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ŠV. TĖVAS PASMERKĖ
DOROVES PAKRIKIMĄ
Pereitą sekmadienį šv. Tėvas šv. Petro bazili
koje susirinkusių 40.000 maldininkų miniai tarė
žodį. Jis pasmerkė dabartinio pasaulio doro
vės pakrikimą. Jis sakė, kad šių dienų pasauly
dorovės ir visuomeniniai pradai yra paneigti.
Nemoralumas tapo neatsiejama visuomeninio
ir ūkinio gyvenimo dalis.
Šv. Tėvas pasmerkė nemoralią spaudą, kuri
kriminalais pataikauja žemiausiems instinktams,
liguisto smalsumo vediniems ir ieškantiems sti
prių pojūčių sensacijų. Moralės žalojimas virto
verslu žmogiškoms silpnybėms išnaudoti. Mo
ralės varžtų. suirimas griauna šeimos pagrindus,
kelia maištą prieš teisėtą valdžią ir stumia žmo
nes link savižudybių ir žudynių.

AMERIKA SUSIDOMĖJO
AZIJA
Ypatingasis Amerikos prezidento pasiuntinys
Dr. Jessup’as grįžo iš kelionės po pietų-rytų
Aziją. Pasak, jo, tik Japonijoj, Filipinuose ir
Indonezijoj būklė gera. Prieškomunistinė kam
panija Korėjoj, Indokinijoj ir Burmoj jau pe
rėjo į tikro karo formas. Burmoj būklė beveik
beviltiška. Jei Indokinijoj laimėtų komunistai,
tai to likimo neišvengtų ir greta esąs Siamas.
Jei kiltų karas tarp Indijos ir Pakistano, tai
tokią būklę išnaudotų komunistinė Kinija.
Amerikos vyriausybė rengiasi siųsti pagalbą
Indokinijai ir Burmai. Planuojamas. glaudesnis
britų, prancūzų, olandų ir amerikiečių bendra
darbiavimas tose, srityse.

MORRISONAS ĮSPĖJO
DARBININKUS
Pereitą savaitę Britanijos vicepremjeras Morrisonas pareiškė, kad Britanijos komunistai,
pralaimėję parlamento rinkimus, mėgins brautis
į profesines sąjungas ir ten kurstyti darbininkus
nieko bendra su jų reikalais neturintiems žy
giams. Jis dėl to įspėjo darbininkus. Tačiau
tokios komunistų veiklos paraiškų neteko ilgai
laukti. Šia savaitę komunistų laikraštis „Daily
Worker” pradėjo raginti uostų darbininkus
streikuoti ir iš Amerikos atgabenamų ginklų,
pagal Atlanto gynybos planą, neiškrauti, esą
panašiai, „kaip ir kitų kraštų uostuose daroma”.

TRIGVES LIE PLANAS

S A VASTES įvykiai
CHURCHILLIO ĮSPĖJIMAS
Pereitą antradienį Britų parlamente, svar
stant užsienio politikos klausimus, opozicijos
vadas Churchillis pasakė ilgą kalbą. Jis pareiškė,
kad jo nuomone, karas nors ir negresia ateinančiais
keletą metų, bet įspėjo, kad tas laikas neveikia
vakarų naudai. Jis siūlė išspręsti taikos klausi
mus dar prieš tai, kol Rusija prigamins atomi
nių bombų sandėlius.
Kalbėdamas apie Europos valstybių sąjungą,
Churchillis pareiškė palaikąs kanclerio Ade
nauerio ir gen. de Gaulio nuomonę dėl pran
cūzų vokiečių sąjungos ir D. Britanijos joje da
lyvavymo.
Liesdamas Vokietijos vaidmenį Europos gyny
boje Churchillis pareiškė: „Nieko nesakau apie
Vokietijos apginklavimą, arba vokiečių kariuo
menės atkūrimą, bet nematau priežasties, dėl ku
rios vokiečiai negalėtų padėti savo kraštą ir
vakarų Europą ginti ir dėl kurios Amerikos,
Prancūzijos, Britanijos ir Vokietijos kareiviai
negalėtų būti ginklo draugais bendroje gynybos
sistemoje?”
Liesdamas Rusiją Churchillis pažymėjo, kad
negalima neįvertinti sunkumų, kurie iškyla pro
blemą sprendžiant, ar akis užmerkti prieš du
pasauliu skiriančiu prarają. Kiekvienas tų pa
saulių apsiginklavęs ir ginkluojasi, siekia prie
monių, kurios, pagaliau, gali žmonių rasę su
naikinti. Churchillio nuomone, sovietų valdžia
labiau bijo vakarų draugystės, kaip jų priešiš
kumo. Nesibaigią ginčai ir masių mintyse už
sienio pavojaus palaikymas, sovietų gali būti
laikoma kaip priemonė komunistinei santvarkai
palaikyti.
Be abejonės, laikui bėgant, baisios atominio
naikinimo priemonės atsidurs sovietų rankose.
Palietęs reikalą mėginti su sovietais santykius
gerinti tokia prasme, kaip jis siūlė savo rinki
minėje kalboje, t.y. derybų keliu, Churchillis
nurodė, kad laikas nesąs mūsų pusėj. Mūsų
būklė, kiek ji liečia saugumą, taip jau ir tos
sąlygos, kurios sėkmingai palaiko pasaulio taiką,
pablogėjo. Prileidus, kad Amerika turi atomi
nių bombų 1.000, o Rusija tik 50, tai tos 50
nukris ant mūsų ir pridarys tokių baisybių, ku
rių niekad nesam patyrę. Nors ir yra laiko,
geruoju taikos klausimą išspręsti, bet kalbėto
jas nemano, kad to laiko būtų daug. Todėl
ne valia ir to laiko gaišinti.

t
JTO generalinis sekretorius Trigve Lie pa
siūlė 20 metų taikos planą Vakarams su Rytais.
Savo planą Lie remia vienos ir. kitos pusės pa
reiškimais, kad abu blokai, nežiūrint skirtingų
sistemų, galėtų gyventi taikoje ir bendradar
biauti.
Jis siūlo Saugumo Tarybą sudarančių
valstybių užsienio reikalų ministerių konferenci
ją tam planui apsvarstyti.
Šis pasiūlymas Vašingtone su rezervais priim
tas. Min. Achesonas pareiškė, kad Amerikos
vyriausybė Lie siūlomą planą apsvarstys.
Ir
kituose kraštuose siūlomas Lie planas didelio
entuziazmo nerado.

Mao-Tse-Tungo susitarimas su Stalinu visu
smarkumu veikia. Iš Kinijos ateinčionlis žinio
mis, į Kiniją jau atvažiavo tūkstančiai karinių
ir civilių specialistų iš Rusijos. Apie 6.000 rusų
kareivių atvyko į Šanchajų ir padeda kinams
miestą' ginti nuo tautinės kinų aviacijos puo
limų. Kitašaliai metami iš butų, kuriuose ap
gyvendinami rusai. Tūkstančiai rusų yra Pekine,
kaip visokie Kinijos valdžios patarėjai. Daug
rusų karininkų yra ir kinų komunistinėje ka
riuomenėje.

.

Anksčiau tokiems įvykiams didžioji spauda,
be abejonės, būt daugiau dėmesio skyrusi, o
dabar tik paminėjo faktus, visai nereikšmindama jų.
• r;

SVARSTOMAS EUROPAI
PAGALBOS PLANAS
Amerikos parlamentas pradėjo svarstyti Euro
pai pagalbos klausimą pagal Marshallio planą.
Siūloma šiems metams skirti 500 milijonų do
lerių. Prez. Trumanas ragino parlamentą pri
imti pagalbos planą tokį, koks siūlomas ir ne
mažinti numatytų sumų.
„Jei neatsižvelgsime
kitų valstybių reikalavimų, mes nieko nesu
taupysime, o rezultatas bus trečias pasaulinis
karas”, nurodė prezidentas. „Mes negalime ne
kreipti dėmesio, jei mūsų draugams grąsinama.
Mes turime kovoti su neturtu, priespauda ir
nesaugumu, t.y. su sąlygomis, kuriose komuniz
mas tarpsta”.
Ryšium su šio plano svarstymu, didėja ir
užs. reik. min. Achesono puolimai. Jis kalti
namas netiesioginiai, bet tuo, kad jo žinyboje
esą Rusijos agentų. Tokie kaltinimai ne dabar
kilo, bet jau kuris laikas kaip tęsiami. Buvo
pasklydę gandų net apie Achesono atsistatytydinimą. Nors prez. Trumanas tokius gandus
ir paneigė, bet kalbos dėl to nepasibaigė. Jei
Achesonas atsistatydintų, tai toks dalykas Ame
rikos politikai nebūtų naudingas, nes daugelis
dalykų kongrese užkliūva, jei nėra stiprių auto
ritetų atstovams įtikinti.

MOLOTOVAS PRALENKĖ VARŽOVUS
Į Stalino įpėdinius pretenduoja ne vienas
Politbiuro narys. Ryšium su „tėvelio” senatve
ir nesveikavimais, šitos varžybos kartais tiek
suaktualėja, kad šis tas apie jas prasismelkia ir
į užsienį. Ne vienas, per greit išryškėjęs tokių
varžovų tragiškai karjerą baigė.
Paskutiniųjų
tarpe ir Ždanovas.
Atrodė, kad kol Stalinas
bus gyvas, nebus jo įpėdinio klausimas spren-

Pereitą savaitę Londone pirmą kartą buvo
surengta slidininkų šokimai.
Ant tam tyčia
įrengtų tiltų buvo paberta iš Norvegijos at
NORI VISOS VOKIETIJOS vežtas sniegas. Šokimuose dalyvavo įvairių
kraštų žymūs slidininkai.
Oras buvo šiltas,
RINKIMU
dėlto sniegas tirpo ir kliudė šuolio ilgumui.
Vakarų Vokietijos vyriausybė kreipėsi į Vo Slidininkų šuoliais susidomėjimas buvo labai
kietiją okupuojančių kraštų komisarus siūlydama didelis. Atsilankė net apie 70.000 žiūrovų. Pa
leisti padaryti visoje Vokietijoje rinkimus į stei veikslėly matyti slidininkas šuolio metu.
giamąjį parlamentą. Rinkimai turėtų įvykti
keturių, Vokietiją okupuojančių valstybių, arba
JTO atstovų priežiūroje. Tuo būdu išrinktas
visos Vokietijos parlamentas turėtų sukurti Vo
kietijos konstituciją ir pasiūlyti Vokietijos gy
ventojams, plebiscito keliu, ją priimti.
Vakarų valstybės tokiam vokiečių siūlymui
pritaria, rusai neatsakė, o jų pastatytoji rytų
Vokietijos vyriausybė priešinasi.

TŪKSTANČIAI RUSU
ATVYKSTA I KINIJĄ

džiamas.
Tačiau yra faktų, kurie rodo, kad
dabar tas klausimas jau kaip ir išspręstas.
Pereitą savaitę iš Maskvos į Berlyną atvykęs
tūlas pulk. Nalevajko Sovietų kultūros namuose
skaitė kelias paskaitas. Vienoje jų jis pareiškė,
kad Molotovas perėmęs visą sovietų aukščiausią
vykdomąją valdžią, gal galėtų palengvinti sen
stančiam Stalinui (yra 70 metų amžiaus) darbą.
Dabar Molotovas esąs sovietinės politikos va
dovas. Partija jam tą darbą pavedusi.
Kadangi Rusijoje visi vieši pareiškimai yra
iš viršaus kontroliuojami, dėl to ir Nalevajkos
pareiškimas apie Molotovo vaidmenį yra Krem
liaus padiktuotas.
Būdingas ryšium su šia žinia kitas faktas,
kuris liečia Staliną.
Šiemet jis, Aukščiausios
tarybos rinkimų proga, nepasakė tradicinės
kalbos. Kaip dabar aiškėja, jo kalbos ,,Pravda”
laukė ir buvo jai palikusi pirmą puslapį, kuris,
vėliau buvęs atsarginiais raštais užpildytas.
Toliau, Amerikos spaudai oficiali rusų agentūra
„Tass” davė Stalino fotografiją, kuri rodo,
kad Stalinas balsuoja. Tuo tarpu akylus „News
week” žurnalo bendradarbiai aiškino, kad fo
tografija nėra tikra, bet montažas.
Pasirodo
Stalino galva buvo prilipdyta prie kito genera
lisimo drabužius dėvinčio ir į urną voką dedančio
asmens kūno.

“

Laikoma geru ženklu, kad respublikonų va
das senatorius Vandenbergas vėl pradėjo akty
viau dalyvauti politikoj. Jis remia vyriausybę
kiek tai liečia užsienio pagalbos planus.
(Tęsinys 6 puslapy)

Dr. U. Kekkonenas, suomių agrarų partijos
vadas, neseniai sudarė koalicinę vyriausybę iš
dešiniųjų partijų atstovų. Šį kartą suomių ko
munistai, besimaskuoją liaudies demokratais,
vyriausybėje neturi atstovo.

W. S.
neseniai
lėktuvų,
vais gali
grįžti.

Symingtonas, JAV aviacijos ministeris
pareiškė, kad Rusija daugiau pastato
kaip Amerika ir kad rusai savo lėktu
pasiekti bet kurią JAV vietovę ir atgal

KELSIS VIENINGA TAUTA
Kovo 16-19 d. Vokietijoj, Schwab. Gmuende
įvyko Maž. Lietuvos Tarybos skyrių atstovų
suvažiavimas. Dalyvavo 70 atstovų.
Aptarta
Maž. Lietuvos lietuvių, gyvenančių Vokietijoje
sunki būklė, priimta atatinkami nutarimai ir re
zoliucija. Joje sakoma, kad visi lietuviai, bū
dami vieningi, galėsime sėkmingai kovoti dėl
Lietuvos laisvės. Šimtmečius iškentėję žiaurią
svetimųjų priespaudą tikime, kad lietuvių tauta
nežus ir paskutinio sunkiausio mėginimo metu
ir >kad abipus Nemuno krantų brolių ir sesių
krauju aplaistytoje žemėje kelsis vieninga lietuvių
tauta ir sutartinai gyvens.

PABĖGO 3 ČEKU LĖKTUVAI
Kovo 24 d. Vokietijoj, amerikiečių zonoj,
nusileido trys čekoslovakų lėktuvai su 85 kelei
viais. 27 jų paprašė pripažinti politiniais pa
bėgėliais ir atsisakė grįžti, o kiti grįžo. Didelė
grįžtančiųjų dalis pareiškė, mielai liktų užsienyje,
bet bijo, kad namie likę artimieji dėl to bus per
sekiojami.
Visi trys lėktuvai atskrido iš skirtingų aero
dromų ir nebuvo susitarė kartu pabėgti. Vieno
lėktuvo visa įgula buvo susitarus pabėgti, o kitų
dviejų lakūnai buvo pistoletais priversti skristi
į Vokietiją.
Ryšium su dažnais lėktuvų pabėgimais, Čeko
slovakijos vyriausybė patvarkė, kad kiekviena
me lėktuve, vienas įgulos narys būtų patikimas
komunistas, o nekomunistai lakūnai galės būti
tik tokie, kurių žmonos, ar vaikai bus palikti
įkaitais. Be to, pagal Vokietijos ir Austrijos
sienas būsią įvesti patruliuoją lėktuvai, kurie
„nuklydusį” galės priversti atgal grįžti.

