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1950 m. birželio 4d., eidamas 84 amžiaus 
metus, Chicagoje mirė buvęs Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, Ministeris Pir
mininkas, Steigiamojo, I-jo, II-jo bei III-jo 
Lietuvos Seimo narys, Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto bendradarbis, 
antinacinės ir antibolševikinės rezistencijos 
dalyvis, varpininkas Dr. Kazys GRINIUS.

Liudėdami drauge su visa tauta dėl šio 
didžio lietuvio mirties, velionio artimiesiem 
reiškia gilią užuojautą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
ir

Vykdomoji Taryba

KENKĖJUS SKOLINA IŠ 
GOEBELSO ARCHYVU

Sovietų radijas ir spauda pastaruoju metu 
pradėjo skleisti visokių kaltinimų prieš Ameriką. 
„Pravda” kaltina amerikiečius, kad jie „bakterio
loginius ginklus mėgina ant šiaurės gyventojų 
eskimų”, norėdami patirti kaip maro ir džiu- 
mos epidemijos (būdingiausios šiltųjų kraštų 
ligos) plinta. Maskvos radijas ir sovietų sate
litų spauda kelia aliarmą, kad amerikiečiai iš 
lėktuvų mėto bulves naikinančius vabalus. Kaip 
žinoma, nacių laikais pasaką apie vabalus skleidę 
ir Goebelso propagandos įstaigos, kada dėl 
darbininkų stokos sunyko Pomeranijoj ne
prižiūrėti didžiausi bulvių plotai. Galimas 
dalykas kad ir dabar, kur nors už geležinės 
užuolaidos, panašūs dalykai dėl sausros ar 
žemės ūkio kolchozinimo priežasties dedasi. 
O jei taip yra, tai, pagal bolševikinį metodą 
reikia „kenkėjus demaskuoti”. Savų kenkėjų 
demaskavimas pasidarė įgrisęs reiškinys, efekto 
ir apykantos nekelia ten, kur ji Kremliaus po
litikai reikalinga.

AMERIKOS KOMUNISTAI IŠ 
POGRINDŽIO IMA VALDŽIĄ

Amerikos komunistai ruošiasi pogrindinei veik
lai. Tai pastebėta po teismo, nubaudus 11 jų 
vadų už priešvalstybinę veiklą — pareiškė FBI 
biuro direktorius. Viešąją veiklą komunistai 
sumažino, bet neviešąją žymiai padidino. Įsi
vedė slaptaraščius savo korespondencijai, kurią 
siunčia per kurjerius. Komunistai įrenginėja 
slaptas spaustuves ir ruošiasi pogrindinei veiklai. 
Dabar komunistų partija Amerikoje turi 54.174 
narius. Naujiems nariams priimti ir esamiems 
sekti yra specialės komisijos. Komunistai deda 
pastangas paimti vadovaujamas vietas plieno, 
sunkioje, mašinų statybos pramonėje, elektros 
jėgainėse ir kasyklose. Stebėtinai greit jie savo 
įtaką išplėtė teisininkų organizacijose.

KNYGA AMERIKIEČIAMS 
GĄSDINTI

„Atominių ginklų padariniai” tokiu pavadi
nimu Amerikoje leidžiama knyga. Ją parengė 
100 mokslininkų ir karinių specialistų. Knyga 
pavaizduos atominių ginklų griaunamąją galią 
ir jos padarinius, kurie truks per kelias žmo
nių kartas. Knyga taikoma plačiajai visuomenei. 
Kokiu tikslu? Jei paskirų mokslininkų pa
reiškimai dėl atominių ginklų žalos amerikie
čiams neseniai buvo paniką sukėlę, tai ne mažiau 
jie bus paveikti, kai panašią gaidą per šią knys- 
gą užtrauks ištisas mokslininkų šimtas. Tiks
liausia būtų šią knygą išplatinti tame krašte, 
kuris siekia pasaulį užkariauti, pav. Sovietų 
Rusijoje, bet ne Amerikoje.

NE KOKIA, BET VISGI REFORMA
Rytinės Vokietijos zonoje ir rusai keičia ka

rinius pareigūnus civiliais. Panaši reforma va
karinėse zonose jau seniai yra padaryta. Ry
šium su tokiu persitvarkymu, daugelis rusų 
kariškių palieka savo postus, jų tarpe ir Ber
lyno komendantas gen. Kotikov’as. Kalbama, 
kad ir raudonosios armijos skaičius būsiąs su
mažintas bent tiek, kiek yra „liaudies polici
jos”.

DAUGIAU TEISIU VAK. VOKIETIJAI
Aukštoji sąjungininkų komisija pranešė vak. 

Vokietijos vyriausybei, kad ji galės tiesiai de
rėtis su kitais kraštais ir sudarinėti sutartis. 
Okupacinių kraštų vadovybė pasiliko sau tik 
sudarytų su kitais kraštais sutarčių tvirtinimo ir 
prieš jų sudarymą veto teisę. Iki šiol vak. Vo
kietijos valdžia su užsienio kraštais derėtis 
galėjo tik gavusi minėtos komisijos leidimą.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
SUSIRINKO BRITŲ PARLAMENTAS

Birželio 13 d„ po Sekminių švenčių pertrau
kos, susirinko Britų parlamentas. Darbų tvar
koje biudžetas ir kiti klausimai.

Posėdžio pradž. min. pirm. Attlee painformavo 
parlamentą apie D. Britanijos laikyseną Schu- 
man’o plano atžvilgiu. Nors D. Britanija ir 
nedalyvaus birželio 20 d. prasidedančioje šiam 
planui svarstyti Prancūzijos, Vokietijos ir kitų 
kraštų atstovų konferencijoje, bet bus nuolatos 
informuojama apie pasitarimų eigą. Tuo tarpu 
Britų vyriausybė nemano siūlyti tuo reikalu savo 
sumanymo, kad negalėtų būti jis aiškinamas kaip 
noras pakreipti liniją, kuria ryžosi eiti Prancū
zija ir kiti kraštai. Britų vyriausybė nori padėti, 
bet ne trukdyti. Kokia bus reikalinga Britų 
pagalba, paaiškės iš konferencijos darbų.

Min. pirm, pareiškė, kad per pastaruosius 
trejus metus buvo dedamos pastangos vakarų 
galiai sukurti ir sustiprinti. Dabar, paskutinės 
Londone buvusios konferencijos rezultate, įeina
ma į lemiamą Atlanto bendruomenės vienijimą. 
Tai pareikalaus atsisakyti daugiau kaip kada 
nors teisės veikti tik pagal savo norą. Britų 
vyriausybė bus pirmųjų, to didžio tikslo sie
kiančių, eilėje.

AMERIKOS VAIDMUO
Pereitą šeštadienį prez. Trumanas, atidary

damas trečiajam Amerikos prezidentui Jeffer- 
son’ui paminklą St. Louis’e, pasakė ilgą kalbą 
bėgamojo laiko tarptautinės politikos klausimais. 
Aštriais žodžiais jis pakaltino Sovietų Rusiją 
dėl jos ruošimosi agresyvintais tikslais karui. 
Jis nurodė, kad Rusija laiko didžiausią kariuome
nę, kokios dar niekas neturėjo taikos metu, pa
žymėjo Rusijos valdovų užsispyrimą nebendra
darbiauti su pasauliu JTO rėmuose, jų pastangas 
išspausti vakarų valstybių atstovus iš sateli
tinių kraštų; rusų siekimą sukarinti rytinės 
Vokietijos mokyklinį jaunimą ir bandymus 
atimti pietų rytų Azijos tautoms nepriklauso
mybę.

Nuo karo pabaigos sovietiniai vadai, atsto
vaują didelį imperializmą, tapo kliuviniu kelyje 
į taiką — pažymėjo prezidentas. Ciniškai kal
bėdami apie demokratiją, jie įvedė diktatūras, 
kalbėjo apie tautų nepriklausomybę, bet pri
metė joms vergiją; kalbėjo apie taiką, bet ruo
šėsi agresijai ir karui.

Nurodęs pastangų būtinumą taikos išlai
kymo reikalui, prezidentas įspėjo amerikiečius, 
kad nevalia jiems sunėrus rankas poilsiauti 
ant laurų, taip pat nevalia ir isteriškai pasi
duoti. Vakarai yra galingi ir jų galybė tolydžio 
auga. Rusijos laikysena privedė prie to, kad 
laisvosios tautos pradėjo glaudžiau dirbti bendro 
apsigynimo tikslu.

Pasaulio tautos žiūri į JAV kaip į galingą 
laisvės stiprovę. Tų tautų atžvilgiu prisimename 
įsipareigojimą, — pabrėžė prezidentas, dirbti, 
idant galėtume patikrinti žmonijai laisvai ir 
taikoje gyventi.

Ir Amerikos užs. reik. min. Acheson'as savo 
kalboje, pasakytoje Dollase, palietė Sovietų 
Rusijos politiką. Jis pasakė, kad sovietinis 
imperializmas naudojamas kaip iškeltas bizūnas, 
silpnesniems gąsdinti. Su Sovietais derėtis? 
Kaip galima derėtis su tuo, kuris tave nori iš 
gyvenimo pašalinti?

Karalienė Marija, D. Britanijos karaliaus 
motina, neseniai minėjo 83-čią gimtadienį.

Celal Bayar’as, naujasis Turkijos respublikos
prezidentas.

Mūsų patyrimas rodo, — kalbėjo Acheson’as, 
kad kol sovietų vadai gali tikėtis silpnesnes 
pasaulio vietas pasiglemžti, nėra vilties su jais 
susitarti arba susitarus tikėti, kad jie sutarčių 
laikysis.

Norint, kad kalba su rusais būtų sėkminga, 
reikia silpnesniąsias pasaulio vietas sustiprinti 
kariniai, ūkiniai ir moraliai. Izoliacionizmas 
Amerikai reikštų tą patį, kaip užsidarius namų 
langines sėdėti su užtaisytu šautuvu. Ir baugu 
ir neprasminga. Tokiu atveju Amerika taptų 
rusų valdomam pasauly sala. Nuolaidos reikštų 
ta patį ir galiausiai privestų prie neišvengiamo 
žūtbūtinio susirėmimo.

Greit karo nenumatoma, bet jo atveju Europa 
nenori būti užimta, paskiau vėl išvaduojama. 
Ten turi būti laikomos pakankamos pajėgos, 
kurios galėtų atremti pirmuosius puolimus.

BERLYNAS GARSUS NE VIEN 
GRIUVĖSIAIS

Berlynas tapo savotišku langu iš Rytų į Va
karus. Nors šis langelis ir aklinai rusų yra kam
šomas, bet, vis tik pro jį ne mažai žmonių į 
vakarus prasprunka, žinoma, daugiausia vo
kiečių. Neseniai pro šią angą „prasismelkė” 
dvi futbolo komandos, viena — žymiausia 
vokiečių futbolo komanda. Tas faktas, kad 
iš rytų atbėgę futbolo spardytojai prašo prieglau
dos kaip politiniai emigrantai vakaruose gy
venantiems žmonėms jau nebekelia nusiste
bėjimo. Po Sekminių Berlynu, kaip „plyšiu” 
į laisvąjį pasaulį patekti, pasinaudojo net 500 
mėlynmarškinių (rytinės Vokietijos komunis
tinio jaunimo organizacijos nariai) ir keli šimtai 
„m.udics policininkų”. Vidutiniškai, į vaka
rinį Berlyną kasdien atbėga apie 300 žmonių. 
Padažnėjo ir raudonarmiečių bėgimai. Nese
niai atbėgo raudonosios armijos seržantas Ka- 
racjev’as papasakojo gana būdingų sovietinei 
santvarkai dalykų. Jis yra kilęs iš Kaukazo, 
gyveno pasieny buvusios Čečėnų ir Ingušų res
publikos ir pats matė, kaip tos respublikos 
visi gyventojai 1944 m. vasario 23 d. į Sibirą 
buvo ištremti. Dabar ta respublika panaikinta 
ir iš kitur atvežtais žmonėmis apgyvendinta. 
Likę ingušai ir čečėnai slapstosi kalnuose ir 
miškuose ir kaip partizanai su rusais kovoja.

