlamentas paleistas ir paskelbti 
nauji rinkimai. ’

NAUJA GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖ
Kovo 5 d. įvykusiuose Graikijos parlamento- 

rinkimuose dėl 250 vietų parlamente reiškė 
pretenzijas 2.800 įvairių partijų atstovai. Ko
munistų partija rinkimuose nedalyvavo, nes 
oficialiai yra - uždaryta. ■

Nė viena partija, skyrium paėmus; daugumos 
negavo. Dėl’to trijų centro ’partijų’ Vadai:- libe
ralų, tautinio centro' ir socialdemokratų vadai 
susitarė sudaryti koalicinę vyriausybę^ Koali
cija turėtų parlamente 130‘ atstovų. Ministeriu 
pirmininku- būtų gen. Alastiras. Buv. min._ 
pirm. Ts’aldaris (populistų partija) būtų opozi
cijos vadu/ Apie ■ šį nutarimą koalicinės" par
tijos pranešė karaliui. Dėl to netrūkus bus ir 
vyriausybė sudaryta.

{Tęsinys iš pirmo puslapio) u - stovų skaičius;
t- -• j. . - . • . . • • išt'i 14 balšif’daugiima:' buvo uz'310’ir 296 prieš..Tačiau, nurodė mimsteris, tunu įspėti, kad ® ,, *

neturėtume dėl to perdaug vilčių, nes pokari- [LEOPOLDO GRĮŽIMĄ-SPRĘS 
niai patyrimai neteikia jų su sovietų vadais pa; , ,, , PARLAMENTAS'
tenkinamo sprendimo pasiekti.

NERAMUMAI ITALIJOJE
Italija yra vienas kraštų, kur sunku per trum-' 

pą laiką sukurti gyvenimo pusiausvyrą, suteikti 
žmonėms pilną įsidarbinimą ir sukurti ekono
minės lygybės galimybes. Kraštas nedidelis, 
neturtingas gamtos turtais, gyventojų turi daug, 
kurių pertekliui išemigruoti yra sumažėjūsioš 
galimybės.

Esamus sunkumus išnaudoja savo veiklai 
plėsti gausinga italų komunistų partija, kuri' 
palyginti, vak. Europoje yra geriausiai susior- 
ganizavusi. Dėl to ji visokiais pretekstais kelia 
krašte neramumus. Kursto pramonės darbi
ninkų streikus, bežemių judėjimą grobti sve
timas žemes ir pan. Ir šiuo metu įvairiose Ita
lijos vietose įvyko komunistų sukurstyti Streikai. 
Atrodo, kad tai daroma karriinformo nurody
mais. Nepavykus komunistams Prancūzijoje 
gyvenimą susabotuoti, dabar toks uždavinys 
duotas italų komunistams.

Italų vyriausybei nelengvos sąlygos, nes tenka 
dideles gyvenimo reformas daryti ir kovoti su. 
sabotuotojais. Jos suplanuotoji žemės reforma, 
kuri suteiks šimtams tūkstančių ūkininkų ir dar 

nei
giamai veikia komunistų veiklą ir mažina jos 
įtaką. Dėl to komunistai tokioms vyriausybės 
pastangoms atkakliai priešinasi, kelia streikus 
ir riaušes. Kovai su tomis negerovėmis vy-_ 
riausybė ėmėsi saugumo priemonių, padidino 
policijos jėgas ir uždraudė trijų mėnesių laike 
krašte viešas eisenas ir mitingus.

ČEKOSLOVAKIJA AKLINAI UŽSIDARO
Esamomis žiniomis, Čekoslovakijos komu

nistinė vyriausybė deda pastangas sumažinti, 
kiek tik galima, užsienio valstybių atstovus ir 
imasi kitokių priemonių, kurios patikrintų už
sidarymą nuo vakarų. Pavasarį komunistai

* IRO vyriausias direktorius pareiškė, kad šia didelį „valymą”.
Pereitę savaitę Čekoslovakijos valdžia pri

vertė Prahą apleisti Vatikano pasiuntinį, 
tik vyriausybės patvarkymas buvo paskelbtas 
dėl nuncijaus - - -- — -
supo policija, 
bandytų bėgti, 
dramą, kuris 
cijus Romoj paskelbė, kad iš' 7000 Čekoslova
kijos katalikų kunigų tik 20 pasidavė komunistų 
spaudimui. Visi vyskupai yra nuolat policijos 
sekami.

ruo-

' Šiuo metu Europoje dar esą 405.000 DiPi. Vi
siems įkurdinti IRO neturėsianti nei laiko, nei 
pinigų.' Dėl to dar liksią 218.000 DiPi.

