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RADIJO STOTIS RYTU 
EUROPAI

Netrukus Europoje pradės veikti galinga ra
dijo stotis, skirta visoms, už geležinės uždangos 
esančioms tautoms. Stotieš steigimą parėmė 
Amerikos komitetas centrinės ir rytų Europos 
reikalams. Ši stotis nieko bendra neturės su 
„Amerikos balso” transliacijomis, kurios at
stovauja JAV vyriausybės nuomonę.

Naujoji stotis turės 7 skyrius: Čekoslovakų, 
lenkų, vengrų, rumunų, serbų-kroatų ir bul
garų. Pagal savo suskirstymą stotis ir bus ski
riama tik tų kraštų žmonėms informuoti, kurių 
skyrius turės, tuo tarpu giliau už geležinės už
dangos esą kraštai bus tokioje būklėje kokioje 
buvo iki šiol.

VAKARU ŠTABAS BERLYNE
Vakarinį Berlyną okupuojančios valstybės su

darė bendrą štabą, kuris pradėtų veikti, jei staiga 
iškiltų reikalas kartu veikti. Amerikos gene
rolas Taylor’as paaiškino, kad jau seniai jau
čiamas reikalas turėti tokį organą. Dabar, 
komunistų laikysena rytinėje Vokietijoje pagreiti
no šitą planą įvykdyti.

Svarbiausias sąjungininkų štabo uždavinys bus 
užkirsti kelią bandymams užvaldyti miestą. 
Štabas susideda iš amerikiečių, britų ir pran
cūzų žinovų. Savo žinioj jis turi žandarmeriją 
ir visų trijų įgulų kariuomenės vienetus.

DAUGIAU TREMTINIU ĮLEIS
Prieš Velykas Amerikos senatas, po ilgo 

vilkinimo ir karštų ginčų, priėinė įstatymą pa
lengvinantį nustatytam skaičiui tremtinių į Ame
riką atvykti. Senato priimtasai įstatymas sušvel
nina kai kuriuos varžymus į Ameriką atvykti 
ir numato įsileisti 359.000 ateivių, tuo tarpu 
1948 m. tolygus įstatymas numatė įsileisti tik 
205.000.

■ Šitas įstatymas taikomas tik Vokietijoje ir 
Austrijoje gyvenantiems tremtiniams, vadina
miems DiPi, su IRO globa ir be jos, o taip jau 
ir vėliau į tuos kraštus atbėgusiems iš anapus 
geležinės uždangos asmenims.

KOMUNISTAI LAIKRAŠČIUS 
DRASKO

Prancūzijos komunistai su nepalankia spauda 
pradėjo kovoti jos naikinimu. Komunistų smo
giamosios grupės puola sunkvežimius, vežančius 
spaudą, ją drasko ir mėto arba į vandenį su
verčia. Puola ir laikraščių kioskus.

Iki šiol panašiu būdu buvo naikinamas „Fi
garo”, bet dabar pradėta naikinti ir kiti laikraščiai.

Paryžiuje dėl padidėjusios 'policijos apsaugos 
tokie komunistų puolimai sumažėjo, bet pro
vincijoje jie dažni. Užpultieji laikraščių parda
vėjai bei ekspeditoriai stengiasi gintis, dėt to 
puolėjų būna apdaužomi, primušami: yra 'ir 
sunkiau nukentėjusių.

ARABAI BLOKUOS IZRAELI
Kaire Arabų Ligos taryba nutarė sustiprinti 

žydų valstybės Izraelio ūkinę blokadą. Nu
tarimai įpareigoja 7 arabų kraštus, priklau
sančius minėtai Ligai, neteikti kuro laivams, 
kurie veža prekes į Izraelį; arabų kraštų uostuose 
nekrauti laivų, kurie plaukia į Izraelį; arabų 
kraštai neturi duoti keliauninkams vizų, kurių 
pasuose būtų Izraelio viza.

AR GYVAS KARD. 
MINDSZENTY’S

Prieš Velykas Vatikane buvo pasklidęs gandas 
apie Vengrijos kardinolo Mindszenty mirtį. 
Tačiau šiai žiniai patvirtinti nei paneigti nebuvo 
duomenų. Žinoma tik tiek, kad po tardymo 
kardinolas neatgavo sveikatos ir visą laiką 
sirgo; Paskutinė žinia, kad kardinolas gyvas 
buvo' pernai. Tuomet komunistai buvo leidę 
kardinolo motinai aplankyti sūnų kalėjime.

MR. BEVIN’AS LIGONINĖJE
Mr. Bevin’as, D. Britanijos užsienio reikalų 

ministeris, turėjo operaciją. Jis tikisi po poros 
savaičių būti sveikas ir asmeniškai dalyvauti 

' 2 netrukus įvykstančiuose Atlanto pakto valsty
bių užsienio reik, ministerių pasitarimuose, taip 
jau pasitarimuose ir su JAV užs. reik, m in. 
Avheson’u.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
RUSAI KALTINA AMERIKĄ, KAD JOS LĖKTUVAS BUVO TIES LIEPOJA

Balandžio 11 d. Sov. Rusija įteikė Amerikai 
protesto notą dėl Rusijos teritorijos pažeidimo. 
Notoje rašoma, kad balandžio 8 d. Amerikos 
bombonešis įskridęs į Rusijos teritoriją 21 km. 
ties Liepoja ir kada pakilę rusų naikintuvai 
pareikalavę nusileisti, tai amerikiečių lėktuvas 
pradėjęs šaudyti. Šaudęs ir vienas rusų naikin
tuvas. Po to amerikiečių lėktuvas pasukęs jūros 
link ir dingęs.

Amerikos pareigūnai paneigė rusų tvirtinimą, 
kad minėtu laiku būt skraidęs koks amerikiečių 
lėktuvas Baltijos jūros srity. O jei taip ir būtų 
įvykę, tai tat dar nereikštų Rusijos teritorijos 
pažeidimo, nes Amerika niekad nepripažino 
Latvijos įjungimo į Sov. Rusiją.

Tuo pat metu buvo pranešta apie vieną dingusį 
amerikiečių lėktuvą, kuris išskrido iš Wiesba- 
deno (Vokietijoje) aerodromo į Kopenhagą 
mokomojo skridimo. Tačiau šis lėktuvas ne
turėjo jokių ginklų. Jo net patrankėlės buvo 
išimtos. Šito lėktuvo įgula susidėjo iš 10 žmonių.

Sovietų notoj pavaizduotas atsitikimas kelia 
abejones. Rusai teigia, kad tas lėktuvas buvo 
skraidančiosios tvirtovės B-29 tipo, tuo tarpu 
dingęs lėktuvas yra laivyno bombonešis „PB-4Y 
Privateer” tipo. Jei būt įvykęs toks lėktuvo 
sulaikymo atsitikimas, apie kurį sako rusų 
nota, tai radiotelegrafistui būtų užtekę laiko 
pasiųsti į bazę žinią apie rusų naikintuvų rei
kalavimą ir apie jų šaudymą. Tuo tarpu iš 
lėktuvo nebuvo jokios žinios, dėl to galima 
prileisti, kad jis buvo sunaikintas laike kelių 
sekundžių. Jei tas atsitikimas būt įvykęs notoj 
kalbamoje vietoje ir lėktuvas būt nukritęs rusų 
teritorijoje, Sovietai būtų galėję įrodinėti, kad 
jis pažeidė jų teritoriją, o amerikiečiai nebūt 
galėję protestuoti dėl jo pašovimo. Atrodo, 
kad amerikiečių lėktuvas buvo užpultas ir be 
įspėjimo pašautas virš jūros. Savaime supran
tamas dalykas, kad virš jūros lėktuvo užpuo
limas ir pašovimas yra neteisėtas veiksmas.

Negalima sutikti ir su rusų teigimu, kad tas 
įvykis buvęs ties Liepoja. Amerikiečių teigi
mu, tas lėktuvas mokymo tikslais skraidė lini
joje Wiesbadenas—Kopenhaga, dėl to negalėjo 
apie tris šimtus kilom. į šalį iš kelio nukrypti.

Klausimą kelia ir tas faktas, dėl ko apie įvykį 
rusai pranešė tik po trijų dienu? Ką rusai slėpė 
per tą laiką? Atrodo nota ir buvo įteikta įvykio 
aplinkybėms paslėpti.

Ir prieš du metus panašus įvykis buvo. Tada 
Berlyne rusų naikintuvas užsmigo ant ameri
kiečių transportinio lėktuvo ir abu nukrito už 
aerodromo ribų russų zonon. Rusai ilgai neprileido 
prie lėktuvo liekanų. Negi taiką mylįs kraštas 
gali taip elgtis.

Amerika į Sov. Rusijos notą neatsakė, kol 
įvykio neištyrė. Įvykis visu stropumu tiriamas.

Dingusio lėktuvo ieškoti amerikiečiai išsiuntė 
didelį kiekį lėktuvų, kurie žvalgo Baltijos jūros 
sritį. Jo ieškojo ir danų laivai. Tas faktas, kad 
tiek lėktuvų stengiasi surasti dingusį lėktuvą ir 
kad rusai tyli, rodytų jų didelį susirūpinimą 
dėl įvykio ir kaip turės tai aiškinti.

Oro tuneliai, lėktuvų modeliams mėginti jau 
40 metų kaip žinomi. 1910 m. oro tunely arba 
kameroj, oro greitis siekė 50 km per valandą, 
o šių dienų oro tuneliuose, jis siekia jau 2.400 
km per tą patį laiką arba dvigubai greičiau, kaip 
garso greitis. Pavekslėly matyti oro greitį tu 
nelyje sukelianti mašina — kompresorius, dviejų 
po 25.000 arklio jėgų motorų veikiamas.

Balandžio 12 d. amerikiečiai pranešė, kad jų 
lėktuvai pastebėjo apie 40 mylių nuo Born- 
holmo salos kaž kokį plaukiojantį daiktą, pa
našų lyg ir į gelbėjimosi valtelę, lyg į lakūno 
drabužius. Į tą vietą išplaukė danų laivai ir 
daugiau lėktuvų išskrido, bet ką ten jie patyrė, 
deja, iki laikraščio išleidimo laiko neatėjo žinių.

KINIJOJE ATGYJA KARAS
Kinų komunistams užėmus Kiniją, kinų na

cionalistų kariuomenės likučiai pasitraukė į 
Formozą ir kitas, mažesnes, arčiau Kinijos 
žemyno esančias salas. Karo veiksmai nutilo. 
Tik retkarčiais nacionalistų iš Formozos atskri
dę, lėktuvai numesdavo bombų į Kinijos mies
tus bei apšaudydavo kinų komunistų kariuome
nės telkinius. Atrodė, kad tokia būklė neilgai 
truks ir kad kinų komunistai puls nacionalistų 
valdomas salas. Dėl to nacionalistinės Kinijos 
buvimas atrodė tik laiko klausimas.

Arčiau žemyno esančias salas kinų komu
nistai jau pradėjo pulti. Į Hainamo salą jie 
išlaipdino desantus ir kaip iš Kinijos atėjusios 
žinios skelbė, sutikę ten nedidelį nacionalistų 
kariuomenės pasipriešinimą. Tačiau vėlyvesnės 
žinios iš tenai kitokį vaizdą piešia. Pasirodo, 
Hainamo salon išsikėlęs komunistų desantas, 
7.500 žmonių, visas buvo sunaikintas. Šis lai
mėjimas Formozoje nacionalistų atžymėtas di
delėmis iškilmėmis. Šis atsitikimas rodo, kad 
kinai nacionalistai gerai ginasi ir kad juos salose 
nebus lengva komunistams įveikti.

Iki šiol kinų kare aviaciją turėjo tik nacio
nalistai, bet dabar pradeda rodytis ir kinų ko
munistų lėktuvai. Kaip aiškėja, į Hsučau at
vežta daug rusiškų lėktuvų, kur sovietiniai žen
klai ūždengiami kinų komunistų ženklais. Be to 
Šanchajuje ir kitose vietose rusai perėmė prieš
lėktuvinę gynybą. Tai rodo, kad Maskva į 
kinų karą įsikišo ne tik su medžiagų tiekimu 
ir paskirais kariniais specialistais, bet ir su ka
riuomene. O tokie reiškiniai jau kuria naują 
būklę. Dėl to nacionalistinės Kinijos vyriau
sybė įteikė JTO notą, nurodydama pavojų, 
kuris kyla taikai dėl Rusijos karinių pajėgų 
dalyvavymo kinų komunistų pusėje.

■!
> KOVA DĖL UOSTŲ ITALIJOJE

Iš Amerikos pradėjo plaukti laivai su ginklais 
vakarų Europos valstybėms. Maskva įsakė tų 
kraštų komunistams priešintis ir trukdyti ginklų 
iškrovimą. Įvairių kraštų komunistai ir stengiasi 
tai daryti, kurstydami uostų darbininkų streikus 
ir kviesdami darbininkus neiškrauti laivų su 
ginklais.

Didesnio iš tos pusės pasipriešinimo laukiama 
Italijoje, nes ten komunistų partija yra labai 
didelė ir giliai į Italijos gyvenimą įsismelkusi. 
Italų komunistai visuose kraštuose jau surengė 
mitingus, per kuriuos komunistų agitatoriai 
ragino darbininkus neiškrauti laivų su ginklais.

Tuo tarpu laivai su Amerikos ginklais Italijai 
pąkeliui ir netrukus atplauks. Ar tuomet tik 
neįvyks neramumų uostuose? Tokias gali
mybes neseniai Italijos vyriausybė svarstė ir 
numatė visą eilę priemonių uostuose tvarkai 
palaikyti. Italijos prefektai gavo nurodymus 
kaip turės elgtis, jei uoste kiltų streikas ar kokia 
maišatis ir kokias apsaugos priemones turės 
panaudoti rimčiai palaikyti.

Kaip tik šiuo laiku pirmasis laivas su Ame
rikos ginklais Italijai įplaukė į Neapolio uostą. 
Ta proga mieste policija buvo sustiprinta. Ne
žiūrint komunistų agitacijos ir jų „smogiamųjų 
grupių” atvykimo, jokių nesusipratimų neįvyko. 
Darbininkai tuojau pradėjo laivą iškrauti.

BELGIJOJE VIS VALDŽIOS KRIZĖ
Belgų vyriausybės krizė, kilusi po plebiscito 

dėl karaliaus grįžimo tebesitęsia. Šiuo laiku 
vyriausybę sudaryti mėgina Van Zeeland'as 
katalikų veikėjas. Jis yra ketvirtas asmuo trijų 
savaičių laike, kuris imasi vyriausybės sudarymo 
uždavinio. Didžiausią sunkumą šiam uždavi
niui išspręsti sudaro liberalų laikysena, kurie 
priešinasi besąlyginiam karaliaus grįžimui ir 
reikalauja, kad grįžęs tuoj atsisakytų sosto 
savo sūnaus naudai. Be liberalų paramos ne
galima sudaryti reikalinga parlamente dauguma 
vyriausybės pozicijai paremti.

(Tęsinys 6 puslapy)

Vėliausias laikas prenumeratą pratęsti sekan
čiam ketvirčiui.

Phumiphon’as, Siamo karalius, 22 metų am
žiaus, netrukus vainikuosis savo krašto sosti
nėje, Bangkoke, Siamo karalių vainiku.

KAN. KONČIAUS JUBILIEJUS
Šiais metais sukako 25 metai, kai kan. Dr. 

Juozas B. Končius dalyvauja Amerikos lietuvių 
visuomeniniam darbe. Ta proga susidaręs 
įvairių Amerikos lietuvių visuomenininkų ko
mitetas balandžio 2 d. Naujorke suruošė jubi
liatui pagerbimą.

Kan. J. B. Končius yra Balfo pirmininkas, 
savo veikla ir sumanumu padėjęs lietuvių tremti
niams kančias sumažinti ir rūpinęsis jų apgy
vendinimu geresnėse sąlygose. Dėl to jo vardas 
lietuvių tautos tremties istorijoje bus garbingoje 
vietoje įrašytas. Jubiliejaus proga kan. J. B. 
Končius gavo daugybę nuoširdžių sveikinimų. 
Pasveikino jį ir DBL Sąjungos centro valdybos 
pirm. M. Bajorinas.