RUSIŠKI RINKIMAI
JUGOSLAVIJOJE
Pereitą sekmadienį Jugoslavijoje įvyko parla
mento rinkimai.
Rusišku būdu buvo pasiūly
tas tik vienas, valdžios sudarytas, kandidatų
sąrašas ir tik tiek kandidatų, kiek turi būti iš
rinkta atstovų. Nuo Rusijos rinkimų jugosla
viški tik tiek skyrėsi, kad rinkikas, gavęs ka
muolėlį (vietoj spaudinio) gali jį įmesti ir į kitą
urną, kuri buvo pastatyta greta ir reiškė valdžiai
nepritariančiųjų balsus. Kaip aiškėja, ir į tokias
urnas buvo nemažai „pribalsuota”, ypač Kroa
tijoje ir net Tito gimtinėje vietoje.

PAPILDOMI BRITU
PARLAMENTO RINKIMAI
Kaip pereitam numeryje minėjome, Darbo
partija parlamente turėjo tik 6 atstovų dau
gumą prieš kitas partijas. Tačiau po rinkimų
du Darbo partijos atstovai mirė, o vienas at
sistatydino. Taigi, šiuo metu vyriausybės partija
turi tik 3 atstovų persvarą. Trijose apylinkėse bus
papildomi rinkimai. Jų su susidomėjimu lau
kiama. Jei juos laimėtų konservatoriai, tuomet,
atrodo, tektų daryti naujus viso parlamento
rinkimus.

PRAŠOME NEVELUOTI LAIKRAŠČIO
PRENUMERATĄ PRATĘSTI

“BRITANIJOS
LIETUVIS“
2

1950 m. kovo 31 d.

LIUDININKAI MES ESAM

VAKARU EUROPOS GYNIMAS

Savo tautos užgrobimo, kalinimo, kančių ir šiųjų poetų, dailininkų Vaičaič yra daug gaai
naikinimo liudytojai esame ne vien dainomis, limybių.
drabužiais, šokiais, kitais tautiniais lobiais, savo
Nežinau, kaip kitiems, bet man kažkaip
buvimu, bet ir vardais ir pavardėmis.
keistai skamba prieš lietuvišką pavardę,, vardas
Ne kalbininkas esu, bet su tautiniais
Jei jau paso dažnai mums prireikia, tai juo Bruno.
ir
ne
tautiniais
lietuvių vardais teko labai dažnai
labiau pavardės. Susidurdami su lietuviška pa
susidurti,
tačiau
šiokio per savo amžių dar
varde vietiniai, ar kitataučiai, susiduria su lie
tuviu ir Lietuva. Taip, mes tremtiniai, nors nesutikau; net lietuvių kalbos gramatikoj tokios
kartais čia nė’ žodžio neištardami, daromės gyvi galūnės vyriškam, žodžiui neaptikau. Žinoma,
savo krašto liudininkai. Juk Paulėkiūtė, ište rašytojai visokių išdaigų iškrečia. t Pamenu,
kėjusi už multimilijonieriaus Rockefellerio sū kai dar suole zulinausi, Prof. Balčikonis, kad
naus, tikrai anksčiau nepasitarnavo taip Lietu užpuolė dabartinį Aistį, dėlkogi šis pasirašąs
Ir niekas šios paslapties neat
vai, kaip kad šių garsių vestuvių metu, kur ji KOSSU A...
spėjo
iki
pats
rašytojas
atidengė, kad tai jo
visur figūravo savo lietuviška pavarde.
simpatijų vardų pirmosios raidės; jų atminimui,
Jonas Gielgaudas, vienas žymiausių Anglijos tai darąs.
Gal ir čia šiame varde kokia gili
scenos artistų su jau pagarsėjusiais nemažiau prasmė — nesiginčysiu.
Tačiau „pavyzdžiai
ainiais, nors sunkiai ištariamą pavardę ne tik patraukia”, kaip atsirado Benito, taip gali
nekeičia, bet didžiuojasi: „Mano pavardė nėra atsirasti ir čia kalbamų. Teiravausi — Lietuvos
škotiška, bet lietuviška ir aš jos nekeisiu”. (Brit. Kun. Seminarijose buvo mokoma tautinių ir
Liet. Nr. 46/119).
sulietuvintų vardų negadinti.
Kartą girdėjau
Šviesiaplaukis Prancūzijos artistas Šernas, dėl ugningą Osnabrucko vyskupo Dr. W. Berning’o
kurio daugybė moterų vien jį pamačiusios „šir pamokslą, kuriame jis kreipėsi į tikinčiuosius,
džių netenka”, mums pirmiausia sužinomas iš kad jie diasporoj (išsisklaidę tarp kitatikių!)
pavardės.
turi būti ypatingai karšti. Mes gi čia kitataučių
Vardai, pavardės kalba mums ne tik apie jūroj turime būti ypatingai karšti lietuviai,
išblaškytą lietuvišką kraują, bet ir apie lietu karštesni negu buvome tėvynėj, taigi ir vardų
viškas Rytprūsių, Vilnijos, kitų vietovių žemes, parinkimo ir davimo atžvilgiu.
nors kiti visais būgnais būgnytų, kad čia niekad
Bemirštančios Cezarių Romos Senate, kartą
lietuvių negyventa.
vienas senatorių pasiūlė — tikriesiems romėnams
Kad pavardes keisti negera — supranta, nors ant togos nešioti paauksuotą kantą, kad tuo
ir be didėlių mokslų senoji išeivija.
Dažnai būdu atsiskirtų nuo ateivių, dažnai jau gerai
jie nesisako savo naujos pavardės, o jei pasisako, praturtėjusių. Kitas tačiau, čia pat nuogastautai tuoj teisindamiesi kaltę sumeta mokyklai, damas, sudraudė, nes tada ateiviai pamatysią
nemokėjimui rašto, ar dar kam; jaučia, kad kiek mažai romėnų telikę ir vieną dieną galį
dėl biznio, gėdos, kad užsieniečiu nepravardžiuotų, visus išpjauti. Mūsų sąlygose taip dar nėra.
negera savo pavardę, lyg rankovę, išversti.
Kartą vieną bailų Lietuvos žydelį užpuolė
Jeigu jau mes smerkiame Ezavą, kad jis už vyrai erzinti. Šis kitaip negalėdamas atsikirsti,
lęšienės lėkštę pardavė savo pirmgimystę, tai ką galvojo, taip ir atsikirto: „Ui, kad kas su
juo labiau, kai dėl geresnio biznio, parduodame galvotų šautuvą su riestu vamzdžiu, taip kad
iš senų senovės paveldėtas prosenelių pavardes; aš galėčiau iš už kampo šaudyti, tai ir aš būčiau
tuotarpu, kai kiti tai, tyčia, laikosi ir karštligiš drąsus!” Ar tokių šautuvų jau yra išrasta, dar
kai laikosi, kad giminė, dinastija ’neišnyktų. man nežinia, bet kad tokių lietuvių, kurie su
iškraipytoms pavardėms nori kariauti, tai yra.
Visose šalyse vietiniai žmonės kitų atsineštas
Atvykome čia, ne kaip bailiai, ar dezertyrai,
svetimybes stengiasi sumalti pagal savo madą,
bet kaip kariai, kaip įkyrūs savo naikinamo
arba .bent užtraukti ant savo kurpalio. Tuo ir
krašto liudininkai. Ten viskas dega, nėra ko
nesistebime. Tik stebėtina, kad mes, lietuviai, laukti, reikia gesinti.
Liudykime apie Lietuvą
pirmieji esame tokia minkšta duona, kad savo
ir savo lietuviškais vardais, bei pavardėmis.
tėvų senelių taip brangų atminimą pirmieji
M.N.
duodamės kitiems teplioti, gadinti', dažnai tei
sindamiesi, kad mūsų pavardės vietiniams per
ilgos ir neįskaitomos. Ilgų ir trumpų pavardžių
visi turi. O kad mūsų, ar išvis kitokias pavardes
neįskaito, tai mums tikrai jau ne gėda, nes juk
Pokarinės Europos raida ėjo pagal trijų, kon
dažnai ir savąsias jie „spelina”.
ferencijų: Teherano, Jaltos ir Potsdamo nuta

Kovo 19 d. „Observeris” pradėjo spausdinti
Pagaliau, rusai jau pradėjo krauti atominių
Alan Moorhead’o straipsnių apie vakarų Euro bombų atsargas, pagamindami apie 25 per
pos gynimo galimybes.
Pirmame straipsnyje metus ir, kaip prileidžiama, žino, bent teoriškai,
apžvelgiama Rusijos pajėgos ir galimi jos pajudėji kaip vandenilinė bomba padirbama.
mai karo atveju. Kadangi straipsnis daugeliu atžvil
KANALO UOSTAI
gių įdomus, pateikiame svarbesnes jo mintis.
Iš europinio taško žiūrint, būklė yra alarmuojanti. Nekyla klausimo, kad rusai tuoj galėtų
RUSIJOS PAJĖGUMAS
pasiekti Atlanto ir kanalo uostus.
Puolimas
Tokioje būklėje būdama vakarų Europa, kaip greičiausia būtų vykdomas parašiutininkų ir
dabar, jokiu .būdu negali apsiginti, nes rusai bombonešių daliniais.
Pasiekę krantus, rusai
yra daug už ją stipresni. - tuoj pat pradėtų Angliją bombarduoti raketi
Priešingai sąjungininkams, rusai niekad ne nėmis bombomis ir perkeltų povandeninius
buvo nustoję ginkluotis ir niekad nedemobili laivus į Atlantą.
zavo savo armijų. Vietoj to, vokiečių moksli
Šiuo kartu Anglijai būtų daug pavojingiau,
ninkų ir medžiagų pagalba, jie nuosekliai dirb- kaip bet kada, jei žemynas būtų prarastas. O
dino ginklus Ir mokė naujokus. Šiandien raud. ir pats žemynas, jei per jį rusai pereitų, kažin
armija yra didesnė kaip vakarų Europos ir ar dar vertas būtų gelbėti.
Amerikos karinės pajėgos kartu.
LubeckoNeatrodo, kad po pirmųjų mūšių būtų gali
Triesto linijoje rusai laiko apie 25 divizijas.
mybė išlaikyti bet kokius prietilčius Europoje.
Kritišku momentu jie galėtų tą pajėgą padidinti
Ispanija yra vienintelis galimo pasipriešinimo
iki 90 divizijų, ko vakarai nepadarytų.
taškas, kadangi prie jos tėra tik du priėjimai
Be to, per paskutinį pusmetį rusai pradėjo Pirėnų kalnyno galuose: Irun ir Port Bon, bet
telkti vadinamą vokiečių liaudies miliciją, kuri jei rusų armijoms ten būtų senku įeiti, tai nelenruošiama civilinio ir partizaninio karo veiksmams. viau būtų ir sąjungininkų armijoms iš ten išeiti.
Manoma, kad ši pajėga jau turi apie 40.000 Pagaliau Ispanija nėra Atlanto pakto narys.
vyrų (tarp jų daug buv. Wehrmachto karininkų)
VIDURINIEJI RYTAI
ir yra mokoma kaip kadrai, kurie vėliau galėtų
instruktuoti didesnį skaičių.
Be tiesioginio kelio į Atlantą, rusams lieka
kiti du keliai: į šiaurę per Skandinaviją, kad
SKRIDIMAI PER AŠIGALĮ
galėtų Baltijos jūrą atidaryti ir į pietus pro Ita
Ore rusai turi neabejotiną persvarą. Mano liją Viduržemio jūrą perkirsti. Žygiui į Italiją
ma, kad šiuo metu jie turi per 15.000 modernių rusai turi puikią bazę iš Austrijos. Perėję Alpes,
visų rusių lėktuvų, įskaitant sprausminius nai jie nedaug sunkenybių turėtų krašte, kur yra apie
kintuvus ir pagerintą oro tvirtivę, pagal ame 1/3 komunistuojančių gyventojų
rikietišką B 29 pavyzdį, kuri buvo naudojama
Yra dar ketvirtoji jiems galimbė: pulti Per
karo’pabaigoje.
sijos žibalo laukus ir eiti per Viduriniuosius
Nepaisant žibalo, šis žygis atidarytų
Rusai darė daug arktinio skridimo tyrimų- Rytus.
Jų oro stotys yra įrengtos tolimoje šiaurėje. Be vartus į Indijos vandenyną; vidurinieji Rytai
abejonės, sovietų karo lėktuvai yra pajėgūs yra išeities taškas į Afriką, kur rusai dar nėra
pasiekti Kanados ir Amerikos miestus iš šiaurės. kojos įkėlė.
Artimesnio atstumo frontui Europoje, nuolatos
Šiuo metu Europoje nėra tiek sąjungininkų
daromi raketinių ir iš tolo padegamų sviedinių pajėgų, kad galėtų pasipriešinti bent vienam tų puo
bandymai.
Kaip pranešama, rusai per metus limų. Amerikiečiai turi apie 150.000 kariuomenės
pastatė per 1.500 tankų.
Vokietijoj, Austrijoj ir Trieste, tiek pat turi ir
Rusai turi per 200 povandeninių laivų, taigi anglai. Tai yra įgulos, bet ne paruošti daliniai
daugiau, kaip bet kuri kita valstybė. Povande frontą nuo Baltijos iki Viduržemio jūros už
niniai laivai pastatyti vokiečių pagalba ir turi kirsti.
Vakarų Vokietija neturi kariuomenės.
Nor
modernius prietaisus akumuliatorius po vandeniu
vegija, Danija, Olandija ir Belgija kartu nega
užtaisyti.
lėtų ginti savo sienų be kitų pagalbos. Italija —
silpna. Prancūzija turi įgulos Vokietijoj ir Au
strijoj ir šiek tiek kaniuomenės namie, bet jos
kariuomenės elitas yra Indokinijoj, kur karo
nacinimas, karo nusikaltėlių teismas, vokiečių galo dar nematyti.
,
perauklėjimas ir kita); pripažinta laikinoji Len
AMERIKIEČIŲ BOMBOS
kijos vyriausybė, o egzilinei Lenkų vyriausybei
Laimingu atveju tikrasis frontas šiuo metu
Londone pripažinimas atšauktas; Karaliaučius
ir rytinė Rytprūsių dalis priskirta prie Rusijos; yra ne Europoj. Būklė keičiasi tik dėl amerikie
Tačiau tas negali visą
vokiečių iškėlimas iš Lenkijos (iki Oderio ir čių atominių bombų.
Neisės sienos), Vengrijos, Čekoslovakijos, viso laiką tęstis. Kol dar laikas, vakarų sąjungininkai
turi atstatyti savo sausumos, jūrų ir oro pajėgas
apie 11 milijonų į Vakarinę Vokietiją.
Europoj,
turi išnaudoti atominės bombos su
Šitie nutarimai ir yra pokarinės Europos
darytą
būklę
jėgų pusiausvyrai išlyginti.
tragiškos būklės priežastimi.
Kokiais sumeti
Nežiūrint paminėtų skaičių, Europos būklė
mais tada vadovavosi vakarų sąjungininkai,
tokius sprendimus darydami, dar neiškilo aikštėn, nėra tokia beviltiška, nes skaičiai kalba tik
bet W. Churchillis už tai atsakomybę verčia prez. apie karines pajėgas. Tenka dar turėti galvoj
pramonės gamybą, žmonių sugebėjimą, gamtos
Rooseveltui.
turtus ir moralę, kad žmogus tikėtų, jog kovoja
už tiesą, kuri turi laimėti.
Per paskutinius 5 metus Rusija beveik visose
JAU LAIKAS LAIKRAŠČIO
srityse turėjo iniciativą. 1950 metais jau galima
PRENUMERATĄ PRATĘSTI
-įžiūrėti būklės kitėjimą, tiesa, labai iš lėto. Ta
ANTRAM KETVIRČIUI
čiau apie tai kitą kartą.