* Dabartinis Britų komisaras Vokietijai gen. 
Sir Brian Robertsonas paskirtas Britų kariuome
nės Vid.- Rytuose vadu. Britų aukšt. komisaru 
Vokietijai • paskirtas Sir Ivone Kirkpatrickas.

* Prancūzų parlamentas, balsų dauguma, pa
tvirtino susitarimą su Amerika karinės pagalbos 
tiekimo reikalu.

* Šanchajaus miesto gyventojų skaičius su
mažėjo, visu milijonu. Tautinei valdžiai valdant 
Kinijąį Šanchajuje buvo 6 milijonai gyventojų.

* Turkijos ir -Bulgarijos santykiai tiek pa
blogėjoj-kad gali visai nutrūkti. Ypač po to, 
kai Plovdine į Turkijos konsulatą buvo mesta 
bomba. Bulgarų valdžia aiškino, kad tai 
darę du asmens, amerikiečių propagandos 
kurstyti. '*'* - ■ * - -

* Egipto policija suėmė visą pogrindinės
munistų partijos centrą. Suimta 12 asmenų. 
Kratos metu rasta daug dokumentų, iš kurių 
aiškėja lėšos ir jų šaltiniai komunistinei veiklai 
Egipte? * Stumtųjų' tarpe yra vienas asmuo, Ru
sijos pilietis, Schwartzas, kurį buvo nusistatyta 
prieš tris metus ištremti.
-p* Prahęūzijojr.darbininkų streikai mažėja, iš 

dalies ir dėl to, kad Prancūzų vyriausybė nu
tarė padidinti suvalstybintų įmonių darbinin
kams atlyginimą.

."S* Lenkijos vyriausybė įteikė Amerikai notą, 
kurioje- siūlo sumažinti Amerikos karo atašė 
darbininkų skaičių Varšuvoje.

Tautinės Kinijos kariuomenė iš Formozos 
laivais puolė komunistų kariuomenę ir užėmė 
Sungmeno miestą, apie 300 km. į 
Šanchajaus.

* Danijos savivaldybių rinkimus
komunistai. Iš 1.225 
nistų, arba 44 mažiau, 
gavo konservatoriai.

* Sovietų Rusijoje 
kompanija, nukreipta
kritikuojami už tai, kad neišpildo valstybinio 
plano. Esą daugelyje Rusijos vietų tekę tai 
ūk-fo šakai panaudoti javus net iš 
atsargų, nes kolchozai nepasirūpinę

* Nežiūrint vokiečių protestų ir 
kovo 18 d. susprogdinta didžiulis 
laivams statyti dokas Hamburge.

** Britų parlamente buvo pareikšta, 
sijos pasiuntinybė Londone oficialiai 
žmones. Manoma, kad tas skaičius 
ir didesnis, nes pasiuntinybė nereguliariai .pra
neša apie atvykusius ir išvykusius. Be pasiun- . 
tinybės personalo, dar yra 72 šios ir, kitų įstaigų 
tarnautojai. Britai Maskvoj turi apie 80 tar
nautųjų.

* Kai Rusija paneigė Amerikos kaltinimą dėl 
neleidimo išvykti 38 Amerikos piliečiams, Ame. 
rika paskelbė, kad iš viso Rusijoj yra apie 2.000

Kai

apleidimo Prahą, jo namus ap- 
Jai buvo įsakyta šauti, jei jis 
Policija nuncijų lydėjo ir į aero- 

taip pat buvo saugomas. Nun-

pa-
su-

ko-

atstovų, tik 
kaip turėjo.

pietus nuo

pralaimėjo 
18 komu- 

Daugiausia

prasidėjo arši kritikos 
prieš kolchozus. Jie

valstybinių 
sėkla.
grasinimų, 
kariškiems

kad 
turi 
gali

Ru-
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būti

Karąlius pavedė Apartado 369, Caracas, Venezuela, 
numeris 1 bolivaras.

Nuo Naujų Metų „Tėvų Kelias” eina perio
diškai, kas mėnuo. Laikraščio išvaizda daili, 
nes yra iliustruotas.

A. Vilainis, Žmogus, kuris amžinai keliavo 
54 pusi., daugiaspalvis viršelis. Cicero, Illinois 
1950 m. išleido „Nemuno” knygų leidykla 
Pirmasis sąsiuvinys. Dail. J. Pautieniaus darbo 
viršelis ir iliustracijos.