NERAMUMAI MALAJUOSE
Būklė Malajuose pablogėjo, — pareiškė IX 

Britanijos kolonijų min. J. Griffiths’as parla
mente prieš Velykas. Teroristų užpuolimų 
skaičius pastaruoju laiku siekia nuo 50 iki 60 
atsitikimų per savaitę. Nematyti galimybių 
greitu laiku būklę pagerinti. Iš tolimesnių jo 
pranešimo aiškėja, kad nuo 1948 m. birželio 
mėn. užmušta ten 1.138 teroristai, bet ir kita 
vertus jie nužudė 323 policininkus, 154 ka
reivius ir 803 civilius žmones. Paskutiniuoju 
metu vyriausybė ėmėsi priemonių kraštui rimtį 
grąžinti. Policininkų skaičius padidintas iki 
70.000, o kariuomenės iki 20.000. Pasiųsta ir 
lėktuvų.

Manoma, kad Malajuose veikia apie 4.000 
banditų, kurie puldinėja partizaniniu būdu ir 
pajutę pavojų traukiasi į džiungles ir ten sle
piasi.

PROTESTAS PRIEŠ SOVIETU 
MISIJŲ VEIKLĄ

Tuebingeno ir apylinkės visų tautų tremtiniai 
įteikė Prancūzijos užsienio reikalų minsteriui 
protestą dėl Sovietų repatriacinių misijų veiklos. 
Proteste nurodoma, kad Prancūzų zonoje, Vo
kietijoje, nevaržoma Sovietinių repatriacinių mi
sijų propaganda, tuo tarpu IRO tremtiniam 
draudžia bet kokią prieš sovietinę propagandą, 
kad IRO tremtiniams skirtais pinigais apmoka 
Sovietų karininkų patalpas, kad Sovietų ka
rininkams duota teisė lankyti DP butus, kad 
minėtos repatriacinės misijos varo propagandą 
prieš IRO ir naudoja prieš tremtinius grąsinimo, 
demoralizacijos ir psichologinio spaudimo prie
mones.

ORGANIZUOJASI LIETUVIAI 
PROFESORIAI

Neseniai Čikagoje įvyko lietuvių profesorių 
susirinkimas. Po pasitarimo nutarta įsteigti 
lietuvių profesorių draugiją. Valdybon išrinkta: 
A. Gylys — pirmih., K. Žalkauskas — vice- 
pirm., G. Galva — kultūros ir informacijos 
reikalams, P. Jonikas — sekr., A. Balionas — 
iždin. Dr-jos adresas: 1836 S. 49 Court, Cicero, 
ILL.

Amerikos dantistai liovėsi naudoti metalą 
dantims plombuoti. Pasirodo, kad iš plastiki
nės medžiagos plombos yra geresnės už meta
lines.

1



1 ____________________________________ ____ _____________________ " BRITANIJOS

KAŽIN. AR VERTA JAUDINTIS
„Brit. Liet.” 13/138 nr. p. M. N. straipsny- Treigiu.- •- Metrikacijos biurasužrašo. sąvc£ knygų 

je „Liudininkai mes esam” labai aistringai ir skiltyse — Mrs’?' Treigys>Xį-Ir baigta) \\Naujai 
karštai iškėlė vieną mūsų emigracinio gyve- sudaromieji policijoj, ir maistinimo įstaigoj, do
mino aspektą — lietuviškų pavardžių klausimą, kumentai skamba — Mrs.. Treigys,

Tenka didžiai įvertinti taurias straipsnio auto- Protestuokim,: šaukim, sakykim: ne, ji turi 
riaus intencijas ir jo užsidegimą, dalyką dėstant, būti Treigienė. Nagi, mums mandagiai atsakys? 
Vargų ar atsiras kuris sąmoningas lietuvis, sorry, mūsų šalyje vyro ir. žmonos vienodos pan 
nesutinkąs pilnai su straipsnio iškaltu princi- vardės — žmonos'pūgai vyfOv •’<
piniu dėsniu — mūsų lietuviškos pavardės, Tai dabar smerkim Mrs. Treigys. (lietuviškai 
svetimuose kraštuose gyvenant, neturi būti žu- visvien Treigienę), kad ji nusikalto tautiniams 
domos, atsieit, anglinamos ar kitaip darkomos, reikalams.
Yra betgi minėtame straipsnyje kai kurie iš- Prieš karą, po’ užsienį keliavusiems mūsų

TUVIS“_________________________________________ 1950^m, balandžio 14 d.

PAVOJINGOS NUOTAIKOS.
. , t ** '■•’i. . ' ‘ ' *• «;v*

Daug kartų > šio’ laikraščio skiltyse tekdavo Mr. Shinwell (Krašto-Ą Ginimo ^Mjništeris) 
pasisakyti /„šalto karo”, „Maršalo Plano”- atsako: „Aš galiu užtikrinti jus ir kitus, itarla- 
„Atlanto pakto”, „Amžinos taikos” ir kt. rei- Tnento narius, kad reikalas, kurį mes prieš akis 
kalais; nurodant, kad karas visgi neišvengiamas, tarime, galutiname rezultate, yra karais’’. Į 
kad'.-paktai bei planai yra priemonės tikslai- Manau, kad prie šitos ištraukėlės iš Pąrla- 
kiniems negalavimams spręsti, kad juo toliau mentO . debatų komentarų nereikia. Pridursiu 
neišyengiamp karo laikas bus nustumiamas, juo tik tięlę, kad čia turėta minty- karą ,ąu . Rusija, 
karas, bus baisesnis Europos kultūrai, kurią taip?Dabar dar pacituosiu štraipsųi^jkliriš buyo 
norima gelbėti ir pagaliau viskas gali baigtis anglų spaudoje pereitą savaitę. Atkreipiu dė- 
chaosu. mesį į tai, kad jį parašė Parlamento narys, atseit,

„Britanijos Lietuvis” atstovavo tokią nuo- ne taip sau žmogelis iš gatvės. Straipsnio auto- 
monę nuo pat pradžios t.y. dviejų ir pusės metų rius — Christopher Hollis, M.P. - • ■

vedžiojimai bei samprotavimai, su kuriais, bent 
kiekdėl manęs, aš sutikti negalėčiau. Todėl 
ryžausi diskusine prasme atsiliepti, turėdamas 
galvoje ir paties klausimo įdomumą ir tai, kad 
daiktiškos diskusijos pagyvina ir įdomesnes 
padaro spaudos skiltis.

Pradėti nėra lengva, juoba, kad paminėtas 
straięšnis nėra diskusinio, bet veikiau įsako
mojo/; pamokomojo pobūdžio. Padėties ne- 
lengyina ir toji aplinkybė, kad tame straipsnyje 
pasitaiko (teatleidžia man autorius šį konsta- 
taviihą --4- bet taip ištikrųjų yra) ir demagoginių 
momentų, o tarpais dideli ir išties šventi mums 
dalykai vienoj plotmėj sugretinami, su paly
ginti menkniekiais. Tačiau bandysiu.

Pirmiausia, tad, turiu pareikšti, jog drauge 
su trynėto straipsnio autorium esu griežtas prie- 
šas^avardžių darkymo ar keitimo.

Išgalėčiau betgi sutikti su tvirtinimu, esą, 
lieftiviškoji pavardė yra kažkas nepaprastas 
propagandinis veiksnys svetimųjų, ypač anglo
saksų tarpe. Pažiūrėkim į šį klausimą realiai. 
Tikrovėje anglui ar amerikiečiui svetimšalio 
pavardė nieko nesako. Mielai galėčiau lažintis, 
jog iš pripuolamai parinktų dešimties inteli
gentiškų anglų nė vienas neatskirs svetimšalių 
pavardžių ir nesugebės jų suskirstyti tautybėmis.

Apspręsdami propagandinių priemonių vertę 
bei sugestyvųjį veiksmingumą, nesimeskim, ver
čiau/ į nerealius kraštutinumus. Pavardės klau
simo -tų. priemonių eilėje tektų ieškoti pačiame 
gale.

• Straipsnio autoriaus pateiktas J. Gielgudo 
(ne Gielgaudo) pavyzdys nėra įtikinamas ir 
negriauna fakto, kad bent anglo-saksams sve
timšalio pavardė bemaž nieko nesako. Štai, 
kaip .yra su Gelgudu. Visų pirma, jis figūruoja 
su-jau sudarkyta, lenkiškai nukirpta pavarde — 
Gielgud.. Jeigu minimo straipsnio autorius 
mano, kad Gelgudas savo pasisakymu padarė 
didelę- reklamą lietuviams ir stambų propa-

tautiečiams, jų tarpe ir diplomatams, plačiai 
žinoma, su kokiais kartais nemalonumais tikda
vo susidurti dėl vyro ir žmonos skirtingo, lietu
viškojo žymėjimo užsienio p'asuose. Dažnai 
pasitaikydavo viešbučiuose, kad vyro Jurginio 
ir žmonos Jurginienės nieku gyvu nepriimdavo 
viename kambaryje apsistoti. Tekdavo šauktis 
atstovybės pagalbos, kad paliudytų, o kur jos 
nebuvo, tekdavo samdytis du kambarius ir 
mokėti pusantro tiek.

Tikrai, labai gaila, kad Nepriklausomoj Lie
tuvoj į užsienį važiuoti dokumentuose vyro 
ir žmonos pavardės, paprasto ■ patogumo dėliai, 
nebuvo vienodai įrašomos.

Kitos tautos tą klausimą yra ■ išsprendusios 
seniai, be jokio skausmo, šauksmo ir be žalos 
savo tautiniam prestižui, nors jų kalbų ypa
tybės irgi reikalauja šioje srityje panašių formų 
kaip ir mūsų kalba.

Pav.: caristinės Rusijos užsienio pasuose ne
būdavo rašoma comtess Volkonskaja, kaip 
reikalauja rusų kalba, bet: comtess Volkonskij 
ar Volkonsky. Lenkai irgi seniai tą dalyką 
sutvarkė, net savo vidaus dokumentuose at
mesdami moteriškąsias galūnes 6wna, owa ir 
pakeisdami jas paprastu vyrišku icz. Pav.: 
pani Pawtowicz, panna Jankiewicz.

Čekai irgi panašiai susitvarkė.
Grubiai tariant, iškišus nosį iš savo para

pijos į platesnį pasaulį, bendraujant su kitomis 
tautomis, nėra įmanoma ir naudinga visuomet 
ir visur kaišioti savo siaurai parapijinius rei
kalus, jeigu tai nėra principiniai ir reikšmingi 
dalykai, bet paprastos formalinės smulkmenos.

Šis dalykas neturi nieko bendro nei su tautine 
garbe, nei su lietuviškumu, nei, šiuo metu, su 
propaganda bei kenčiančios tautos vargų gar
sinimu. Tai tėra formali smulkmena, kurią, 
mano galva, reiktų spręsti praktiškai, o ne emo
cionaliai ir romantiškai.

Gyvendami ar lankydamiesi svetimame krašte,

bėgy.
^Šiandien norėčiau pasisakyti teis pačiais klau

simais ne tiek pats, kiek leisti pasisakyti kitiems.
Štai vieno „Daily1 Telegraph” numerio an

traštė.
„Pasipriešinimas komunizmui Korėjoj, Indo- 

Kinijoj ir Burmoje yra jau „karšto karo” rei
kalas.

Amerika prisibijo komunizmo išsiplėtimo visoj 
Azijoj.

Burmoj beviltiška būkle; Siamas pavojuje”.
Tokios ir panašios antraštės šių dienų už

sienių spaudoj jau ne retenybe. „Karštas karas” 
jau prasidėjo Malajuose ir Indo-Kinijoj.

Kodėl staiga jis pasidarė „karštas”? Todėl, 
kad Prancūzija, o visų pirma Anglija jau tiesio
giniai kariauja su komunizmu; jų kareiviai jau 
miršta kare. Taigi karas (kolonialinis) Anglijai 
ir Prancūzijai jau prasidėjo. Jo galutinas rezul
tatas dar labai neaiškus ir netikras. Paskutinę 
savaitę Anglijos Parlamentas tapo užalarmuotas: 
karas Malajuos, nežiūrint didelių dviejų metų 
pastangų, anglams nesiseka! Kai kurių atstovų 
buvo pareikalauta karą Malajuose pripažinti 
pirmaujančios svarbos, Didž. Britų Imperijos 
reikalu. Toliau.

Niekuomet iki šiol nebuvo užgaišta tiek daug 
laiko Anglijos Parlamente, svarstant krašto 
ginimo reikalus, kaip dabar. Churchįllio ta 
proga pasakyta kalba Amerikos spaudoje jos 
svarbos požvilgiu buvo sugretinta su jo kal
bomis, pasakytomis 1939/45 karo metų. Bet 
štai maža ištraukėlė iš Parlamento debatų krašto 
ginimo klausimu.

Mr. R. Davies (socialistas) „Pono Ministerio 
padarytas pareiškimas savo turinių ir . forma 
labai primena pasiruošimą sekančiam karui”.

Štai ką jis rašo:
„Aš nemanau, kad šią vasarą kiltų karas, 

t.y. pasaulinis karas. (Aišku savaime bus visa 
eilė kovų ir net gal labai kraštų kovų vienoj 
ar kitoj pasaulio daly). Bet aš manau,, kad šios 
vasaros bėgy . bus padaryta visa . eilė. svarbių 
sprendimų, kurie už poros metų padarys karą, 
neišvengiamu. ....... z

Ši vasara tai bus mūsų paskutinė proga. Laisva
sis. pasaulis šiandien yra lygiai toj pačioj būklęj, 
kaip buvo Hitleriui prijungiant Rheino (Saarp) 
kraštą.- Už dviejų , metų pavojus bus aiškus 
kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai, bet ta da 
bus jau per vėlu”.

Taip prasideda šis jo straipsnis su tolesniais 
-išvedžiojimais. Čia irgi komentarų nereikia..

Ką daro Amerika?
Į Amerika skubiai siunčia ginklus į visas pa
saulio dalis, konsoliduoja savo užsienio politiką, 
kviesdama jąi vadovauti opoziciją; krašte aliar
muoja tautą būti parengty bet kuriam ginkluo
tam užpuolimui atremti kiekvienu dienos ir 
•nakties metu.

Štai kokios nuotaikos pradeda _ryyrauti, 1 
• Kokia išvada -iš to viso reikėtų pasidaryti 
•mums, lietuviams ? /

Būkime parengty.
Būkime vieningi, solidarūs lietuviška dvasia 

ir kūnu, remkime kiekvieną lietuvišką reikalą, 
.darbą, kur tik jaučiame, kad jis gali būti nau
dingas Lietuvos ir mūsų , pačių išvadavimui. 
Būdami parengty, būkime rimti, ramūs, nesi- 
nervuokime ir nesiblaškykime.. -- .. .

■ Būkime nuolatinėj parengty ir tuo atveju, 
jeigu: parengties laikas ir užtruktų-kiek ilgiau j 
To reikalauja iš mūs Lietuva, Tėvynė mūsų.

St. Kuzminskas

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS TRAGEDIJA
gąndinį žygį, tai jis tai padarė vien dėlto, kad 
jis didelis artistas ir kad jis pasakė, jog jo pa
vardė esanti lietuviška. Šiaip jis drąsiai galėtų 
įkopti į-,, tribūną Hyde Parke ir šaukti savo su
lenkintą pavardę — Gielgud! Gielgud! ir nė 
vienas iš tūkstančių praeivių anglų nė neįspėtų, 
kad šaukia lietuvis.
« Ne pro šalį, gal, bus šioje vietoje pažymėti, 
kad’ žymus anglų scenos artistas John Gelgud 
yrą ainis generolo Gielgudo, 1831 m. lenkų 
kariuomenės korpo, vėliau visos sukilėlių ka
riuomenės Lietuvoj vado. Generolas Gielgudas 
(Gielgud) buvo „mickevičiško” tipo lietuvis, 
atseit’ „gente Lithuanus, natione Palonus”. Ši 
Sąvoka visiškai netinka šiandienykščio lietuvio 
tautine prasme supratimui. Atrodo, kad bent 
Smulkesniuose, ne pagrindinės reikšmės daly
kuose, kaži, ar verta vaikytis lietuviškumo ten, 
kur jis problematiškas arba pasireiškia tik sa
votiška forma.
■’ Kad John Gelgud pasisakė, jog jo pranokėjai 
kilę iš Lietuvos ir jo pavardė esanti lietuviška, — 
mums, lietuviams, labai malonu. Bet ir tiek. 
Daugiau nieko. Prie Lietuvos atvadavimo tas 
faiktas nė kiek neprisidės ir mūsų tautos kančių 
nė per plauką nesumažins. Būkime realūs.