POKARINĖS EUROPOS TRAGIZMO PRIEŽASTYS

Reikia didžiuotis, jog yra visai priešingų pa
vyzdžių, kad senieji išeiviai ne tik neiškraipė
savo pavardžių, bet dar turimąsias atlietuvino.
Klasiškas pavyzdys London’o Bulaitis. Iš Bulevičiaus nepavirto į Bull, ar dar kokią keiste
nybę, nors turi biznį ir pasigėrėtinai gausią,
gražią šeimą.
Kad naujieji tremtiniai vyrai savo pavardes
kaitaliotų Lietuvos nenaudai, dar negirdėti, bet
kad tai daro lietuvės, kad jos, ypač kratos
savo moteriškų galūnių, tai jau netik girdisi,
bet ir matosi. Kalbininkas B. Babrauskas apie
tai rašo:
„Neatrodo, kad tos galūnės turėtų
moteris baidyti ilgumu: dvi trys raidės, paly
ginti su dabartiniais sijonais, tai nėra jau ilga.
Gėda,tiesą pasakius ir lyginti.
Bet pamėgintų
kas nukarpyti sijono Sėtas (galūnes) — dar
į teismą pakliūtų. O pavardės kerpamos ne tik
tyli, bet atrodo ir visiškai patenkintos”. (Drau
gas, 1950.11.11).

Jeigu kiti mus, mūsų tautos lobius apvagia,
tai.-mes rėkiam, šaukiam, o jei patys, kaip sūnūs
palaidūnai, savo tėvų lobius drabstome, tai
atrodo, kas čia tokio.
Juk žmogų neužmu
šiau! Kad tautai žūsta žmogus, kad dezertyras
iš kovos lauko bėga, tai kas čia tokio. Kar
jeristai, savanaudžiai kitiems niekad jokių pa
reigų nejaučia, taigi ir tautai. Jei Roma-Vatikano, Paryžius-Luvro, Londonas Britų muzie
jais didžiuojasi, tai mes esame toki gyvi, vaikščioją kalbų muziejai. Dar daugiau — tokių ekspo
natų nė garsiausi muziejai neturi.
Juk kaip
reta kalbų, kur vyrai, moterys ir mergaitės
turėtų skirtingas pavardžių galūnes. Kad tuos
garsiuosius muziejus, kas niekintų, būt retenybė,
o tačiau mes jau turime pulkelį, kurios rašosi
„Ponia Sartys”, Panelė Pakinkis”...
Juoktis
sveika, bet juoktis iš savęs ir iš pasakiškai brangių
tautos lobių, jau yra neprotinga. Kai Paulėkiūtė
ištekėjo už minėto milijonieriaus, tai žurnalistai
paminėjo ir jos angliakasį tėvą, tačiau, kaip
„Ponas Paulėkiūtė”. Jei amerikoniškiems žurna
listams toks neapdairumas dar dovanotinas,
tai jau tikrai nedovanotinas mūsų vyrų pasielgi
mas, kurie su moteriškomis pavardėmis panašiai
kaip amerikoniški žurnalistai su vyriška, nusi
žiūrėję į milijonieriaus žmoną.

Kaip būtų gera, kad lietuviškas nelietuviškomis pavardėmis pakeistų garsieji „Puciatia, P.
Vaičaitis”.
Aleksandras Didysis kartą tokį
panašų, kaip minėtieji, savo bendravardį karį
sutikęs pasakė:
„Arba pakeisk savo vardą,
arba pasitaisyk!” Kad šie pakeistų savo pavardes
sunku tikėtis, gi pasitaisyti ir stoti greta gar-

rimus. Laikui bėgant, vis daugiau žinių į vie
šumą patenka apie minėtų konferencijų nuta
rimus. Pav.
Teherane, 1943 m. gruodžio 28 d. nutarta:
vakarų sąjungininkai puola Vokietiją iš vakarų,
sudarydami Prancūzijoje antrąjį frontą; Lenkija
ir Baltijo kraštai įjungiami Rusijos sferon;
Jugoslavijos partizanų vadui gen. Michailovičiui
vak. sąjungininkai nutraukia paramą ir tiekia
ją Titui, tuomet mažo partizanų būrelio vadui.
Jaltoj, 1945 m. vasario 11 d.: Rytprūsių dalis
priskiriama Lenkijai, kaip atpildas už šiaurines
jos sritis, kurių reiklauja Rusija; komunistinės
Liubline vyriausybės pripažinimas, kaip visos
Lenkijos vyriausybės; Vokietija padalinta į
tris okupacijos zonas.
Potsdame, 1945 m. rugpjūčio 2 d.: priimtas
Morgentau planas dėl Vokietijos valdymo (nu-

STmNiU SUKILĖLIS
R. SPALIS
(Tęsinys)
— Atostogauji? — paklausė manęs.
— Panašiai, prisėskit.
Išsitiesė greta manęs prie palapinės ir, pasi
kasęs kišenėje, ištraukė metalinę dėžutę machor
kos.
— Gal užsirūkysi? — pakišo.
— Galima.
Tylėdami leidome dūmus, sekdami jų besi
vartančius kamuolius.
— Toli keliauji?
— Dar susidarys per 300 kilometrų.
— Greit plauksi toliau?
— Nežinau, kiekvieną dieną galim nuleist
baidarę, bet mano draugas kažkur užkliuvo,
jau tris dienas jo nemačiau.
— Užkliuvo, — pakartojo.
Išėmiau papirosų dėžutę.
— Gal dabar mano?
— Pamėginsiu.
Staiga prisiminiau salą.
— Žiūrėkit, ana pirmoji iš dešinės sala, gal
koks padavimas apie ją žinomas.
— Gal tai ir nepadavimas, gal tai ir teisybė,
mano amžiną atilsį senolis tvirtino pats paži
nojęs Stirnių sukilėlį ir kiti senesni žmonės
mėgsta apie jį pakalbėti. Kas juos žino, meluoja,
ar tiesą sako.

— Gal galėtumėt man iš eilės apie viską ?
— Galima.
’ '

Pakišau papirosus.
Kurį laiką rūkėm tylė
dami.
Atsirėmę pušies sekėme žvaigždėmis
nusėtą dangų.
Eigulys štai ką papasakojo.
63-jų metų sukilimas, keliasdešimt kartų
stipresnio priešo sugniuždytas, kraujo ežeruose
ilgai dar siautė šventvagiškai tyčiodamasis iš
žmonių, kurių lavonai, tartum nebetilpdami
žemėje, virvės prilaikomi, šaukėsi dangaus ker
što. Įsismaginę ir įšėlę budeliai neieškojo vien
prisidėjusių prie sukilimo, bet, tartum pasi
ryžę vienu užsimojimu išnaikinti visą lietuvių
tautą, siautė po kraštą dūmais leisdami sodybas,
niekindami moteris, tremdami į Sibirą ištisus
kaimus.
Vieni mūsų žmonių bėgo į užsienį, kiti slap
stėsi nepereinamuose liūnuose, treti beviltiš
koje kovoje skubėjo žūti. Ir tik vieno pačio
atkakliausio sukilėlio korikai nepajėgę sučiupti.
Vienas likęs, slidus, kaip ungurys, vis prasmuk
davęs pro geležinį persekiotojų lauką, palik
damas pėdsakus — nukautuosius priešus. Bet
kartą grobis atrodė nepaspruksiąs. Iš vienos
pusės kelią pastojo platus ežeras, kuriame lai
veliais plaukiojo ginkluoti sargybiniai, kitoje
pasėje lauku slinko kazokų šimtinės.
Įsikandęs nendrę lūpose, sukilėlis panėrė ir
perplaukė lig šiol nenugalėtą ežero platybę pa
keliui apversdamas laivelį, paskandindamas auk
štą kazokų viršininką, kuris su palydovais vykęs
tikrinti sargybų.
Nuo to laiko susidraugavo sukilėlis su ežerais
ir, vis labiau traukdamasis, savo buveinę pa
rinko miškais, ežerais nusagstytą, retai gyve

namą aukštaičių kraštą. Bet niekur jis taip
saugiai nesijuto, kaip Stirnių ežero paunksmėje,
kurį tada supo nepereinami miškai.
Kas jis toks buvo — nieks nežinojo. Vieni
tvirtino kunigaikščių Radvilų ainis, kiti bau
džiauninko sūnus, kurio tėvą užplakė kazokai
treti, kad kažkoks žemaičių bajoras, išėjęs tė
viškei laisvę parnešti, kiti dar kitas pasakas
leido, bet tikrai vien buvo žinoma, kad vado
vavo būriui, kurį rusai išblaškė ir iškorę ties
Kaunu.
Naujoje vietoje greit vėl jį susekė ir guber
natorius įsakė stražnikams persekioti dieną na
ktį, tačiau ar tai stražnikai buvo netikę, ar laimė
berną lydėjo, ar apylinkių gyventojai slaptai jį
rėmė, bet po kiekvienos medžioklės persekio
tojai grįždavo ne tik tuščiomis, bet ir praretinti,
tartum žemė kai kuriuos būtų prarijusi. O kai
dviejų uoliausių persekiotojų trobos naktį su
pleškėjo, kiti pradėjo kratytis nemalonaus amato
ir, vietoje ieškoję, praleisdavo dienas pamiškėje,
kad galėtų grįžti nenukentėję.
Kartą kažkuris gudragalvis, ištraukęs iš Stir
nių apipuvusį lavoną, paskelbė, kad tai esąs
sukilėlis. Stražnikai pagavo šią žinią, apskri
ties viršininkas pasiskubino pridėti antspaudą
ir gubernatorius apdovanojęs pastarąjį, užbaigė
bylą.
Nurimus tardymui, atvyko į apylinkę smar
kiai pražilusi moteris, pasistatydino netoli giri
ninko namuką ir retkarčiais susitikdavo su suki
lėliu. Kas jį matė, tas neabejojo, kad tai esanti
jo motina — tiek abu buvo panašūs. Tačiau
atsirado kažkoks pinigų ištroškęs judas, nulėkė
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BRITANIJOS LIETUVIS
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ZMIJEŽALOVAI RUSINA LIETUVĄ

LIETUVOJE NAIKINA KRYŽIUS

Sausio gale įvyko Lietuvos komunistų partijos
konferencija.
Pranešimus darė įvairių sričių
itsakingi pareigūnai. Iš pranešėjų tautybės aiš
kėja, kiek Maskva iš lietuvių kilusiais pakali
kais pasitiki. Pasirodo, visos svarbesnės gyve
nimo sritys yra vadovaujamos iš Maskvos atsių
stų rusų. Jei ir yra kur lietuvis atsakingesnėje
vietoje, tai, kaip taisyklė, jo pavaduotojas rusas
kuris ir tvarko viską, o jo šefas, atsiprašant,
tėra tik kaip nieko nereiškianti iškaba, . kuria
siekiama palaikyti „tautinė forma ir socialistinį
turiniu” valstybės burbulą.
Šitoje konferencijoje apie Lietuvos jaunimo
auklėjimą pranešė Šupikovas, CK generalinis
sekretorius, per pirmąją bolševikų okupaciją
buvęs CK kadrų skyriaus vedėjas.
Kūno kultūros reikalus Lietuvoje tvarko
nešvankiai skambančia pavarde rusas Rastarūrovas.
Nors švietimo komisaru yra bemokslis Knyva,
bet švietimo reikalus tvarko rusas Lapatajevas.
Darbo rezervus telkia ruselis Bielovas.
Jo
vadovaujama institucija gali bet kurį darbui
tinkamą žmogų pasiųsti bet kurion „palčiosios
tėvynės” vieton, bet kuriam darbui ir bet kuriam
laikui. Ji įkurta prieš pat antrąjį karą, centralę turi Maskvoje.
Lietuvos rusinimas visu smarkumu varomas.
Tam tikslui yra visa eilė specialių įstaigų, ne
kalbant jau apie spaudą.
Neseniai Vilniuje
įsteigtas tais pačiais tikslais rusų kalbos fakul
tetas.
Jo dekanu oficialiai laikomas lietuvis,
buvęs mok. S. Paliulis, bet faktinasis vadovas
yra rusas Zmiježalovas. Galimas dalykas, kad
dėl jo klastingai skambančios pavardės nepatogu
skelbti „mokslo įstaigos vadovu”.
Paleckis, atsiprašant prezidentas, šitoje kon
ferencijoje nedalyvavęs. Esą dėl ligos, kai kas
mėgina skleisti seną pasaką ,būk jis iš proto
išsikraustęs. Tokia versija nepatikima, nes kas
geriau Paleckį pažįsta, sako, kad jam nėra iš
ko kraustytis. O jei tokia pasaka ir skleidžia
ma, tai ne kitais sumetimais, kaip tik turint
tikslą mažinti jo atsakomybę prieš lietuvių tautą
už jo žudikiškus žygius.

Grįžusieji iš Lietuvos buvę vokiečių karo
belaisviai pasakoja, kad sovietai Lietuvoje baigia
išnaikinti kryžius, kurių Lietuvos pakelėse ir
kryžkelėse buvo tiek daug, kad Lietuva buvo
vadinama kryžių šalimi. Lietuvos pakelių kry
žiais ne kartą yra susidomėję žinomi pasaulio
menininkai ir mokslininkai. Steigiant kolchozus
lietuviškieji kryžiai naikinami, nes kryžiams
nebėra vietos, kadangi kolchozų vadovybė,
kuri' visada yra komunistinė, neleidžia jiems
likti kolchozų žemėje, Kryžiai vadinami „ver
gijos liekanomis”. Vieton kryžių kolchozuose
statomi Stalino biustai.

ATIMA ŽEMĖS SKLYPELIUS

BOLŠEVIKIŠKAS GYDYMAS
Ilgą laiką rusai didžiavosi savo „tarybiniu
gyvenimu” ir peikė Nepr. Lietuvos laikais
veikusius gydymo metodus.
Neseniai dar di
džiavosi dideliu gydymo įstaigų tinklu. Dabar
jau patys (Tiesa, 1950.2.1.) skundžiasi, kad
daugelis nemokšų patekę į gydymo įstaigas, o
biržiečiai sau medicinos pagalbos iešką Latvi
joje...
Sveikatos ministro pavaduotojas drg.
Lazutka blogai tvarkąs gydymo reikalus.

VISUS AMATININKUS VARO Į ARTELES
Jau ir patys smulkiausi Lietuvos amatininkai
prievarta varomi į arteles, atimant bet kokią
nuosavybę. Privatiems siuvėjams ir batsiuviams
jau nebeleidžiama siūti drabužius ar batus
taisyti. Jie turi eiti dirbti į valdiškas arteles.
Stambesni amatininkai jau seniai suvaryti į
arteles.

Vladą ANDRIJAUSKĄ
ir
Miss Hermi LACH,
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki
laimingo gyvenimo.
K. Kriaučiūnas ir V. Apanavičius,
Cambridge—York.