KINIJA — EILINIS RUSIJOS SATELITAS
Visas Kinijos žemynas yra komunistų užim

tas, bet, kaip iš Mao Tsetungo kalbos aiškėja, 
dar nėra komunistų apvaldytas. Kinijos pie
tuose dar esą 400.000 ginkluotų nacionalistų, 
kurie veikia kaip partizanai. Dėl Kinijos santvar
kos Mao Tsetungas pasakė, kad ne tuojau ga
lima būsią kapitalizmą pakeisti socializmu. 
Artimiausi komunistinės Kinijos uždaviniai esą —- 
išvaduoti Formozą iš kinu nacionalistų ir Ti
betą (bet iš ko pastarąjį kinų raudonieji ruo
šiasi vaduoti — nepasakė).

Hongkonge vienas kinų laikraštis „Senven 
Tienti” rašo, kad Kiniją valdo ne Mao Tse
tungas, bet Kremlius, pagalba daugelio tūkstan
čių atsiųstų rusų, kurie kaip kinų patarėjai yra 
kariuomenėje ir visose svarbesnėse įstaigose. 
Mao Tsetungas ir kinų komunistai esą ant 
tokio Kremliaus pavadžio, kaip ir bet kuris 
europinis satelitas.

(Tęsinys 6 puslapy}

Dviejų aukštų, dviejų butų namai gali būti 
pastatyti per 4 dienas, žinoma, statant juos ne 
iš plytų, bet iš fabrikuose padirbtų dalių. Vir
šutiniame paveikslėly matyti namai sustatymo 
metu, o apatiniame jau sustatyti;

KASINĖJA DIPI KATYNĄ
Amerikiečių krašto komisija Wuertembergui- 

Badenui pranešė, kad Zuffenhauseno (prie Stutt- 
garto) stovykloje prasidėjo kasinėjimai, ieškant 
sovietu, tįužudytų DP lavonų. Kalbama, k?d 
Zuffenhausene sovietai nužudė apie 150 neno
rinčių repatrijuoti ukrainiečių, rusų ir lenkų.

Kasinėjimuose dalyvaus ir vokiečių speciali
stai bei gydytojai. Pakviesti ir spaudos atstovai.

Pradėjus kasinėjimus toje vietoje, kur buvo 
tikimasi rasti daug lavonų, nieko nerasta, ta
čiau kiek nuošaliau rastas vieno ruso lavonas.

Stovyklos administratorius pareiškė spaudos 
atstovams, kad UNRRA 1946 m. stovyklos 
rajone iškasė ir išvežė 40 lavonų. Rusė Helena 
Pavlova pareiškė, kad pati mačiusi kaip Zuffen
hausene buvo šaudomi žmonės. Ulme išeinąs 
laikraštis „Ukrainiečių Žinios” praneša, kad 
sovietai nenorinčius repatrijuoti šaudė ir Goeg- 
gingeno stovykloje prie Augsburgo. („Lietuvis”)

MAŽINAMA AMERIKOS
AMBASADA LENKIJOJ

JAV sumažins savo ambasados Varšuvoje 
tarnautojų skaičių vienu trečdaliu. Ambasada 
mažinama tais sumetimais, kad dėl susidasiu- 
sių sąlygų tame krašte, ji negali normaliai veikti. 
Dėl to iš Lenkijos išvyks apie 30 Amerikos pa
reigūnų. Amerikos Ambasada, pasak laikraš
čių, savo personalo skaičiaus atžvilgiu būsianti 
net mažesnė už Izraelio valstybėlės ambasadą.

ATVYKO BALFO 
PIRMININKAS

Kan. Dr. J. B. Končius, Balfo pirmininkas 
jau atvyko į Europą. Pereitą savaitę jis buvo 
sustojęs vienai dienai Paryžiuje. Iš ten jis nu
vyko į Ženevą. Paryžiuje svetį sutiko Dr. S. 
Bačkis ir vietos lietuvių kolonijos nariai.

Į Europą kan. Končius atvyko lietuvių trem
tinių reikalais. Iš Ženevos vyks į Vokietiją ir 
ten aplankys kai kurias lietuvių tremtinių sto
vyklas.

RUOŠIASI TAIKAI SU 
JAPONIJA

Į Japoniją išvyko Amerikos gynybos min. 
Johnson’as, ginkluotų pajėgų štabų komiteto 
viršininkas gen. Bradley’s ir visa eilė žinovų. 
Kaip iš spaudos aiškėja, jie ten aptars su gen, 
McArthur’u taikos su Japonija sudarymo ga
limybes ir kokias bazes Ramiajame vandenyne 
saugumo sumetimais Amerika turėtų pasilaikyti.

DAUGIAU ĮSILEIS DiPi
Pereitą savaitę JAV senatas priėmė įstatymą 

dėl 341.000 DiPi įsileidimo į Ameriką. Įstaty
mas yra praplėstas, nes įsileidžiama vietoj 200 
tūkst. 341 tūkstantis DiPi ir sušvelninti varžy
mai įvažiuojantiems. Įstatymas pradės veikti, 
kai jį pasirašys Amerikos prezidentas.
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Esama tarptautinių nusikaltimų, kurie yra 
to)tie sunkūs bei žiaurūs, kurie taip giliai bei 
skaudžiai pažeidžia pagrindines teisės ir moralės 
taisykles, kad net po daugelio metų jie ne tik 
■tepasidaro mažiau smerktini, bet priešingai, dar 
daugiau šaukia i dangų atpildo, o žmones — 
į kovą su jais. Prie tokių nusikaltimų priklauso
Sovietų Sąjungos elgesys Lietuvos atžvilgiu. 
Tokio nusikaltimo auka yra Lietuva. Valstybė, 
kuri atmetusi bet kurias dorovės sąvokas grin
džia savo politiką sistemingu tarptautinės teisės 
laužymu, o administraciją — visų žmoniškumo 
dėsnių niekinimu; valstybė, kuri pati būdama 
milžiniška vergų kolonija siekia užvaldyti dar 
laisvą pasaulio dalį ir sunaikinti civilizaciją; 
šita valstybė — Sovietų Sąjunga — laiko Lietu
vą okupuotą, mindžiodama lietuvių tautos teisę 
ir valią būti laisvai ir nepriklausomai.

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga 
didėlėmis, persveriančiomis karo pajėgomis už
puolė ir okupavo taikingąją Lietuvą, sulaužydama 
iškilmingas sutartis ir teisės nuostatus, kuriais 
tvarkomas valstybių sugyvenimas. Šis biau-
raus smurto aktas buvo tęsinys ir užbaiga agresi
jos, kurią Stalinas, susitaręs su savo ano meto
sąjungininku Hitleriu, paruošė ir pradėjo prieš 
Lietuvą 1939 metais, prievarta primesdamas
jai sovietų įgulas. Karui baigiantis, sovietai 
antrą kartą užėmė mūsų kraštą ir po šiai dienai 
jį terioja, vykdydami visomis totalitarinės bol
ševikų valstybės priemonėmis tokią priespaudą, 
kokios Lietuva savo istorijoj nebuvo patyrusi. 
Bet kuri politinė laisvė yra panaikinta, tautinis 
jausmas, lygiai kaip ir religinis, laikomi baustini, 
Bažnyčia persekiojama be atodairos, ūkininkai 
paverčiami kolchozų baudžiauninkais, žmogaus 
gyvybė ir mirtis priklauso nuo policijos nuo
žiūros, mokyklos tapo komunistinės propagan
dos įrankiu, kraštas rusinamas, tauta žudoma 
masiniais deportavimais į priverčiamus darbus 
tolimojoje Šiaurėje. Šitokiomis aplinkybėmis su
kanka 10 metų nuo didžiojo Sovietų Sąjungos 
nusikaltimo, ir dabar jis yra dar gėdingesnė 
dėmė Europos istorijoj, o jo padarytoji mums 
žaizda — dar skaudesnė, nepakenčiamesnė.

Bet birželio 15 dienos data suteikia mums ir 
paguodos, nes ji yra taip pat mūsų tautos rezis
tencijos sukaktuvės. Nuo pat pirmos sovietų 
įsiveržimo į Lietuvą dienos, lietuviai vieningai 
pasipriešino okupantui, pradėdami krašte ir

užsieny atkaklią kovą dėl nepriklausomybės 
atstatymo. 1941 metų sukilimas, subūręs visą 
tautą pasiryžime nusikratyti svetimu jungu, 
buvo vienas kilniųjų tos kovos etapų. Tokiu 
pat pasiryžimu Lietuva kovojo su Hitlerio oku
pacija ir atsigrįžo prieš sovietus, kai jie antrą 
kartą užplūdo mūsų žemę. Gausingi partizanų 
kapai žymi Lietuvos kryžiaus kelią, kuriuo ji 
grįžta atgal į nepriklausomybę. Nuo pat oku
pacijos pradžios tauta parodė dideli dvasios 
atsparumą visam, kas sovietiška, komunistiška, 
rusiška. Lietuvių širdys priešui neprieinamos. 
Jos yra svarbiausias pogrindis, kuriame tauta 
išsaugos savo nepakeičiamą galutinę valią at
statyti savo seną garbingą valstybę.

Tarptautinė padėtis bręsta lėtai, bet ryškiai 
palankia mums kryptimi. Vis daugiau plinta 
įsitikinimas, jog Sovietų Sąjungos įsiveržimas 
į Lietuvą nebuvo įvykis, liečiąs tiktai šias dvi 
valstybes, bet dalis milžiniško kriminalinio plano, 
siekiančio apgaule ir smurtu primesti komuniz
mą Europai ir visam pasauliui. Tą planą vyk
dydami, sovietai pavergė dešimtis valstybių ir 
šimtus milionų žmonių. Visi jie, kaip ir mes, 
tetrokšta vieno: išsivaduoti iš tos vergijos. Vis 
aiškiau suprantama, kad jokie susitarimai su 
Sovietų Sąjunga negalėtų sustabdyti jos ginkla
vimosi, kuris ilgainiui sudarytų mirtiną pavojų 
net ir galingiausioms valstybėms. Todėl pasau
lis su Jungtynėmis Valstybėmis pryšaky vis 
sparčiau organizuoja pasipriešinimą prieš So
vietų Sąjungą ir bolševizmą. Neteisėtas Lietu
vos įjungimas į Sovietų Sąjungą tarptautiniai 
nepripažintas, Lietuvos valstybė tebeegzistuoja 
de jure.

Šie faktai sudaro pagrindą mūsų vilčiai, įsiti
kinimui, tikrumui, kad Lietuva iš bolševikų 
okupacijos išsivaduos. Bet svarbiausias mūsų 
laisvės grąžinimo laidas yra tautos patriotinė 
dvasia. Jos vedami vertingiausi Lietuvos sūnūs 
ir dukterys aukoja savo gyvybę už tėvynę. Jos 
įkvėpti Amerikos lietuviai ir Lietuvos tremtiniai 
rūpinasi Lietuvos reikalais. Ji sukelia užsieny 
vis didesnių simpatijų mūsų teisingai bylai.

Šita tautos dvasia grąžins mus į mums pri
klausančią vietą — laisvų civilizuotų tautų 
tarpe.

Tegyvuoja laisva Lietuvių Tauta!
Tegyvuoja nepriklausoma Lietuvos Valstybė! 
1950 metų birželio mėnesio 4 dieną.

Stasys Lozoraitis
Lietuvos Diplomatijos Šefas

LIETUVOS IŠLAISVINIMO KELIAIS
Prieš porą savaičių daugeliui lietuvių, gyv. 

Anglijoj, buvo atsiųstas Mažosios Lietuvos 
Tarybos atsišaukimas „Visame pasauly išblaš
kyti Broliai Lietuviai!” Atsišaukimas skiriamas 
lietuvių tautos naikinimo minėjimo dienai, pra
šoma parinkti Mažosios Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams.

Atsišaukime randame tokį posmą: „Tautos 
Fondą administruoja VLIKAS. Nepavykus 
sudaryti bendro visos Lietuvos išlaisvinimo organo, 
nepavyksta susitarti ir dėl Tautos Eon- do lėšų”.