Straipsnio autorius sako: „Kad naujieji 
tremtiniai vyrai savo pavardes kaitaliotų Lietu
vos nenaudai, dar negirdėti...”
- Vadinusi, viso, ilgo straipsnio pagrindinė 

esmė tėra mūsų moteriškų pavardžių klausimas.
. Žiūrėkim, kas šiame bare darosi. Pirmiausia, 

turėčiau pasakyti, jog man neteko girdėti nei 
susidurti su reiškiniu, kad mūsų moterys (iš 
tremties tarpo — ne senos emigracijos) lietu
viškos visuomenės bendravime pravardžiuotųsi 
panelėmis Statkus ar poniomis Grigolaitis.
,. Reikalas tad, atrodo, kitas. Mūsų mielos 
Paliukytės, Andriulytės, Šemetienės ar Gausie
nės anglų įstaigų išduodamuose dokumentuose 
virsta: miss Paliukis, Andriulis, mrs. Šemetas 
ar mrs. Gaušas ir... gerb. M. N. nuomone, 
Įętepka sąvo lietuviškumo. Baisu, ar tik ne

mes negalime to krašto šeimininkus versti tai- 
.; kintis prieš visame pasaulyje priimtas normas 
prie mūsų kalbos reikalavimų arba tradicijų. 
Ir kaip tai praktiškai padaryti? Inteligentiškam 

-žmogui gali šiaip taip išaiškinti, kad čia mūsų 
: kalbos ypatybė. Bet įtikinkit viešbučio portjė 
arba metrikacijos biuro valdininkėlį, kuris žino 
savo „regulations”. O tos sako, jog žmonos 
ir vyro yra vienokios pavardės."

Pagaliau tokie įtikinėjimai, ginčai ir pan. 
vargu, ar atneštų naudos mūsų geram vardui 

i ir gerą , prasme išgarsintų lietuvius bei mūsų 
bylą, , r’M

Brautis į svetimo krašto tvarką su savo spe
cifiniais reikalavimais nėra, pagaliau, ir kultū
ringa. Atgimusioj Nepriklausomoj Lietuvoj 
mes (drąsiai galėsime, pav: Mrs. Chu/chillmž- 
registruoti — ponia Čerčilienė. Jei paklaustų —■ 
pasakytume: to reikalauja mūsų kalbos ypa
tybė ir toks mūsų paprotys.

Jaudintis dėl to, kad mūsų moterų angliš
kuose dokumentuose ’įrtišomosvyrišk'os pavardės 
forma, o ne įprastinė mums ■— dietuviškay tikrai 
nevertėtų. <

Visų .pirma — tautybės atpažinimo atžvilgiu 
tai anglui- ar. amerikiečiui visvien. Kol jam 
nepasakysi ir dar pora kartų nepakartosi, jis 
viesvien nežinos. Praktiški sumetimai gi čia 
daug sveria. Dėl jų paisymo, lietuvaitės, kad 
ir su nukirpta angliškuose dokumentuose pa
varde, neištautės. Nebent dėl ko kito. Trečia-—- 
formalių smulkmenų neverta; gal, kelti į prob
lemų aukštybes.

Keldami smulkmenas į problemų aukštybes, 
mes patys save susmulkinant.

Mes esame sena, turinti garbingą istorinę 
praeitį ir tradiciją tauta, turime ne mažą-liaudies 
kultūros lobyną ir iš to viso galime ir priva
lome semtis pakankamai turtų ir savo vardui 
kelti svetimųjų tarpe ir kenčiančios tautos var
gams garsinti.

O menkniekiai tepalieka menkniekiais. Miss 
Paliukis ar Andriulis, Mrs. Šemetas ar Gaušas,

Lietuviškoji šeima mūsų tautos didžiajai tra
gedijai atidavė ir atiduoda didžiausią kraujo duo
klę. Per 1941 m. birželio 15 d. deportaciją, 
daug geriausių šeimų buvo sunaikinta. Išvežta 
žmona, vyras, tėvas, motina ar atvirkščiai. 
1944 m. per karo vėsulą lietuviškąją šeimą vėl 
palietė baisios nelaimės. Daug šeimų išskyrė 
karo maišatis. Vieni liko bolševikijoj, kiti pa
teko į vakarus. 1948 m. aukščiausioji bolševikų 
valdžia, pasityčiodama iš tų didžių lietuviškos 
šeimos nelaimių, išleido įstatymą, kuriuo į va-

; pirštų. Vienoki ir kitokį sumetimai veikia kur
kti žūstančiai tautai brangiausią vertybę — žmo
gų. Svarbu, kad poravimosi biznis eina. Ne- 

! maža lietuviškų šeimų, gyvendamos pakenčia
mose sąlygose, kaip sakoma, apsinaminusios, 
neturi nei vieno kūdikio ir negalvoja turėti. 
Pasiteisinama sąlygų nebuvimu.

virsta tikrosiomis anglėmis.
Pabandykime šaltai, realioje, bet ne emoci

nėje plotmėje šį klausimą pasvarstyti. Ar taip

kartis ,patękę. vyęaį .ąę.,žfnonos, buvo. vieni nuo 
kitų atskirti. Likusios antrosios pusės bolševi
kijoj buvo verčiamos kurti naujas šeimas su 
atvežtais burliokais ir burliokėmis. Dangaus 
palaima dar buvo neapleidusi tų asmenų, ku
riems pasišekė sttsirasti lietuviškus partnerius, 
ir su jais vestis. Tai yra faktai, kuriuos patvir
tina iš okupuotos Lietuvos gauti laiškai: „Tvar
kykis kaip išmanai, aš esu vedus ar vedęs”. ■.

Apie šiuos, palyginimo neturinčius bolševikų 
žiaurumus naikinant lietuvišką šeimą, rašė va
karų pasaulio spauda.

Rusinimas sovietinėje Lietuvoj vyksta smar
kiausiu tempu.

Tautos kamiene — namie, lietuviškai šeimai 
suduotas mirtinas smūgis. Išeivijoj — D.P. sto
vyklose, kolektyvinis gyvenimas lietuviškos šei
mos sielą ir veidą biauriai sužalojo. Ir šian
dien tebežaloja ją visokiuose hosteliuose ir hos- 
tėliukuose. Jaunimas, kuris augo kolektyvinio 
gyvenimo sąlygose, • nesubrendęs paseno. Šei
mos kūrimui mažai tinkamas.

Ne vieną geriausią Lietuvoj šeimą, išeivijoj, 
kaip vėžio liga graužia daugpatystė ar 
daugvyrystė. Žodžiai, kad šeima yra tautos 
ir valstybės pagrindas, išeivijoj lyg pamiršti. 
Kad šeima yra tėvynės atvaizdas, Lietuva 
miniatiūroje, mažai kas galvoja. Visokių 
skonių ir spalvų mišrainės tebeverda
mos. Nebaigiama garbingai ryšiai su viena pu
se, jau daromi tokie ryšiai su kita. Vedybiniai

Šeimos idealus ir paskirtį pakeitė namai, 
šuninių uodegų paltai, visokiais išraižymais 
skrybėlės, futbolo pūliai, baliai. Kinuose >ir 
karčiamose jau kai kurie pensijas išsitarnavo.

Vyrai skundžiasi trūksta lietuvių moterų. 
Tiesa, jų trūksta, bet ir moterys skundžiasi nesą 
vyrų vedyboms. „Kokie čia esą vyrai, ašaros, 
bet ne vyrai, yra vyrų, ir nėra vyrų”. Iš Vokie? 
tijos moterys, negalinčios dėl vienokių ar kito
kių priežasčių emigruoti rašo: „paimkit mus iš 
čia”. Ar grimstantieji į visokių rusių; indusių, 
austrių, vokietkų, airių glėbius girdi tai? Dau
gelis mūsų'vyrų nėra „verti” esamų išeivijoj mo
terų, o moterys vyrų. Dėl to tas trūkumas dar 
didesnis darosi, bet tautos gyvybei palaikyti rei
kėtų „nužeminti” savąjį „aš”. Turėtų būti 
pilkiausia, eilinė moteris geriausia už’ geriausias 
svetimtautes. Tik apsidairykim, susimąstykim, 
kuriems jau būtinas reikalas vesti.

Lietuviškos šeimos nelaimėmis i labai ‘ mažai 
kalbama, rašoma. Visi ieško pigaus populia
rumo. Nenori užgauti šeimų mišrainių meiste
rius, vengia asmeniškų priešų įsigyti. Mažai 
kam plaukas dėl to pajuda. Mažai’kas’jaučia 
atsakomybę prieš Dievą, prieš žmones, 
prieš žūstančią tautą. Lietuviškos šeimos 
išeivijoj sielvartas ir skausmas kasdien: didėja. 
Kalbama nesąmonės, kad lietuvis katalikas; 
gyvendamas Anglijoj, vedęs anglę moterį, pa
trauks jas savo pusėn, padarys ją lietuve, arba 
lietuvaitė, ištekėjus už anglo’ Anglijoj pavers jį 
lietuviu. Jei- jau galima taip galvoti, tai tik ne 
apie čiabuvius, kurie skiriasi nuo mūsų ir mes 
nuo jų, kaip vanduo nuo ugnies.-

Jei jau visai negalima būtų išvengti šeimų
duos Dievas, grįš Lietuvon ir vėl lietuviškuose 
dokumentuose virs Paliukonytėmis ir Andriuly- 
tėmis (nebent ligi to laiko ištekės), Šemetienėmis

Viešnių ir žentų iki vartų skaičius didėja. Ta
čiau gimimams suskaičiuoti užtektų rankos

mišrainės, tai mums arčiausia būtų, latvės, estės, 
rusės, vokietės, tik kad jos būtų nors tos pačios 
tikybos — katalikės. Vyrai, vesdami tokias mo-

jąųtai baisu? Ar tikrai nusikalstama Lietuvai, 
lietuvių tautai, kovai dėl Lietuvos laisvės, kaip 
suponuoja gerb. straipsnio autorius.

Kiek dėl mano nuomonės, manyčiau, kad 
tai jau baisu nėra. Reiktų, gal, į dalyką žiū
rėti praktiškai. O taipgi, gal, sprendžiant tam 
tikrus klausimus, bandyti nusikratyti, gerokai 
mus visus bemaž, deja, varginančiu parapijiniu 
akiračiu ir apsidairyti plačiau.
, Praktiškoji šio klausimo pusė yra, leiskim,

ir Gaušienėmis. Nešaudykim žvirblių iš pa
trankų. Žiūrėkime kiek turime apleistų ir ne
naudojamų dirvonų ir propagandiniame ir lie
tuvybės išlaikymo bare.

Kiek dėl gerb. straipsnio autoriaus pacituoto 
literal, kritiko B. Babrausko pasisakymo —- jo 
nuomonė yra tiek pat gerbiama, kaip ir kiekvie
no kito. Autoriteto vaidmenį čia jam suteikti 
netenka, nors ir kalbininku jį tituluojant. Mat, 
šiuo klausimu ir su rimčiausiais kalbininkais

tokia: lietuvaitė tuokiasi su lietuviu čia, Anglijoj 
ar Amerikoj. Leiskim — Kunkulevičiūtė su

ginčytis netektų. Kalbininkai butų teisūs, kiek 
tai liestų klausimą apie lietuvių kalbos reika-

lavimus. B. Babrausko pasisakymas yra visai 
ne kalbininkiško, o esminio pobūdžio.

Šiuo savo rašinėliu, aišku, nė kiek neturiu 
tikslo eiti 4 koliziją su kalbos statomais reika
lavimais. Sutikdamas su mintimi, .'kad nieko 
blogo nėra, jei angliškuose dokumentuose mūsų 
moteriškosios pavardės žymimos pagal anglų 
formalius reikalavimus' toli gražu nesakau, kad 
tarpusavio santykiuose mes- galėtume: sutikti
su mūšų kalbos ir tradicijos šioje srityje nepai
symu. T ’ . ; Ą* Vanagas

teris turėtų prieš vedybas išsiaiškinti, susitarti’, 
kad jos pasiduos visiškai lietuvio vyro'‘globai, 
šeimoj vartos lietuvių kalbą, vaikai bus' auklė
jami lietuviškoj dvasioj, katalikais. Gelbėkim 
kas dar galima išgelbėti. Gelbėkim'’kaiį>' mo
kam, kaip galim.

Tačiau neperšant vulgariai suprantamos ra
sizmo teorijos, mišrių šeimų kūrėjams, šiuo mūsų 
tautos skausmingu metu, nedaug simpatijos lie
tuviška širdis turi. Tautos savisaugos instin-
ktas diktuoja mišrių šeimų, kiek tik galima.
vengti. Z. Silsdenaitis
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l OKUPUOTOJE LIETUVOJE
BAIGIA ŽEMĖS OKI SUGRIAUTI

Lietuvos žemės ūkio griovikas, rusas Ma- 
mojev’as, Maskvos berno M. Gedvilo pava
duotojas' pranešė, kad jau esą sukolektyvinta 
65 % visų Lietuvos ūkių ir sudaryta 6.155 kol
chozai. Joniškio, Rietavo, Pasvalio ir Šiaulių 
apskr. jau esą sukolektyvinta 90% ūkių.
.• įįTiesa’v (dabar- vadinasi — Lietuvos komu
nistų partijos -ir rusų okupuotosios Lietuvos 
tarybos ir-; ministrų tarybos organas) pateikė 
kiek daugiau duomenų apie Lietuvos žemės 
ūkio griovybą ir vergoviečių kolchozais vadinamų 
steigimą;’- Esą, Lietuvos kolchozinimas vykstąs 
pagal visus komunistų partijos planus. 1948 m. 
į;kolchozus buvo sujungta 15.160 šeimų, 1949 m. 
vidury —- 1-28.368, o tų pat metų gale — 229.390 
šeimų. Šiuo laiku į kolchozus suvarytųjų skaičius, 
pagal šeimas, - išaugęs į 239.369. Tai sudarą 
jau -65 %t visų .Lietuvos ūkių. Pateikęs tuos 
duomenis laikraštis ragina (o ką ragina — ne- 
paminėjo) dar energingiau kovoti „prieš buržua
zinės buožijos liekanas”.

LIETUVOJE KOLCHOZAI STEIGIAMI 
RUSIŠKU PAVYZDŽIU

Lietuvoje' kolchozai steigiami rusišku pa
vyzdžiu. Kaip gali atrodyti šitie vergų lizdai, 
bus aišku dirstelėjus į rusiškąjį kolchozą..

Rusijoje kolchozus sudaro dideli kaimai apie 
500—1.500 gyventojų. Gyventojams leidžiama 
turėti mažą žemės sklypelį maždaug 30—40 kv. 
metrų, kurioje jis sodina daržoves ar kt. Kiek
vienas kolchozininkas turi teisę turėti karvę 
ir kelias vištas, tai ir viskas. Visa kolchozų 
žemė, kūrioš būna iki 500 ha, yra bendra kol
chozų nuosavybė. Ją administruoja kolchozų 
vadovybė, kurią sudaro: kolchozo pirmininkas, 
šekretbriiis, politinis vadovas ir apie 10—15 
įvairių kolchozo tarnautojų, pvz. daržų vedėjas, 
gyvulių šėrikas, matuotojas, įvairių sričių prie
vaizdos, buhalteriai ir kt.

Viši gyventojai yra kolchozo darbininkai, 
kurie nuo 15 m. amžiaus, jeigu neina į mokyklą, 
turi dirbti kolchoze. Visas darbas kolchozuose 
yra grupuojamas darbo dienomis. Pvz. išarti 
dviem arkliais vieną ha žemės yra nustatyta 
viena darbo diena. Tai reiškia, kad gali dirbti 
ir tris, keturias dienas, bet įskaitoma tik viena 
darbb diena. Praktiškai šeima iš keturių as
menų, įtemptai. dirbdama, visus metus gali 
išdirbti 320 darbo dienų. Pagal šitas darbo 
dienas mokamas atlyginimas natūra ir pinigais.