P-lę Mariją ZAUKAITĘ
ir

p. Antaną ŠIŪLĮ,
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei
kiname ir linkime saulėto gyvenimo.
DBLS Bradfordo skyriaus valdyba ir
nariai

Lietuvos žmonių ekonominis gyvenimas darosi
sunkesnis. Buvęs sotus ir patenkintas Lietuvos
ūkininkas jau baigiamas priartinti prie išbadėju
sio sovietinio piliečio. Dar vieni kiti bolševikinės
vergijos metai ir į kolchozus suvaryti Lietuvos
žmonės bus vienodai išalkę ir apiplyšę, kaip
DBLS-gos narei
Rusijos kolchozininkai.
Stefai VIRKETAITEI
Steigiant kolchozus buvo aiškinama, kad ne
ir
visas ūkininkų turėtas turtas suvalstybinamas.
Juozui STAUSKUI,
Daug ką būsią galima turėti ir susijungus į kol
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį nuo
chozą. Kiekvienam kolchozininkui būsią duo
širdžiai sveikina.
dama tam tikras kiekis žemės asmeniškon nuo
Derby sk. valdyba ir nariai
savybėn.
Daugelyje vietų kolchozų vadovai vykdė
agitatorių duotus pažadus, duodami buvusiems
ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA
ūkininkams keletą pėdų žemės asmeniškon
BLACKPOOLYJE
nuosavybėn.
Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
Praėjusiais metais rusai pradėjo triukšmą kelti,
šilingo.
Būtina iš anksto užsisakyti.
kodėl tuose mažuose privačiuose sklypeliuose
Kreiptis adresu:
gražesni ir geresni javai užauga, nors jie kol
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road,
chozų galulaukėse ir žemė ten pati blogiausia.
Blackpool, N.S.
Pradėta akcija už tų mažų privačių sklypelių
Prašau atsiliepti Anglijoj gyvenančius kolegas
atėmimą. Ir jie bus iš visų atimti, nes ir tie
maži sklypeliai primena buv. ūkininkui tą laiką, veter. gydytojus ir kitus pažįstamus: J. Gutaus
kas, The Old Manor, Chelsworth, Suffolk.
, ada jis buvo savo žemės šeimininkas.
k
pranešti, kad lengva dabar pačiupti berną, bet
viršininkas, išsigandęs, kad nepaaiškėtų apgaulystė, nubaudė išdaviką dešimt rublių pabaudos
už gandų skleidimą. O kai audros metu su
degė skundikas su namais — viskas buvo su
versta perkūnui ir apie sukilėlį nieks daugiau
nebe užsiminė.

Tuo tarpu miškų gilumose užsimezgė keista,
bet stipri draugystė. Kaip tai įvyko — sunku
būtų pasakyti, mat abu bernai tylėjo. Tik gan
das tarp žmonių klaidžiojęs, kad kartą beke
liaujančius čigonus užtikęs girininkas ir tarp jų
kilęs didelis barnis; norėdami atsikratyti nema
loniu liudininku, čigonai jį užpuolė siekdami
nužudyti. Nors girininkas buvo mitrus vyras,
sako lokio nebijojęs, vikrus, greitas, kaip stirna,
puikiausias šaulys, bet dabar apsuptas tikrai
būtų žuvęs, jei sukilėlis būtų buvęs nepasipainio
jęs, jam pagalbos ranką ištiesęs. Nuo to laiko
kaip broliai nesiskyrė. Kartu medžioklėje, kar
tu žūklaudami ir prie alaus ąsočio gerai sutar
dami. Gal ilgai taip būtų tęsę, gal ne vieną
plėšiką iš miškų būtų išbaidę, ’ne vieną šerną
nukovę, jei moteris nebūtų pasimaišiusi.

Kartą pasiekė girininką tolima žinia, kad mi
ręs jo krikštatėvis, jauną dukrą su senele varge
palikęs. - Nieko nelaukdamas girininkas susi
ruošė ir po dviejų savaičių atvežė abi moteris.
Jos greit apsiprato, nusiramino, paėmė mažą
ūkį į savo rankas ir gyvenimas vėl tartum pa
prasta vaga nutekėjo, tačiau taip nebebuvo.
Kai mergina dainai prasižiodavo — pievos pa
rausdavo, saulė danguje būtų sustojusi pasi
klausyti, jei būtų galėjusi. Sako jos motina

kažkokius burtus mokėjusi, su laumėmis ben
dravusi (ko seni žmonės nepriplepa!), bet savo
daina mergina labiau visus pririšdavusi, negu
kalinį geležis. Visi, jauni ir seni paskandinę
akis, pakabinę ausis aplink tūpčiojo, darbai vi
siems mirdavo rankose. Nors ji ne gražuolė
kokia, tik malonų veidą turėjusi, užsisvajojusias
akis nešiodavusi, gerą būdą rodydavusi ir lipo
visi. Ir mūs abu draugai neatlaikė, pražydo
ir jų širdyse meilė, tik slėpė viens nuo kito, dar
gėdijosi, bet abu atskirai svajojo laimėti, lauk
dami jos palankesnio žvilgsnio. Kaip ten at
sitiko, kaip juodu susikalbėjo, tik kartą, grįžęs
vėlai vakare girininkas neberado merginos na
muose. Norėdamas papokštauti tyliai slinko
į sodą, kai netikėtai užtiko ją sukilėlio glėbyje.
Akmeniu sustingo jo jausmai, o krauju nuo
dingos gyvatės nusiraitė ir, iškėlęs lazdą, slinko
prie Įsimylėjusių, mirtį nešdamas, tik tamsa
kelią pastojo, iškelta lazda šaką užkliudė, triuk
šmą sukėlė. Išvengė sukilėlis smūgio už me
džio kritęs, o kai antrą kartą užsimojęs giri
ninkas rėžė — tik žemę prakirto. Žodžio ne
tardamas, griebė užpuolikas merginą ir, jėga nu
tempęs užrakino kambaryje, širdyje pasiža
dėdamas meilužį netrukus nužudyti, o merginią
prievarta vesti. Prasidėjo medžioklė. Veltur,
gerai dangstomas medžių, sukilėlis bandė geruo
ju tartis, atsakan sulaukdavo tik švilpiančias
kulkas ir taip pora kartų pabandęs, po truputį
ir jis pamiršo žadėtą draugystę, trokšdamas sa
vąjį kraują pralieti, tiek priešų kraujo praliejęs.
Taigi nuo dabar abiem vien rūpėjo, kuris kurį
nuveiks, kuris smarkesnis pasirodys, kuris prieš
merginą pasigirt galės.

PRANCŪZU SPAUDA
KAIP VAKARAI GALI
TOKIAS BAISYBES PAKĘSTI
Prancūzų laikraštis ,,Revue Parlamentaire”,
š. m. sausio 15 d. num. plačiai rašo apie Lietu
Didžioji Velykų Savaitė savo reikšmingomis
voje rusų vykdomus lietuvių ištrėmimus. Smul apeigomis patiekia gausios religiniams mąsty
kiai aprašomi 1948 m. gegužės mėn. buvę iš mams medžiagos. Tai didžiausių pasaulinės
trėmimai.
reikšmės įvykių minėjimas. Pasaulio Gelbėtojo
„1948 m. kovo mėn. įvairiose Lietuvos apskri kančia ir mirtis su garbingu iš mirusių prisikė
tyse pasirodė maži MVD pareigūnų būreliai. limu.
Jie vengė bet kokio ryšio net su vietiniais komu
Palmių sekmadienį iškilmingai giedama pa
nistais. Pas vietinius MVDistus jie rinko apie garbos himnas: „Garbė, gėris ir šlovė tebūna
gyventojus žinias. Pasklido gandai, jog ruošia tau, Karaliau Kristau, Vaduotojau, kuriam vaikų
ma mobilizacija.
Karo laukiantiems gyvento lūpos giedojo šventą Osanną”.
jams tai buvo maža vilties kibirkštėlė.
Didysis Ketvirtadienis — švč. Sakramento įKeletą dienų prieš išvežimus, visi, kurie buvo steigimo diena. Reikšminga ceremonija — kojų
įtraukti į išvežamųjų sąrašus, pakviesta užsi plovimas, atliekamas katedrų bažnyčiose. „Vieš
mokėti mokesčius ir duokles, bei „laisvanoriškai” pats Jėzus, pavakarieniavęs su savo mokytiniais,
pirkti valstybės paskolos lakštus, vadinasi, prieš numazgojo jų kojas ir jiems kalbėjo: „Ar su
egzekuciją, Rusijoje žmogus privalo dar atlikti prantate, ką aš jums padariau, Viešpats ir Mo
visokias prievoles.
kytojas? Aš daviau jums pavyzdį, kad ir jūs
„Vežimas prasidėjo gegužės 22 d. rytą, visoje iaip darytumėte” (Jon. 13). Gilus nuolankumas
Lietuvoje iš karto”.
tr neišreiškiamas artimo meilės patarnavimas.
Toliau aprašoma mums gerai žinoma vežimo
Didysis Penktadienis — Jėzaus Kristaus Kan
eiga.
čios kulminacinis punktas. Nudengiamas kry
Straipsnį baigdamas, redaktorius pabrėžia:
žius ir su gilia pagarba giedama: „Štai Kryžiaus
„Išvežamųjų lietuvių laikysena pasirodė ne medis, ant kurio kabėjo pasaulio Išganymas”.
paprasta. Kiek mums teko patirti, net patys Žmonės priklaupdami gieda: „Eikim, pagarbin
rusai stebisi jų solidarumu, pasiryžimu ir su- kim”. Toliau, kai kryžius pagarbiai, ant žemes
siorganizavimu. Partizanų kovos prieš okupan [paguldytas, bučiuojamas, skaitoma: „Mano tau
tus iš vienos pusės, ir išdavikus — iš kitos, ne ta, ką aš tau padariau? ar kuo tave užgavau?
siliauja, nežiūrint pavojų ir sunkumų. Gretos I atsakyk man. Ar užtatai, kad aš tave išvedžiau
retėja, bet nauji kovotojai užima kritusių vietas. iš Egipto žemės, tai tu prirengei Kryžių savo
Tie, kuriems gresia išvežimas ar suėmimas, Išganytojui? Juk aš pasodinau tave lyg gra
kas dieną didina kovotojų eiles. Tautos laiky žiausią vynuogyną, o tu man pasidarei labai
senai pavaizduoti, galima paminėti faktą, kad karti, nes man trokštant, girdei mane uksusu
daugumas vežamųjų apleidžia gimtąją žemę ir ietimi pervėrei savo Išganytojui šoną. Aš
giedodami tautos himną.
tave valgydinau mana tyruose, o tu mušei mane
„Primintina, kad išvežimams naudojami sunk kumščiais ir rykštėmis. Aš tau daviau kara
vežimiai yra, dažniausia, amerikoniški fordai lišką valdžios lazdą, o tu davei erškėčių vainiką
ar studebakeriai. Sovietų karininkai vilki karo mano galvai.
Aš tave išaukštinau, suteik
metu dovanotos amerikoniškos ir angliškos damas tau didelę galybę, o tu mane iškėlei ant
medžiagos uniformas. Lietuviai niekada nenusto Kryžiaus kartuvių”. „Kryžiau šventas visų me
jo tikėję vakarų demokratijų pagelba, nors džių vienas tu pagarbintas... ”
bolševikai ir nepraleidžia nė vienos progos
Didysis Šeštadienis — artimiausias prisiren
buvusiųjų sąjungininkų niekšybei pabrėžti. Pro gimas Kristaus Prisikėlimo iš mirusių šventei.
geležinę uždangą prasiskverbusios iš vakarų Šventinama ugnis, vanduo, Velykų žvakė. Vis
žinios byloja apie visokias diplomatines konfe kas dvelkia nauju atgimimu, pergale. Laike
rencijas, kurių metu pataikauja rusams.
Jos mišių prasideda jau linksmas Aleliuja (Garbin
kalba apie žmogaus teisių deklaraciją kurią kite Dievą!). Kokios neišpasakytai kilnios tie
Rusija irgi pasirašė. Jau tiek metų kenčianti sos išreiškiama, šventinant Velykų žvakę (Pas
sovietų pragare tauta, negali susilaikyti nešau kalą): O palaimintoji naktis, o laimingoji kaltė,
kusi: „Kaip vakarai gali tokias baisybes pakęsti” kuri pelnė tokį Atpirkėją!...
J.S.
- DĖL IRO AKIBROKŠTO
LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
’ Prancūzų laikraštis ,,Revue Parlamentaire”,
Balandžio 2 d.: 11 vai. Palmių šventinimas,
š.m. vasario 1 d. num., pateikdamas pereitais
metais IRO išleistas DiPi repatriacijos reikalu Suma. Vakare 7 vai. Graudūs Verksmai.
Didįjį Ketvirtadienį (bal. 6 d.) Šv. Mišios 9
instrukcijas, atkreipia dėmesį į šį raginimą:
„DP prašomi susirašyti su likusiais tėvynėje vai. Per šv. Mišias šv. Komunija. Po Mišių
artimaisiais.
Paštas sudarys visas lengvatas procesija į Švč. Sakramento išstatymo altorių.
tokiam susirašinėjimui pagreitinti.
Tie DP, Mišparai, Švč. Sakramento adoracija. — Bažny
kurie nusprendė į savo kraštus grįžti, prašomi čia atdara iki 10 vai. nakties. Šv. Komunija
plačiau painformuoti čia likusius pažįstamus dalinama nuo 7 vai. ryto, iki Mišių.
Did. Penktadienį (bal. 7 d.) 9 vai. Kristaus
apie tėvynėje rastas gyvenimo sąlygas”.
kančios skaitymas, kryžiaus nudengimas ir pa
Dėl šio patarimo laikraštis pastebi:
„Tai yra pasigailėjimo vertas patarimas. Rodos gerbimas, Pirmpašvęstųjų Mišios, Mišparai, Pro
Kryžiaus
tokio patarimo rašytojai turėjo žinoti, kad So cesija, Švč. Sakramento adoracija...
vietų Rusijoje susirašinėjimas su užsieniu yra keliai privačiai. Bažnyčia atdara iki 10 vai.
Did. Šeštadienį (bal. 8 d.) 7.30 vai. Ugnies,
baudžiamas ištrėmimu”.
Velykinės žvakės ir vandens šventinimas.
Šv.
Šv. Komunija dalinama
30 metų vyras, mašinistas, mechanikas, turįs Mišios apie 9 vai.
Švč. Sakramento adoracija visą
darbą pagal savo specialybę, nori susipažinti per Mišias.
8 vai. vakaro Kompletai, pamokslas,
su lietuvaite rimtų vedybų tikslu tarp 22 ir 28 dieną.
metų amžiaus. Lietuvaitės rašykite šiuo adresu: Graudūs Verksmai. Bažnyčia atdara iki 11 vai.
Išpažinčių klausoma kasdien, bet kuriuo
A. 178646, Buckminster U.S.C. Hostel, Nr.
laiku, kai tik yra norinčių.
Grantham, Lines.
Kviečiama, kas tik gali, adoruoti Švč. Sakra
mentą kiekvienam patogią valandą.
Kaip ten bebuvo, kaip girininkas nesaugojo,
Velykose (bal. 9 d.) Rezurekcija 7 vai. Pro
bet bernui pavykdavo retkarčiais su mergina cesija, Kryžiaus pagerbimas, Te Deum laudamus,
susitikti, jos glėbyje užsimiršti, akis išbučiuoti. Šv. Mišios 9 vai. Suma 11 vai. Vakarinių pa
Ir vis labiau niršdamas girininkas pradėjo just maldų nebus.
slaptą baimę, vaidenosi jam taikli sukilėlio kul
Velykų II-ji diena: Šv. Mišios 8, 9 ir 11 vai.
ka, šaltoji žemė, išveržta laimė.
Neprivaloma šventė.
Vakarinių pamaldų taip
pat
nebus.
(Bus daugiau)
Bal. 1 d. 7 vai. vak. Londono Liet, bažnyčioje
litanija ir Valykinės išpažinties klausymas. Klau
LIŪDNAS PASAULIS
sys svečias lietuvis amerikietis — kun. J. Šaulys.

Vladas Šlaitas
Gera gulėti upės dugne:
taip guli sau nugrimzdęs visas į upės dumblą,
taip guli ir galvoji,
kad giliau jau nebėr kur grimsti.
Ir taip gera žinot, kad labiau apgailėtino
nėr žmogaus visame pasaulyje.
Užgesintas ugnies kamuolys griūna tiesiai į vadenį.
Tu guli sau upės dugne ir galvoji: Saulė.
Ir numojęs-ranka, pamąstai, kad gyventi galima
be dangaus ir be saulės.

KA TARINKA
Vladas Šlaitas
Oras pilnas senų rakandų ir seno namo
supelėjusių sienų kvapo,
ir taip gundančiai kvepia
prasižiojusios bučkiui vyšnios.
Ir gyvenimas taip, kaip senoj senoj katarinkoj:
sukas, skrieja ratu į priekį ir vėl sugrįžta.