Tie, kurie dalyvavo DBLS-gos atstovų suva
žiavime 1948 metais, neabejoju, prisimena p. V. 
Sidzikausko politinį pranešimą. Tuomet at
stovų buvo iškeltas klausimas: kodėl VLIKAS 
nepriima į savo tarpą Mažosios Lietuvos at
stovo? P. V. Sidzikauskas, deja, negalėjo duoti 
lietuvį patenkinančio atsakymo; jis paaiškino 
tai VLIKO „partine aritmetika” t.y. tiek be
prasmiška partine kova VLIKE, jog dėl vienos 
ar kitos partijos neaiškių interesų, atsisakoma 
net visos Lietuvos dalių apjungimo. Trumpai, 
tuomet net ir p. V. Sidzikauskas, VLIKO narys, 
neužginčijo, kad valstybiniai imant, VLIKO 
užimtoji pozicija Mažosios Lietuvos Tarybos 
atžvilgiu yra negera.

Tuomet, žinoma, gal ir ne visi suvažiavę 
atstovai suprato pačio klausimo svarbą, nes 
beveik visi tikėjo, jog ši nenormali būklė greit 
susitvarkys.

Bet štai nuo to laiko jau praėjo lį metų. 
Ir ką gi matome? Būklė ne tik nepagerėjo, bet 
dar pablogėjo: VLIKAS Mažąją Lietuvą ne 
tik kad neįjungė į bendradarbiavimą Lietuvos 
išlaisvinimo darbe, bet dargi atsisako padėti.

Aš neabejoju, kad kiekvienas lietuvis aukoja 
savo sunkiai uždirbtus pinigus visos Lietuvos 
išlaisvinimui, bet ne savo parapijos, iš kurios 
yra kilęs. Juo labiau VL1KLJI yra neleistina 
skirstyti Lietuvą į dalis ir pagal vienos ar kitos 
partijos įtakingumą, skirti lėšas tik tos Lietuvos 
dalies išlaisvinimui, iš kurios ji kilusi ar 
kurioje ji tikisi gauti daugiau balsų, išlaisvintos 
Lietuvos Seimą renkant.

Bijau, kad šiuo keliu eidami, netoli nueisime 
— vietoj Lietuvos su laisvu išėjimu į jūrą ir 
į pasaulį, išlaisvinsime tik atskiras parapijas.

Visos tautos, be išimties, atkakliai kovoja dėl 
laisvo jūros kranto. Anglija niekuomet nebūtų

išaugusi į tokią didelę imperiją, jeigu jos uostai 
žiemos metu užšaltų.

Labai gerai prisimenu tuos laikus, kada Lie
tuvos vyriausybė, Hitlerio grasoma, buvo ver
čiama atiduoti Mažąją Lietuvą Vokietijai. Tuo 
metu dirbau Lietuvos Pasiuntinybėje Berlyne. 
Bet kokių santarvininkų, kurie būtų sutikę 
padėti ginti Mažąją Lietuvą nuo Hitlerio, tuo 
metu dar nebuvo. Lietuvai vienai stoti į karą 
su Trečiuoju Reichu būtų buvę neprasminga. 
Dėl to kilo klausimas: ar yra kokių nors galimy
bių ką nors laimėti susidariusioj blogoj padėtyj; 
jeigu taip, tai į kokį laimėjimą nukreipti visas 
jėgas ir dėmesį. Tiek, kiek mano nuomonės 
buvo klausta, mano atsakymas buvo visai aiš
kus: jeigu viso krašto apginti negalime, tai dėti 
visas pastangas, kad Klaipėdos uostas liktų laisvas 
Lietuvai. Manau, kad ir kiti Pasiuntinybės 
bendradarbiai pareiškė panašias nuomones, nes 
Lietuvos vyriausybės, be ilgesnių svyravimų, ji 
buvo priimta. Atėjo diena, kada Lietuvos De
legacija su p. Min. J. Urbšiu priešaky, atvyko 
Berlynan, Mažosios Lietuvos atidavimo aktui 
surašyti. Prisimenu, kad aš, apie 12 vai. nakties, 
buvau pašauktas į Hitlerio Užs. Reik. Minis
teriją. Atvykęs radau Lietuvos Delegaciją 
kruopščiai svarstant vokiečių paruoštą Klaipėdos 
uosto statutą. Baigę svarstyti apie 3 vai. rytą, 
pasirašėme visiškai laisvą Klaipėdos uostą Lietuvai.

Primenu šią mažą Nepriklausomos Lietuvos 
istorijos dalelytę, nes atrodo, kad tie, kurie imasi 
Lietuvos išlaisvinimo darbo, yra jau pamiršę 
tuos rūpesčius (gal jie jų ir iš viso niekuomet 
nežinojo) ir tą nepaprastai didelę svarbą, kuri 
tenka Mažajai Lietuvai su jos laisvais krantais 
į jūrą ir į visą pasaulį.

Pažvelgus gi kiek į ateitį, VLIKO paimta 
linija Mažosios Lietuvos Išlaisvinimo Tarybos 
atstūmimo kryptimi lietuvio širdyje turi sukelti 
didelį nerimą. Štai kodėl.

Nesutarimas tarp VLIKO ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos visokiais būdais jau Vokietijos išnaudo
jamas —■ sukurtas Memelerių Bundas, lietuviški 
pasai keičiami vokiškais, ypatingu uolumu ir 
stropumu klaipėdiečių vaikai vokietinami ir t.t. 
Ar iš to viso kas išeis, ar ne, bet faktas lieka 
tas, kad Vokietijos vyriausybė meta žvilgsnius 
į žymiai tolesnę ateitį, negu VLIKAS. Būtent, 
Vokietijos vyriausybė numato, kad trečiame 
pasauliniame kare ji bus Amerikos ir Anglijos 
sąjungininkė ir karo nugalėtoja; tokiu atveju

NORIU JUMS PASAKYT *
„Gera tvarka — gera talka” — sako lietuvių 

priežodis. Kas parodo, kad be geros tvarkos 
nieko geresnio nenudirbsi.

Ir ištiktųjų, stabtelėjus ir pagalvojus, nesunku 
bus suprasti, kad tvarka yra vienas svarbiausių 
požymių, iš kurių galime spręsti kaip atskiro 
žmogaus, taip ir ištisų tautų vertę. Gali būti 
geriausis ir gabiausis žmogus, bet jeigu jis ne
moka prisilaikyti tvarkos, tai apie jį tankiai 
sakome: „Et, būtų geras vyras, jeigu nebūtų 
toks pelų maišas!”... Lygiai ir su tautomis: 
gali būti didžiausia tauta, bet jeigu ji pati nemoka 
susitvarkyti, tai — anksčiai ar vėliau — kiti 
ją „sutvarko”... Tauta — tai, nelyginant, ma
šina: ji patol veikia, kol yra tvarkoje; pakol 
kiekvienas jos ratukas, kiekviena dalelė yra 
savo vietoje ir atlieka paskirtą užduotį. Kitaip

slas yra sužinoti, kiek tikrai yra užsieniuose, 
visose šalyse, (išskyrus Lietuvą, kur tuo tarpu 
prieiti negalima) susipratusių lietuvių, kurie 
dar skaito save lietuviais ir nori jais būti. Iš to bus 
'matytis ir kokias jėgas mes dar turime užsieniuose.

Kiekviena valstybė laikas nuo laiko daro 
savo gyventojų surašymą. Tą darė ir laisvoji 
Lietuva. Mes, neturėdami šiuo laiku savo 
laisvos valstybės, turime patys tai padaryti. 
Tas parodys ne tik musų susipratimą, bet taipgi 
ir musų tautos tvarkingumą, apie kurį aukš
čiau minėta. Sąjungai ir kitoms pasaulio 
įstaigoms, kurios tą didžiai reikalingą darbą 
užsimojo padaryti, tas yra milžiniškas darbas. 
Bet kiekvienam iš mūsų atskirai paėmus, tas 
yra tikras mažmožis: užpildyti lapelį ir pasiųsti 
jį D.B. Lietuvių Sąjungai.

Lapeliuose suteiktos žinios bus laikomos 
saugiai ir be reikalo niekam nebus išduotos. 
Tuo galite pasitikėti.

Taigi šie yra maži kvotimai mūsų išeivijai. 
Jie parodys, kiek lietuvių tauta išeivijoj yra 
susipratusi, kiek ji yra tvarkinga ir kaip ji moka 
pati susitvarkyti. Tai yra maža ir nesunki 
lietuvių tautos narių pareiga.

Aš norėčiau šiais žodžiais kiekvieną lietuvį 
ir kiekvieną lietuvę Didžiojoj Britanijoj para
ginti šią pareigą atlikti. Ne tik pačiam atlikti, 
bet ir kitus paraginti tą pat padaryti. Atsi
minkime Lietuvos poeto taip labai teisingus 
žodžius: Vienas žodis — ne kalba,

Vienas vyras — ne talka:
Kaip du stos, Visados
Daugiau pada rys...

B. K. Balutis,
Lietuvos Ministeris

— mašiną prisieina mesti laužo krūvon. Isto

memelerių Bundą ir dabartinę VLIKO neigiamą 
’laikyseną Mažosios Lietuvos atžvilgiu, Vokie
tijos vyriausybė lengvai galės panaudoti savo 
naudai.

Ar Vokietijai pasiseks paimti Mažąją Lietuvą 
į savo rankas, sunku numatyti. Bet viena aišku, 
kad VLIKAS jau kloja kilimais tą taką, kuriuo 
Vokietija ruošiasi eiti.

Baigdamas norėčiau įspėti tuos, kurie manytų, 
kad pasisakiau specialiai prieš VLIKĄ. Ne. 
Man visai nerūpi iš kokių jis partijų susidaro, 
kokios jų vadovaujančios ir kokios vadovauja
mos, VLIKO visai nebūčiau minėjęs, jeigu jis 
nesiimtų Lietuvos išlaisvinimo reikalų. Bet ka
dangi jis imasi, tai aš ir miniu jį tik kaip lietuvis, 
kuriam Lietuva yra nedaloma, kuriam Klaipėda 
tiek pat miela ir sava, kiek Telšiai, Kaunas ar 
Vilnius, kuriam Mažosios Lietuvos klausimas 
yra ne politinių partijų, bet Lietuvos ateities ir 
likimo klausimas. St. Kuzminskas

rija mums rodo, kad tas pats atsitinka ir su 
tautomis: jos eina laužan, jeigu nemoka, ar 
nesugebi, kaip reik, pačios susitvarkyti. Štai 
kodėl jokios valstybės gyvenimas, jokios tautos 
tolimesnis išsilaikymas ilgainiui nėra be tvarkos 
įmanomas.

Lietuvių tauta šiais laikais pergyvena didžiausį 
ir pavojingiausi krizį savo istorijoj. Ar jį išlai- 
kysim, ar jį laimingai pergyvensim, tas dau
giausiai priklausys ir nuo mūsų pačių. O vi- 
sųpirmiausiai, nuo to, kiek patys mokėsime ir 
sugebėsime tarp savęs tvarką palaikyti — tvarką 
ne tik dideliuose darbuose, bet net ir mažmo
žiuose. Nes turime nepamiršti to, kad kas 
nemoka mažmožių tinkamai atlikti, tas nėra 
kandidatas didvyrių žygiams. Apie vieną tokį 
sulyginamai „mažmožį” aš norėčiau mano 
mieliems broliams ir sesėms lietuviams priminti.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga šiomis 
dienomis išsiuntinėja visiems lietuviams, gy
venantiems šioje šalyje, lapelius, užvardintus 
„LIETUVIŲ SURAŠYMAS DIDŽIOJOJ BRI
TANIJOJ”. Juose yra paaiškinta, kokiam 
tikslui tas daroma. Norime surašyti visus 
lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje, už
sieniuose, ir sutraukti apie juos žinias vienon 
krūvon—Lietuvos Generalinin Konsulatan New 
Yorke, Amerikoj, kuris iš gautų žinių sudarys 
viso pasaulio lietuvių, gyvenančių užsieniuose,

PRIEŠ 10 V. ŽALVIS

METU
„PRIEŠAS SUMUŠTAS, 

BET DAR NEPRIBAIGTAS”

Birželio 24 d. Komunistų Partijos sušauktas 
mitingas praėjo šūkių, reikalavimų fone: atimti 
stambias nuosavybes, legalizuoti Komunistų Par
tiją, reikalauti socialistinės Lietuvos respublikos, 
pareikšti padėką ir ištikimybę Stalinui.