Natūra gauto atlyginimo užtenka vienam 
pusmečiui pragyventi, o su pinigais būna šito
kios istorijos: paskyrus kiek kam priklauso 
pinigų, komisaras veda propagandą, kad kol- 
chozininkai pirktų valstybinius paskolos lakštus. 
Šitie paskolos lakštai yra maždaug tokie, kaip 
kitur, tik skirtumas tas, kad užsienyje užmo
kėję1 už paskolos lakštus, gali ne tik savo pinigus 
gauti atgal, bet dar ir nuošimčius. O Sov. Są
jungoje savo pinigų atgal niekuomet negauna. 
T ad kolchozininkarris dažnai neužtenka per 
metus uždirbtų pinigų paskolos lakštams iš
pirkti. Tai įvyksta šitaip: politinis kolchozo 
komisaras sušaukia visus kolchozininkus ir pa
siūlo, kad, pvz., šiais metais kiekvienas nupirktų 
paskolos lakštų už 500 rublių ir paklausia: 

„Kas prieš, tegu pakelia ranką!” Žinoma, ran
kos niekas nekelia, nes tokiais atvejais būna 
privažiavę daugiau komisarų ir NKVD. Visi 
tyli. Tada komisaras paploja, jam pritaria pri
važiavę svečiai, pritaria kolchozo viršininkas, 
ir kolchozininkai nieko negauna už visų metų 
darbą. O reikalų juk yra visokių ir pinigai jiems 
labai reikalingi.

Visa tai, kas lieka nuo to, ką išdalinama kol- 
chozininkams, metų pabaigoje išgabenama į 
valstybinius sandėlius. Ta proga, kai gabe
namas derlius, rengiamos iškilmės. Sukviečia
mi muzikantai, duodama ūkininkams šiek tiek 
degtinės, ant kiekvieno sunkvežimio ar vežimo 
prikabinama raudona vėliava ir su dainom 
apie tarybinius didvyrius „savanoriškai” iš
gabenamas kolchozininkų visų metų kruvino 
prakaito darbo vaisius.

IR VĖL PYLIAVOS
Pernai bolševikinė Lietuvos spauda ilgai 

gyrėsi, apie puikų derlių, didelius kolchozininkų 
laimėjimus, skelbė „raudonųjų gurguolių” pa
veikslus su grūdais prie sandėlių, rašė, kiek daug 
grūdų išdalinta kolchozininkams už darbą ir 
kaip jie jaučiasi laimingi. Suvežti grūdai iš
dardėjo į „plačiąją tėvynę”, bet kai atėjo pava
saris, tai pasirodė, kad kalchozuose sėklų nėra. 
Viską atidavė, o sėklai nepasiliko. O kada 
taip, tai juk visi „sėjos” planai po paibeliais 
eina. Dabar bolševikinė spauda užkūrė karš
čiausią agitaciją už naujas pyliavas į „sėklų 
fondą”. Reikalauja iš kolchozininkų naujų 
pyliavų. Ką jie duos, kad ir savo maistui mažai 
turi. Ką veiks prievartaujami, duoda. Bet ir 
vėl negerai, esą grūdai sėklai netinka. Reika
lauja geresnių, o jei ne, tai visokiom bausmėm 
grasina, kurios reiškia ne ką kita, kaip galą 
kolchozininkams.

„Tiesa” skundžiasi, kad apskritys „sėklų 
pyliavos planą” blogai vykdo: Ukmergės apskr. 
supylusi tik 2%, ne geriau esą kitose apskrityse.

PRIDIRBO DAUG APSKRIČIŲ
Rusų okupuotoji Lietuva suskirstyta mažesnė

mis apskritimis, kad daugiau būtų administraci
jos centrų ir progų didesnį skaičių rusų į kraštą 
infiltruoti. Kaip aiškėja, šiuo laiku yra 41 ap
skritis. Būtent: Alytaus, Anykščių (nauja), 
Biržų, Joniškėlio (nauja), Jurbarko (nauja), 
Kaišiadorių (buvo Trakų), Kalvarijos (nauja), 
Kauno, Kėdainių, Kelmės (nauja), Klaipėdos, 
Kretingos, Kupiškio (nauja), Kuršėnų (nauja), 
Lazdijų (buvo Seinų), Marijampolės, Mažeikių, 
Pagėgių, Panevėžio, Pasvalio (nauja), Plungės 
(nauja), Prienų (nauja), Radviliškio (nauja), 
Raseinių, Rietavo (nauja), Rokiškio, Šakių, 
Šiaulių, Šilutės, Širvintų (nauja), Švenčionių,- 
Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, 
Varėnos (nauja), Vilkaviškio, Vilkijos (nauja), 
Vilniaus, Zarasų.

KOLCHOZINE KATORGA
Amerikos lietuvių komunistų laikraštis „Vil

nis” įsidėjo J. Šmigelskio iš Lietuvos laišką. 
Jis rašo:

„Gyvename jau naujame kolūkyje „Šviesa”. 
Iš pradžių labai daug darbo ir nesklandumų... 

sunkūs laikai nukamavo, pirm laiko jau pase
nau... Manėme, kad dukros užaugs, išsimok
slins, tai mums senatvėje bus langviau gyventi, 
bet kol gyvename vis norisi saviems vaikams 
padėti”.

„Mūsų gyvenimas buvo nepastovus: iš kaimo 
ėjome j vienkiemius, dabar iš vienkiemių į ko
lektyvą, o čia visai kitokia tvarka... senatvėje 
daug galvosūkio turiu...”

Tai jums ir darbo žmonių senatvės aprūpi
nimas...

BAISIAI NAIKINAMI LIETUVOS MIŠKAI
Rusai visą laiką kerta Lietuvos miškus. Miško 

medžiagą jie, daugiausia, naudoja įvairiems 
kariniams įstiprinimams ir ne mažai jos išveža 
į Rusiją. Iš Lietuvos kilusiomis žiniomis, Maskva 
įsakiusi dar daugiau kirsti Lietuvos miškus. 
Jei nepriklausomos Lietuvos laikais, kada miš
kai buvo taupomi, nedaug miškų buvo, kas iš 
jų liks po tokio okupantų šeimininkavimo — 
nesunku susidaryti nuomonę.

Būdingas buvo „Tiesoje” pranešimas, kad 
Kretingos miškų pramonės ūkio įstaiga likvi
duojama. Dėl ko? Nesunku atspėti, nes iškir
tus visus apylinkės miškus, tokia įstaiga jau 
nebereikalinga.

KANKINA IR TYČIOJASI •
Varėnos apylinkės žmonės, suvaryti mišką 

kirsti, rusų buvo taip prievartaujami dirbti, kad 
mišką iškirto anksčiau „užplanuoto” laiko. 
Už tai jie gavo „pereinamąją raudoną vėliavą”. 
Išvyniojus ją pasirodė, kad yra išblukusi ir su 
keletą skylių, tarsi būtų iš Ispanijos atvežta ir 
ne vieno jaučio ragus mačiusi.

Zarasų apskrities komiteto pirm, burliokas 
Vitukinas tais pačiais sumetimais išvarė gyvento
jus miškų kirsti. Jis juos ragina greičiau dirbti, 
pasakoja apie Varėnos ūkininkų laimėjimą, 
esą ir jūs tokią „dovaną” už savo darbą galėsite 
gauti.

IŠTIKIMAI BERNAUJA RUSAMS
Generolas Vitkauskas ištikimai tarnauja ru

sams. Jis oficialiai yra universiteto lektorius, 
kur skaito karinio parengimo paskaitas, bet 
dažnai siunčiamas į įvairias vietas kaip paskai
tininkas Lietuvos žmonių mulkinti. Jį rusai 
naudoja kaip pastumdėlį ir siunčia ten, kur 
rusai bijo pasirodyti, kad suerzinti melais žmo
nes vėzdais neužmuštų. O jei užplumpins tokį 
pelų maišą, kaip Vitkauskas, tai tik apsidžiaugs, 
nės šis „mauras”, kaip ir kiti panašūs, jau atliko 
savo judošišką darbą.

•
KALĖJ ĮMINA IR GYVENLMĄ

Gardino apskrities vykdomasis komitetas už
draudė gyventojams statyti žibalines lempas 
ant stalo. Jas liepia aukštai kabinti. Kur bus 
lempa žemiau pakabinta, kaip pusantro metro, 
ten gresia 100 rublių pabauda. Tai būdingas 
rusų potvarkis, kuris siekia, kad gyvenamose 
patalpose lempos Būtų palubėje, panašiai kaip 
kalėjimuose ar vergų stovyklose.

Lietuvišką šeimą sukūrusius 
DAMAŠEVIČIŲ Julių 

ir 
KOSTINAITĘ Felomeją, 

sveikiname ir linkime didžiausios laimės 
bendrame kelyje.

DBLS-gos Nottingham’© skyr. 
valdyba ir nariai

DBLS Manchester’© skyriaus narius 
p-lę Eleną KIŠIŪNAITĘ 

ir
p. Petrą NAVAKAUSKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir 
linkime daug laimės.
DBLS Manchester’!© skyrius

DBLS Manchester’!© skyriaus narius 
p-lę Aldoną PARĖŠTYNĘ 

ir
p. Aleksą MIKALAUSKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

DBLS Manchester’!© skyrius

GROBUONIŲ KIĖSLA

Bolševikinė spauda rašo, kad į įvairias Lie
tuvos vietas esą pasiųstos ekspedicijos žemės 
turtams tyrinėti. Tai rodo, kad rusai norėtų 
iš Lietuvos išgabenti į Rusiją ne tik žmones 
ir turtus, bet ir tuos daiktus, kurie žemės gel
mėse slypi. Deja, iki šiol per žemės knaisiosi
mus jiems dar nieko nepavyko rasti.

LIETUVOJE NELIKO NĖ VIENO VYSKUPO

Laikraštis „The Register” skelbia, kad kata
likiška Lietuva yra likusi be jokio vyskupo, 
kadangi ir paskutinis, dar žinomas laisvas buvęs 
Panevėžio vyskupas Paltarokas, esąs miręs ka
lėjime. Toks pat likimas esąs ištikęs Vilniaus 
arkiv. M. Reinį, Telšių vyskupą V. Borisevi- 
čių ir Kaišiadorių vyskupą Matulionį. Telšių 
vyskupas Ramanauskas esąs ištremtas.

RUSAI NERINGOJE
Ir Kuršių Neringa, tas gražusis Baltijos jūros 

pusiasalis, kaip praneša pabėgėliai iš rytų, esąs 
pagal rusų patvarkymus kolonizuotas maskoliais. 
Į jį atgabenta žvejai iš Juodosios bei Kaspijos 
jūros pakraščių. Iš lietuviškos kilmės žmonių 
atimtos sodybos, o jie patys beveik visi depor
tuoti į rytus.

PASIUTĘ ŠUNYS IR KOMUNISTAI
Vilniuje, Komjaunimo gatvėje 35, įsteigta 

stotis kovai su pasiutimu. Šią naujieną vietos 
žmonės sutiko tokia pastaba: „nuo pasiutusių 
šunų kandžiojimo galima atsiginti, bet nuo 
komunistų — ne. Jų įkandimas bjauresnis”.

BERAŠČIŲ „AKADEMIJOS”
Bolševikinė spauda giriasi, kad Lietuvoje 

daug pristeigta beraščiams mokyklų. Kadangi 
nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo beraščių, dė'. 
to joje mokomi tik iš Rusijos atgabenti masko
liai beraščiai.

STHtM! SS KILEUS
' R. SPALIS

(Pabaiga)

Pasisveikinus pasiteiravau Kazio.
. — Čia prašom, — plačiau praskleidė ir pa
tekau ,į mažą kambarėlį, kur prieš apvalų sta- 
liųįtą, ant medinio suolo, viens prieš kitą sėdėjo 
Kazys ir ji. Neabejojau, kad mane sutikusi 
buvo . ta protingoji sesuo, tuo tarpu su Kaziu 
sędėjo girininko rūpestis.

Į mane pažvelgė gyvos blizgančios akys iš 
po juodų blakstienų, kuriose šokinėjo nuostaba, 
smalsumas . bei išdykumo ugnelė. Judesiai ne
ramūs,, bet ne nerviški tik iš pertekliaus energi
jos, tartum elektros išlydžiai.

Dovanokit,. Xad .sutrukdžiau, bet, nesu
laukęs Kazio, bijojau kokia nelaimė atsitiko. 
Be tQ, laišką gavau, panelė Genė tau, Kazy, 
linkėjimus siunčią, pasiilgusi' laukia, — kalbėjau 
nerūpestingai tartum nieko nematyčiau.

Kazys sėdėjo sumišęs nepajėgdamas slėpti 
vis kylančio nepasitenkinimo.
' — Prašom prisėsti, tik čia maža vietos, gal 

į; didesnį kambarį, — kvietė pirmoji.
Grįžome visi į saloną ir tuoj pastebėjau pa

sėjęs sėklą. Mergina nešėdo kartu su Kaziu, 
tetįjo kviečiantį judesį tik ironingai papurtė 
galvą? į 4 j/ '^-?,;
į Norėdamas geriau įžvelgti, priėjau prie jos. 
į — Matau.mano draugas puikiai įsitaisė, gal 
reikia jums (jaugiau darbininkų?

Minutę matavo mane akimis.
^ponas tik puikiai įsitaisyti, ar dirbti 

liorii? ~ 1
— Dieną dirbti, o vakare pasilsėt.
— Ilsėtis yra lengvą, bet ar dirbti sugebėsit? 
Jos balsas. gilus, kurs su akių žybčiojimais

skandino į kutenančią nuotaiką. Nejučiomis 

pasipurčiau, tartum mėgindamas nustumti tą 
moterišką jėgą, kuri prievarta brovėsi, tartum 
deginantis spiritas, greitindamas kraują. Pamažu 
šyduose tirpo aplinka, kurioje tik jos neramūs 
slidūs judesiai kurstė dėmesį, norėjos slinkt ar
čiau sustingt jos veide, pajust jos kvapo šilumą.

— Po biesais, kas su manim yra, ar pirmą 
kartą matau gražią moterį, — tyčiomis nusi
keikiau mintimis, norėdamas išsiblaškyti, atgauti 
pusiausvyrą.

Tuo tarpu kalba pasidarė bendra, galėjau 
gerti jos puikų ūgį, laisvumą; šaltis bangavo 
kūnu, kai užvertusi galvą kvatojo išlenkdama 
dvi linijas virpančių šilkinių lūpų.

Kovojau su savimi kaip niekad, plėšiau nuo 
jos savo akis, norėjau apimti visus, bet nepa
jėgiau. Jutau, kad pradedu stengtis ir pagaliau 
paleidau vadžias. Girtos karštligės pagautas 
protas tapo nepaprastai aštrus, sąmojus po są
mojaus skandino aplinką triukšme. Iš nekalčiau
sių žodžių sunkiau juoką. Pradžioje Kazys 
mėgino spirtis, kreipė kalbą, suko dainą, bet 
jo pastangos tebuvo lyg godžios mano ugniai 
malkos, kurių šviesoje žibėjo piktos draugo 
akys, ir jis vis labiau tilo. Slinko pusvalandžiai, 
šokom, žaidėm, dainavom, o kaip ji puikiai 
dainavo! Žingsnis po žingsnio, sekundė po se
kundės kovojau dėl jos ir vis labiau artėjau. 
Jos akys kas kart dažniau rimo ieškodamos 
mano veido, balsas man skirtas įgaudavo erzi
nančios šilumos atspalvį. Atėjo tarpas, kai 
tarp mūsų nebeliko sienos ir kalbėjom tartum 
vieni likę. Lyg Kazys, sesuo tik kambario baldai, 
kurie negirdi ir nemato. Pagaliau, kai besi
juokdama atsišliejo manęs, nebepaleidau. Šnabž- 
dėjom čia pat viens kitam į ausį, jusdami dun
dantį mūsų pačių kraują, apliedami kvapo 
šiluma įkaitintus skruostus, kol šviesa įkyriai, 
tartum ligoniams, pradėjo badyti įkaitusias 
akis, tuomet net nesitardami kartu pakilome iš 

kambario ir vėrėme duris į lauką, kur vėjas 
braukė karštį, tačiau ir vėjas pasigėręs ir žemė 
ir josios drėgnas žolių kvapas tartum mylimos 
alsavimas. Susipynė mūsų rankos, godžios 
susiglaudė lūpos, subiro kažkur laikas. Tik 
vis mums trūksta viens kito ir ilgai negalime 
suprast, kad greta stovi sesuo besiskųsdama 
nakties drėgme, ledine rasa... Kas žingsnis 
sustodami delsdami mes ją sekame į kambarį, 
į aštrią šviesą, kur nebėr jau Kazio, tik nuvargusi 
sesuo, besimerkiančiom akim, svyrančia galva...

Atsisveikindami ilgai glaudžiamės. Rytoj 
atvyksiu, padėsiu dirbti laukuose, o vakare 
abu baidare skrisime į padavimų persunktą 
salą...

Brendu rasa rytų kryptimi, kur blanksta su
temos ir juodi medžiai rėžo dangų. Minty, didi 
daina, kur nėr šešėlų, tik jauni sapnai gyvenime 
pražydę ir lūpas vilgo nebesvajos, glėby dar 
šiluma mielesnė ir už saulę...