PAMALDOS
TADCASTER bažnyčioje velykinė išpažintis
balandžio 2 d. 8 vai., Šv. Mišios — 10,30 v.
BRADFORD, St. Ann’s bažn. pamaldos
balandžio 9 d. 12 vai.

RELIGINIS PATARNAVIMAS
Velykinės ir kitais religinio patarnavimo
reikalais galima kreiptis į šiuos kat. lietuvius
kunigus, gyvenančius Škotijoj: Kun. J. Gu
tauskas, 74, Hopehill Road, Glasgow, N.W.;
Kun. Dr. L. Gronis, 189, Main Street, Bellshill,
Lanarkshire, Scotland. Anglijoj: Kun. J. Kuzmickis, 21, Ann Place, Bradford, Yorks.; Kun.
Just. Steponaitis, St. Patrick’s, Dock Street,
Widnes, Lancs.; Kun. Bol. Pacevičius, 50, Dorset
Road, Coventry; Kun. P. Kairiūnas, 13, College
Street, Leicester; Kun. Aif. Petraitis, 2, Oxford
Row, Bath, Som.; Kun. A. Kazlauskas ir Kun.
J. Sakevičius, 21, The Oval, Hackney Road,
London, E.2.
Telefonas: SHOreditch 8735;
Kun. Br. Markaitis, S.J., Bournemouth, Catholic
Church.
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Bet gi viskam ateina galas.
Jau dveji metai, kai pasirodė keisti skraidą nišką vaizduotę.
susidaro iš spaudos. Argi jau taip iš tikrųjų
LIETUVIU SPAUDA
daiktai, kurie, pagal apvalią išvaizdą, pavadinti Atėjo galas ir skraidančių lėkščių mistikai.
esama?
lėkštėmis.
Jos buvo matomos Amerikoje ir Nuo šito dalyko paslapties skraistę šiomis die
KULTŪRININKŲ LIKIMAS
Kritika nemaloni, bet ji būtina, jei norime
Europoje. Jas matė daugelis žmonių. Dėl jų nomis nudengė žinomas italų mokslininkas,
Tokia
tema
„Aidų
”
2
num.
rašo
J.
Aistis.
pažangos.
Kur dirbamas darbas, ten turi jo
išvaizdos nuomonės sutapo, bet dėl spalvos prof. Belluzzas.
„Kiekvienas darbas turi išmaitinti darbininką vertinimas.
Kritika kritikuojamojo nežemina,
ir aukščio — skyrėsi. Vieniems jos atrodė gel
Pasirodo, šis vyras yra senas raketinių svie
turi gauti tinkamą ir jos neturėtų būti vengiama.
svos, kitiems — šviesios. Vieni teigė, kad jos dinių specialistas, jis juos tyrinėja net nuo ir kiekvienas darbininkas
Deja, tos taisyklės negalima pri
Tačiau mūsų tarpe esama kitaip.
Į kritiką
labai šviečia, kiti, kad ne taip stipriai, o buvo 1905 metų. Jis ir kiti italai mokslininkai, kartu atlyginimą.
taikyti
menininkui,
o
negalima
dėl
to,
kad
jo
žiūrima
kaip
į
žmogaus
ar
jo
darbo
niekinimą.
ir tokių, kurie tvirtino, kad lėkdamos paskui su vokiečių mokslininkais panašius dalykus,
palieka šviesos juostą. Vieni tas lėkštes matė kaip skraidančios lėkštės, pradėję tyrinėti jau darbas neįeina į kasdieninių darbų kategoriją.
KOVA SU KALBOS PIKTŽOLĖMIS
Kai mes turime reikalo su kasdieniniu darbu
J
vIaEai aukštai, kiti, netaip aukštai. Apie jų skrai 1942 metais ir tyrinėję iki karo pabaigos.
„Lietuvių Žinios”, rašydamos dėl laikraštinės
Prof. Belluzzo rimtame italų laikraštyje „Gior- arba amatu, tai, nors darbininkų ir amatininkų
dymą spaudoje daug rašyta ir daryta visokių
nale d’Italia” paskelbė straipsnį ir pavaizdavo gabumai nėra lygūs, vis dėlto galima pritaikyti kalbos, pažymi:
prielaidų.
Lietuvių kalbos grynumas, dailumas ir stilin
*“ Tačiau kas tos' „lėkštės” iš tikrųjų ir kaip jį brėžiniais ir paveikslais apie skraidančias priežodį, kad ne šventieji puodus žiedžia, tai
jos atrodo, nebuvo žinoma. O tai labai intri lėkštes. Jis rašo: „nieko čia nepaprasto nėra. yra, kad tą ar kitą darbą gali dirbti kiekvienas. gumas tiek seniesiems, tiek ir naujiesiems lietu
Lėkštes leidžia ne marsiečiai, bet tie žemės Menininko darbui arba kūrybai reikia dviejų viams yra ypatingos svarbos dalykas. Juk se
gavo visus.
'. Iš esamų žinių atrodo, arčiausia buvo prie gyventojai, kurie orinio susisiekimo problemas būtinų sąlygų: talento ir nesąlyginio jam pasi niesiems Amerikos lietuviams nebuvo tinkamų
šventimo.
Mokslo arba meno talentas yra sąlygų ir progų išmokti taisyklingos lietuviams
tos lėkštės priartėjęs Amerikos lakūnas Mantelis, sprendžia.
visos
tautos
turtas
ir pasididžiavimas. Jei moksli kalbos, o naujiesiems gresia pavojus pamiršti
Belluzzo teigia, kad matomos lėkštės gali
kuris ją vijosi ir per savo radijo siųstuvą perio
būti apie 10 metrų skersmens, iš lengvo metalo ninkas ar menininkas savo galiomis negali pa ir tai, ką jie buvo išmokę.
dikai pranešinėjo.
Buvo taip:
Turi būti pradėta mirtina kova prieš visokiais
Jos paleidžiamos panašiai veikian reikšti pilnai talento, tai visuomenė turėtų ateiti
1948 m. sausio 7 d. apie 1.15 vai. po pietų padirbtos.
pagelbon
ir
jį
paremti,
kad
jis
jam
visas
jėgas
kalbines
piktžoles, kurios neleistinai teršia lie
apskritas daiktas, spėjamai mažiausiai 250 pėdų čiais prietaisais, kaip jūrinėms torpedoms pa
atiduotų.
Tauta
giriasi
ir
didžiuojasi,
savo
di

tuvių
kalbą.
leisti.
Atsidūrę
ore,
jos
pradeda
sukti
aplink
skersmens, buvo pastebėtas viršum Madison' villė, Kentucky, JAV. Lygiai 1,30 vai. tam savo ašį ir lėkti. Sukimasis didėja dėl viduje deliais žmonėmis. Didžiuojasi ir paskiras žmo
IŠAUGS LIETUVIŠKAS MIESTELIS
daiktui pradėjus skristi linkui Fort Knoxo, esančio kuro įkaitimo, tuo pačiu ir lėkimo greitis, gus savo dideliu tautiečiu — ir didžiuojasi taip,
lyg
jis
pats
būtų
padaręs
”
.
policija perspėjo forto vadovybę. Po penkiolikos didėja, kuris gali išaugti iki 1400 km. per va
Argentinos valdžios patvarkymu, Buenos Aires
„Talentus reikia remti tada, kai jie dar pil apylinkių tušti žemės plotai, paskutiniais metais
Lėkštės lėkimo linkmė priklauso išlei
minučių Godmano aviacijos bazės stebėtojai, landą.
noje kūrybos galioje.
Laimingi tie kūrėjai, suplanuoti miestais, padalinami sklypais ir
esą 90 mylių atstu nuo Madisonville, pastebėjo džiamojo vamzdžio krypčiai.
Prof. Belluzzo nuomone, šitie prietaisai gali kurie tinkamu laiku gali susidaryti sau kūrimo parduodami iki 10 metų išsimokėtinai. 20 km.
tą diską skrendant per bazės lauką.
Atrodė,
'. kad tas daiktas kybo vienoje vietoje ir jį matė būti panaudoti ir bombų transportui. Bomba sąlygas arba randa mecenatą, bet jie yra labai atstu nuo Buenos Aires miesto centro, tarp
dau gumas bazės karininkų. Kartais, atrodė, iš galėtų iškristi tuo metu, kai prietaise kuras reti. Yra atsitikimų, kai talentui garsas ir me Avellanedos, Quilmes ir La Plata miestų buvo
. jo sklido rausva šviesa.
Bazės komendantas, išsibaigia, arba kada jis pradėtų žemėn kristi. džiagiška nauda ateina kartu. Yra atsitikimų, užsilikę žemės plotai, kurie paskutiniais metais
Pastaruoju metu pastebėti prietaisai, prof. kad susilaukia gyvas garso, bet gyvena ir miršta taip pat pradėti ir jau baigiami išparduoti.
pulk. Guy F. Hix, įsakė susisiekti per radiją
O dažniausiai garbė talentą aplanko,
šu trimis karo lakūnais, skridusiais karo lėktu Belluzzo nuomone, yra vienos didžiųjų valstybių skurde.
Tuos žemės sklypus parduodanti bendrovė, jos
tik jam mirus”.
vais F 51 per Fort Knox arti Godman Field leidžiami mėginimo tikslais, tušti.
atstovui Česlovui Buivydui pasiūlius, sutiko
pakeliui į Louisville. Skridimui vadovavo ka
„Mažų tautų kūrėjams galimybės susidaryti lietuviams parduoti 500 sklypų lietuvių kolo
pitonas Thomas F. Mantell Jr., pasižymėjęs
sau darbo sąlygas yra daug siauresnės negu nijai įsteigti.
Kolonijos centre bendrovė pa
lakūnas.
Mantelis tuojau atsiliepė ir pranešė,
didelių. Dėl to mažos tautos kūrėjo ir likimas dovanojo didelį 215.000 pezų vertės žemės
kad jis tą „daiktą” seka.
daug aštresnis: jis turi griebtis pašalinių darbų, sklypą, kuriame užplanuota įkurti aikštę „Lietu
* Naųjorko uoste esanti Laisvės statula, kuri kad pramistų, ir kūrybai skirti tik atliekamą,
Lygiai 2.45 vai. Mantelis per radiją pranešė
va” ir kultūrinės lietuviškos įstaigos: mokykla,
į Godmaną, kad „daiktas” yra stačiai viršum kartu su dangoraižiais pasveikina kiekvieną dažnai nuo poilsio nutrauktą laiką ir jėgas. klubas, bažnyčia ir kt.
jo, priešakyje. Jis pranešinėjo: „Dabar aš arti Amerikon atvykstantį, yra padirbdinta Pran Dėl to jie dažnai palūžta ir prieš laiką išsise
Šis puikus sumanymas lietuvių buvo su
. nuosiprie jo, noriu gerai įsižiūrėti. Jis yra sta cūzijoj ir padovanota Amerikai jos šimto metų mia. Ta problema mums buvo ir bus skaudi”. džiaugsmu sutiktas ir žemės sklypai gausiai
1886 m.
čią! prieš mane ir skrenda maždaug puse mano nepriklausomybės sukaties proga.
Straipsnį jis baigia tokia išvada:
lietuvių perkami.
Greitu laiku pradės dygti
statula
pastatyta
Laisvės
vardu
pavadintoje
lėktuvo greičio. Tas daiktas, atrodo, metalinis
„Mažų ir nelaimingų tautų menininkai yra namai ir per kelis metus išaugs lietuviškas mieste
ir yra milžiniško dydžio...” Dvidešimt penkias salelėje, kur ji ir dabar tebestovi. Laisvės deivė linkę aukotis, bet mes iš jų negalime reikalauti lis, o aikštėje „Lietuva” suplevėsuos Lietuvos
minutes Mantelis ir kiti du F-51 veltui stengėsi t stovi ant aukšto marmurinio stovo, rankoje nesąlyginės aukos. Atsižvelgiant į sąlygas, reikė trispalvė vėliava.
pasivyti daiktą.
Mantelis vėl pranešė, kad laikydama žibintą, kuris kartu su žėrinčiu vainiku tų sutikti, kad tie, kurie dar gali aukotis, teBendras, šio naujo Argentinos miestelio vardas
„daiktas” kyla viršun ir paspartino greitį lygiai ant galvos sudaro puikų švyturį laivams. Ži siaukoja.
Bet yra nepajėgiančių aukotis. Ir yra San Francisko Solano.
su jo greičiu, kas reiškė 360 mylių per valandąi bintas yra 100 metrų aukščio nuo jūros lygio. ne dėl, to kad jų amžius neleistų, bet kad jų
Buenos Aires
Leonas Kančauskas
Pasiekus 18.000 pėdų aukštį kiti du lėktuvai, Statula sveria 225 tonas. Viduj įrengtais laiptais likusi amžiaus dalis per trumpa, kad jie galėtų
įsimaišę į debesis, pametė Mantelį iš akių ir galima įlipti statulos galvon, kur lengvai telpa savo jėgas eikvoti kam kitam, o ne savo pašau
Memmingene dar yra 400 lietuvių. Visi gyvena
daugiau jo nebesuradę po 5 minučių nutraukė 40 žmonių. Ir iš tikrųjų, kartą dar Prancūzijoj kimui. Reikia džiaugtis, kad atsiranda vienas
Avijimąsi ir nusileido Godmane.
Lygiai 3.15 statulai esant, vienų iškilmių proga, jos galvoje kitas patrijotingas tautietis, kuris kultūrininką už miestelio aerodromo kareivinėse. Stovykloje
vai. Mantelis pašaukė, pranešdamas, kad jis posėdžiavo 40 vyrų. Matote, net ir tokios mo priglaudžia, bet reikia sudaryti sąlygas, kad jie veikia vaikų darželis, pradžios mokykla ir pro
gimnazija.
Memmingene išeina ir vienintelis
negali pasivyti „daikto”, ir jei jis nepriartės ters galvoje- nieko kito, tik vyrai...
galėtų dirbti, nes jų darbo niekas negalės atlikti.
* Ne tik žmonės, bet ir gyvuliai savo tarpe
Vokietijoj lietuviškas laikraštis „Lietuvis”.
■ •kol pasieks 20.000 pėdų aukštį, tai liausis viTą tautos naštą turėtų pasiimti naujieji emigran
Vyskupai Brizgys ir Podolskis, gyveną Vo
• jęsis.
Tai buvo visiškai suprantama, kadangi kovoja. Būdingas pavyzdys žiurkės. Iki 18-to tai, nes senieji apie mūsų didvyrius labai mažai
kietijoje organizuoja pasaulyje išblaškytiems lie
Mantelis neturėjo su savim deguonio aparato. amžiaus Europoj karaliavo naminė žiurkė ir arba nieko nežino”.
nemaža rūpesčių ir vargo darė.
Kai pradėjo
tuviams apjungti organizaciją, kuri vadinsis
- ■ ‘ Tai buvo paskutinis Mantelio pranešimas.
plaukti laivai iš Rytų Indijos, atkeliavo ir lau?
KULTŪRINĖ
IR
MENINĖ
VEIKLA
Lietuvių Katalikų Federacijos vardu.
Netrukus jo kūno likučiai ir lėktuvo skeveldros
kine žiurkė. Čia ji aklimatizavosi, greit išsipla
St. Dirmantas, buvęs Lietuvos krašto apsau
„Lietuvių Kelias” straipsnyje „Apie įvykius
' rasta netoli Fort Knoxo mylios plote pabirusios.
tino ir pradėjo žiaurią kovą su namine žiurke. ir žmones” aptaria kultūrinės bei meninės gos ministeris ir Vyt. Didžiojo universiteto pro
Ekspertai nustatė, kad lėktuvas ore subyrėjo.
Laukinės kovą laimėjo. Naminė žiurkė dabar veiklos reikalą. Jis pažymi:
fesorius su šeima iš Vokietijos jau išvyko. Jis
1949 m. kovo mėn. komandoras McLauglinas.
reta sutikti. Arba štai, Šiaurės Amerikoj rudoji
važiuoja į Čikagą pas gimines.
■"žinomas raketinių sviedinių specialistas, būda
Vienas didžiausių mūsų išeivijos uždavinių,
voverė kariauja su pilkąja.
Rudoji greičiau
Ruošia vaidinimus Brooklyne.
Tremtinių
mas Amerikos raketinių sviedinių poligone
Apie tai mes
dauginasi ir turi mažiau priešų. Pilkoji voverė tai kultūrinė ir meninė veikla.
draugijos jaunimo sekcija repetuoja A. Gustai
Naujojoje Meksikoje, su grupe bendradarbių
savo tarpe dažnai kalbame ir net laikraščiuose
jau iš daugelio vietovių dingo.
čio „Sekminių vainiką”, o dramos artistas K.
stebėjo labai aukštai skrendančią lėkštę.
Jis
skaitome.
* Britanijos užsienio reikalų ministeris Ernest
Vasiliauskas, su dramos studijos nariais ruošia
pareiškė, kad tas daiktas gali būti tik iš kitos
Kalbos geros, mintys apie mūsų kultūros ir K. Binkio „Atžalyno” pastatymą.
Bevinas, nežiūrint ilgametės politinės karjeros,
planetos išleistas. Jis pridūrė, kad gal iš Marso,
labai nemėgsta, tiesiog bijo viešai kalbėti. Prieš meno ugdymą visiems artimos ir suprantamos.
Populiarina lietuviškus šokius. Išraiškos šokio
- kur gyvybė galėjo anksčiau atsirasti, kaip že
Bet tikrovėje mes užmirštame, kad tai visa at artistė A. Čiurlytė su amerikiečių trupe išvyko
kalbėdamas,
jis
pergyvena
tokį
„scenos
dre