Vakar iškelti reikalavimai šiandien virsta 
realybe: birželio 25 d. Vidaus Reikalų ministerio 
M. Gedvilos įsakymu legalizuojama Lietuvos 
Komunistų Partija.

Kaune pradedama plačiai kalbėti apie Krikš
čionių Demokratų, Socialdemokratų ir Vals
tiečių Liaudininkų partijų legalizavimą. Šių 
partijų aktyvas gyvena nuotaikingo laukimo 
ženkle.

Birželio 25 d. prasideda Lietuvos kariuomenės 
„valymas”: atleidžiama aukšto rango karinin
kai; pasigirsta apie karininkų nuėmimus.

Birželio 26 d., J. Paleckio įsaku, Ministerių 
Kabinetas papildomas naujais ministeriais: ko
munistas Ch. Alperavičius skiriamas Pramonės

Naujų ministerių įvesdinimas pakeičia Minis
terių Tarybos sudėtį ir nusistatymus: sustiprėja 
komunistinis ministerių blokas, kuris perima 
neatsakingo gatvės gaivalo iškeltų šūkių bei 
reikalavimų svarstymą ir realizavimą. Sovietų 
Pasiuntinybė ir Komunistų Partija pradeda 
veikti atskirus ministerius, kurie greit patampa 
Maskvos užmačių ramsčiais.

Kai kuriose Ministerijose pasireiškia savalia- 
vimas, — per didelis ministerių teisių pasisavi
nimas, kurias normaliai turi tik pati Ministerių 
Taryba.

Liaudies Vyriausybė patenka didesnėn paša
linių jėgų įtakon: ją pradeda veikti iš Maskvos- 
atvykęs G. Dekanozovas, Sovietų Pasiuntinybė, 
Komunistų Partija, Raudonosios armijos karinė 
vadovybė ir paskiri L. Vyriausybės ministeriai, 
gauną įsakymus iš savų partijų ir organizacijų.

Birželio 26 d. L. Vyriausybė pagerbia Lietu
vos Nežinomojo kareivio kapą. Pagerbimas 
vyksta ne įprastiniu laiku, skubant, be didesnio 
įspūdžio ir parado.

Povakario metu į Karo Muziejaus sodelį 
atvyksta L. Vyriausybės nariai. Dauguma be 
kaklaraiščių, švarkelius ant rankų persimetę, 
atraitytomis marškinių rankovėmis. Sodelyje 
žmonių maža: senukai, auklės ir vaikai. Pa
gerbimo ceremonialas transliuojamas per radiją..

kartoteką. Kam ji reikalinga? Labai dauge
liui dalykų. Ten galės kreiptis kiekvienas lie
tuvis, gyvenantis bile kokioj pasaulio šalyje, 
ir surasti savo pažįstamo, ar giminės adresą, 
gauti apie jį žinių. Lietuvos Pasiuntinybėms 
ir Konsulatams tankiai prisieina ginti Lietuvos 
piliečių teises ir jų interesus įvairiose svetimų 
kraštų valdiškose įstaigose; tą gerai atlikti ne- 
visuomet galima, neturint apie juos jokių žinių. 
Bet tokios Kartotekos gal svarbiausis tik-

Ministerijai vadovauti, komunistas Junča-Ku- 
činskas — Darbo Ministerijai.

įkuriama Vilniaus stoties įgaliotinio įstaiga. 
Jai vadovauti (ministerio teisėmis) paskiriamas 
komunistas Grosmanas, žinomas D. Didžiulio 
slapyvardžiu.

Ministerių Taryboje atsiranda (ministerio tei
sėmis) Ypatingas susisiekimo reikalų komisaras.

Valstybės Kontrolei vadovauti skiriamas ko
munistas L. Adomauskas.

Ministerio Pirmininko pavaduotojas ir Užsienių 
Reikalų ministeris prof. V. Krėvė-Mickevičius- 
pasako tokią kalbą:

„Pirmieji mūsų žingsniai yra pagerbti Neži
nomojo kareivio kapą, kuris visai Lietuvai yra. 
simbolis nepriklausomos Lietuvos. Prie šio ka
po, kuris kaip ir liudija mums visas tas kovas 
už Lietuvos liaudies gerovę, mes duodame paža
dą, kad rūpinsimės įvykdyti visa tai, už ką šis- 
kareivis žuvo ir paaukojo savo gyvybę: liaudies,-

gerovė, visos Lietuvos gerovė ir visos Lietuvos 
gyventojų gerovė.

„Tai yra mūsų darbo simbolis, ir už tuos 
idealus, už kuriuos žuvo pirmieji kovotojai — 
už Lietuvą, laimingą, nepriklausomą, mes kovo
sime ir jos naudai dirbsime”.

Pasakytoji kalba lyg ir buvo L. Vyriausybės 
vieša priesaika: „...už Lietuvą, laimingą, nepri
klausomą, mes kovosime ir jos naudai dirbsime”.

Nežinomojo kareivio kapo pagerbimas užsitęsė 
.'5 minutes. L. Vyriausybės nariai išvykę iš 
sodelio, patraukė Ministerių Kabineto patalpų link.

Naujieji spaudos redaktoriai šį faktą atžymi 
vos keliomis eilutėmis. Naujasis radiofono va
dovas gauna iš Komunistų Partijos „pylos” 
už prof. V. Krėvės-Mickevičiaus kalbos pertrans- 
liavimą per radiją.

Sekančios dienos bėga naujų įsakymų ir atsi
šaukimų antplūdy.

Birželio 28 d. pasirodo įsakymas — karo 
komendantus vadinti „Apskričių kariniais virši
ninkais”. Dauguma karo komendantų atlei
džiami, sukeičiami vietomis, paskiriami žemes
nių laipsnių karininkai.

Tą pačią dieną legalizuojama Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo S-ga.

Švietimo ministeris A. Venclova išleidžia 
aplinkraštį, kuriuo krašto švietimo vadovai 
raginami neatsilikti nuo gyvenimo, privalą remti 
ir vadovauti sąjūdžiams, neatsisakyti užleisti 
mokyklų patalpas susirinkimams, kurie vyksta 
liaudies ir vyriausybės gerovei...

Pasirodo viešas bendraraštis, įspėjantis darbi
ninkus neskubėti imtis įmonių tvarkymo darbo, 
nesavaliauti, bet kelti darbo našumą ir produkciją.

Prasidėję įstaigose ir įmonėse nesklandumai, 
nesėkmės, dezorganizacija ženklinama „liaudies 
priešų” vardu.

<
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1950 m. birželio 16 d. '•BRITANIJOS LIETUVIS“

NETEKOME DIDŽIO LIETUVIO
Birželio 4 d. Čikagoje miręs Dr. K. Grinius 

buvo paskutinis gyvas Lietuvos Respublikos 
prezidentas. Dabar jau visi trys mūsų prozi
dentai yra mirę.

A. Stulginskas mirė sovietinių vergų stovyklo
se, šiaurės Sibire, 1946 metais, o A. Smetona, 
kaip ir Dr. K. Grinius, Amerikoje, Clevelande 
1944 metų pradžioje. Abu pastarieji preziden
tai, kaip politiniai emigrantai nuvyko j tą kraštą 
turėdami tikslą dirbti dėl pavergtos tėvynės 
išvadavimo.

Mirė nesulaukę išauštant Lietuvai laisvės 
aušros. 

* * * 

Dr. K. Grinius buvo vienas tauriųjų lietuvių 
tautos sūnų, nenuilstamas lietuviškos sąmonės 
žadintojas ir valstybinės minties ugdytojas. 
Siekdamas minėtų tikslų, darbą varė plačiu 
baru, pradėjęs jį dirbti dar jaunystės metais.

* * *

Kazys Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17 d. 
Marijampolės apskr. Gimnaziją baigė Ma
rijampolėje 1887 metais, o medicinos mokslus — 
Maskvoje 1893 m. Pačioje gydytojo praktikos 
pradžioje dirbo laip laivo gydytojas Kaspijos 
jūra plaukiojančiam laive, bet 1894 m. pradžioje 
grįžo Lietuvon. Kaip gydytojas dirbo Mari
jampolėje, Naumiesty, kur rado begyvenantį 
Dr. V. Kudirką; Vilkavišky ir Pilviškiuose. 
1902 m. grįžo Marijampolėn. 1905 m. pabai
goje iš Marijampolės rusų valdžios buvo ištrem
tas. Pagyvenęs Vilniuje, po 4 menesių grįžo 
Marijampolėn. Čia 1908 m. rudenį, ryšium su 
„Šviesos” byla buvo suimtas, išlaikytas du mėn. 
kalėjime ir vėl ištremtas. Pabuvęs pora metų 
Vilniuje, 1910 m. grįžo į Marijampolę. 1911 m. 
vėl buvo rusų suimtas, pustrečio mėnesio išlaiky-
tas Kalvarijos kalėjime. Grįžęs Marijampolėn 
gyveno iki pirmojo pasaulinio karo pradžios. 
Karui prasidėjus, išvyko į Rusiją. Pradžioje 
gyveno Oriolo ir Kalugos gubernijose, bet 1915 
m. pradžioje nuvyko į Kaukazą, kur dirbo kaip 
savivaldybių sąjungos gydytojas Kislovodsko 
ir kituose kurortuose. Ten gyveno iki 1919 m., 
ten bolševikai nužudė pirmąją jo žmoną ir duk
terį.

1919 m. pavasarį iš Rusijos išvyko. Apie 
pusę metų dirbo Paryžiuje, kaip Lietuvos Dele
gacijos narys, paskiau grįžo į Lietuvą, vėl į 
Marijampolę. 1920 m. buvo išrinktas į stei
giamąjį Seimą. Tuomet persikėlė į Kauną ir 
gyveno jame iki 1944 m. pavasario, iki vokie
čių buvo ištremtas. 

* * *

Kaip gydytojas Dr. K. Grinius dirbo iki 
1920 m., vėliau, jis dirbo tik kaip medicinos 
srities veikėjas, administratorius. Per 27 gydy
tojo praktikos metus yra praleidęs apie 100.000 
ligonių.

Medicinos mokslo bei jos populiarizacijos 
klausimais yra parašęs labai daug straipsnių ir 
redagavęs specialių leidinių.

Nuo 1922 m. iki 1935 m. Dr. K. Grinius buvo 
Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus 
vedėjas. Ten dirbdamas jis įvykdė sveikatos 
srity daug reformų, kurių dėka mažėjo mieste 
gyventojų mirtingumas.

Nuo 1924 metų iki išvykimo iš Lietuvos Dr. 
K. Grinius buvo Draugijos kovai su džiova 
pirmininkas. Šios draugijos veikla buvo plati,

nes draugija turėjo sanatorijas ir dispanserius. 
Jo vadovybėje buvo ir antra, plačiai Lietuvoje 
šinoma, Pieno Lašo draugija.

A. a. Dr. K. Grinius

Visuomeninėje veikloje K. Grinius pradėjo 
dalyvauti jau gimnazisto laikais. Buvo aktingas 
tuometinių patriotinių organizacijų narys. „Var
pui” atsiradus, Grinius tapo jo šalininkas. 
Vėliau, nė vienas varpininkų suvažiavimas be 
jo neapsieidavo. 1893 m. buvo išrinktas į var
pininkų komitetą ir jame išbuvo iki 1905 m. 
pabaigos.

1897-1899 m. Dr. K. Grinius buvo „Ūki
ninko” ir po V. Kudirkos mirties (1899.XI.16), 
dviejų „Varpo” numerių redaktorius, 1909- 
1910 m. vilniškio „Lietuvs Ūkininko” ir „Lie
tuvos Žinių” redaktorius, o nuo 1922 iki 1924 
m. atnaujintų „Lietuvos Žinių” redaktorius ir 
bendradarbis.