A. Vilainis Lietuvos periodinės spaudos skaity
tojams buvo gerai žinomas kaip gabus kelionių 
ir vietovaizdžių reportažų rašytojas. Atsidūręs 
Amerikoje jis savo gabumus ryžosi išnaudoti 
panašaus žanro didesniam darbui. Jis parašė 
ištisą knygą, kuri leidžiama dalimis. Šios kny- 

' gos pirmasis sąsiuvinys jau išėjo. Iš viso tokių 
sąsiuvinių būsią dar šeši, kurie, bendrai paėmus, 
sudarysią per 300 puslapių knygą. Kūrinys 
gausiai iliustruotas piešinais ir vietovių nuo
traukomis.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
DĖL „VEDYBŲ BIURO”

Įvairiai žmonės sutiko žinią apie tai, kad 
DBLS centras tiria galimybes dėl vedybų biuro 
įsteigimo: vieni su šypsena, kiti — su nepasi
tenkinimu, o kai kas net su baime. Šypsosi, 
žinoma, tie, kurie iš tokio biuro tikisi apčiuopia
mos naudos, nepasitenkinimą reiškė tie, kurie 
mano, kad toks biuras yra labai specialus da

lykas, ir Sąjungos Centrui dėl to neapsiimtinas.

NAUJA SUOMIJOS VYRIAUSYBĖ

Suomijos vyriausybės ‘krizė, po 18 dienų pa
sibaigė. Naują vyriausybę sudarė Dr. Kekkone- Baimę reiškia tie, kurie mano, kad tokie klau- 
naš, agrarų partijos vadas. Ji yra koalicinė ir simai, kaip vedybų biuras, yra trečiaeilis reikalas 
sudaryta iš dešiniųjų partijų, be . socialistų ir įr tik atima laiką rūpintis aktualesniais kultūros 
vad. liaudies. dęmpkratų,irkuriais -maskuojasi ko
munistai. Suomių- socialistai, yra labaŲnusistatę 
prieš komunistus iridei, to nesutiko su jų atsto
vais dalyvauti vyriausybėje.. Dėl naujosios- vy
riausybes Maskva dar nenusistatė savo pozicijos.

ir visuomeniniais reikalais.
Esą, šitokį klausimą iš viso negalima kelti, 

kol neturima demografinių duomenų apie D. 
Britanijoj gyvenančius lietuvius.

Būdinga tai, kad po vedybų biuro steigimo 
ketinimo „B. Lietuvyje” nepasirodė nė vienas 
vedybų reikalu skelbimas. Galimas dalykas, dėl 
to, kad tie, kurie anksčiau laikraštyje skelbdavosi, 
susilaikė ir laukia minėto biuro. D. Klibas

„LEBENSRAUMO” SPECIALISTAI
TEBEPLANUOJA

{Tęsinys iš pirmo puslapio) 
klaidos neturinčios atbaidyti lenkų ateityje, san
tykius tvarkyti- realiai.

Vienas tokių prof." Wolfrumo siūlomų „rea
lumų” yra tas, kad lenkams jis siūlo atsisakyti 
vakarinių sričių vokiečių gyvybinės erdvės nau
dai. Vadinasi, atiduoti vokiečiams seniau Vo
kietijai —..X 1—•----
lenkai, 
tūrėtas 
išplėsti 
Baltijo

Kuo
riaus planas ? Nagi tuo, kad, girdi, sovietai jau- 
išnaikinę Lietuvos ir kitų Baltijo kraštų gyven
tojus, tad nebesą ko varžytis- sentimentais ir 
galima. Rytų Europps gyvybinę erdvę, „tvarkyti 
realiai”. . .... < ;

Per anksti pradėjo,. Wolfrumas rytų-gyvybinę 
erdvę „tvarkyti”. Pirmiausia turėtų- tvarkyti- 
savo tautą, kad nelinktų perdaug į- nacional- 
bolševizmą; turėtų neužmiršti,-, kad bent arti-'*

ūmiausiais dešimtmečiais jokiu būdu-nebus jiems Ar jau turite anglų kalba knygą „Genocidas-
Lietuvoje?” Knygoje aprašomos visos trys 
paskutinės okupacijos .Lietuvoje, yra daug do
kumentų .ir vaizdžių iliustracijų- iš trėmimų,- 
kankinimų ir žudymų. Ši 
padės atlikti savo pareigą: 
ir kovoti prieš komunizmą, 
angliškai kalbantiems.

Knyga parduodama DBLS-gos Centre.
Kaina 15 šil.