minėje. Vadinasi, šis žinovas skraidančių lėkščių
bulį”, kad jaučiasi ligonis.
Mikrofonas, esą, lieka gyvi žmonės, mūsų tautos ilgus metus trijų mėnesių gastrolėm po Ameriką.
Trupė
’^žemišką kilmę visai išjungė.
auklėti ir mokyti žmonės. Jie gali būti pajėgūs vaidinimus rengia moksleiviams. Čiurlytė savo
jo didžiausias priešas.
Tuo tarpu garsas apie tas lėkštes plito. Su* Vokiečių pramonė pamažu vis daugiau ir pasitikėti savo jėgomis tik tuomet, kai jaus programoje atlieka lietuviškus šokius.
Trupės
■'šidbmėjo tuo reiškiniu ir astronomai. Prancūzų
rinkų pasaulyje užkariauja.
Taip Ispanija ir mūsų visų meilę ir prisirišimą. Ypatingai čia, koncertai turi didelį pasisekimą.
observatorijos Medone astronomai padarė išPrietų Afrika jau užversta vokiečių garvežiais, kai tie žmonės buvo priversti imtis savo ilgam
V. Kamentauskas, žinomas knygų vertėjas,
*‘vadą, kad skrendančios lėkštės gali būti ne kas
motorais ir kitomis mašinomis.
Henschelio pasiruošimui svetimų darbų, jie yra reikalingi dar tebegyvena Vokietijoje. Šiuo laiku jis serga
• kitd,'kaip bolidai, tai yra dideli meteorai.
firma planuoja net mašinų fabrikus Afrikoj mūsų visuomenės globos.
arterijų skleroze.
Turi dokumentus kelionei į
'*:r Tačiau toks aiškinimas nerado pritarimo,
statyti.
Ameriką.
nes skraidančių lėkščių daugėjo ir atsirado vis
DĖL KRITIKOS REIKALO
* Kanadoje sukonstruotas mechaninis arklys.
H. Kačinsko Teatro Studija, veikianti Bostone,
daugiau žmonių, jas mačiusių.
„Vienybė”, svarstydama kritikos vaidmenį, ruošiasi gegužės mėn. pastatyti du A. Gustaičio
Tai yra normalaus dydžio metalinis arklys,
’ Neseniai prancūzų laikraštis „Ce Matin”
viduje turi 6 arklio jėgų motorą, kuris varo pažymi: Mes turime daug ir įvairių organizacijų. scenos veikalus.
padarė išvadą, kad tas lėkštes leidžia ne Marsas,
jo kojas, lygiai kaip arklys. Šis prietaisas bėga Kai kurios jų turi ir savo spaudą. Joje daug
Kovo men. sukako 20 metų J. Ginkaus, žinomo
bet viena valstybė, kuri mėgina naujo tipo skraimaždaug 10 klm. greičiu per valandą. Išradėjas rašoma apie tų organizacijų veiklą, bet tos Bruklyno lietuvių visuomenininko vadovaujamai
idančius prietaisus.
sako, kad tai bus patogu jojimo sporto mėgė veiklos aprašymuose mažai tėra kritikos.
lietuviškai radijo valandėlei.
.Vėliau švedų spauda prancūzų laikraščio
jams, nes nereiks nei to „arklio” šerti nei girdyti,
Visa, ką organizacijos veikia, atrodo taip
Stasius Būdavas, rašytojas, Amerikon nuvykęs
spėjimą visai sukonkretino, pažymėdama, kad
o daugeliu atvejų tvartą pakeisiąs garažas.
gerai, kad geriau ir nebereikia. Bent toks įspūdis, apsigyveno Thompsonvillėje, Conn.
skraidančias lėkštes bandanti Rusija ir kad
k.ovo mėnesy tenka laukti jų didesnio skaičiaus
virš pietinės Švedijos. Esą tuo laiku rusai ruošia
Verčiau paukštis skrybėlėj...
. Baltijos srity pirmuosius ginklų istorijoje V
ginklų manevrus, kurių tikslas bus suderinti
jau įrengtų V bazių V sviedininių išleidimą ir
radaro sistemos veikimą. Ryšium su tais ma
nevrais pagausėsiąs ir skraidančių lėkščių kiekis.
"Neseniai tokios lėkštės buvo matomos virš
Berlyno, Meksikoje ir net Brazilijoje.
Viena,
kas įdomu Šioje istorijoje, tai kad tas lėkštes
daug žmonių matė, be abejonės daug kur jos
buvo specialiai sekamos, bet kad būt buvus
kur rasta nukritusi, ar sudužusios kokia skeveldra,
nebuvo žinių. Šis faktas ir kūrė istorijas apie
nežemišką jų kilmę.
Girdi, iš kitos planetos
atstidušios jos atlieka skirtą kelionę ir vėl grįžta
į į savo „bazę”.
. Tačiau su tokiu aiškinimu ne visi linkę buvo
sutikti ir norėjo konkretesnio dalyko paaiški
nimo. Bet jo nesulaukė, lyg, rodos, tokiems
Paukštis ryja slieką,
Skrybėlėj, paukštyte!
Žengia kaip maršalas,
Labas, ponia Simpson!
dalykams išaiškinti žinovų nebuvo. Taip laikas
Adomėnas budi.
Ko čia bespurdėti.
Priešą nugalėjęs.
Miela susitikus!
«
bėgo, o istorijos apie skraidančias lėkštes plito
Argi toks klastingas
Šitas ponas ras tau
Net fotografuoti
Būtinai pas tamstas
ir įvairėjo, peraugdamos kartais net ŽiulverŠito senio būdas?
Tinkamiausią vietą.
Galit, gerbiamieji.
Būsiu per Velykas.
/
. • .
'
si
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IS MUSU GYVENIMO
E.V.W. KLAUSYMĄ SVARSTYS DARBO
MINISTERIO PATARIAMOJI TARYBA
Dėl to, kad naujasis valdžios patvarkymas
laisvai darbą pasirinkti netaikomas E.V.W.,
DBLS centro valdyba parašė raštus Darbo
ministeriui ir Profesinių Sąjungų centrui, pra
šydama tą potvarkį taikyti ir E.V.W. Į jos raštą
atsiliepė Profesinių Sąjungų Centro Organiza
cijos skyriaus sekretorius. Jis savo rašte pažymi,
„kad E.V.W. klausimas bus Darbo Ministerio
Patariamosios Tarybos svarstomas.
Šitoje ta
ryboje yra ir Prof. Sąjungų Centras atstovau
jamas. Prof. Sąjungų Centro politiką nustato
atskiros Centrui priklausančios sąjungos.
Dėl
to aš siūlyčiau jums patarti savo sąjungos na
riams, kad tie, kurie priklauso profesinėms
sąjungoms, kreiptųsi į atatinkamus sąjungų
organus ir prašytų E.V.W. klausimą peržiūrėti”.
Vadinasi, profesinėms sąjungoms priklausą
E.V.W. turėtų savo keliu tą klausimą paskirai
ar kolektyviai kelti
savo profesinėse są
jungose.

NAMŲ FONDO VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: A. Černiauskas
už 5 sv., A. Kublinskas už 3 sv., S. Maironis ir
S. Prikockis už 2 sv., už 1 sv. S. Starolis, J. Spudulis, E. Žirgulienė, J. Simanavičius, A. Masaitis, I. Grundulas, J. Mažeika, DBLS Notting
ham sk. akcijų parduota už 8 sv. 10 šil.
Namų Fondui aukojo: E.G. 1 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Little Addington sk. £ 4.9.8, P. Vyržintas £ 1, V. Jurevičius £ 1, A. Puskunigis £ 1,
J. Latakas £ 1, M. Valikonis 16/-, S. Starolis 10/-.

IŠ YORKSHIRO

DBL Sąjungos centro valdyba skelbia Są
jungos nario ženklelio projektui konkursą.
Ženklelyje turėtų būti tautinės spalvos arba
Vytis, arba raidės D.B.L.S., arba simbolių jun
ginys. . Projektus atsiųsti iki š.m. gegyžės 1 d;
Konkurso, laimėtojui skiriama 5 svarų premija.
Projektai pateikiami įprasta konkursams tvarka.

Yorkshireje gautas iš okupuotos Lietuvos
„Tėvynės Balsas”.
Jo 11 nr., Anglijoj gyve
nančiam laikraščio korespondentui J.B. pra
nešama, kad jo korespondencija gaunama, pra
šoma daugiau rašyti. „Tėvynės Balso” rašeiva,
J.B. pramanyk daugiau marmalo.
Keighley daug lietuvių studijuoja anglų kalbą,
komerciją, mašinraštį, stenografiją, braižybą ir
kitus amatus. Vienas iš Londono ima paskaitas
apie psichologiją.
Į Silsdeną atvyko pirmieji italių moterų būriai.
Gražiosios lyties trūkumo problema išspręsta.
Kai kurie nusiskundžia, kad negalima su jomis
susikalbėti. Iš būrio tik viena vos graibosi vo
kiškai.
Leeds, čia jau 1898 m. gegužės mėn. 10 d.
gyveno 150 lietuvių.
Brauklys Baltaragis

JAUNIMAS DIRBA

NAUJA CENTRINIO SKYRIAUS VALDYBA

KONKURSAS NARIO ŽENKLELIO
PROJEKTUI

West Wells stovykloj, daugelio Europos tautų
mišinyje, gyvena 19 lietuvių šeimų. Greta ofi
cialios anglų mokyklos veikia ir lietuviška mo
kykla, kurioje vaikai mokomi lietuvių kalbos,
istorijos, dainų, eilėraščių, šokių. Mokytojauja
ir mokyklai vadovauja p. A. Kubilius.
Šios
mokyklos vaikų pasirodymas per Kalėdas buvo
filmuotas ir rodomas televizijoje. Reporteriams
ir svečiams patiko nuotaikingos lietuvių dainos
ir tautiniai šokiai.
Didelį darbą dirba p. Kubilius, tik kažin
kodėl ne visi tėvai į tą mokyklą savo vaikus
leidžia.
Balys Svalia

PIRMIEJI

Kovo 26 d. Londono lietuvių klubo salėje
įvyko DBLS Centrinio skyriaus visuotinas na
rių susirinkimas.
Valdybos pirmininkas J.
Damušis pranešė apie valdybos veiklą. Finan
sinę skyriaus būklę apibūdino iždininkas S.
Nenortas.
Valdyba atsistatydino, siūlydama
rinkti naujus žmones, galinčius daugiau laiko
ir jėgų skirti didžiausio DBLS skyriaus reika
lams.
Naujon Valdybon išrinkti: S. Prapuolenytė,
A Veršelis, J. Sutkus, V. Kalakauskas, S. Ne
nortas. Kandidatai: S. Merkytė, P. Navazelskis.
Skyrius turi 357 narius.

Jonas Adamonis iš Pumpėnų prašomas atsiliepti,
arba žiną jo gyvenamą vietą pranešti: Ieško K.
Mikalauskas, 7, Buxton Street, Heaton, Bradford.

NAUJOSIOS APYGARDOS
ŽINGSNIAI

Kovo 19 d. įvyko Gloucester apygardos po
sėdis, kur kartu su skyrių atstovais aptarta
organizaciniai reikalai, BALFo dovanų pa
skirstymas ir nelaimėn pateksiu šelpimas. Nu
tarta suorganizuoti lietuviškos filmos demon-*
stravimą Brockworth stovykloje, jei tik pavyks
gauti aparatus ir salę.
Su 4 skyriais ir 80 narių apygarda sudaro
branduolį, iš kurio turi išsivystyti platesnė orga
nizacinė ir kultūrinė veikla.
Jau dabar į skyrius ateina Br. Lietuvio 50 egz.,
išplatinta 60 namų akcijų ir dar platinama;
skaitoma ir kita spauda.
Kadangi dar kita
tiek lietuvių šios apygardos ribose DBL Są
jungai nepriklauso, mūsų uždavinys bus įtraukti
ir juos į bendrą darbą.
Bal. Brazdžionis
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KALBOS
(VEDA J. PARAUSVYS)

KNYGOS, RAŠTAI

SPORTAS

SKAUTIŠKUOJU KELIU
SKAUTAI-ĖS

RICHARDS (butchers) LTD.
UŽSISAKYKITE REIKALINGUS DALYKUS VELYKOMS,
PAVĖLAVĘ NEGALĖSITE LAIKU GAUTI.

NES

SIŪLOME

VELYKOMS

VIRTĄ KIAULIENĄ (iš Lenkijos, piaustyta šoninė, Chopped Pork) 1 dėžė, 29 unc. 7/3,
VIRTĄ ITALIŠKĄ KIAULIENĄ, „Pork Brown”, 1 dėžė, 29 unc. 5/6,
GERIAUSIOS KOKYBĖS LAŠINIUS: I rūš. 1 sv. 3/6,’
H rūš.