Didelį organizacinėje veikloje vaidmenį Dr. 
K. Grinius atliko 1905-1914 m., kuomet varpi
ninkams reikėjo persiorganizuoti į legalią orga
nizaciją, dalyvauti kovoje su kitomis partijomis 
ir caro valdžios atstovais, kai reikėjo organi
zuoti naujas organizacijas spaudiniams leisti ir 
nauji laikraščiai, taip jau ir Marijampolės pa
rodą 1911 metais. Ne maža laiko Dr. K. Griniui 
atimdavo dažnos žandarų kratos, suėmimai, 
iš tų nelaisvių išsisukinėjimai ir ištrėmimai.

* * *

Nepriklausomos Lietuvos laikais Dr. K. 
Grinius buvo 4 seimų narys, ministeris pirmi
ninkas, Respublikos prezidentas, be paliovos 
dirbo, pergyveno daug sunkių ir malonių įvykių. 
Po 1926 metų jis į politiką nedaug tesikišo, 
atsiliepdavo tik pavojingais Lietuvai momentais,
pasirašydamas po memorandumais Respublikos 
prezidentui. Valstiečių liaudininkų vadovybėj 
jis buvo iki jos uždarymo 1936 m.

Savo laiką Dr. K. Grinius skirdavo visuo
menės darbui, Kovos su Tuberkulioze ir Pieno 
Lašo draugijų vadovavimui, bendradarbiauda
mas „Lietuvos Žinioms”, „Medicinai”, Kauno 
miesto savivaldybės Sveikatos Skyriui vado
vaudamas.

PROCESIJA
Stase Prapuolenyte

Taku duobėtu, akmenuotu 
Klupdamas eini
O tuo taku pirma tavęs 
Keliauja Dievas.
Bijūno lapas
Raudonoja štai po kojų
Ir fijoletinis mašlaitės žiedas. 
Taku duobėtu, akmenuotu 
Klupdamas eini...

♦

Esi taip tolimas,
Kaip debesėlis žydrumoj plaukiąs, 
Kaip sakalas tarpukalniais skraidąs, 
Kaip nepasiekiamos kalnų viršūnės.

Betgi arčiau esi
Nei smėlyje įspaustos mano pėdos, 
Nei žiedas paliestas ranka, 
Nei saulės spindulys ant veido.

Sovietams okupavus Lietuvą, Dr. K. Grinius 
išliko sveikas ir galėjo dirbti medicinos darbą, 
redagavo mėnesinį laikraštį „Liaudies Sveikatą”.

Vokiečiams atėjus, jo būklė pasunkėjo. Žy
dų naikinimas, nekaltų žmonių žudymas už 
nežinia kieno užmuštą vokietį, lietuvių varymas 
darbams į Vokietiją, iš sodybų lietuvių, tyčia 
paskelbtų lenkais, šalinimas, labai įbaugino 
Lietuvos gyventojus. Iškilo klausimas: ką da
ryti, kaip gintis nuo vokiečių sumanyto Lietu
vos kolonizavimo. Dr. K. Grinius ir kun. Kru
pavičius parašė vyr. Lietuvos tarėjui gen. Ku
biliūnui pareiškimą, ragindami jį rūpintis vo
kiečių sauvalę sustabdyti. Kubiliūnas patarė 
tylėti, pareikšdamas, nes vieno parašo Dr. Ren- 
teln’o pakaksią, kad daug lietuvių pražūtų. 
Tais pačiais, 1942 m., keletą mėnesių vėliau, 
panašaus turinio pareiškimas, Dr. K. Griniaus, 
kun. M. Krupavičiaus ir J. Aleksos pasirašytas, 
buvo nusiųstas Lietuvos generaliniam komisarui 

i Dr. Renteln’ui. Pastarasis padarė išvadą, kad 
šis pareiškimas yra plačiai paplitęs ir silpninąs 
frontą, nubaudė visus ištrėmimu į Vokietiją. 
Dr. K. Griniui, kaip senam žmogui, leido pa
silikti Lietuvoje, tik pareikalavo išvykti į kaimą.

1944 m. liepos 31 d. Dr. K. Grinius su žmona 
ir sūnum, besiartinant rusams, pasitraukė į 
vakarus. Vokietijoje gyveno iki 1947 m. pra
džios, kol išvyko Amerikon.

Amerikon atvykęs, Dr. K. Grinius, nors ir 
negaluodamas dėl senyvo amžiaus ir sunkių 
pergyvenimų išvargintas, neieškojo poilsio, bet 
ėmėsi darbo, kad kenčiančiai tėvynei našta būtų 
palengvinta. Jis tuoj įteikė trijų didžiųjų vakarų 
valstybių galvoms platų memorandumą, kuria
me išdėstė sunkią Lietuvos būklę, išaiškino 
okupantų žiaurumus ir prašė žygių sustabdyti 
rusų genocidą Lietuvoje. Vėliau jis, pasinaudo
damas įvairiomis progomis, yra padaręs atatin
kamus pareiškimus plačiajai vakarų visuomenei 
supažindinti su okupuotoje Lietuvoje įvesta 
žiauria priespauda. Buvo tarptautinės ūkinikų 

sąjungos narys, per Amerikos radiją yra pasa
kęs keletą kalbų. Atspėjamu laiku rašė atsi
minimus.

Dirbo pats ir savo pavyzdžiu skatino kitus 
veikti, siekiant trumpinti Lietuvos žiaurią oku
paciją ir artinti Lietuvai laisvės rytą. Dirbo, 
kol išseko jėgos. Trumpai pasirgęs ir mirė. 
Laikinai vėlionies kūną priglaudė svečioji Ame
rikos žemelė. K.

KALBOS SKILTELĖ
--------------  VEDA J, PARAUSVYS --------------

LAB \S RYTAS AR LABĄ RYTĄ?

Visi senieji žodininkai ir gyvoji žmonių kalba 
sako, kad sveikintis seniau vartotos vardininko 
lytys. Reikia pasakyti, kad vardininko lytyjfl 
jau buvo plačiau vartojamos mūsų bendrinėje^ 
šnekamojoje kalboje. Taigi, reikia sakyti: 1 a-- 
bas rytas, labas vakaras, laba die
na. Labą rytą yra grynas germanizmas: 
Guten Tag.

Žodis labas yra labai senas: paveldėtas dar 
iš baltų (aisčių) prokalbės, kada mūsų su jais 
tebekalbėta viena kalba. Minėtieji pasisveikini
mai gali būti ir trumpinami; tačiau sutrumpintai 
daugiau linkstama sveikintis su artimesniais 
žmonėmis. Pav., žemaičiuose sakoma: 1 a b- 
ryt, 1 a b v a k a r, labdien, o velionis K. 
Būga į kalbininko A. Salio sveikinimą labas 
rytas atsakydavo: labas!

Tenka pastebėti, kad jau nepriklausomoje 
Lietuvoje daug kas net spręsdavo pagal pasi
sveikinimą, ar žmogus domisi lietuvių kalbos 
grynumu bei taisyklingumu ir sakantieji labą 
dieną net buvo pravardžiuojami „ponais 
Ą — Ą-” arba „ponais galininkais”.

Materializmas nepakeliui mažosioms tautoms, 
nes jose tikrai nedaug tos materijos ir masės. 
Gyvas, jautrus ir karingas dvasingumas, pinigo 
ir materijos pakinkymas didžiam lietuvių dvasi
niam žygiui gali išgelbėti tautos likučius. Tad 
reikia į visus dorus lietuvybės darbus ir reikalus 
žiūrėti gilios religinės pareigos akimis. Išeivijoj 
tik tie išliks lietuviais ir lemiamai paveiks savo 
vaikus bei savą visuomenę, kurie neatsisakys 
dvasinio karingumo. Prof. K. Pakštas

PAMALDOS
HAL1FAXE, St. Columba bažn., Pelion, 

birželio 18 d. 11, 30 vai.
BRADFORDE, St. Ann’s bažn., birželio 25 d

I SAULĘ
A. Tyruolis

Į saulę, į saulę, į saulę
Pro debesis, naktį, bedugnę, 
Beblėstant niekingam pasauly 
Sulydančiai širdis mūs ugniai.

Pro cerberio aršą ir pyktį, 
Plutono gėrybes jam saugant, 
Danties jo nepaliestas likti
Turiu, laisvės trokščiai man augant.

Pro žvilgsnį panteros ugningą, 
Pro jos pragaištingą apgaulę 
Te galios man kopti nestinga 
Į laisvę, į erdvę, į saulę!

Finansų ministeris skelbia įsakymą, kuriuo 
prekybos įmonių savininkai, valdytojai, vedėjai 
įpareigojami pasilikti savo vietose, rūpestingai 
atlikti pavestas pareigas, rūpintis prekybos 
plėtimu, prekių apsirūpinimu ir 1.1.

Už įsakymo nevykdymą grasoma kalėjimu ir 
milžiniškomis piniginėmis baudomis.

Didesniuose Lietuvos miestuose pasirodo pro
vincijos darbininkų būriai, iešką „lengvesnio” 
darbo. Radijas gauna įsakymą darbininkus 
įspėti, kad nesiveržtų į miestus, bet lauktų vy
riausybės patvarkymų.

Finansų ministeris vėl kreipiasi į įmonių dar
bininkus bei tarnautojas: sąžiningai atlikti pa
reigas, klausyti administracijos nurodymų, kelti 
darbo našumą, vengti savaliavimo aktų...

Išleidžiamas naujas įsakymas, kuriuo Lietuvos 
kariai atleidžiami nuo privalomo tikybos mokymo 
ir pamaldų lankymo.

Iš kariuomenės, atsargon, paleidžiama didelis 
skaičius karininkų.

Pasigirsta kalbų apie dideles ir skubias refor
mas kariuomenėje ir kitose žinybose.

Krašto gyvenimas slenka į vis didesnį chaosą. 
Spauda, radijas pradeda užimti griežtesnes žo- 
■džio pozicijas; pasigirsta aštresnis tonas, nedvi
prasmiški pasisakymai, pasinešama masių kirši- 
nimo linkme.

Viešasis žodis, informacija, žinios nebespėjamą 
talpinti dienos įvykių rėmuose. Faktai ir įvy
kiai fiksuojami pavėlintai, kelioms dienoms 
praslinkus.

Krašte yra tik vienas klausimas „Kas bus 
toliau?”

Radijas, spauda, plakatai veda negirdėtą 
pasikalbėjimų dialogą.

Radijas skelbia: „Lietuvoje įsteigta darbininkų 
milicija!”

Bolševikinė spauda atsako: „į darbo stovyklą 
ištremti 25 asmenys”.

Radijas: „Priemonės užčiaupti teisybei lūpas 
jau nebeveikia”.

Spauda: „Vidaus Reikalų ministerio parėdymu 
uždaryti 6 dienraščiai: du lietuvių kalba, vienas 
lenkų ir 3 žydų kalba”.

Radijas: „Laimėtos laisvės nebeatiduosime!”
Spauda praneša: „Šiandien atleisti iš pareigų: 

ministras Turauskas, Valstybės Kontrolierius 
Šakenis, Darbo Rūmų pirmininkas Šulaitis”.

Radijas skelbia: „Priešas sumuštas, bet dar 
nepribaigtas”.

Spauda akomponuoja: „Skučo ir Povilaičio 
byla perduota ypatingam tardytojui”, — „Suim
tas Kretingos apskrities viršininkas”.

Radijas nuolat kartoja: „Visi įstaigų tarnauto
jai privalo eiti savo pareigas”.

Spauda atsako: „Iš pareigų atleisti — Kauno 
Radiofono direktorius, Pradžios mokslo de
partamento viršininkas, Savivaldybių Depar
tamento direktorius, Kauno kalėjimo viršininkas”.

Radijas šaukia: „Be teisėtos priežasties at
leisti darbininkai grįžta į darbą!”

Spauda skelbia: „Atleistas kultūros reikalų 
departamento direktorius”, „Paskirtas naujas 
Kūno Kultūros Rūmų vadovas”, „Atleistas 
Žemės Ūkio departamento direktorius”.

Radijo anonsas: „Darbo žmonės, lankykite 
vaidinimus. Jie ruošiami jums!”

Laikraščiai praneša: „Rytoj per radiją kalbės 
darbo žmonių vadai: Jankei Šans, Bėrei Fridman, 
D. Grosman — Didžiulis”.