Pabundu ir nustebęs negaliu atsigauti. Šviesa 
tiesiai spirgina akis ir vietoje palapinės mėly
nuoja grynas be debesėlio dangus su užsikabi
nusia gan aukštokai saule. Jokiu būdu nesusivai- 
kydamas atsisėdu ir, vis plėšdamas akis, paste
biu už keliolikos metrų prie kranto laukiantį 
Kazį paruoštoje plaukti baidarėje. Jis su treningu 
ir rankoje irklas. Kitas guli greta manęs laukda
mas. Pastebiu, kad ir mano daiktų jau nebėra, 
viskas matyt sudėta. Nebetverdamas pykčiu 
pašokstu.

— Jeigu galvoji toliau plaukt tai laimingos 
kelionės, tikiu mano daiktus paliksi.

— O tu lieki?
— Aš lieku.
— Klausyk, Vytai, apsigalvok.
— Tu mano patarimo irgi neklausei, kai 

sąžinė tave pakurstė ūkio darbus dirbti, dabar 
lygiai toks pat darbštumas mane pagavo.

Iš namų matau skubančius senutę, mokkinę 
abu vaikus. Jie nešė atsisveikinimo žodžius ir 
tas mane sulaikė. Nenorėjau rodyti kivirčo, 
nenorėjau aiškintis, todėl greit sumetęs sėdau į 
baidarę.

— Mes greit pasimatysime, aš tik iki miestelio 
plaukiu. Jūsų apylinkėje ilgesnį laiką užtruksiu.

Mano planas buvo geras. Nuo miestelio iki 
merginos ūkio tebuvo vos du kilometrai ir, 
nors didelio bagažo neturėjau, bet, jei Kazys 
užsispirtų ir nebevežtų mano palapinės, tuomet 
svoris varžytų mano judesius. Miestelyje turėjo 
viskas paaiškėti. Jei jis ima mano palapinę, 
tada viskas gerai. Jei ne, tuomet be vargo ati
duodu ją paštan siųsdamas namo ir vėl lieku 
lengvas galįs bet kuria kryptimi nukreipti savo 
žingsnius.

Plaukėme tylėdami ir krantas pamažu smuko 
čia pat pro šalį. Tarp tiesiųjų pušų prie pat 
vandens į mus atsisukęs išdygo stovįs vyras — 
eigulis. Netikėtumo pagautas iškėliau ranką 
sveikindamasis, bet nors tarp mūsų tik keli 
metrai ir jis įkyriai į mane žiūri, bet nei vienu 
judesiu manęs nepasveikina. Nusviro bejėgiai 
mano ranka ir tartum akmuo prislėgė šypsnį, 
tartum kas gerklę suspaudė, šimtai klausimų 
iš įvairiausių kertelių vieni kitiems priešingų 
suspaudė galvą, tartum pušynuos pritrūko oro. 
Pajutau aš trapią laimę, kurią pasaulis pavy
džiai saugoja, pajutau aš begales tvorų, už
tvarų, kalėjimų ir papročių — ir vėl pasiryžimai 
kryžiavos, kovojo, kol pamažu nėrė miestelio 
bokštas.

— Vytai, — toks minkštas, prašantis draugo 
balsas, — gal nebesukam į miestelį, didžiulį 
vingį tektų daryti, gal lęšiam mūsų kelionę, 
gal tiesiai plaukiam, a?

Sulaikiau akimirkai kvapą, paskum išslinko 
žodžiai tokie svetimi neįtikėtini.

— Tiesiai plaukiam, Kazy... (Galas)
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I AR REIKALINGAS
(Tęsinys iš pereito numerio)

3.' Kas tik šiek tiek studijavo santuoką, tai 
žino, kiek daug yra visokių santuokos įstatymų 
ir kiekvienoj šaly vis savotiškesnių. Lietuvoj 
buvo vienaip, o čia kitaip, žinome, kad Vokie
tijoj dar kitaip, o to viso labai paisoma. V. 
biuro uždavinys turėtų būti visus šiuos reikalin
giausius besituokiantiems įstatymus surinkti, su 
paaiškinimais atspausdinti ir besiinteresuojan
tiems pasiųsti. Nes nemokantiems kalbos, ne- 
turintien s laiko ir gerai naujose sąlygose ne- 
sioricntuojantierrs tikrai sunku, ypač kai to 
nedažnai reikia ir kai nepatogu teirautis, nes 
tuoj pasijusi, kad jau dantotraukoj esi. O jautri 
lietuvio širdis fronto ugnies taip nebijo, kaip 
nereikalingos pašaipos. O tokių, kurie iš visko 
ir iš savęs juokiasi, niekad netrūksta.

4. Juokinga, kai jaunavedžiai gyvena, tarsi, 
baloj: neturi buto, reikalingiausių dalykų, toli 
vienas nuo kito, o artimieji, pažįstamieji jiems 
iš Širdies linki saulėto, šviesaus ir dar kitokio, 
tiesiog rojaus gyvenin o. Čia V. biuras turėtų 
duoti patarimų, kaip su mažai, bet daug pada
ryti, pagelbėti įstaigose ir bendruomenėse su
sidaryti bent minimales gyvenimo sąlygas. Tiems 
atrodo čia tik mažmožis, kurie nebandė, tačiau 
ne taip atrodo, kuriems reikia, ar reikėjo; čia 
nė Vokietija. O „kai pradžia gera, tai viskas 
gerai!”

Jei reikalingi kitokį fondai, tai juo labiau 
besituokiantiems parama yra būtina ir sumanios 
valstybės tai daro. Nesu šalininkas „dešimčia 
žmonių steigti šimtus fondų”, tuo tik noriu 
pasakyti, kad šiam tiksi i irgi būtų daroma 
rinkliavų ir tesituokią lietuviai šelpiami, 
paremiami. Pabrėžiu ir kartoju — Lietuvai 
lietuviška šeima dabar yra, kaip Nojui Arka 
ir ji, jos palaikymas turi būti (atsiprašau!) ne 
trečioj vietoj, bet po Tėvynės Gelbėjimo Fondo 
pirmoj vietoj. Reikalingi anie ten suminėti 
bet be šeimų — namai liks tušti, knygas ir kitas 
grožybes atsiradusias, kaip nenaudingas mėšly
nuos, Suneš išvalkios. Lietuvišką šeimą nepa
likime tik vien nojams statyti, o kitiems pa
sijuokti. Tai mūsų tautos gyvybinis reikalas — 
visų pareiga!

Jei jaunajai porai sunku, V. biuras turėtų 
kreiptis į bendruomenę, kurioje jaunieji norėtų 
apsigyventi, kad šioji jiems padėtų įsikurti. 
Žinoma, ne beto, kad jau noras bendruomenėje 
turėti daugiau žmonių, narių, spirs bendruo- 
merę pagelbėti, bet čia viską nulems ir lietu
viška širdis, kuri bėdoje pagelbsti kiekvienam. 
O aš manyčiau, kad dar daugiau, kad kiekvieną 
lietuvį šauks padėti tautos išlaikymo ir auginimo 
pareiga. Mes šeimoms mokame tik reikalavi
mus statyti, bet joms nejaučiame pareigos padė
ti. Atsiprašau, kad nuklystu ir save nuplaksiu. 
Šia proga ne tik besituokiantiems linkėtina pa
dėti ir ne vien tik saulėtais žodžiais, bet ypač 
remti gausingąsias šeimas, kur vienas dirba, 
o dešimt išalkusių žiūri. Kitur viengungiai apde- 
dami specialiais mokesčiais, lietuviai ir be įsa
kymų jaučia pareigą vaikučiams, kad ir visai 
svetimiems būti dėdėmis ir dėdienėmis, bent 
švenčių, ar kitokių progų metu. Ir čia bus 
duodama ne daug, bet daug.

5. Pasitaiko, kad veda nelaimingai. V. 
biuras turėtų duoti patarimus kur ir kaip su
sitvarkyti laimingiau. Žinau čia vieną žmogų, 
kuris „garsiajam” lenkui advokatui jau sukišo 
30 svarų ir nieko „nepadėjo” ir kažin ar „pa
dės” jei dar kita tiek sukiš. Kam duotis save 
ir brolius išnaudoti. Žinau, kad vien iš civi
linės metrikacijos galima gauti divorsą ir be pi
nigo tik kai kieno tarpininkavimu. Šis V. biu
ras numanys, kas galima ir kur galima ir jei 
ne kitaip, tai patars. O besituokiantiems ir 
kartais jaunavedžiams patarimai ypač reika
lingi ir tais klausimais spausdinama daug lite
ratūros.

6. Kai santuokos įstatymai ir jų aiškinimai 
yra painūs ir jų daug, kai niekur nėra tiek sukty
bių kiek santuokoj, tai ką tas V. biuras turėtų 
daugiau veikti čia nėra prasmės rašyti, jau jie 
žinos ir pats laikas padiktuos ko labiausia reikia.

7. Kai toki svarbūs šio V. biuro uždaviniai, 
kai nuo jo daug pareis Anglijoj dabartinėse są
lygose Lietuvos auginimas, tai tokiam svarbiam 
postui reikia ir labai atsakingų specialistų žmo
nių, kurie ne tik žinotų, bet kad jais būt ga
lima pasitikėti, kad išlaikytų paslaptis, kad su
prastų širdiš, kad broliams broliškai padėtų.

Tą V. biurą turėtų sukurti Centro Valdyba, 
bet kad jis būtų visai skyrium nuo Centro V., 
net gali būti ne Londone. Į tą V. biurą turėtų 
būti pakviesta savanoriais-garbės tarnybai: tei
sininkas, kunigas, gydytojas, motina, (jei teisi
ninkas, ar gydytojas ne tėvai, tai ir) tėvas. Na, 
jei dar daugiau, ekspertų prireiktų, tai dar 
daugiau pasikvies. Specialistams čia daug darbe 
nebus, nes ir besituokiančių ne eilės, o reikalin
gas informacijas specialistams irgi nebus per 
sunku paruošti, tačiau reikia, kad šie asmenys 
tai apsiimtų ne kitokiais, o tik žmoniškumo ir 
tėvynės meilės sumetimais. Augalas ypač tarpsta 
pavasarį, kai šiito lietučio laistomas.

Žinoma, daugiausia darbo būtų Vedybų biu
ro Vedėjui, ypač pradžioje. Jis turi viskam 
tikti ir „prie tanciaus ir prie ražančiaus”, vi
same kame po truputį orientuotis. Tokio atsakin-

VEDYBŲ BIURAS l LIETUVIAI SVETUR
go, kantraus, nuoširdaus žmogaus, bus reta 
rasti, bet prie gerų norų viskas galima. .

Visą Vedybų biuro sąstatą su Vedėju sura
dus, Centro Valdyba juos pristatys Sostinei ir 
Salai, kad visi juos žinotų. Bus tokių, kurie 
juoksis, nes jie iš visko juokias, bus tokių, ku
riems nereikės, ar mažai reikės, o daug bus 
tokių, kuriems reikės ir jau reikia. Į skakikus 
nevertėtų kreipti dėmesio — laikas pribrendęs.

„Britanijos Lietuvis” manau sutiks patal
pinti reikalingiausius Vedybų biuro atsišauki
mus ir atsakymus. Šiame reikale turėtų padėti 
visi geros valios lietuviai, į kuriuos tik bus krei
piamasi, nes čia ne vieno, nekeliu, — keliolikos, 
o visų darbas, pareiga, nauda.

Žinoma ir interesantai besikreipią į Vedybų 
biurą neturėti elgtis, kaip dresiruotojai, nes ne 
viskas jų galioja ir rankoje, viskas vyks daž
niausia susirašinėjimo keliu ir bus garbės tar
nyba (atliekamu laiku nuo savo tiesioginio 
darbo!). Ne visiems patenkins į V. biurą sudė
tas viltis: neparkvies grožio karalienių, ne vi
siems suras butus, pelningus darbus, parūpins 
vežimėlius, greitą ir be kaštų atskyrimą, ne 
visur priruoš susipažinimo vakarų, mėnesienų, 
nes ne viskas nuo V. biuro priklausys.

Visi suinteresuotieji turėtų pamokėti visas 
susirašinėjimo ir būtinų kelionių išlaidas.

Pradžia visur sunki, reikia viską daryti, kad 
tas, būsimasis naujagimis, išvystų pasaulio švie
są ir pasidarytų patraukliu jaunuoliu. Čia yra 
tik mano toks pasiūlymas, mano akordeono 
(nepritariant „Stasei”) muzika. Žmonės mirė 
ir mirs — Lietuva, kad ir svetur, kurdama gyvas, 
lietuviškas šeimas — nemirs! M. N.

LIETUVIU KALBOS 
DALYKAI

ŽYMESNIŲJŲ VIETOVARDŽIŲ RAŠYMAS
Pr. Skardžius „Dirvoje” aiškina žymesniųjų 

vietovardžių rašymą. Jis nurodo, kad žymesniuo
sius vietovardžius mes jau iš senovės esame 
įpratę vadinti laisviau ir tinkamiau. Rusų Mo
skva visoj Lietuvoj lig šiol buvo vadinama 
Maskva arba M a k s v a ; senovinės Je- 
r u z o 1 i m o s vietoje dabar visuotinai yra var
tojama Jeruzalė ; Lenkijos Warszawa 
ir Krakow visi sutartinai vadiname V a r - 
šuva ir Krokuva; taip pat ligšiolinėj 
bendrinėj kalboj visuotinai buvo vartojama 
Berlynas, Paryžius, Haga, Lon
donas, Viena, Miunchenas, Leip
cigas, Hamburg as ir kt. Daug kas 
šalia Maskva, Varšuva, Berlynas, 
Paryžius, Lo nd o n a s rašė dar ir M u e n- 
chenas, Leipzigas, New Yorkas 
ir kt.

Panašios tradicinės praktikos, atrodo, reiktų 
laikytis ir toliau: viena, yra visai nereikalingas 
dalykas lietuvių kalboje anglinti slavų, vokie
čių, prancūzų ir kt. žymesnius vietovardžius, — 
juos mes esame įpratę ir galime tiesiogiai ir 
savaimingiau nusakyti; antra, lietuvių kalba 
yra kaitoma, todėl dažnai vartojamų svetimų 
vardų neskaitymas visai nedera mūsų bendrinei 
vartosenai.

Todėl šiais sumetimais patartina ir toliau 
spaudos kalboje įprastinius vietovardžius ra
šyti taip, kaip lig šiol daugumos buvo įprasta, 
pvz.: Maskva, .K ievas, Černigo
vas, Permė; Varšuva, Krokuva, 
Lvovas, Lodzė; (arba M u e n c h e - 
nas, Tuebingenas); Viena., Pa
ryžius, Haga, Lisabonas, Roma, 
Madridas; Nju Jorkas, Čikaga, 
Vašingtonas (arba New Yorkas, Chi- 
caga, Washingtonas) ir t.t.

Lietuvių sporto ir socialinis klubas, 345a 
Victoria Park Rd., E.9. balandžio 15 d. (šešta
dienį) rengia

Margučių balių. Pradžia 6 vai., pabaiga 
11 vai. Įėjimas, įskaitant ir vakarienę — 6 šil. 
Už parodytus gabumus bet kurioj pramogų 
stiry bus skiriamos dovanos.

TREMTINIŲ BIČIULIS

— Štai kur ponas Adomėnas! 
Ką veiki? Kaip drūtas? 
Malonu pasikalbėti 
Su tamstele būtų.