Palendvicinę dešrą
Krokuvinę
Lašininę
Lietuvišką
Sausą

1
1
1
1
1

MĖSOS
sv. 6/6
”
6/”
6/”
5/6
”
5/6

Ypač dažnai įv. epitetai sutinkami liaudies
dainose bei pasakose: mergyte
jaunoji,
raibasis
paukšteli, apynėli
žaliasis,
vaikeli brangusis.
3. Būdvardžius
vartojant
daiktavardiškai,
pav.: jauniesiems dabar visi seniai bes
megeniai ; kol riebusis sulys, tai liesas i s padvės; nelabasis naktimis trankosi;
degloji
visą daržą išknisė; pasikinkykime
bėrąjį ir važiuosime miestan; kaip senie
ji švilpė, taip jaunieji šoko; ir šven
tojo nagai į save riesti. Čia bus ir tavo bran
gioji.
4. Antraštėse, pav.: mėlynasis drugelis,
geroj i Onelė, žalioji lankelė.
5. Įv. būdvardžiai jungiami su matytais,
kalbėtais, nurodytais, žodžiu, su pažįstamais ir
žinomais dalykais.
Pav.: žmogus, matydamas
juodą ir bėrą arklį, gali klausti: koks arklys
patinka, juodasis
ar bėrasis? • Jei
arklių prieš akis nebūtų, teirautųsi: juodas
ar bėras arklys patinka, nes neturėtų j ką
kreipti žvilgsnį, kam konkrečiai tam tikrą ypa
tybę priskirti.
>
Pasakojime: gyvena aklas griežikas. To
liau apie jį kalbėdami, vadinsime jį jau a k 1 u o j u griežiku —jis bus minėtas, žinomas.
6. Po įvardžių pats, visų, šis, tas,,
anas,
kai jais nurodome atskirus ypatybių
turėtojus, pav.: rugiams sėti dabar pats ge
rasis laikas; čia mūsų visų prastieji
miežiai; šis jauniausiasis bemuželis
labai užsirūstino; kam skalbė tas ploną
sias drobeles; anie gerieji laikai neiš
eina jam iš galvos.
Aplamai būdvardžiai yra vartotini tada, kada
reikia ką nors nuolatine, ryškia ypa
tybe išskirti, aiškiau pažymėti.

Daug kas nevykusiai vartojo ir tebevartoja
papirastūosius ir įvardžiuotinius
būdvardžius.
Pavyzdžiui vienas šios skiltelės
skaitytojas šitaip mums rašo: „Mano suprati
mu, negera yra kreiptis:
Gerbiamoji
Ponia,
Didžiai
Gerbiamasis,
Gerbiamasis
Pone
Pulkininke,
Mielasis Bičiuli. Taigi geriau, anot jo,
kreiptis:
Gerbiama
Ponia,
Gerbia
mas Pone Pulkininke, Mielas Bičiuli, nes
įvardžiuotinis būdvardis vartojamas kreipiniuose
yra įgijęs lyg ir bendrinio daiktavardžio teisę ir
netinka jį statyti prieš kitą krypties daiktavardį’’.
Tad, atrodo, yra visai aktualu, pasvarstyti
įvardžiuotinių būdvardžių vartojimą.
Šalia būdvardžių geras, saldus ir t.t.,
vartojamos ilgesnės jų lytys.
Jos sudaromos
iš paprastųjų būdvardžių ir atatinkamo įvardžio
jis linksnio: geras — jis — gerasis,
gero — jo — gerojo
ir t.t.
Paprastaisiais būdvardžiais mes pažymime
daiktų kokybę, savybę, būdą. Tais atvejais tik
išreiškiame daiktų ypatybes, kurios mums krinta
į akis. Sakome: juoda varna — susisuodinusi, tik laikinai juoda, baltas žmogus —
pabalęs, išsiprausęs, baisi naktis ir t.t.
Bet visai ką kita reiškia juodoji varna,
ne ' šiaip susisuodinusi, tai jos nuolatinė, rūšinė
ypatybė, kuria ji išsiskiria' iš kitų varnų. Tas
pat su baltuoju žmogumi. Tuo vardu va
diname baltaodį, atskirdami spalva nuo juo
daodžių: toks gimęs, tai jo būdingoji savybė.
Tarp juodos ir juodosios varnos yra toks
pat reikšmės skirtumas, kaip tarp saldaus ir
saldinio obuolio. Saldus obuolys turi
kiek saldumo: valgant jį jis atrodo saldus, tačiau
pasaldėti gali ir kiek ilgiau pagulėjęs, sušalęs
rūgštus obuolys.
Kas kita yra
saldinis
obuolys: tam tikros rūšies, tokios prigimties
obuolys, tokios obelies, kuri veda visados tik
Ateitis Nr. I (13), Bropklynas, 1950 m. di
saldžius obuolius.
delio
formato, iliustruotas žurnalas, 24 psl.,
Štai keletas ryškesnių įvardžiuotinių būdvar
kieti viršeliai.
Atsak. redaktorius Z. Kungys.
džių vartojimo atvejų:
Leidžia Pasaulio Moksleivių Ateitininkų Sąj.
1. Jais ką nors išskiriame, pav.: Vytautas
Prenumerata — metams 3 dol.
Didysis, vėlyboji varna, dešinioji
Iki šiol „Ateitis” buvo leidžiama Vokietijoje,
ranka, didysis penktadienis;
šventą
bet dabar ji perkelta į Ameriką ir ten leidimas
sias dienas švęsk; jaunius drūtasis kitaip
tęsiamas. Žurnalo periodas nepažymėtąs. Jis
galvoja; didysis kąrąs, didžioji gatvė,
taikomas katalikiškam, mokslą einąnčiain jau
Žaliasis kalnas (Kaune), drdieji univer
nimui, taip jau ir sendraugiam.
siteto rūmai, s e n ų j ų dienų pasaka, t r u m Skautų Aidas Nr. L Didelio formato J4 pusi,
p,ų j ų bangų siųstuvas.
žurnalas su viršeliais. Redaguoja Pr. Enskaitis,
Kartais išskirdami pažymime ir rūšis: pav.: leidžia „Rūta”, Rodney, Ont., Canada, 1950 m.
raudonieji dobilai, lapuotieji me vasario 28 d.
džiai, žalioji giria (Žalgiris) žiemą vasarą
Žurnalas ištisai skautiškas, įvairus ir savo
žaliuoja; žalioji varlė.
turiniu panėši Lietuvoje ėjusiam savo pirmtakui.
2. Kreipiantis, pav.:
mielasis
bičiuli,
gerbiamoji ponia, brangusis Jonai,
gerbiamieji radijo (įprasta rašyti radi
jas, radijo, o ne radio) klausytojai.
STALO TENISAS

Ugnis nekurstoma gęsta. Puikiausias skautas,
vienas"likęs, pasimiršta, apsnūsta. Laiko veikia
mas, nebejautrus lieka pažadams ir buvę gražūs
idealai dulkėmis ir voratinkliais apauga.
No
MIRĖ LIETUVIS
rėdami nupurtinti tremties dedamą naštą, ryžta
mės didžiajam žygiui — stovyklai.
Kovo 26 d. Botley’s Park ligoninėj, Chertsey,
Kaip palengvėjo namų apyvoka, kai duktė
Broliai ir Sesės, pasinaudokime visi šia proga,
Surrey, staiga mirė ten dirbęs Juozas Gailius. ištekėjo.
nugalėkime vieną kitą kuklią kliūtį, paimkime
laiku atostogas ir atvykime į didelėm pastangom
ruošiamą lietuvių skautų-čių vienos savaitės
stovyklą. Te laužo liepsnoje atgyja mūsų širdys,
te lietuviškas kraujas suliepsnoja žygiams, te
dainų aidai nuskambėję kloniais — nors trum
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.
pam laikui atneša mums laisvės miražą.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
Visi registruokitės iki birželio 15 d. pas vy
riausią stovyklos vadovą psktn. K. Vaitkevičių
Visų mūsų 27 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl.
(55, Byron St., Derby).
Skubėkite, nes tuo
DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas
šiame
kr. šte
palengvinsite palapinių ir kitų reikmenų gavimą.
gyvenantiems kitašaliams patarnauti.
Sktn. R. Spalis, LSSA Vadeiva

TUOJAU

SKILTELE

1 sv.

2/6.

GAMINIUS :
Vengrišką salami
Prancūziška ”
Šokoladinį kremą
kepsniams
Saldytų taukų kepsn.

1 sv.
6/1 ” 5/6
16 unc.
16

I /6
2/-

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.

Londone, lietuvių klube įvyko stalo teniso
rungtynės. Laimėjo Poplar Town Hall rezulta
tu 5 : 4. Lietuviams buvo pirmas pralaimėjimas
šių metų sezone.
Rungtynės truko net 3 >1/2
vai. Žaidė: Petkus (3), Razminas (1) -ir Bušmanas (0).
Kovo 16 d. lietuviai buvo nuvykę žaisti į
West Hamą, kur priešininku buvo Deaf Insti
tute. Priešas buvo neperstipriausias ir lietuviai
laimėjo rezultatu 8:1. Tuo būdu sustiprintas
pirmavimas divizijone iki šiol sužaidžiant 13
rungtynių, iš kurių 1 pralaimėtos ir visos kitos
laimėtos. Iki sezono galo dar liko sužaisti penkerios rungtynės. Žaidė už Lithuanian „A”:
Petkus (3), Razminas (3) ir Bušmanas (2). West
Ham Deaf: Davis (1), May (0) ir Edwards (0).

(v.r.)

Dėmesio stalo tenisininkai. Šiemet, balandžio
29 d. nuo 12 iki 19 vai. Halifaxe, YMCA pa
talpose, Crossley St., DBLS-gos Sporto Sąja
ruošia visų D. Britanijoj gyvenančių stalo teniso
žaidėjų turnyrą.
Norį galyvauti, registruojasi iki 1950 m.
balandžio 17 d. pas St. Navicką, 4, Green Mount
MALONŪS SKAUTŲ TĖVAI
Terrace, Hanson Lane, Halifax, Yorks. Norį
Širdingai prašau jūsų talkos.
Suprasdami, gauti smulkesnes informacijas kreipiasi tuo
DBLS-gos Sporto S ya
kad tremties vaikai, nekrykštavę tėvynės lau pačiu adresu.
kuose, yra nuskriausti visam gyvenimui, stengia
mės nors kukliam maštabe grąžinti jiems tą
džiaugsmą stovyklos metu, nukeldami į lietu
viškus papročius, nuotaiką, dainas, žaidimus.
Taip pat trumpai bus išeita Lietuvos istorija ir
geografija.
Abi stovyklas prižiūrės ir skautų
stovyklai vadovaus psktn. K. Vaitkevičius —
DBLS Nottingham© Apygardos pirmininkas.
Skaučių stovyklai vadovaus vadeivė sktn. O.
Gailiūnaitė.
Tikimės, kad mūsų mielas skautų Dvasios
Vadovas kun. Steponaitis neatsisakys savo
globos padėti* stovyklautojams.
Sktn. R. Spalis, LSSA Vadeiva
* . * *
Jeigu neturi pinigų užsakyti metams „Skautų
Aidą” (12 šil. metams), sukrapštyk 2 šil., nupirk
pašto orderį ir pasiųsk jį psktn. K. Vaitkevičiui.
— Jūsų, ponas Dumudula, pasitarnavirr.as
Kaip mat „Skautų Aidą” turėsi.
Kas neskaito „Skautų Aido”, nebevertas pernai mums sutaupė du milijonu svarų. Priimki
mano nuoširdžią padėką.
skauto vardo.

BRITANIJOJ LIETUVIS

^naujienos 1 BAIGIASI
* Naujorko National City Bank suteikė Is
panijai 7.142.700 svarų paskolą. Ji bus panau
dojama žemės ūkio mašinoms, trąšoms ir maisto
-aminiams pirkti.
Bolivijoje susektas priešvalstybinis sąmpkom»o.
Komunistai ruošėsi ateinantį ketvirtadienį
padaryti perversmą. Sąmokslas buvo vadovau
jamas iš užsienio. Jam turėjo vadovauti aukšto
laipsnio rusas karininkas, kelių prancūzų kotnunistų padedamas.
* D. Britanijos karčiamninkų prašymas atpi
ginti whisky 6 šil. 8 penais bonkai neturėjo pasi
sekimo. Whisky kaina lieka ta pati.
* Kanados užsienių reikalų nūn. Peasonas
pareiškė, kad iki šioliai Kanadoje leista apsi
gyventi įvairių tautų 77.000 DiPi.
* D. Britanijos ambasadorius Varšuvoje Sir
Donald St. C. Gainer'is į centrą atšauktas, o jo
vieton paskirtas p. Charles Bateman'as. Įvyko
' ir kitų Britų diplomatų pasikeitimas. D. Brita
nijos atstovas JTO Sir A. Cadogan’as išeina
į pensiją, o jo vieton skiriamas Sir Gladwyn
Jebb’as, Britų užsienio reik, ministerijos auk
štas pareigūnas.
* Pasklydo žinios, kad Rusija ir jos satelitai,
ruošiasi užmegsti santykius su Ispanija, kurią
visi jie puldinėjo ir kaltino fašizmu. Šitokią ga
limybę patvirtina ir neseniai iš Lenkijos, su
4.000 tonų.anglies kroviniu, į Ispaniją atplaukęs
lenkų laivas.
* Ilgai ir smarkiai garsintas rytų Vokietijos
komunistinio jaunimo žygis per Sekmines į Ber
lyno vakarines zonas atšauktas. Tai padaryta
po to, kai sąjunginkai pareiškė, kad tokiam žy
giui pasipriešins, net tankus panaudodami.
* Hagoje įvyko Atlanto paktą pasirašiusių
kraštų kriunių štabų viršininkų konferencija.
Dalyvavo Amerikos karinių pajėgų štabų komi
teto pirm. gen. Bradley’s ir Amerikos gynybos
ministerįs .Johnson'as. Svarstyta Atlantp val
stybių gynybos klausimai.
' * Per paskutiniuosius metus vak. Vokietijoje
pragyvenimas atpigo 14 nuoš., bet palygimus su
1938 metų pragyvenimu, jis dar yra 54 nuoš.
brangesnis.
* Berlyno vakarinėse dalyse suimta 2Q žmo
nių gauja, kuri, pagal rusų įsakymus grobė
vakarinėse miesto dalyse žmones rusams.
* D. Britanijoje mažėja cigarečių varttyimas.
Tabako gaminių prekybininkai mano, kad dėl
aukštos kainos. Jie daro žygius cigarečių mo
kestį sumažinti.
* Glasgove pasirodė raupai.
Jau serga 12
žmonių. Spėjama, kad liga kilo iš .įShifral*’
laivo, kuris atplaukė iš Azijos uostų.
* D. Britanijos karo ministeris parlamente
pareiškė, kad dėl esamų sunkumų, Britai nesi
ruošia svetimšalių legioną organizuoti.
* Otavoje, Kanadoje, nukrito Amerikos am
basados lėktuvas. Žuvo šeši žmonės, jų tarpe
Amerikos ambasadorius Kanadai L. Steinhardtas.
,*
* D. Britanijoj svarstomas vasaros mėnesiais
anglies papiginimas 10 šil.
Tuo papiginimu
norima pasiekti tai, kad vasaros mėnesiais
būtų pasirūpinama kuro.
* Rusija JTO boikotą didina. Rusijos ir jos
satelitų atstovai, protesto ženklan prieš tautinės
Kinijos atstovus, jau iš 16 komisijų išeidinėja.
* D. Britanija yra gavusi 75 milijonus maisto
siuntinių iš užsienio, daugiausia iš Amerikos.
Londono vyriausias burmistras, kaip padėką
už atsiųstus siuntinius, kuria 2 milijonų Padėkos
fondą.
Jo lėšos bus panaudojamos užsienio
studentams, besimokantiems D. Britanijoje, pa
dėti.
Šis sumanymas susilaukė visuomenė
pritarimą, dėl to fondui ji noriai aukoja.
* Iš D. Britanijos valdžios ūkinio plano aiškėja,
kad maitinimosi reikalai šiemet D. Britanijoje
pagerės.
Vietos rinkai bus pateikta daugiau
drabužių ir pramonės gaminių, Planas numato
padidinti anglies iškasimą, vietoj dabartinių
215 milij. tonų iki 226 milijonų, taip jau ir plieno
gamybą iš 15 1/2 milij. tonų iki 16 milij. tonų.
* Rublio pariteto padidinimas smarkiai pa
brangins užsienio atstovų Maskvoje išlaikymą.
Vien tik Amerikos ambasados išlaidos dėl to
■ padidėsiančios milijonu dolerių. Amerika įteikė Rusijai notą, reikalaudama dolerį keisti senu
kursu.
* Ženevoje įvyko IRO tarybos posėdis. ilga
--kalbą pasakė Vatikano atstovas kun. Killanas,
gindamas' DiPi. Jis smarkiai kritikavo Amerikos
atstovą, kuris pranešė, kad Amerika dėl lėšų
stokos negalės toliau IRO veiklą remti. Kun.
Killano ragino rasti lėšų ir toliau rūpintis DiPi.
* Seretse, Bamangwato genties vadas Bechuanalande, Britų kolonijoj, Afrikoj, pasinau
dojo Britų valdžios leidimu ir grįžo į savo kraštą.
* Gegužės 8 d. Londone susitiks Amerikos,
Britanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų mini
sterial.
Bus svarstomi santykiai su Rusija,
Vokietijos, Azijos ir Tolimųjų Rytų klausimai.
♦ Pereitą savaitę Turkija ir Italija pasirašė
draugingumo sutartį. Tuo būdu šių valstybių
santykiai, pašliję Musolinio laikais, vėl pagerėjo.
.* Statistikos duomenimis, šiuo laiku pasauly
yra per 62 milijonai mechaninių vežimų, kurių
du trečdaliai JAV.
* Čekoslovakijos valdžia suvalstybinimais tiek
. įsivarė,kad pradėjo suvalstybinti turgaviečių
komedijantų būdas.
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NAMU VAJUS