Spauda, radijas, plakatai sutartinai šaukia:
„Ilgų metų troškimai išsipildė!”
„Uždaryta lietuvių mokytojų sąjunga!”
„Kauno gatvės gauna proletariato vadų var

dus”. (Bus daugiau)

AUDRONĖS DALIA
1 JONAS GAILIUS =====

Aš žinau, tau sakė — 
tai vėjelis rožėse...

J. Aistis

Kai vienas taip sėdžiu ir senas laikrodis, ro
dos, skaito mano širdies dūžius, — gyvenu 
prisiminimais.

— Prisiminimai kaip vynas, mielas mano 
drauge, — kažkada pasakė Vincas. — Ir svai
gina kaip vynas...

Bet kai šiandien sėdžiu taip vienas, nenoromis 
pasineriu prisiminimuose ir sustoju prie vienos 
draugo Vinco pasakos.

Pasakos, — sakau, nors jis ją man kaip tikrą 
atsitikimą pasakojo. —

L

Kai atsisveikindamas dar kartą pažiūrėjau į 
jos susisvajojusias akis, pasilenkiau prie šviesių 
garbanų ir pasakiau:

— Aš norėčiau visą laiką su tavimi būti...
— O aš ne! — nusišypsojo Audronė. — Tada 

neturėtume apie ką svajoti.
— Mes abu kartu svajotume. Kasdien vaikš

čiotume drauge ir svajotume. Kartais balsu, 
kartais tylėdami, — nenusileidau.

— Juk žinai, mielasis, kad svajonės mėgsta 
erdves, platumas. Kartais mes turime nutolti 
vienas nuo antro, kaip dvi vos įžiūrimos žvaigž
dės...

— Jei taip, aš nenoriu svajonių! — sušukau.— 
Realybė geriau, ir tu visuomet būsi su manimi!

—- Realybė nemėgsta šventadieninių rūbų, — 
paspaudė ranką Audronė. — O kur nėra puošnu
mo, nėra pagarbos ir...

— Ir?...
— Ir... na, tu žinai ko — meilės, — pabaigė 

paraudusi Audronė.
— Tai tu myli ir bėgi? — įsmeigiau į ją su

pykusias akis.
—■ Esi perdaug staigus, Vincai! Aš nebėgu 

tik klausau vidaus. Argi tu nežinai, kad ir man 
sunku...

Praėjo kelios dienos, o Audronės niekur ne
sutikau.

Netekęs kantrybės, pabarškinau į jos namų 
duris. Tačiau šeimininkė pasakė, kad mer
gaitė kažin kur išėjusi.

— Ar ji kas vakaras išeina? — nepasijutau, 
kaip paklausiau.

— Jaunas žmogau, — sudėjusi ant prikyštės 
rankas, atsakė šeimininkė. — Aš niekad nese- 
kioju savo gyventojų žingsnių. Ir tamstai pa
tariu neskubėti...

Nuleidęs galvą, išėjau.
Tikrai, buvau staigus ir visados skubėjau. 

Tai ne vienas man prikišo. Bet toks jau mano 
būdas, ne nuotaika, — nepakeisi.

Kitą dieną ėjau gatve su pažįstama moky
toja ir staiga pamačiau Audronę. Ji stovėjo 
prie krautuvės lango ir rodė kažin kokią skry
bėlaitę miesto sekretoriui Ruškiui.

Lyg tyčia mokytoja kužtelėjo:
— Žiūrėk, sekretorius p. Audronei naują 

skrybėlaitę perka!...
— Juk jiedu tik taip sau žiūrinėja, — norėjau 

ramiai pasakyti, bet mano balsas įtartinai su
virpėjo.
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" BRITANIJOS LIETUVIS ” 1950 m. birželio 16 d.

LIETUVIAI SVETUR 13 NELAIMIU PASIRODYMO PROGA
LIETUVĖS DAILININKĖS

Jaunoji Lietuva per savo nepriklausomojo 
gyvenimo metus išsiaugino nemažą būrį ir lie
tuvių moterų dailininkių, baigusių aukštąsias 
mokyklas ir dirbusių vien šioje srityje. Dauguma 
jų atsidūrė tremtyje Vokietijoje ir Austrijoje, 
o vėliau išemigravo į įvairius kraštus. Šiuo 
metu jau vien Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
turime: A. Kašubienė, E. Marčiulionienė, E. 
Šidlaite-Docienė, E. Paškevičienė, H. Paukštienė

* ir kt.
D. Britanijoje jau porą metų gyvena iš Vokie

tijos tenai darbo schemos ribose išvykusi H. 
Naruševičiūtė — Žmuidzinienė, Brazilijoje — 

IV. Stančikaitė-Abraitienė, o Kanadoje — savo 
grityje dirba A. Tamošaitienė..

DAIL. KRIVICKO DARBŲ PARODA

Birželio 3 d. Prancūzų Instituto patalpose 
Freiburge (Vokietijoj) atidaryta lietuvio grafiko 
Alfonso Krivicko darbų paroda.

♦ * *
Balys Gaidžiūnas, gyvenąs Amerikoje, nufil

mavo neseniai Cleveiande nepaprastu pasiseki- 
. mu praėjusią Jaunimo Teatro premjerą „Žirgonė 

ir Gailė” ir ją rodys gausesnių kolonijų lietu
viams.

Savaitraštis „Dirva” nuo liepos mėn. pradeda 
spausdinti „Lietuvių Archyvą”, kuris lietuvių 
laikraštininkų įsteigtas 1941 m. Žadama pa
skelbti dar niekur ligi šiol nespausdintos doku
mentinės medžiagos iš lietuvių rezistencijos kovų 
bolševizmo, nacių ir tremties laikais.

Sao Paulo (Brazilijoje) lietuviai, kurie ligi 
šioliai jokiame politiniame gyvenime nedalyvavo 
šį rudenį įvykstančiuose miesto rinkimuose nori 
pravesti nors vieną savo kandidatą.

Kan. Feliksas Kapočius, Lietuvių Tremtinių 
Vokietijoje Sielovados reikalų tvarkytojas, išvy
ko į Romą, kur, tarp kitko, tremtinių reikalais 
kalbės su bažnyčios vadovaujančiais asmenimis.

Registruoja neturinčius garantijų. BALFo 
atstovas Vokietijoje pavedė PLB apylinkių 
valdyboms ir LRK skyriams suregistruoti visus 
tuos lietuvius, kurie norėtų emigruoti į JAV, 
bet dar neturi garantijų.

Kolumbijos lietuviai pasigenda lietuviškos spau
dos. „Vienybėje” vienas to krašto lietuvis 
rašo: „Čia turime per 200 lietuvių naujakurių. 
Savo spaudos neturime. Tai labai liūdna. Patys 
savo nepajėgiame išleisti, o iš kitur negauname. 
Mat, pirmieji metai vis sunkesni. Ir tai visur 
kur.”

Stasius Būdavas, kunigas, žinomas rašytojas, 
ruošiasi vykti į Europą aplankyti Prancūziją, 
Vokietiją, Italiją ir kitas šalis.

Jonas Staškevičius, buvęs Lietuvos Vyr. Tri
bunolo teisėjas, gegužės 18 s. staiga mirė. Iš 
tremties atvyko 1949 m. birželio mėn. ir gyveno 
Yonkerse, Naujorko apylinkėje. Mirė sulaukęs 
71 metų amžiaus.

„Tremtis” tokiu vardu nuo liepos 1 d. pradės 
Vokietijoje eiti naujas lietuviškas savaitraštis. 
Jis be plačios informacijos iš tremtinių buities, 
spausdins E. M. Remarque naujausiąjį romaną 
iš tremtinių gyvenimo. „Tremties” prenumerata 
1 mėn. 5 šil. arba 8 tarptautinių pašto ženklų 
pašto kuponai (būtinai su pašto antspaudu, kur 
yra pirkti). Adresas: Administration „Tremtis”, 
Memmningcn, Postfach 2, Germany.

— Na, na! — reikšmingai pasakė mokyto
ja. — Tik žiūrėk: jau į krautuvę goglina!

Ilgai nelydėjau mokytojos ir nerimdamas su
kinėjausi Laisvės gatvėje, kurioje buvo Audro
nės butas.

Po gero pusvalandžio pamačiau ją su ryšu
liu rankoje. Ruškys, matyt, skubėjo į raštinę 
ir atsisveikindamas spaudė jos ranką. Man 
atrodė, perilgai jis maigė jos ranką ir perdaug 
įžūliai žiūrėjo į akis.

, — A, ir tu čia, Vincai! — juokdamasi svei
kino mane Audronė. — O ką tik su p. Stela 
mačiausi.

— Stela tai Stela, bet kad tau kažin kokie 
raštininkėliai skrybėlaitės perka, tai jau per
daug! — išdrėbiau vienu atsikvėpimu.

— Vincai, pagalvok, ką tu kalbi! Argi ne
galima su žmogumi pasikalbėti?!

— Pasikalbėti... — pakartojau dūsliu balsu. — 
O paskum ranką spausti ir ilgai į akis spoksoti.

— Tu šiandien nesivaldai, Vincai! — pasi
traukė į šalį ir pradėjo eiti į priekį.

Aš nežinojau, ką daryti: pasilikti ar eiti su ja. 
Ji tuo tarpu sustojo, atsisuko į mane ir tarė: 
— Palydėk mane valandėlę!
— Gerai, valandėlę! — nepatenkintas pasa

kiau. — Man tu niekad neturi laiko... Tai 
namuose nebūni, tai su kuo nors kalbiesi...

— Jūs, vyrai, perdaug pavydūs. Iš paprastos 
pliauskelės vežimą priskaldote. Manote, kad 
mergaitės kaip drugeliai: kiekvienam, kas tik 
tiesia rankas, tuojau puls į glėbį... Oi ne! Mes 
turime protą, valią ir, be to, tik vieną širdį!

— Ir ja žaidžiate!
— Tu vis dar pyksti, Vincai?

JI — Mano pyktis! — numojau ranka. — Svar
biau tavo pamokymai, apologijos. Pasakytum 
kartą — ne, ir būtų ne!

Brooklyne neseniai įsteigtas Lietuvos Teisi
ninkų Draugijos skyrius. Valdybon išrinkta: 
J. Branzinskas, P. Minkūnas ir A. Sodaitis. 
Skyrius jau pakviestas dalyvauti Europos Ad
vokatų susirinkimuose, Naujorke. Kaip aiškėja, 
Naujorke ir apylinkėje gyvena apie 30 Lietuvos 
teisininkų tremtinių.

Vlikas išleido 96 pusi, knygą „Memorandum 
on the Restoration of Lithuania’s Independan
ce”. Šis memorandumas buvo įteiktas įvairių 
kraštų vyriausybėms. Jame keliamas ir Mažo
sios Lietuvos priklausymas Lietuvai.

Amerikos Lietuvių Tarybos prezidiumo nariai 
L. Šimutis, P. Grigaitis ir M. Vaidyla kalbėjosi 
su Lietuvių Profesorių Draugijos atstovais A. 
Gyliu, J. Joniku, K. Žalkausku ir G. Galva 
apie greitesnį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizavimą. Ir šiuo atveju ALT pasisakė prieš.

Dr. J. Šliupui paminklas Chicagoje bus ati
dengtas šių metų liepos mėn.

Lithuanistas dr. V. Maciūnas, profesoriavęs 
Lietuvos ir Pabaltijo universitetuose, pradėjo 
dirbti Philadelphijos universiteto bibliotekoje.

Chicagoje apsigyveno iš tremties atvykę šie 
dailininkai: Adomas Varnas, Paulius Augius, 
Petras Kiaulėnas, Viktoras Petravičius, Kazi
mieras Varnelis, Ignas Šlapelis, Vladas Vijeikis, 
Povilas Kaufmanas.

Britų zonos lietuviams tremtiniams vadovauti 
išrinktas komitetas iš šių asmenų: Zunde, Si
monaitis, Sutkus, Glemža ir Karalius.

Argentinoje veikia Lietuvai Išlaisvinti Cen
tras. Centro valdybą sudaro: Ign. Padalskis, 
Ant. Šantaras, Ž. Juknevičius, P. Sakalauskas, 
J. Gilvydis ir A. Petravičius.

Darbininkas (laikraštis) šį rudenį ruošiasi pa
minėti savo 35 metų sukaktį. Sukakties proga 
bus išleistas padidintas, specialus numeris.