KAIP ATRODYS KALBOS VADOVAS
„N. Lietuva” įdėjo pasikalbėjimą su prof- 

Pr. Skardžium dėl kalbos vadovo. Į klausimą, 
koks bus kalbos vadovas, Pr. Skardžius taip 
atsakė: „Jis jau visas surinktas. Korektūrų 
Vokietijoje nebespėjau perskaityti, todėl jas 
visas man turėjo siuntinėti oro paštu į Ameriką. 
Rinkimas gan sudėtingas ir sunkus, o spaustuvė 
neturėjo visų reikiamų spaudmenų, todėl rei
kėjo kaikuriuos naujus pasigaminti, arba kaip 
kitaip verstis. Be to, vokietis rinkėjas nesuge
bėjo Vadovo rinkti, — reikėjo gauti lietuvį 
rinkėją. Ir jį, K. Škėmą, laimingai pavyko gau
ti. Pagaliau dėl emigracijos nuolat keitėsi leidė
jai, kas taip pat nemažai trukdė darbą. Dabar 
yra pasiryžęs iki galo baigti darbą LTSC Ko
mitetas. Jau yra nupirktas popierius ir prista
tytas spaustuvei. Vadovas spausdinamas an
glų zonoj, Bielefelde. Darbą prižiūri M. Krik
ščiūnas. Vadovą sudaro: platokas įvadas, garsų 
daryba, jų rūšys ir tartis, rašybos dalykai (gana 
platus skyrius), kalbos dalykai (atskirų lyčių 
pavartojimas, žodžių daryba, linksnių vartose
na ir kt.) ir kirtis bei priegaidė (čia esu perdirbęs 
savo 1936 m. kirčiavimo vadovėlį ir visa įtraukęs 
į Vadovą) ir žodynas, kuris apims per 20,000 
rinktinių žodžių. Pagrindą sudaro žmonių kal
bos žodžiai, naujadarai ir tarptautinės svetimy
bės. Visi antraštiniai žodžiai kirčiuojami, ne- 
paprastesni žodžiai trumpai paaiškinami, o sve
timybių net nurodoma ir kilmė. Grubesni sko
liniai ir nevykę naujadarai taisomi ir nurodomi 
jų pakaitai. Naujai sudaryti žodžiai atskiriami 
nuo gyvosios kalbos žodžių. Ir tt.”

„Vadovo rašyba garsinė kilminė, tik daugiau 
stengiamasi išlyginti priešybes ir nevienodybes, 
todėl rašoma: rūgštus, baugštus, baigštus (šalia 
baugus, baigus), sluogsnis, strigtas, sprigtą, bet 
lūžta, mesdamas, lyja svyla, kiūra, spūra šalia 
šąla, kęra. Taip pat rašoma ir spjauti, nors 
pagrečiui nurodoma ir spjauti.”

„Vadovas skiriamas sąmoningiems lietuviams: 
rašytojams, spaudos darbininkams, liet, kalbos 
ir kt. mokytojams, dvasininkams, vadovėlių 
bei žodynų autoriams ir kitiems, norintiems gi
liau mūsų kalbą pramokti. Vadovas rašytas be 
didelių kalbotyrinių gudrybių.”

NE LAIKAS KALBOS REFORMAI
Pensilvanijos universitete profesoriaująs Dr. 

A. Salys, „Draugo” korespondento paklaustas 
dėl netrukus išeisiančio Lietuvių Kalbos Va
dovo pareiškė:

„Kiekvienos lietuviškos mokslinės knygos pa
sirodymas yra labai sveikintinas dalykas. Va
dovas yra laukiamas, ir jis tikrai bus naudingas, 
nors, jo dar nemačius, sunku ką daug pasakyti. 
Mano nuomone, negera tik, kad autoriai ra
šyboje padarė pakeitimų. Rodos, — kiek iš 
tremties spaudos paaiškėjo, — ketinama rašyti: 
„augštas”, „jieškoti” ir t.t. Kalbininko akimis 
žiūrint, visa tai yra pagrįsta, bet abejotina, ar 
praktikoje tie pakeitimai, neturint oficialaus 
autoriteto (kaip kad buvo švietimo ministerija), 
galės įsiteisėti. Nežinau, ar Amerikos lietuvių 
laikraščiai, pasirodžius Vadovui, imsis nau
joviškai rašyti. Turime prisiminti, kad sovieti
nėje Lietuvoje 1948 m. išleistas Lietuvių Kalbos 
Rašybos Žodynas yra grynai jablonskiškas. Tuo 
būdu, jau ir čia yra atsiradęs plyšys. Darant 
reformas, reikia būti labai atsargiems, o mano 
manymu, dabar joms visai ne laikas”.

VOKIETIJOJE LIEKANČIŲJŲ KLAUSIMU
Nagrinėdami tą klausimą „Tėviškės Žiburiai” 

pažymi:
„Vokietijoje likusiems DP ir perkeltiems į vo

kiečių ūkį mokama po 27 DM per mėn. bedar
bio pašalpos, nes darbo gauti beveik nėra jokių 
galimybių. Už tokią sumą Vokietijoje pragy
venti neįmanoma. Bene todėl ryšių karinin
kai IRO centre prašo paskirti iš Marshallio 
plano lėšų kooperatyvinių įmonių įsteigimui, kar
tu daroma žygių netrukdyti likusiem DP steigti 
savas mokyklas, laikyti savo knygynus, leisti lai
kraščius ir t.t. Kokie bus visų tų prašymų re

— Ata, ta, gardus pienelis! 
Net širdis apsalo.
Tokio gėrimėlio stiklas 
Man verčiau už alų.

— Agi jūsų atsirado 
Visas milijonas.
Gal ir voverys jau bėga 
Iš Sovietų Zonos?

zultatai, dar nėra aišku, tačiau ten likę dirba ką 
gali savo neaiškiai ateičiai užtikrinti”.

KANADOS PAŽIŪRA Į ATEIVIUS
„Nepriklausomoji Lietuva” cituoja Kanados 

švietimo ministerio pareiškimą, kuris būdingas 
Kanados vyriausybės pažiūrai į ateivius.

„Kanada nenori naikinti nėkieno prisirišimo 
prie savo Tėvynės ir nenori, kad naujieji atei
viai, kaip nedėkingi vaikai, atsisakytų krašto, 
kuriame yra gimę. Lojalumas ir patriotizmas 
yra giliai įsišaknijusieji jausmai ir kiekvienas, 
kas tuos jausmus lengvai iš širdies išmeta dėl 
vieno krašto, niekuomet iš tikrųjų netaps lojaliu 
kito krašto piliečiu. Toks pilietis negalės būti 
Kanados patriotu, nes lojalumas jam yra tiktai 
tuščias garsas. Toks asmuo niekuomet ne- 
prisiriš prie bet kurio krašto, nes jeigu jis taip 
lengvai užmiršta vieną kraštą, tai taipgi lengvai' 
užmirš ir kitą. Todėl pirmasis mūsų punktas 
skamba: Nepageidaujama, kad kas nors užmir
štų savo prisirišimo jausmus savo kilmės kraš
tui.”

* * ♦

Suvalgė keptą jautį su oda. „Argentinos Lie
tuvių Balsas” vietos įvykių skyriuje, aprašo 
įvykį, koks Lietuvoje galėjo būti tik Gedimino 
laikais. „Mozaikų fabriko savininkai: Juozas 
Viršila ir Juozas Zavickas, vasario 26 d. pa
sikvietė vietinį kunigą, kuris pašventino nau
juosius namus Bologne. Tos dienos proga šei
mininkas, gerb. Juozas Viršila, gausiems sve
čiams pavaišinti, iškepė dviejų metų jautį su 
visa oda. Vaišių metų kalbas šeimininkų garbei 
pasakė visa eilė svečių, pabrėždami didelę šių 
fabrikantų pažangą”.

Tikrai nepaprastas įvykis, gal ir į filmą dėl 
to buvo vertas įamžinti. Daug kam būtų įdomu 
pažiūrėti, kaip valgomas toks mėsos kalnas, 
ir ar naudojami kokie instrumentai, ar taip, 
kaip anais laikais (kurie jau archeologijai priklau
so) pasikliaujant kirviu, ietim ir rankomis. 
Visaip lietuviai garsi.

Kas dešimti metai JAV daromas gyventojų 
surašymas. Ir dabar tokiam surašymui ruo
šiamasi. Jis bus balandžio mėn. Ta proga Ame
rikos lietuvių spauda ragina tenykščius lietu
vius, kad teisingai rašytų savo tautybę. Iki 
šiol Amerikoje buvo skaičiuojama 1 milijonas 
lietuvių. Tačiau prileidžiama, kad jų yra dau
giau, nes dalis lietuvių per buvusius surašymus 
yra netiksliai nurodę savo tautybę.

Naujai Amerikon atvykę lietuviai dantų gy
dytojai įkūrė savo draugiją. Valdybą sudaro: 
A. Mačuikienė, K. Rudaitytė, O. Jakubkienė, 
V. Paliukaitė ir T. Jurkūnaitė.

Kinijoje dirba du lietuviai kunigai: P. Urbaitis 
ir R. Petkūnas.

Čikagos lietuviai ryžosi pastatyti Dr. J. Šliu
pui atminti paminklą. Tuo tikslu yra sudarytas 
komitetas, kuris savo kasoje jau turi 1.700 do
lerių.

Pr. Radzevičiūte, Lietuvos operos solistė, jau 
pora metų kaip gyvena Kanadoje, kovo 25 d. 
Toronte turėjo koncertą, kuris buvo ir sukaktu
vinis, nes tuo laiku sukako 15 metų nuo jos 
pirmojo pasirodymo Kaune.

Dail. L. Vilimas dalyvavo Naujorke įvykusioje 
Amerikos dailininkų parodoje. Buvo išstatęs 
kelis savo kūrinius.

Skulpt. V. Kašūba netoli Naujorko turi įsi
rengęs studiją ir jau dveji metai kaip dirba savo 
specialybės srityje. Jis dirba fabrikams modelius. 
Jo žmona Aleksandra yra keramikė, pildo krau
tuvių ir fabrikų užsakymus ir Institute of Fine 
Art dėsto keramiką.

Agr. A. Krapovickas, Kordobos universiteto 
profesorius, kaip praneša „Argentinos Lietuvių 
Balsas”, vasario 2 d. sukūrė šeimos židinį, 
vesdamas panelę Maria Fuchs. Jaunojo tėvai 
surengė prašmatnias vestuves. Po vestuvių 
jaunieji išvykę į Boliviją medaus mėnesį pra
leisti.

Viktoras Bratiška, 26 m. amžiaus, gyv. Angli
joje, prašomas pranešti savo adresą: V. Jako- 
vickas, 91, Queen St. N., Hamilton, Ontario, 
Canada.

— Taip, atspėjai, gerbiamasis, 
Nuo „draugų” pasprukom, 
Nes ir mus jie suplanavo 
I tarybų ūkį...
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“BRITANIJOS LIETUVIS“

f S . MUSU
GYVENIMO

DAUGIAU LIETUVIŲ PER ŠVENTES
' BUVO LONDONE

gęr, Velykas Londone buvo padidėję lietuvių, 
nęį: švenčių proga ne mažai jų atvyko iš apy- 
ling-Į^vietovių. Per Velykas Londono lietuvių 
bažnyčia Vos betalpino žmones.

Velykinės pamaldos ir kitos iškilmės šioje 
bažnyčioje buvo taip atliekamos, kaip Lietu
voje; su Kristaus karstu, iškilminga procesija, 
giesme ,,Linksma diena”.

•Velykų proga pagausėjo svečių ir Londono 
lietųyių sporto ir socialiniam klube.

įtondone gyveną lietuviai, ypač su šeimomis, 
Ve^ąs šventė daugiausia pagal tėvynėje bu- 
vustįpdproti. Nors valgio ir kitko netrūko, 
bet nuotaika buvo ne ta, kaip savo krašte. Tė
vynės ilgesys ir ten pasilikusių artimųjų kančios 
bei tragedijos skaudžiai slegia ir veikia mintis. 
Dėl' to tėvynės ilgesys net tokiais momentais 
prasiveržia, kaip Velykos.

'TĖV. J. BRUŽIKAS IŠVYKO Į JAV
Bal.. 6 d. misijonorius Tėv. J. Bružikas, S.J., 

Queen Elisabeth laivu iš Southamptono uosto 
išplaukė į Jungt. Amerikos Valstybes. Ten 
pabuvęs trumpą laiką, vyks į Braziliją dirbti 
lietuvių tarpe. Tėv. Bružikas išbuvo D. Bri
tanijoj 14 mėnesių, pravesdamas misijas įvairiose 
lietuvių gyvenamose vietose. Lietuviai yra 
iabaj dėkingi gerb. misijonoriui už jo nenuilsta- 
tną rūpestį tautiečių dvasine ir medžiagine ge
rove.
j Tėv.. J. . Bružiko dabartinis adresas: 8101 
Chaplain Ave., Chicago 19, Illinois, U.S.A.
j LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ TRUPĖ

- Balandžio 3 d. Nottinghame, Mansfield Road, 
Baptist Church salėje buvo užsieniečių vakaras. 
Programos atlikime dalyvavo ir Nottinghamo 
lietuvių tautinių šokių grupė, O. Lin gailytės 
vadovaujamą. Ji pašoko: „Kalvelį”, „Kepu
rinę”, „Rugelius”, „Lenciūgėlį” ir „Malūną” 
Ąkordęonu grojo — Garkauskas.

Programoje dalyvauti žadėjo lenkų orkestras 
ir choras, bet neatvyko. Lietuvių tautinių šokių 
grupė po programos sugiedojo lietuvių ir anglų 
himnus, Romualdas

’ - ' DARBO MINISTERIO ATSAKYMAS
Kovo 4 d. Darbo ministeris atsakė DBLS 

pirmininkui į jo raštą dėl darbo kontrolės EVW 
panaikinimo. Darbo ministeris savo rašte pa
žymi, kad darbo kontrolės EVW panaikinimo 
klausimas yra svarstymo būklėje ir kai tik tuo 
klausimu bus priimtas sprendimas, apie tai 
bus pranešta.

LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE JAU 
STATOMI VARGONAI

Ilgai užsitęsę paruošiamieji darbai vargonų 
padarymui eina prie pabaigos. Šiuo tarpu jau 
statoma bažnyčioje ir bus užbaigta gegužės 
mėn. Manoma per Sekmines nauji vargonai 
pašventinti. Šia proga Londono lietuvių choras 
ruošiasi surengti religinį koncertą. •

PAMALDOS
HALIFAX — St. Columba bažnyčioje, Pelion, 

balandžio 16 d. 11,30 vai.
BRADFORD — St. Ann’s bažn., balandžio 

23 d. 12 vai.

Per Atvelykį turėsite Velykas, jei pasikviesite 
velykinį Apuoko numerį. Egzempl. kaina — 3 
sixpenai. Perykla — 38, Melville Rd., Coventry. 
•N: <■. ' * * *

Dėmesio! Balandžio 15 d. (Atvelykio šeš
tadienį), Halifaxe, R.E.S. Gymnasium salėje, 
Great Albion St., (salė yra 3 minutės kelio 
pėsčiomis iš miesto centro, šalia „Odeon” kino) 
įvyks visų D. Britanijos lietuvių krepšinio ko
mandų turnyras. Turnyrą rengia DBLS-gos 
Sporto Sąja.
' Paremkime sportininkus atsilankydami į šį 

turnyrą.
Turnyro pradžia 12 vai. 30 min. truks iki 

20 vai. DBLS Sporto SąjaJ. RICHARDS (BUTCHERS) LTD.
~ UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDU ■■

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

:: visuotinai Žinoma produktu kokybe -
:: PRANEŠAME MAZMENU KAINAS: ■:
” LAŠINIAI I RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 1 sv. 3/- "
” LAŠINIAI H RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 1 sv. 2/- ”

PREKIŲ PERSIUNTIMAS IR {PAKAVIMAS, UŽSAKYMAMS IKI 60 ŠI- ” 
” LINGU PRIDEDAMA 1/6, UŽSAKYMAI PER 60 ŠILINGŲ VERTĖS SIUN- " 
" ČIAM1 FIRMOS KAŠTU. ”
” TURIME KA1NARAŠČIŲ LIETUVIŲ KALBA. "

KITI RŪPINĄS!, 
O MES

Neseniai klausiausi per BBC perduotos įsce- 
nizuotos paskaitos apie negalinčius iš Vokietijos 
dėl įvairių priežasčių (ligos, amžiaus ir 1.1.) 
išemigruoti DP ir jų ateitį po to, kai IRO baigs 
savo veiklą. Iš to vaizdelio susidarė šiurpus 
vaizdas dėl „pasmerktųjų” (taip jie buvo va
dinami) ateities.

Vaizdelis parašytas jausmingai, pailiustruo
tas plokštelėmis įkalbėtomis įvairių DP ir puikus 
artistų vaidinimas sujaudino nemaža angliškų 
širdžių ir finalinis šauksmas: „Mes turime ką 
nors daryti” tikrai duos vaisių.

Taip, sujaudins anglų širdis, bet kaip gi mū
sų?...

Bijau, kad mums reikia jau ne vieno tokio 
vaidinimo, o juk tie žmonės yra mūsiškiai, mūs 
visų gyvenimas susietas tais pačiais saitais ir 
kas svarbiausia jie yra mūsų kankiniai, praradę 
sveikatą, amžiaus naštos slegiami, ar vaikai, 
be viso kito praradę brangiausią pasauly da
lyką — tėvus.