DIPLOMATŲ JUDĖJIMO VARŽYMAS 
RUSIJOJE

Britų parlamente buvo iškeltas klausimas dėl 
Britų diplomatų judėjimo varžymo Rusijoj ir 
jos satelitų valstybėse. Jau nuo 1948 m. atsto
vybių nariai neturi teisės be specialaus leidimo 
išvažiuoti iš Maskvos toliau kaip 30 mylių. 
Net ir tam atstume yra visiškai uždraustų kelių 
ir vietų. Būtų per ilgas sąrašas išvardinti visas 
uždraustas vietoves. Į tą sąrašą įeina Lietuva, 
Estija, Latvija,. 5 Centrinės Azijos respublikos, 
o taip pat Kievas ir Minskas, Ukrainos ir-Gu
dijos sostinės. Ryšium su sovietų įvestais? di-i 
plomatams suvaržymais iškelta mintis^ atsakyti-, 
tuo pačiu rytų bloko valstybių diplomatams.; 
Sprendimų nepadaryta, nes tą klausimą svarsto. 
Britų vyriausybė. Pažymėtina tas faktas, kad- 
po to, kai Rumunijoj buvo uždarytas Britųį 
inlormacijos centras, Britų vyriausybė, uždarė" 
Rumunijos atstovybės Londone leidžiamą biu-, 
letenį „Rumunijos Naujienos”.

JĖGŲ SANTYKIS BRITU PARLAMENTE
Iki šiol Britų parlamente Darbo partija, 

kaip pozicijos partija, turėjo 315 atstovų, kon
servatoriai — 297, liberalai — 9 ir kiti -— 3. 
Tačiau pereitą savaitę vienas darbietis mirė, 
dėl to pozicijos partija vienu atstovu dar suma
žėjo. Mirusiojo apylinkėje bus paskelbti pa
pildomi rinkimai.

Turint tokią mažą daugumą, vyriausybės bū
klė nėra stipri. Gali pasitaikyti, kad opozicijai 
iškėlus pasitikėjimo klausimą, vyriausybė nesu
rinks daugumos ir turės atsistatydinti. Opozicija 
su pagrindu sako turinti ne tik materialinę, bet 
ir moralinę teisę tokį klausimą kelti, nes bendrai _ 
imant balsų gavo daugiau, kaip vyriausybės JAU LAIKAS PRENUMERATĄ 
paptija’ , V H ■ t ! H-1 , i PRATĘSTIPirmas toks klausimas kilo del metalo pra- ~ .__ ,
monės suvalstybinimo. Dalyvavo rekordinis at- ANTRAM KETVIRČIUI

priklausiusius žemės plotus, už kuriuos 
kaip kompesaciją galės atsiimti anksčiau 
sritis rytuose ir savo , gyvybinę erdvę 
į' šiaurę, pasiimdami Lietuvą ir kitus 

sričių kraštus, su tenykščiais uostais.
grindžiamas šitas pakvaišusio profeso-

GALVOSŪKIAI
ŠARADA

■ Esu miestas Žemaitijos
Nebetoli nuo sienos Latvijos."

i Pirmą raidę man nurėši
■ Paukščio papuošalą turėsi.

Jei dar raidę brauksi : ‘
■ Įkyrų vabzdį gausi.

■ Trink raidę pirmą ir paskutinę 
Gausi medžiagą avalynei.

Brolyti, jei nenori gaut diržų,
Tai atspėk, kas aš esu. * *

GALVOSŪKIO Nr. 1 SPRENDIMAS:
i. Vampiras, 2. Akiniai, 3. Ilmenis,_4. Žygan-. 

das; 5.-Gimnazija, 6. Alfonsas, 7. Nardo, 8. Tra-^ 
kai, 9. Akacija; 10. Sijonas. Vaižgantas. Pirkime; 
namų fondo akcijas. B. Kovaitis -

Pagaliau turėtų 
žinoti, kad per anksti džiaugtis dėl nepageidau
jamų tautų išnaikinimo. Nors ir daug lietuvių 

" bolševikai išžudė bei ištrėmė, tačiau dar yra 
milijonas kitas lietuvių,--nors ir išsklaidytų pa
saulyje. Jie yra ir- liks. Lietuvių tauta nėra 
žuvusi ir nežus. Neateis ta diena, kurios prof. 
Wolfrumas taip laukia, kada rytų erdvę galės 
tvarkyti pagal savo fantastiškus projektus.

Prisimena laikai prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Tuomet Vokietijos njokslininkų sluoksniuose 
buvo kilę sumanymai:-kurti f draugijas lietuvių 
kalbos liekanoms išsaugoti? i Esą lietuvių tauta 
išmirštanti. Dėl. to išmirus, lietuviams, žūsią 
paskutinieji tos tautos likučiai. Tačiau lietuviai 
ne tik nemirė, bet atkūrė ' savo. nepriklausomą 
valstybę. Ne kitaip Įgis ir ateity.- V.G.

knyga, kiekvienam 
tėvynę populiarinti 
Tinka padovanoti

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesuraudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: piĘ-numcratds kaina: D. Britani
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.

Tamstos kaimynas
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