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo atstovas praneša, 
kad gyveną Vokietijoj, Prancūzijoj, Belgijoj ir 
kituose Europos kraštuose gali užsisakyti, įneš
dami į tų kraštų bankus jo vardu prenumetaros 
sumą, kurie persiųs į Angliją. Metams: 22 šil. 
adpusm. 12 šil. ketv. 7 šil. Rašyti aiškiai 
resus, siųsti pinigus: „Lithuanian Days” 
Trafalgar Ėst. Temple Guiting, Cheltenham, 
Glos, England. Atstovybei reikalinga lietuvišku 
šriftu raš. mašinėlė —■ prašom pasiūlyti, kas 
gali ją parduoti.
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— Kol praturtėjau — sveikatą praradau, kol 

sveikatą atgavau — turtų netekau.

Audronė sustojo. Jos veidas paraudo, akys 
padidėjo, o šnervės išsiplėtė. Maniau, kad 
tuojau pasakys: ne! Tačiau ji susivaldė ir, žiū
rėdama man į akis, pasakė:

— Rytoj išvažiuoju į sodžių. Dėl to sesutei 
dovanų nupirkau. Grįšiu už poros savaičių. 
Tada gal geriau susikalbėsiva.

Mano vidų kažin kas suspaudė. Norėjau ką 
nors švelnaus pasakyti, atsiprašyti, bet nega
lėjau.

Audronė, matyt, jautė mano vidaus kovą: 
paėmė už rankos, paglostė ją ir tarė:

— Atleisk, kad ir aš pasikarščiavau. Tu
žinai, mes visi žmonės. Kai sugrįšiu, mes geriau 
susikalbėsiva... (Bus daugiau)

ČIA IR MOKSLAS BEJĖGIS

Pilni žurnalai 
Gudrių skelbimų, 
Kad plikė želti 
Bematant ima.

Štai kaip galvoja 
Specialistas, 
Kaip čia grąžinti 
Seniui jaunystę.

Imant plunksną į rankas rašyti įspūdžius, 
perskaičius pirmąją Tremties Metais D. Brita
nijoj lietuvišką knygą (leidėjas „Pradalgė”), 
atspausdintą lietuvio spaustuvėje, savaime norisi 
visus maloniai pagirti, paliaupsinti. Ir autorių, 
ir leidėją ir spaustuvininką ir dailininką, viršelį 
nupiešusį.

Tas noras išplaukia iš gilaus sentimento savos 
kultūros paraiškos, kurių nelengvas kelias trem
tyje ir iš dienos į dieną sunkėja. Kiekvienas 
naujas viešumoj pasirodęs, dvasia ir forma 
lietuviškas, kūrinys atrodo yra atspindys nema
raus mūsų tautos genijaus, kuris net ir iš pilkos 
apkiautusios ir egocentrinės emigrantinės kas
dienybės įstengia įskelti tyros ugnies žiežirbas.

Tačiau ir profesinė sąžinė ir gilus įsitikinimas, 
jog pagyrimai bei liaupsinimai gali būti malonūs 
tik tuščiaviduriams žmonėms, bet niekam negali 
atnešti naudos, verčia atmesti visus emocinius 
momentus į šalį ir kalbėti iš esmės.

Taigi, žinoma, pirmiausia — veikalas ir auto
rius. R. Spalis skaitančiai mūsų visuomenei 
žinomas ne šiandien. Jis yra spausdinęs daug 
savo dalykų įvairiuose periodiniuose leidiniuose. 
„B.L.” atkarpose irgi nereta buvo matyti jo 
pavardė ir dalykai. Daliai D. Britanijos lie
tuvių jis neblogai pažįstamas, kaip įdomus 
literatūrinių vakarų dalyvis, mokąs gražiai, 
įtikinamai perteikti klausytojui savo kurinį, 
sudaryti glaudų kontaktą su klausytojais, juos 
prajukinti kartais ligi ašarų.

Ir toji paskutinioji aplinkybė bene bus ketu
rioliktoji, šį kartą grynai literatūrinėj plotmėj, 
R. Spalio nelaimė.

Tačiau — iš eilės.
Visų pirmą norėtųsi padiskutuoti su auto

rium (teoretiškai, nes autoriai paprastai į re
cenzijas neatsako) formalią smulkmeną — kam 
jis savo dalykus pavadino „feljetonais”? Jis 
nuėjo nevykusiu nuo Pivošos laikų mūsuose 
įsivyravusiu keliu, humoreskas ar satyras vadinti 
feljetonais. Feljetonas nėra joks literatūrinis 
žanras, kaip romanas, novelė, essay, humoreska 
ar burleska. Tai stačiai techninė vieta laikraš
tyje — atkarpa. Feljetonai gali būti bet kurio 
pobūdžio rašiniai — moksliniais traktatais pra
dedant — burleskom baigiant.

Spalio dalykams, sudėtiems „Trylikos Ne
laimių” rinkinėly, įskaitant ir „Laišką iš Lietu
vos” ir komedijėlę „Batai” — bene tinkamiau
sias pavadinimas būtų — satyros arba dar tiks- 
liau-šaržai.

Humoreskomis juos pavadinti būtų sunku, 
nes priemonės, kurias vartoja autorius juokui 
sukelti, nėra švelnios. Dažnai jos būna gru
bios, vedančios šaržuojamą asmenį ar jo idėjas 
ligi nesąmonių, kartais vulgarios ir neskoningos. 
Pav. „nuo penkiolikos metų pats kelnaites 
užsegdavau ir šieniko džiovinti nereikėdavo”. 
Neretai autoriaus vartojamuose palyginimuose 
ar vaizduojamose situacijose juokui sukelti 
priemonė tiek sutirštinama, jog visiškai neten
kama proporcijos, priemonė nužudo situaciją, 
smogusi lyg kuju per galvą ir rezultate pasidaro 
nebejuokinga.

Ir štai čia toji „keturioliktoji nelaimė”. Susi
daro įspūdis, kad R. Spalis, rašydamas savo 
šaržus ir rinkdamasis jų formą bei priemones, 
vadovavosi, gal nesąmoningai, noru sukelti 
literatūros vakaruose klausytojų juoką, tačiau 
pamiršo, kad spausdintas žodis taikomas pirmoje 
eilėje skaitytojui, bet ne klausytojui.

Tai, kas autoriui ar aktoriui beskaitant scenoj, 
atitinkamai pabrėžiant, informuojant ir modu
liuojant balsą, klausytoją gali prajuokinti, dažnai 
beskaitant skaitytojui atrodo pilka, nejuokinga, 
o dėl priemonių nesaikingo sutirštinimo absur- 
dalu, kartais vulgaru.

Antra vertus, taikant rašomąjį dalyką „lite
ratūriniams vakarams” gresia neišvengiamas 
pavojus, siekiant išgauti maksimum pasisekimo, 
dalyką literatūriniai gerokai nusmukdyti, atseit 
jį taikyti publikos skoniui (kuris ne visuomet 
būna aukšto lygio) ir tuo būdu jį „nuliteratūrinti”.

R. Spalis, kuris, be formalių ir kt. trūkumų, 
savo rinkiniu pasirodė esąs giliai įžvalgus, labai 
pastabus ir neabejotinai talentingas rašytojas, 
neturėtų nueiti „populiarumo” keliais.

Reikia tam tikro 
Vaisto ir proso, 
Kudlos bus tankios 
Ir garbanosis.

Jis turėtų savo talentą, turimą erudiciją ir 
apsiskaitymą perjungti ir į „grynos literatūros” 
bėgius.

Grįžtant prie „Trylikos nelaimių”, būtina 
aptarti teigiamas jų aspektas. Visų pirma su 
pasigerėjimu tenka iškelti autoriaus žodžius 
kreipimiesi į skaitytoją: „pigiausias ir labiausiai 
gaivinantis vaistas yra jumoras, kuris kaip saulės 
spindulys ir kampo voratinklį praskaidrina”. 
Šie žodžiai aptaria ir pačios knygos paskirtį ir 
parodo jos autoriaus gyvenimišką išmintį. Ne
abejotina, kad su šypsena lengviau kelti ir di
džiausius sunkumus, negu nugramzdinus sielas 
ir širdis į surūgimą ir kartelį. Vargas bijo juoko. 
Ten, kur neskamba juokas, vargas gūdžiai ir 
slenka į šešėlį.

Visuose kalbamo rinkinio dalykuose lengvai 
galima užčiuopti pozityvią idėją — rauti iš 
mūsų tarpo visokeriopas šiukšles —- bet niekur 
autorius neišveda pigios, pirštu prikištinos didak
tikos, niekur dalykų nedramatizuoja, tik juo
kiasi.

Sunkiau berasti vedamą idėją komedijėlėj 
„Batai”. Ji atrodo autoriaus bandymas duoti 
mūsų mėgėjų trupėms lengvai įveikiamą vei- 
kaliuką pastatyti primityviom sąlygom.

„Kolchozą” tenka įvertinti teigiamai kaip 
vykusią satyrą, nors, formaliai imant, kinema- 
tografiškas akcijos greitumas tarpais išmuša 
skaitytoją iš vėžių ir tenka atgrįžti, kad galima 
būtų susigaudyti.

„Laiškas iš Lietuvos” gana vykusi satyrinė 
parafrazacija autentiškų laiškų.

Suvedant į krūvą visus įspūdžius, patirtus 
paskaičius „Trylika nelaimių”, norisi nuošir
džiai patarti autoriui, persijungiant į „aukšto
sios literatūros bėgius, neapleisti ir jumoristinės 
srities, kurioje jis turi didelius sugebėjimus 
pastebėti ir iškelti juokingus momentus ir ne
mažą talentą juos organiškai įjungti į veikalo 
turinį.

Tačiau antrą vertus, taip pat nuoširdžiai 
patartina labiau kontroliuoti dalykų prezenta
ciją, vengti grubumo, pigių priemonių, subtilinti 
šaržus ar satyras, rinktis švelnesnes, bet tikres
nes juokui sukelti priemones.

Dar keli žodžiai dėl autoriaus kalbos. Ap
skritai paėmus, R. Spalio rinkinio kalba (turiu 
galvoje autoriaus tekstus) yra gera, vietomis 
sodri ir sultinga.

Pasitaiko betgi šiek tiek netaisyklingumų. 
Pav.; valdiškas — vietoj valdinis, kas čia kuo 
buvo ir kas čia kuo bus — vietoj kas čia kas 
buvo ir kas čia kas bus, moderniškas — vietoj 
modernus ir pan.

Šio didelio mūsų kalbos grynumui pavojaus 
laikais ypač rašto žmonės turi būti didžiausi 
kalbos paristai.

Knygelė atspausdinta B. Daunoro spaustuvėj 
„Nidoj”. Turint galvoje „gutenbergiškas” tos 
spaustuvės sąlygas ir nepatyrusius, nors ir en
tuziastingus rinkėjus, techninė spaudos pusė — 
dar ačiū Dievui. Galėjo būti blogiau. Reikia 
tikėtis, kad tai pirmoji, bet ne paskutinė šioj 
spaustuvėj atspausdinta knyga.

Kiek apstoka korektūros klaidų, kurių, atrodo, 
galima buvo išvengti, turint galvoje lėtą rinkimo 
ir spausdinimo tempą. Neapsižiūrėjimas — pasi
taiko aptikti visai nuprasmintus sakinius.

A. Dzūko viršelis, dailininkui pasirinkus jam 
motyvą iš dramatiško momento, kai „Stachano- 
vas” pasmeigia ragais nelaimingąją „Pergalę” 
(žiūr. „Kolchozas”) pasižymi įgimta tam jau
nam dalininkui fantazija ir vaizdavimo priemo
nių platumu.

Šios pirmosios lietuviškos knygelės Britų 
saloje Tremties metais pasirodymo nuopelną, 
be autoriaus, tenka priskirti „tyliajai” leidyklai 
„Pradalgė”, tiksliau, jos iniciatoriui įsteigėjui ir 
vedėjui K. Barėnui, kuris be triukšmo, reklamos 
ir plačių užsimojimų skelbimo, tyliai ėmė ir 
knygą išleido. O kokius kryžiaus kelius reikia 
išeiti knygai išleisti —• težino, kas tai daro.