Mes susiradome šiokią tokią pastogę ir į 
ateitį galime žiūrėti skaidresnėmis akimis, kurti 
tokius planus, žodžiu — turim žemę po kojom.

Kas laukia Vokietijoje likusiųjų. Netrukus 
IRO baigia savo darbą ir mažiausias, niekur 
negalinčių išvykti ir nepajėgiančių Vokietijoje 
susidaryti pragyvenimo šaltinio, skaičius siekia 
70.000. Jų tarpe apie 2000—3000 mūsų tau
tiečių. Oficialiai globą perims Vokietijos valdžia. 
Argi reikia aiškinti kokia bus ta globa? Jie 
nepajėgia susitvarkyti su savo pabėgėliais, o 
rūpintis „jų kraują geriančiais parazitais — 
DP”... (toks išsireiškimas buvo išspausdintas 
„Hamburgo Žiniose”)....

O, vaikai — našlaičiai! Argi tiek mums te
rūpės priaugančioji karta, kad leisime jiems 
užaugti Vokietijos, ar Šveicarijos, ar Švedijos 
ar pagaliau Anglijos našlaičių namuose, visiš
kai nebežinant net savo kilimo krašto. Jei taip, 
tai kam tada visas mūsų šauksmas pasauliui 
dėl okupanto Tėvynėje daromų naikinimų.

Griebkimės darbo ir skubaus darbo. Ligonius 
ir senesnio amžiaus žmones galime dar kurį 
laiką šelpti siuntiniais, bet našlaičiai reikalauja 
pagrindinio susitvarkymo. Kas dalytina? Trau
kime juos prie savęs.

Didesnėse lietuviškose kolonijose atsiras be
vaikių šeimų, kurios visai kolonijai finansiškai 
remiant, galėtų parsigabenti iš Vokietijos po 
1 ar du vaikučius. Apygardų vadovybės turėtų 
padaryti tokių globėjų registraciją, pranešti 
S-gos vadovybei, kuri pagal tai vadovaudamasi 
galėtų susisiekti su atatinkamomis įstaigomis 
dėl tam tikro kiekio lietuvių našlaičių perve
žimo.

Neatsiradus tokių globėjų, tektų šį reikalą 
spręsti visuotinu mastu ir įsigyti namus, kuriuose 
galėtų būti įsteigta vaikų namai — lietuviški 
vaikų namai, kur mokytojai ir auklėtojai galėtų 
lietuviškoje dvasioje išauginti juos. Tai bus 
gana sunkus uždavinys, nes kai kurie tų vaikų 
jau peržengė vaikų amžiaus ribas ir yra 14—15 
metų jaunuoliai. Iškils ir kitokių: psichologi
nių, pedagogikos ir t.p. klausimų, bet tai jau 
tos srities specialistų reikalas.
Neleiskime žūti mūsų atžalynui. V. Steponavičius

Nesuprantu, dėl ko JTO nori, kad visi žmonės 
gyventų kaip viena didelė šeima?

LAIŠKAI REDAKCIJAI
NESKAITYSIU, PER BRANGU

Gerb. siunčiu dar 8 šil. ir kai prenumerata 
pasibaigs, manęs neraginkit, ba aš laikraščio 
neskaitysiu. Nenoriu; per brangus. Kad taip 
būtų 10 šil. metams ar 12, kaip seniau buvo, 
gal ir skaityčiau. Kodėl mūsų laikraštis brangus, 
o kitų tautų laikraščiai pigesni? Kol neatpigin- 
sit — neskaitysiu. • L. Kennoška

Red. prierašas. Šio laiško turinys, be abejonės, 
daugumą skaitytojų papiktins grubia ignoran- 
cija, už tai atsiprašome. Dedame jį, kaip vie
nintelį tokio turinio ir daugeliu atžvilgių būdin
gą. Visų pirma šis laiškas rodo, kad mūsų tarpe 
yra dar tautiniai nesusipratusių ir storai ap
kiautusių, dėl to sunkiai kultūros paveikiamų 
žmonių. Šitas faktas rodo, jog tokie žmonės į 
spaudą žiūri ne kaip į lietuviškos kultūros prie
monę, kuri šviečia, lavina ir kovai dėl tėvynės 
ruošia, bet iš to požvilgio, kad jos pusvelčiai 
negauna. Todėl tas mokestis, kuris mokamas 
už spaudą, kaip prenumerata, jiems atrodo ir 
brangus ir, gal būt, nereikalingas. Neatrodo, 
kad toks žmogus savo spauda susidomėtų ir 
tada, jei ji jam būtų atpiginta tiek, kiek jis siūlo.

Taigi, ne šitas esminis dalykas, kuris pami
nėtas, o supratimas, kas yra laikraštis kultū
ringam žmogui. Vaižgantas dėl to rašė:

„Protas inteligentinis pasidaro per ilgą jo 
lavinimą, treniravimą, o priemonės tam tikslui — 
knygos ir laikraščiai. Galvojimas — darbas, 
jis suvartoja kūno energiją, kaip ir kiti darbai. 
Galvoti reikia fosforo, reikia daugiau sukviesti į 
smegenis kraujo. Ir kai smegenys pripranta 
stipriau kraujo užliejamos, tu jau to ir nori ir 
neberimsti. Va, kaip mechaniškai, tarkime 
fiziologiškai, darosi inteligentas. Nėra inteli
gentas, kad ir išėjęs aukštą mokslą, kurs ne
jaučia organinio reikalo sukti savo intelektą. 
Ir inteligentas yra tas mažamokslis, kurs sau 
tinkamu ir įmanomu būdu maitina protą kny
gų turiniu ar atsiliepia jam — džiaugiasi juo ar 
pyksta”.

Dažnas pasakys, kad tai dar ne viskas. Lie
tuviui laikraštis daugiau kaip švietimo prie
monė. Jis yra kartu ir kovos priemonė tauti
niams tikslams siekti. Ir tat žinoma labai seniai. 
Pav. prieš 130 metų Laurynas Kušeliauskas 
lietuviškam raštui tiek aukojosi, kad pardavęs 
ūkį pinigus paskyrė „amžinajam lietuviškos 
knygos bankui”.

Ar maža pasiaukojimo pavyzdžių buvo spau
dos draudimo gadynėje. Rusams uždraudus 
lietuvių spaudą, tūkstančiai knygnešių slaptai 
spaudą platino. Jie tai darė ne dėl materialinių 
sumetimų, ir ne kurį tik laiką, bet ištisą ketu
riasdešimt metų, rizikuodami gyvybę ir asme
ninę laisvę. Vardan ko tos aukos buvo deda
mos, būdingai pasakė knygnešių patriarchas 
Jurgis Bielinis, ant savo pečių apie 2.000 pūdų 
draudžiamosios literatūros pemešęs, kad: „Lai
kraštis — tai ugnis ir ta ugnim sudeginsim rusą 
Lietuvos žemėje”. Taip ir įvyko. Buvo atsiko
vota ne tik spauda, bet ir kraštui nepriklau
somybė. Taip bus ir dabar, nes kovotojų ir 
knygnešių daugiau yra.

Tokius dalykus p. Kermoškai gal ir nereiktų 
aiškinti, bet negalima tokia proga praleisti 
nepriminus kitiems, panašiems kaip jis, apie 
mūsų buvimo tikslą svetimijoje. Mes čia esam 
ne kaip eiliniai emigrantai, kuriems apsimokėjo 
pakeisti gimtąjį kraštą į svetimą dėl materialių 
sumetimų, bet kaip politiniai emigrantai. Dėl 
to čia esame laikinai, kol atgausime gimtąjį 
kraštą. O jį atgausime, jei kiekvienas būsime 
kovotojus dėl pavergtos tautos išlaisvinimo. 
Mūsų padėtyje tenka gyventi kenčiančios tautos 
reikalais, visos tautos jausmais, bendruoju lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje požiūriu. Mes ne
galime pamiršti ir mus įpareigojančių balsų. 
Pav. Žemaitė savo laiške Amerikos lietuviams 
1907 metais rašė:

„Dabar gera proga, geras laikas, šaukite, 
rašykite, pasidarykite spėka galinti kas valandą 
stoti ir ginti savo tiesas. Jums bepigu, netaiko 
į jus karabinas ar durtuvas už kiekvieną išsi- 
žiojimą. Pas mus bėda: užžioti dantys, užsmaug
tos gerklės, o drąsesniems — net kartuvės pasta
tytos”.

Mes neprivalome užmiršti ir iš tėvynės pro 
geležinę uždangą prasismelkiančių balsų. Ir 
kaip mes galėtume veikti neturėdami spaudos? 
Be jos būtume pakrikę ir nežinotume, nė kur, 
nė ką, nė kada reiktų daryti.

Taigi, be spaudos mes negalėtume apsieiti, 
o kad mūsų spauda yra brangesnė kaip kitų, 
tai priežastį dažnas, kas pagalvoja, žino. Jei 
mūsų būtų ne 5.000, bet daugiau, savaime su
prantama ir laikraštis būtų pigesnis ir knygos 
dažniau išeitų. Dabargi, kada tik toks mažas 
mūsų skaičius ir tas dar nepastovus ir nuolatos 
mažėja ir kada ne visi lietuvišką veiklą paremia, 
kaip gi kitaip gali būti. Mūsų laikraštis yra 
pačių skaitytojų rankose, dėl jo dydžio ir kainos 
jie pereitais metais savo nuomonę pasakė. Ata
tinkamai jų pareiškimais ir persitvarkyta.

Džiaugtis tenka, kad geros valios ir tvirtai 
susipratusių tautiečių dalies dėka, dar nudir
bamas ne mažas darbas, dėl kurio, net dabar, 
jei tektų į tėvynę grįžti, priekaištai sąžinės ne
graužtų, jog bergždžiai buvo praleistas laikas.

Ir p. L. Kermoškai dėl to praverstų pagalvoti.

KNYGOS, RAŠTAI
ATEINA TRYLIKA LINKSMŲ NELAIMIŲ

Tuoj po Velykų knygų rinkoje pasirodo R. 
Spalio feljetonų knyga „Trylika nelaimių”. 
Šioje gana smulkiu šriftu spausdintoje, taigi 
talpioje, knygoje sudėta 14 feljetonų (13 ne
laimių ir 1 laimė). Išskirtino skaitytojo dė
mesio susilaukia didoka jumoristine apysaka 
„Kolchozas”, kurios veiksmas vyksta dabarti
nėje Lietuvoje. Čia juoką kelia vykusiai panau
dotas bolševikinis beprasmiškumas, vykdomas 
šiandien Lietuvos žemės ūkyje, bet dar nespėjęs 
suniveliuoti mūsų žmonių iki reikalaujamo bepras
miškumo. O Spalio feljetonai linksmi, jiems 
medžiaga imta iš mūsų buities. Ne veltui litera
tūros vakaruose yra tekę matyti klausytojų, ku
rie juokiasi nebesivaidydami, kai Spalis skaito 
feljetoną, taip juos užkrečia šitos meniškai su
dorotos aktualijos.

Kadangi mūsų kolonijų vaidintojai dažnai pa
sigenda aktualių dalykų scenai, autorius visų 
linksmybių knygoje yra pridėjęs dar ir penkio
liktą dalyką — linksmą komediją — „Batus”, 
iš žmonų ir vyrų ieškančių lietuvių gyvenimo.

Knyga spausdinsta lietuviškoje „Nidos” spau
stuvėje Didž. Britanijoje. Tai pirmas didesnis 
darbas šios nenidelės spaustuvės, taigi yra šiek 
tiek smulkių techniškų ydelių. Tos ydelės — 
tai daugiausia pradžioje buvę techniški trūkumai. 
Spaustuvės savininko ir vadovo tvirtinimu, an
troji knyga bus jau be jokiu trūkumų, kurie ir 
šioje, iš tikro, tėra labai nežymūs. Tos pačios 
techniškosios priežastys kaltos ir dėl to, kad 
knyga beveik pora mėnesių vėliau pasirodo. 
Ak, pirmieji žingniai sunkūs ne tik žmonėms, 
bet ir mūsiškiams darbams, kai pradedama 
beveik iš nieko, vienu tuo pasiryžimu...

Knygą išleido „Pradalgė”, pirmą savo darbą 
rodanti visuomenei mūsiškė kooperatinė leidy
kla. „Pradalgės” vardu beveik vien visuome
nės lėšomis (iš literatūros vakaro) buvo išleista 
Vokietijoje spausdintoji VI. Šlaito knyga „Žmo
giškosios psalmės”. Leidyklos vardas palik
tas tas pats, tik kapitalėliai dabar iš dalies ki
taip organizuojami.

Jei užteks pinigų, netrukus išeis į rinką ir 
kitas dalykas — amerikiečio John Steinbeck 
„Tarp pelių ir vyrų”, knyga, vaizduojanti ame
rikiečių rančose dirbančių benamių bernų gyve
nimą, kai kuriais aspektais primenantį mūsiškę 
buitį. J. Steinbeck puikiai moka’ pavaizduoti 
žmones.

Iš verstinių dalykų kol kas į provizorinį planą 
išleisti įtraukta F.L. Greeno, J. Londono, E.M’. 
Remarque, E.A. Poe, J. Steinbecko ir kt. Ne
pažindami gerai šio krašto, norėtume ir apie jį 
turėti knygą, sudarytą ne vien iš skaitmenų ir 
datų, bet ir iš įdomių šį kraštą apibūdinančių 
faktų. Tokia knyga pažadėta paruošti.

Rudeniui galima laukti R. Spalio novelių viso 
tomo, kuriam autorius yra pasirinkęs „Septy
nių didžiųjų atgailų” pavadinimą. K. Barenas

MEDICINIŠKAS SĄMOJUS
Gydytojas: — Ar ligonis vakar daug kliedėjo?
Ligonio žmona: — Taip, daktare. Kada tam

sta išėjai, jis dar pasakė: „Ar jau tas kvailys 
išsinešdino?” — ir tai buvo paskutiniai jo pro
tingi žodžiai.

Sunkiai užmigdomas vaikas.

— Ar dar nenuvarei vaiko iki lovos?

— Žiopliai! Argi galima nepabust, kada taip 
trankotės?
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NAUJIENOS
■ * Nuo balandžio 23 d. D. Britanijoje savaiti
nė sviesto norma nuo 4 uncijų padidinama iki 5. 
Lašinių norma iš 5 uncijų sumažinama iki 4. 
Vieloj sviesto galima bus pirkti margariną. 
Maitinimo ministeris pranešė, kad bus ir daugiau 
maisto normų palėkimų. Mėsos norma bus 
padidinta, o kai kurios dabar normuojamos 
prekės bus parduodamos laisvai.

*'Rytų Vokietijoje pradėtas dideliu mastu 
lakūnų1 rengimas. Tam tikslui pristeigta sklan
dymo stočių.
- * Prieš Velykas Londone mirė ilgai sirgęs 
pasaulinio garso baleto šokėjas, rusas Nižinskis, 
sulaukęs 60 metų amžiaus.
■ * Aštuoni Vengrijos sienos saugotojai pe
rėjo i į. Austriją ir paprašė apsigyvenimo teisės, 
kaip politiniai emigrantai.

*• Burmos sostinei Rangoon’ui gresia epi- ■ 
deminės ligos. Raupų epidemija jau siaučia, į 
dabar pasirodė cholera ir džkima, pikčiausios i 
epideminės ligos.

* Amerikos povandeninis laivas pasinėręs at
liko ilgiausią povandeninę kelionę. Jis pasi
nėręs Hongkonge po vandeniu atplaukė į Fili
pinus, sukardamas 5.200 mylių kelią. Ilgai 
vandenyje išbūti galėjo tam tikro prietaiso 
, ,schnorkelio” dėka.

* Hamburge sustiprinta policijos sargyba 
naktį, nes padidėjo komunistų veikla. Nakti
mis jie klijuoja savo atsišaukimus ir ant sienų 
rašo visokius šūkius.

* Amerikoje bus pradėti masiniu būdu, pa
našiai kaip automobiliai, gaminti maži povande
niniai laivai. Jų paskirtis — veikti arčiau priešo 
laivų stovyklos ir torpeduoti laivus.

* Po to, kai Amerika suteikė Turkijai ir 
Graikijai karinę pagalbą, artimųjų rytų gynyba 
pagerėjo, pareiškė JAV štabo virš. gen. Col- 
lins’as. Tačiau užpuolimo atveju, nė viena art, 
rytų valstybė nepajėgtų ilgai viena gintis, be 
paramos iš šalies.