(Tęsinys iš pirmo puslapio) .
KINIJA VIRTO KOMUNIZMO
IŠEITIES BAZE
„
~
„
.. .
„Daily Telegraph
paskelbė Įdomų praneŠimą apie Rusijos patvarkymą suaktyvinti ko
munistinę veiklą Azijoj ir Australijoj. Tuo
reikalu Pekine buvo sušaukta įvairių kraštų
komunistų konferencija, kurioje aptartas gin
klų tiekimas čiabuviams, streikų kurstymas,
agitatoriams atlyginti lėšų parūpinimas, ėjimas
į nekomunistines organizacijas, slaptų susižino
jimo būdų nustatymas, jNutarta sustiprinti komunistinę veiklą Indijoje, Pakistane, Burmoje,
Malajuose, Siame, Indokinijoje ir Indonezijoje.
Kaip išeities bazę į tuos kraštus naudoti Kiniją. Be to nutarta kliudyti iš vakarinių valstybių į minėtus kraštus ginklų siuntimą, Rusijos pareigūnai kiekvienam dalyviui davė žodžiu instrukcijas.
Konferencija buvo visai slapta, posėdžiavo at
skiromis komisijomis, nedaugiau, kaip po 7
žmones. Kiekviename posėdyje mažiausia du
iš trijų sovietų atstovai. Yra žinomos pavardės
beveik visų konferencijos dalyvių, jų kalbos ir
nutarimai. Kai kurie nutarimų itin reikšmingi
ir be abejonės daugeliui vakariečių atidarys akis.
Štai pora pavyzdžių; Australijoj nutarta orga
nizuoti streikus ir sabotažus šiuose uostuose:
Brisbane, Sydney ir Melbourne. Atlyginimas
agentams bus duodamas iš Bangkoko, Siamo,
kur viršininku bus Jakovlevas.
Visais klausi
mais turi būti gautas sovietų pasiuntinybės
Bangkoke pritarimas.
Ir iš tikrųjų, netrukus minėtose vietose Au
stralijoje, prasidėjo streikai. Ryšium su prasi
dėjusiais streikais, Australijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji pasinaudos parlamento suteikta
teise ir streikų organizatorius ir dalyvius trauks
tieson.
Sustreikavę pabūgo, nes jiems grėsė
kalėjimo bausmės ir pradėjo grįžti į darbą.

Komunistų užvaldytoje Kinijoje badas ple
čiasi. Pietinės Kinijos vienos srities valdyto
jas komunistinei vyriausybei Pekine pranešė, kad
jo valdomoj srity badauja per 10 milijonų žmo
nių. Išbadėję žmonės valgo net nevirškinamus
daiktus, kaip molį. Jei nebus suteikta pagal
bos, tai išmirs daug milijonų žmonių.
Nors Kinijos žemyną užėmė komunistai, bet
karas dar tebeina. Tautinės Kinijos kariuorrknė, Čangkaišeko vadovaujama, iš Formozos sa
los buvo padariusi desantą ir užėmusi Sungmeno miestą. Po kelių dienų ji iš ten pasi
traukė, kaip skelbiama, komunistų užnugary palikusi veikti partizanų dalinius.
Mėgina ir komunistų kariuomenė daryti desantus į Čangkaišeko valdomas salas. Sungau
salą jie šešis kartus puolė iš laivų mėgindami
desantą iškelti, bet tautinės kariuomemės buvo
atmušti, Šios salos puolimais komunistai nori
pasipraktikuoti Formozos puolimams, kur yra
svarbiausios tautinės kariuomenės pajėgos. Ta
čiau Formozą bus sunku užimti, nes ji stipriai
Britų konstruktoriai patobulino dviratį. Juo
bus lengva ir į kalną važiuoti.
Važiuojant į
kalną teks įjungti elektrinį motorėlį, kuris dvi
ratyje yra įmontuotas. Motorėlis veiks akumu
liatoriaus pagalba. Akumuliatorius bus krauna
mas tik į pakalnę važiuojant. Jo krovimui bus
naudojama ta energija, kuri paprastai naudo
jama dviračiui stabdyti, veikiant pedales, jo
įsibėgėjimą sumažinti.
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ginama ir toli yra nuo Kinijos krantų (apie 200
Visoms pasaulio lietuvių organizacijoms, jų
km )’
to Čangkaišekas turi nemažai aviaci- susirinkimarns, atskiriems lietuviams veikėjams
j°s’ kuri dažnai bombarduoja Šanchajų ir kitas ir Lietuvos bei Lietuvių Tautos draugams ki
Kinijos vietoves, dėl to Formoza bus stipriai tataučiams, sveikinusiems Vyriausiąjį Lietuvos
ginama ir iš oro
Išlaisvinimo Komitetą (VLIKą) ir Vykdomąją
Tarybą Lietuvos Nepriklausomybės 32-jų me
AMERIKOS GINKLAVIMASIS
tinių -— Vasario -16-tosios šventės proga ir su
Pereitą savaitę gen. Eisenhoweris pareiškė, teikusiems padrąsinimo mūsų kovai dėl Lietu
kad Amerikos ginklavimasis yra pavojingai ma vos išlaisvinimo, nuoširdžiai dėkoju.
žas. „Turint galvoje Sovietų Rusiją ir jos pa
M. Krupavičius,
jėgas, ;— lygino generolas, — mūsų silpnumas
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
ir Vykdomosios Tarybos Pirmininkas
yra beveik toks pat nusikaltimas, kaip ir pats
karas. Amerika turi būti pajėgi padėti savo
sąjungininkams ir juos apginti. Geriau rizikuoti
Viską naikinančiu karu, negu griebtis taikos,
kuri sutryptų laisvo žmogaus idėjas. Muen- „KOVAS” — FERGUSON PAILIN 6—5
cheno paktas buvo didesnis smūgis žmonijai,
Kovo 19 d. Manchesterio „Kovo” šachma
kaip atominė bomba ant Hirošimos”.
tininkai, Lietuvių klubo patalpose žaidė drau
Šis Eisenhowerio pareiškimas atkreipė Ame giškas šachmatų rungtynes su Manchesterio
rikos politikų dėmesį. Yra nuomonių, kad C lygos Ferguson Pailin Ltd. komandos rinkti
prez. Trumanas turėtų iš kongreso pareikalauti nes, sustiprinta A lygos žaidėjais, laimėdami
karinėms pajėgoms 40 ar 50 milijardų dolerių
vietoj dabar reikalaujamų 13 milijardų. Ta
Pažymėtina A. Lesinsko ir J. McCallum par
čiau kariniai sluogsniai nelaiko tai tikslinga. tija, kurią A. Lesinskas po trijų valandų per
Esą šiuo laiku Amerikos pastatymas karinėn mainingos kovos, daugelio suinteresuotų žiū
būklėn būtų politinė ir strateginė klaida, nes rovų stebimas, laimėjo.
susilpnintų jos ūkinį pajėgumą. Tokios nuo
Žaidė šie: Stabačinskas — J. W. Batty 0—1,
monės remiamos prielaida, kad per ateinančius Preibys — H. Jones 0—1, Šiaučiulis J. -— F.
dvejus metus nenumatoma karo.
Lyseh 1—0, Myle — S. Hinehdiffe 0—1, Šiau
čiulis V. — E. Madders 1—0, Nagaitis — A.
KAS SLYPI UŽ RUSŲ TAIKOS’
Hadfield 0—1, Steponavičius — R. Lockett
Spaudoje pasirodė spėjimų apie ruošiamus 1—0, Lašaitis — A. Edwards 0—1, Kalvis — E.
sovietų žygius šaltajam karui paaštrinti.
Jų Alloott 1—0, Lesinskas — J. McCallum 1—0,
J. Š.
dabartinė „taikos ofenzyva” esanti tik prie- Tamuliūnas — A. W. Peatfild 1—0.
Pridanga ruošiamam pajudėjimui uždengti,
leidžiama, kad tokio rusų pajudėjimo tenka
Italė Manferoce, 102 metų Romos gyventoja,
laukti Berlyne, kuriam jie ruošia naują blo
pasakė :„ ilgai gyvenu dėl to, kad kiekvieną dieną
kadą.
prieš valgį išgeriu šaukštą alyvų aliejaus. Mano
Žinomas Amerikos žurnalistas Alsopas spėja, vaikai aliejaus negėrė ir mirė nesulaukę šešiasde
kad naują Berlyno blokadą pradėsianti rytinės šimties metų”.
Vokietijos valdžia, paskelbdama, kad tolimesnis
vakarų valstybių kariuomenės buvimas Berlyne
esąs nepakenčiamas. Vietoj rusų kariuomenės,
SMULKUS SKELBIMAI
geležinkelius ir kitus kelius saugoti būsią pavesta
CENTRE
GALLMA
GAUTI
vokiečių „liaudies kariuomenei”. Naujos blo- SĄJUNGOS
ŠIŲ KNYGŲ:
kados atveju, rusai, radaro tinklo pagalba galės
kliudyti sąjungininkų oro tilto lėktuvams nusi
P. Naujokaitis „Lietuvių Literatūra” 6 šil.,
leisti.
J. Jankus „Naktis ant morų” 8 šil., V. Ramonas
BELGIJOS KRIZĖ
„Kryžiai” 4 šil., Donelaitis „Metai” (V. K.
Belgijoje, po plebiscito dėl karaliaus Leopoldo Jonyno iliustr.) 12 šil., V. K. Jonynas Monogra
grįžimo
krizė nesibaigia.
Koalicinė Eyskenso fija 15 šil., L. Dovydėnas „Mes ieškome pava
1
vyriausybė nesutarusi dėl balsavimo būdo, spren sario” 6 šil., Naujas Testamentas 7/6, Psalmy
džiant
kraliaus grįžimą, atsistatydino.
Naują nas 7/6, Dr. V. Jungfer „Litauen, Antlitz eines
1
vyriausybę regentas pavedė sudaryti liberalų .Volkes” (vokiečių k.) 8 šil., Goethe „Die Leiden
vadui Devezei. Jis pareiškė dėl karaliaus grįži des jungen Werters” V. K. Jonyno iliustr. (vo
mo sieksiąs tokio klausimo sprendimo, kuris kiečių k.) 9 šil., V. Gailius Vokiškai-Lietuviškas
būtų priimtinas visoms trims partijoms: libe žodynas 18 šil., K. Pelėkis „Genocide, Lithuania’s
ralams, socialistams ir katalikams. Jei tai ne Threefold Tragedy” (anglų k.) 15 šil.
pavyks, tada vyriausybę sudarysiąs iš liberalų
Manchesterio Lietuvių Sporto Klubas „Ko
ir socialistų ir pasiūlysiąs skirti naujus parlamento vas”, antrą Velykų dieną, ruošia linksmą ir
rinkimus.
įdomų šokių vakarą. Kviečiame visus norinčius
Tuo tarpu krašte vyksta darbininkų streikai maloniai praleisti laiką, atsilankyti į Manchesterį,
protesto ženklan prieš karaliaus Leopoldo grį Cheethamhill, Cheetham Public Hali, balandžio
žimą.
10 d. Salė iš Cannon St. pasiekiama už 2 p.
autobusais: 4; 35; 59; 60; 62; 62x; 75.
VIENOS PARTIJOS VALDŽIA GRAIKIJOJE
Nottinghamo Lietuvių Klubas „Romuva” kvie
Gaikijoje koalicinės vyriausybės sudarymo
čia
visus Nottinghame ir jo apylinkėse gyvenan
netikėtai atsisakyta. Vyriausybę sudarė Venizelos’as, liberalų partijos vadas, vien iš liberalų. čius lietuvius, š.m. balandžio 15 d. į didžiulį
Tai jis padarė, gavęs dešiniosios liaudies par šokių vakarą klubo salėje, Sycamore Rd. Gros
tijos patikinimą, kad parlamente bus paremtas. vięnas geriausiųjų Nottinghamo „Džias-bandų”.
Abi minėtos partijos parlamente sudaro dau- Pradžia 6.30 vai. p.p. Įėjimas aukomis.
gumą.
Ieškau: Jono Petraičio, Antano Juškausko,
Juozo Dolzerio gyvenančių D. Britanijoje. Juos
pačius prašau atsiliepti, arba žinančius jų adresus
GALVOSŪKIAI
prašau man pranešti: Pranas Šukevičius, Wild
GALVOSŪKIS Nr. 2
wood, Alberta, Canada.
Dzūkijos miestelis
30 m. amžiaus lietuvis, šoferis, fotografas,
Buvusi Italijos kolonija
nori
susipažinti, vedybų tikslu, su lietuvaite
■ ----Priespauda
3)
iki
30
m. amžiaus. Laiškus rašyti (pageidaujama
4)
Avalynė
ir fotografijos): M. Endruška, YMCA Hostel,
5)
Brazilijos upė
Sudeley Castles, Winchcombe, Glos.
6)
Indas
7)
Stovykla
Lietuvis, našlys, inteligentas, 38 metų, vedybų
8)
Moteriškas vardas
tikslu nori susipažinti su tautiete, atatinkamo
9)
----Karių laipsnis
amžiaus. Rimtus laiškus prašo rašyti: „Brita
10)
■ ------ Moteriškas vardas.
nijos Lietuvis” Nr. 4.
Skaitydami pirmąsias žodžių, raides iš viršaus
žemyn, prisiminsim vieno sekmadienio ryto
įspūdžius, o skaitydami ketvirtąsias žodžių rai
des ta pačia tvarka, gausim vieno Lietuvos
poeto vardą.
Vikt. Vyt.

Lietuvaite, inteligentė, 32 metų amžiaus,
aukšto ūgio, nori susipažinti su rimtu ir nesenesniu kaip 40 m. amžiaus tautiečiu vedybų
tikslu. Rimtus laiškus rašyti „Britanijos Lietu
vis” Nr. 5.

Kristina Nurkauskaite, 20 m. Lietuvos lenkė,
ŠARADOS SPRENDIMAS
pageidauja susirašinėti su lietuviais. . Nurses
Skuodas, kuodas, uodas, oda.
L.. Valiulyte Home, The Radcliffe Infirmary, Oxford.

Gausiai iliustruotas iš lietuvių gyvenimo nuo
traukom, einąs Kalifornijoj, JAV, didelis mė
nesinis žurnalas „Lietuvių Dienos” galima už
siprenumeruoti šiuo adresu: Mr. B. Balys,
Trafalgar Estate, Temple Guiting, Cheltenham,
Glos.
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