* Glasgowe pasirodę raupai, dėl energingai 
panaudotų apsaugos priemonių, kaip skiepi- Į 
jimas, manoma bus likviduoti, nes jau 9 dienos Į 
nepasitaikė naujų susirgimų.

* Naujoji Zelandija uždarė savo atstovybę 
Maskvoje, o krašto reikalus atstovauti perdavė 
D. Britanijos atstovybei. N. Zelandija savo 
atstovybę Nfeskvoje uždariusi taupumo sume
timais.

* Iš Airijos jau išvyko 135 Baltijo kraštų 
ateiviai, kurie pernai iš Švedijos išplaukė Kana- 
don. - -Kaip žinoma, dėl Jaivo netinkamumo, 
jiems iš Airijos nebuvo leista keliauti per Atlan
tą. Dabar visi geru laivu išvyko Kanadon.

* D. Britanijos maitinimo ministeris pareiškė, I 
kad nuo bal. 23 d. pabrangs kai kurie maisto j 
produktai, kaip sviestas ir lašiniai. Pabrangimas ■ 
nežymus, nes savaitinė norma vieno žmogaus į 
tik pusantro penso bus brangesnė.

* Sheffieldo vienoje apylinkėje įvyko papildo- Į 
mieji rinkimai į parlamentą. Rinkimus laimėjo ' 
darinėtis, kaip ir per visuotinus rinkimus.

•» Livorno miesto, Italijoje, apylinkėje įvyko 
keli smarkūs žemės drebėjimai. Gyventojai, 
bijodami žemės drebėjimo pasikartojimo, iš 
miesto išvyko į laukus. Livorno miestas, turįs 
128.000 gyventojų, per Velykas buvo tuščias 
Gyventojai Velykas sutiko už miesto palapi
nėse.

* Amerikos laivyno pareigūnai paskelbė, kad 
neseniai prie Kalifornijos krantų buvo atvykę 
keli Rusijos povandeniniai laivai. Jie plaukė 
giliai ir į teritorinius vandenis neįplaukė, dėl to 
amerikiečiai jokių žygių prieš juos nesiėmė.

* 28 prancūzų parlamento nariai įteikė re
zoliuciją, kuria reikalaujama griežtesnių prie
monių kovai su penktąja kolona, o taip pat ir 
pašalinti iš viešųjų tarnybų komunistų organiza
cijos narius.

* JAV prekybos ministerija uždraudė kai 
kuriuos dalykus įvežti į už geležinės uždangos 
esančius kraštus, be kita ko ir įvairius povan
deniniams laivams įrengimus.

* Dažnėja Čekoslovakijos pareigūnų užsie
ny negrįžimo į kraštą atsitikimai. Neseniai 
pasirinko laisvę ir Čekoslovakijos kariuomenės 
misijos Berlyne viršininkas Sneidarek’as.

* Prieš Velykas Indokinijoje įvyko didelės 
prancūzų ir vietnamiečių komunistų kautynės. 
Po smarkių kautynių, prancūzai, panaudoję 
orinį desantą, sumušė didelius Ho-Či-Mino 
dalinius.

* Iš bolševikų valdomos Vokietijos dalies 
pabėgimai į vakarus gausėja. Bėga paskiri i 
asmenys, o neseniai pabėgo ir visas Drezdeno j 
choras, 24 žmonių, kartu su dirigentu.

* Ryšium su gen. Eisenhowerio pareiškimu, 
kad Amerikos karinė apsauga yra nepakanka
ma, parlamento karinių pajėgų komisijos pirm. 
Vinson’as reikalauja papildomai paskirti 
583.289.000 dolerių karinei aviacijai sustiprinti.

* 300 sunkvežimių šoferių, vežančių mėsą iš 
Smithfieldo Londono mėsininkams, atsisakė; 
viršvalandžius dirbti. Dėl tokio jų žygio mėsos 
pristatymas mėsininkams gali susivėluoti. Šo
feriai nori, kad daugiau būtų sunkvežimių mėsai 
išvežioti paleista į darbą. Derybos su šoferiais 
vedamos.
. * Ceilone veikia slapta komunistų radijo 
stotis, kuri, pagal oficialų pranešimą, palaikanti 
ryšį su Maskva.

Mechanizuotas golų metėjas, pritaikytas vartų 
gynėjams treniruoti. Prietaisas katapultos prin
cipo, sviedinį tikslia linkme, nustatytu kamp 
ir greičiu metą į vartus, kur besitreniruojąs 
vartų gynėjas jį ir gaudo.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmo puslapio)

Vėlyvesnėmis žiniomis, Van Zeeland’as su
darė vyriausybę iš katalikų ir 3 nepartinių. Ka
talikai senate turi daugumą, bet parlamente — 
neturi. Jei naujoji vyriausybė gaus parlamento 
pasitikėjimą, tuomet bus šaukiami parlamentas 
ir senatas karaliaus grįžimo klausimui spręsti, 
jei pasitikėjimo negaus — valdžios krizė tęsis.

ITALIJOS SIŪLYMAS TRIESTO REIKALU
Italijos užs. reik. min. Sforza pasiūlė Jugosla

vijai tiesiogines derybas dėl Triesto ir nurodė, 
kad Triesto miesto ir jugoslavų užimtosios 
greta jo zonos „ B ” grąžinimas Italijai suda
rytų plačias galimybes Italijos ir Jugoslavijos 
ūkiniam bendradarbiavimui. Tačiau Jugosla
vijos oficialios įstaigos šį pasiūlymą atmetė ir 
apkaltino Italiją turint ekspansionizmo tikslus 
Jugoslavijos atžvilgiu. Po tokio griežto Jugo
slavijos pareiškimo Romoje prisibijoma, netru
kus „ B ” zonoje įvykstančius rinkimus Jugo
slavija mėgins paversti plebiscitu dėl tos zonos 
galutino prijungimo prie Jugoslavijos. Prieš 
pusę metų, kaip žinoma, Jugoslavija tą zoną 
prisijungė tik muitų ir piniginės sistemos atžvil
giu. Jei taip Jugoslavija padarytų, tai tuomet 
Italija, kaip aiškėja iš jos pareigūmų pareiš
kimų, kreiptųsi į Triestą okupuojančias valstybes 
prašydama atstatyti buvusią būklę.

AMERIKA STIPRINASI
Amerika konsoliduoja ir stiprina savo vidaus 

ir užsienio politiką. Prieš Velykas prez. Tru- 
man’as ta linkme padarė du reikšmingus žygius. 
Buv. karo ministerį Gray’ą, jis paskyrė nepaprastu 
savo patarėju ir pravedė jam rūpintis vyriau
sybės ir ne vyriausybės nuomonių derinimu ir 
politikos linijos ruošimu, kuri turės eiti tarp 
visuomenės ir parlamento.

Antras toks žygis buvo žinomo respublikonų 
partijos užsienio reikalų žinovo Foster Dulles’o 
paskyrimas užsienio reikalų ministerio pata
rėju. Pastarasis paskyrimas sumažins galimybes 
respublikonų puolimams prieš užsienio reikalų 
ministerį Acheson’ą už tariamas jo simpatijas 
komunistams, kuriuos kėlė grupė respubliko
nų, norėdama užsienio politiką panaudoti par 
tiniams tikslams ryšium su būsimais rudenį 
rinkimais. Dulles’o paskyrimas ir respublikonų 
senatoriaus įsijungimas vėl į darbą sustiprins 
Amerikos užsienio politikos autoritetą.

TRANSJORDANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Šią savaitę įvyko Transjordanijos parlamento 
rinkimai. Ji'e buvo kartu ir prie Transjordanijos 
prijungtoje Palestinos dalyje. Reikalinga buvo 
išrinkti 40 atstovų.

PAGERĖS INDIJOS IR PAKISTANO 
SANTYKIAI

Deljyje šešias dienas trukę Indijos ministerio 
pirm. Neru ir Pakistano Liaquat Ali Kano 
baigėsi susitarimu. Abi šalys pripažino, kad 
masinė emigracija iš vienos valstybės į kitą yra 
žalingas reiškinys, taip jau ir besireiškią nera
mumai dėl tikybinių skirtumų, ypatingai Ben
galijoje, dėl to sutarė pripažinti mažumoms 
tikėjimo, pilietines, judėjimo ir gyvenamos vie
tos pasirinkimo teisę. Sutartis pagerins san
tykius tarp abiejų kraštų ir suteiks kraštui rimtį,

Balandžio 16 d., per Atvelykį, 3 val.p.p- 
Corby, Northants., katalikų bažnyčios salėje, 
Occupation Rd., bus demonstruojama lietuviška 
filmą. Kviečiame apylinkės lietuvius pasinaudoti 
šia reta proga filmą pamatyti. Corby sk. valdyba
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ĮVAIRENYBĖS
DAR APIE SKRAIDANČIAS LĖKŠTES ’

Amerikos karinės ir , laivyno įstaigos' dar 
kartą paneigė „skraidančių lėkščių’’ faktą, pa- 
vadindamos tai nesveikos vaizduotės reiškiniu. 
Su šiuo paneigimu nesutiko „United States 
News”, gerai informuotas laikraštis ir iš savo 
pusės pateikė tokią informaciją.. Pasak jo, 
skraidančios lėkštės yra ne kas kita, kaip naujo 
tipo lėktuvas, savo konstrukcija primenąs heli
kopterį ir greitąjį sprausminį lėktuvą. Pirmas 
tokio tipo lėktuvas buvo pradėtas mėginti 1942 
m. Jis.atlikęs 100 mėginamųjų skridimų. Vėliau 
jis buvęs tobulinamas. Dabar jo konstrukcija 
pakitusi1 ir tapusi elipsinė, t.y. savo formos 
atžvilgiu panėšint! į lėkštę. Jis esąs apie 35 m. 
skersmens ir apie 3 m. storio, galįs statmeniškai
į viršų kilti ir lėkti apie 500 mylių greičiu per 
valandą.

Liesdamas oficialių įstaigų pranešimą, kad jos, 
ištyrusios 375 pranešimus apie skraidančių 
lėkščių pasirodymą ir radusios juos nepagrįstus, 
nutarė tolimesnį tyrinėjimą nutraukti. „United 
States News” pažymi, kad aviacijos vadovybė 
žino kokios kilmės skrendančios lėkštės yra ir 
dėl to jomis nesirūpina.

Radijo komentatorius Taylor’as, kalbėdamas 
apie skraidančias lėkštes pažymėjo, kad tai yra 
skraidąs prietaisas, be lakūno, pakyląs iki 10.000 
m. aukščio, paskiau, nusileidęs iki 300 m. ore 
subyrąs. Kad jis nukristų žemėn nesubyrėjęs, 
esą labai mažos galimybės. Bet jei taip ir atsi
tiktų, tai apsaugotų jį užrašas: JAV aviacijos 
karinė paslaptis.

Taylor’as pridūrė, kai karinės įstaigos sutiks 
tuo klausimu žinių suteikti, bus džiaugsmo, 
nes tai bus mūsų kraštui geros žinios.

4000 METŲ SENUMO RAŠTAS
Amerikos archeologų ekspedicija, susidedanti 

iš Pensilvanijos universiteto ir Čikagos instituto 
atstovų, jau ilgas laikas kaip kasinėja kadaisia 
sumeriečių buvusio tikybinio ir kultūros centro, 
Nipuro vietovėje. Šis miestas puikiai klestėjo 
dar prieš Babilono laikus, bet asiriečių buvo 
sugriautas.

Nipuras buvo apie 150 km. į pietus nuo Bag
dado.

Ekspedicija rado molines lenteles su įrašais 
sumeriečių kalba, kurios, žinovų nuomone, yra 
seniausias pasaulio raštas, nes siekia prieš 4000 
metų buvusius laikus.

Lentelėse yra Nanšei, teisingumo, visuomi- 
ninio. gyvenimo ir moralės deivei pagerbti giesmė. 
Kitose lentelėse įrašytas ūkininko pataliniai 
sūnui ką, kuomet ir kur jis turi sėti bei auginti. 
Išvertus ūkininko patarimus tikimasi patirti 
žiliausios senovės agronominių žinių.

PETAČIŲ BYLAS
Klaros Petači, buvusios B. Musolinio prietel- 

kos tėvai iškėlė teisme bylą valstybei už tai, 
kad ji leido spaudoje skelbti jų dukters meilės 
laiškus, rašytus Benitui Musoliniui. Šitie laiš
kai yra rasti Musolinio vilos darže, užkasti 
dėžėje.

PASIRINKO NELAISVĘ
Visokių atsitikimų pasitaiko. Daugumas 

žmonių siekia laimės ir jos netekimo atvejais

Geras skalikas ir gudrus šuva, bet dėl „su
simąsčiusios fizionomijos” nelabai mėgiamas ir 
dėl to baigia nykti. Britanijoj šios veislės šunų 
priskaitoma arti šimto, Belgijoj vienas, o už 
geležinės užuolaidos — nė vieno. Buvo keletas, 
bet ir tuos enkavedistai iššaudė, nes iš fiziono
mijos jiems atrodė, kad antikomunistiškai nu-

Jei reikalinga perkelti kuris sunkesnis baldas 
į kitą vietą — neeikvokit be reikalo jėgų vilkda
mi jį grindimis ir negadinkit grindų dažų ar 
linoleumo baldo kojytėmis. Pakiškit po juo 
mažą kilimėlį ir galėsit be vargo nustumti baldą 
kur reikia.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE L.

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

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

Blackpool, N.S.

ieško galimybių pasirinkti laisvę. Bet yra at
sitikimų, kur žmonės pasirenka nelaisvę. Ne-, 
seniai Pragoję Amerikos pilietis Wheeler’is 
paprašė Čekoslovakijos valdžią suteikti jam 
ir jo šeimai azilo teisę. Pasirodo, jis Pragoję 
gyvena 3 metus ir lektoriauja ekonominėje čekų 
mokykloje.

BIBLIOTEKA APIE SAVIŽUDYBES
Augsburgo vokietis Dr. H. Rostas surinko 

700 knygų apie savižudybes. Jis tvirtina, kad 
daugiausia savižudysčių pasitaiko restoranų pa
tarnautojų ir namų ūkio darbininkų tarpe. ..Tuo 
tarpu savižudystės dėl nelaimingos meilės, nėra 
taip dažnos, kaip apierthi manoma.

GRYBAI — IŠMINTIES ŠALTINIS
Moksliniai tyrimai parodė, kad glutamininė 

rūkštis dažnai pagerina protiniai atsilikusių 
vaikų inteligenciją. Ji taip gi sustiprina nor
malių žmonių galvojimo galią. Ši rūkštis būna 
tam tikrose maisto medžiagose, bet didžiausi 
jos šaltiniai yra grybuose ir žirniuose.

IRGI BĖDA
Amerikietis dietos žinovas Dr. Ancel Keys 

pareiškė, kad Amerikoj bręsta rimta ir žalinga 
maisto problema — persivalgymas.

* * *
Amerikietis fizikas Serge Korff nustatė, kad 

visas pasaulis panašus į... keptą kiaušinį. Dau- 
guma žvaigždžių yra susibūrusi vidury — su
daro „trynį”. Gi mūsų saulės sistema yra kaž
kur išorėj — „baltyme”.

* * *
— Tai kodėl gi neini pas savo dantų gydytąją?
— Matai, aš netekau pasitikėjimo juo. Jis 

nesenai buvo pas mane svečiuose ir nulaužė 
kamštį konjako bonką kimšdamas.

Jei kas dar nespėjo prenumeratą sekančiam 
ketvirčiui pratęsti, prašomi tuojau pasirūpinti, 
nes, kaip žinoma, skolon laikraštis negali būti 
siunčiamas.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 3

1) 14-2 + 3 = Lietuvos miestas
1+3 — Apsirikimas
2 + 3 — Ilgio matas

2) 1+2 + 3 = Vyro vardas
1+3 — Kortų lošimas
2 + 3 = Pinigo pavadinimas

3) 1+2 + 3 = Moters vardas
1+2 = Mato
2 + 3 = Saugoja

Vikt. Vyt.

PADĖKA
Mano sunkiai ligonio materialinei būklei 

pagelbėti D. Br. Lietuvių S-gos Leicesterio 
skyriaus nariams, suaukojusiems Velykų šven
čių proga £5.15.0, ir ypač V. Lažauskui, aukų 
rinkimą suorganizavusiam, reiškiu gilią nuo
širdžią padėką. Alf. Kirkilionis
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