Reikia tikėtis, kad mūsų visuomenė, gausiai 
pirkdama šią knygelę, įrodys savo tautinį susi
pratimą ir įgalins „Pradalgę” išleisti daugiau 
leidinių. F. Neveravič'us

Tie trys plaukeliai 
Kaip užkerėti, 
O senio plikė 
Šviečia kaip svietus.
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IS MUSU GYVENIMO
MANCHESTER TO LIETUVIAI 

PROCESIJOJE

Jau

Birželio 2 d. vakarinė ir birželio 3 d. rytinė 
lanchester’io spauda pateikė plačius reporta- 
ųs apie puikią birželio 2 d. Manchester’io 

gatvėmis 20.000 katalikų procesiją. Reporta
žuose paminėta ir 80 lietuvių, kurių dalis daly
vavo tautiniais drabužiais pasirėdę.

Procesijos kelias buvo minių apstotas.
Albert Square, iš kur eisena prasidėjo, lietuviai 
buvo pastebėti ir aplankyti spaudos, foto ir, 
atrodo, radio reporterių, nes tuoj popiet radijo 
bangomis buvo pranešta ir apie lietuvius. Lie
tuviams praeinant stipriai spragsėjo ne tik foto 
kameros, bet įamžinta ir filmų juostoje. Kiti, 
jų tarpe ir „Manchester Guardian”, lietuvių 
grupės nuotrauką net lange išstatė.

Lietuviai buvo įsijungę į Manchester’io St. 
Patrick’o parapijos eiseną. Prieky nešė p. A. 
Petriko tapytą plakatą, kuris skelbė einant 
lietuvius, šv. Kazimiero bendruomenės narius. 
Plakatą lydėjo per 80 lietuvių. Lietuvius sveikino 
ie tik džiūgaujančios minios, bet ir Salfordp 
Vyskupas H. V. Marshall’is. Jis lietuvius ne tik 
š plakato atskyrė, bet jie buvo pristatyti Elcs- 
.elencijai St. Patrick’o bažnyčios klebono de- 
lano D. G. Dr. R. Earley. Ganytojas lietuviais 
>asidžiaugė ir siuntė visiems savo palaiminimą.

Eisena tūkstančiams manchesteriškių parodė 
ietuvius, parodė ir ryškų skirtumą tarp netoli 
sančių tų, su kuriais lietuviai dažnai sutapdomi. 
ii procesija lietuviams buvo daugiau negu pro- 
esija, tai savotiška demonstracija. Manches- 
sr’io Apygardos Valdyba drauge su daug pas
ingų padėjusiu procesijai suorganizuoti kun. 
lįst, Steponaičiu dalyviais neapsivylė. Neap- 
ylė lietuviai ir, kaip iš atsiliepimų aiškėja, 
ikstantinių minių.

KULTURINGAS IŠEIVIŲ POBŪVIS

Birželio 3 d. Manchesteryje esąs Koordina- 
nis Komitetas, susidedąs iš Vidurio-Rytų 
□ropos išeivių: gudų, lenkų, lietuvių, serbų ir 
trainiečių, suruošė šokių vakarą su programa, 
lisds minėtos tautybės turėjo savo pasirodymus, 
.etuvių Meno Ansamblio šokėjai pašoko tris 
□t. šokius: „Rugučius”, „Lenciūgėlį” ir „Ma
itą”. Ypač publika buvo sužavėta pastaruoju, 
yru choras, p. S. Gaidelio vadovaujamas, 

’.dainavo: „Ramovėnų maršą” ir „Tykus buvo 
slįjįr^lis.”__ Vakaras joraėįo

mai.
Šis vakaras buvo pirmas 

tiriame dalyvavo minėtų
ublika. Rudenį numatoma 
ipažindinimui su anglų visuomene, eiseną su 
akatais bei vakarą su pritaikinta programa.
■

kultūringai ir link-

viešas pasirodymas, 
tautybių kviestinė 

suruošti, išeivių

smūgių neperbloškami. Tokios mintys peršasi 
aplankius Nottingham’© lietuvius, pasiklausius 
jų choro ir pasižiūrėjus tautinių šokėjų grupės, 
„Rūtos” metinių proga.

Nottingham’© lietuvių kolonija ne maža, apie 
300 asmenų, tačiau pats branduolys, kuris tą 
visą kultūrinį gyvenimą suka ir kuris dalyvauja 
visuomeniniam darbe, sudaro iš 
tik trečdalį. Tai yra tie žmonės, 
supranta savo šių dienų uždavinį 
ryžę kovai ir kūrybai.

Vienas tų, kurie atlieka didelį
kūrybinį darbą yra Nottingham’© lietuvių 
tos” choras ir tautinių šokių šokėjų grupė, 
visi metai, kaip choras veikia. Nuo pat pradžios 
jam vadovauja jo nenuilstamas dirigentas p. V. 
Untulis. Jokie minėjimai ir pobūviai be choro 
ir tautinių šokių grupės neapsieina. Nottin
gham’© lietuviai, daugiausia dirba fabrikuose, 
įvairiomis pamainomis, todėl repeticijoms lieka 
tik šeštadienio popietis ir sekmadienis. Tiek 
choro dirigentas p. Untulis, tiek choro dalyviai 
šį brangų poilsio laiką, nepaisydami nuovargio, 
skiria repeticijoms. Ir neveltui. Metinių proga 
choras išpildė programą pasigėrėtinai. Mišrus 
choras išpildė 16 dainų ir vyrų — 4 dainas. 
Tiek mišrus choras, tiek 
gramą gerai.

Tą pat galima pasakyti 
grupę, kuriai vadovauja 
Šokiams akordeonu grojo A. Garkauskas. Tauti
nių šokių grupę sudaro 8 poros, bet dėl scenos 
mažumo programą išpildė 7 poros, pašokę 10 
šokių. Atsižvelgiant į tos dienos tvankų orą, 
ypatingai tenka stebėtis choristų, chorisčių ir 
šokėjų ištvermingumu ir geru programos 
dymu.

Koncertas buvo Nottingham’© lietuvių 
salėje, kuri yra Sycamore Rd. Schools’e. 
modemiška, kokios neturi tikriausia nei 
Anglijos lietuvių kolonija, 
išpildyta programa, 
tautiniai drabužiai, 
tišką nuotaiką.

Klubui patalpas Nottingham’© lietuviai įsigijo 
įstodami į vietos anglų klubą nariais, užsimo
kėję metinį mokestį po 3 šilingus. Už tai gavo 
teisę naudotis patalpomis, kuriose ruošiami visi 
vietos lietuvių pasirodymai. Lietuvių klubas turi 
atskirą valdybą, kurios 
Eimutis.

Baigdamas norėčiau 
Centro Valdybos vardu 
Untuliuį
O. Lingaitytei, visiems choristams ir šokėjams 
už jų pasiaukojimą, ištvermę ir gerą programos 
atlikimą. Linkiu ir toliau nenuilstamai tęsti 
šį gražų ir kilnų kultūros darbą. J. Darnusis

BRITANIJOS LIETUVIS

SKAITYTOJU LAIŠKAI

to skaičiaus 
kurie pilnai 
ir yra pasi-

kulturinį ir 
Rū- 
Jau

APIE GRIMSTANTį IR GRIMSTANČIUS

vyrai — išpildė pro-

ir apie tautinių šokių 
p-lė O. Lingaitytė.

išpil-

klubo 
Salė 

viena 
Erdvi salė, puikiai

gražūs chorisčių ir šokėjų 
tikrai sudarė puikią šven-

pirmininku yra p. E.

padėkoti DBL 
choro dirigentui 

tautinių šokių grupės vedėjai

S-gos 
p. V.

p-lei

trėmimų minėjimas

Manchestery birželio 4 d. po pamaldų, Notre 
Lme seserų salėje,' Apyg. Valdyba suruošė 
bželio 14-15 d. išvežtųjų minėjimą. 
įviis sutraukė pilną salę žmonių, 
atiarė Ap. V-bos p rmininkas D. 
Pakaitą skaitė p. J. Kalvis. Dvi 
lažikaitės paskaitė poetų skaudžių
nuitaikos žodžius. Mišrus choras, p. S. Gaide
lio vadovaujamas, sugiedojo „Kritusiems ka
riaus” ir „Maldą už Tėvynę”. Minėjimas 
baigas Tautos Himnu.

NAMU FONDO VAJUS
Skaudus 

Minėjimą 
Dainauskas. 
sesutės Ge- 
prisiminimų

Namų Fondo akcijų pirko: už 13 sv. DBLS 
Birmingham’o sk., už 4 sv. V. Montvilas, už 
3 sv. J. Petronis, F. Adamonis, už 2 sv. O. Kai- 
riūkštienė, už 1 sv. T. Gailiūnas, V. Jokūbaitis, 
P.
J.
J.

Matulaitis:
Juška, K. Zdramys, J. Kelertas, J. Ciegis, 
Milašauskas, J. Petrauskas, J. Paulikaitis, 

. Pivoriūnas, F. Kasperavičius, A. Barauskas. 
Namų Fondui aukojo: A. Bilda 1 sv.

JuzeliunaSj Motiekoms,

PIRKO VERTINGŲ KNYGŲ AUKOS TAUTOS FONDUI

susipažinimo vakaro rengėjai 
nupirko K. Pelėkio Genocide

Manchester’io 
už gautąjį pelną 
5 knygas ir per birželio išvežimų minėjimą išda
lino žymesniems asmenims bei bibliotekoms. 
Taip jau 
chester’io

J.
Tautos Fondui aukojo: K. Rožanskas 
Kriščiūnas 15 šil., C. Širvidas 12 šil.

sv.,

PAS

nupirkta keletas kitų knygų Man- 
lietuvių klubo skaityklai. Bel-as

NOTTINGHAM O LIETUVIUS

Du Australijos lietuviai, nevedę, 25, 30 m. 
amžiaus, nori susirašinėti su D. Britanijos lie
tuvaitėmis 18, 25 m. amžiaus, norinčiomis vykti 
į Australiją. Atsakysime tik į rimtus laiškus. 
Rašyti: „Britanijos Lietuvis” Nr. 7.

Skaudžios tremtinio dienos dažnai prislegia 
mus ir silpnesnieji palinksta arba net palūžta. 
Tačiau tie, kurie jaučiasi pašaukti dideliems 
mūsų Tėvynės atstatymo darbams, turi būti 
tvirti, jokių sunkenybių nepalenkiami, jokių

Pranešu mano mielom tautietėm, kurios suin
teresuotos plaukų šukuosena, kad aš persikė
liau į kitą vietą. Smulkiau atsakysiu laišku: 
Ona Butkienė, 5 Acomb St. off Ducie St. Chorl
ton on Medlock, Manchester 15.

— Pasikalbėk su direktorium. Tokia proga 
turi algą padidinti.

vaikučius. Tą straipsnį skaičiau. Gražiai rašo. 
Mes bendrai visi labai gražiai rašom. Rašom ir 
kalbam, o Vokietijoj likusių tarpe „Vargai šako
ją, vargai lapoja, vargai vartus kilnoja”. BALFas 
siunčia į Angliją drabužius, čia gausios šeimos 
skandalingoje būklėje, jei tik vienas dirba. Štai 
didelė lietuvių kolonija ėmė ir suaukojo gausin
goms šeimoms remti ištisus 27 šilingus.

Jei p. Grimstąs, ar kuri šeima paims iš Vokie
tijos dar du svetimus vaikučius, kurie čia neturės 
jokių giminių, apgyvendins ir išlaikys, bus verti 
pagarbos.

Tačiau gražiai rašom, skęstant, grimstam, 
liepiam kitiems galvoti; liejasi prancūziški kon
jakai, ispaniški vynai, rengiamos išleistuvės, 
sutiktuvės, vestuvės, pradėtuvės, o Namų Fon
das, gausių šeimų, bendrai gyvybiniai tautos 
reikalai — medžiaga rašymams ir kalboms.

Z. Silsdenaitis

ir jauste jautėm jos kruvinos širdies 
Jie nugrimsdo todėl, kad kiti už juos 

bet ne jie patys. Kitiems galvojant 
gelbstimi.

„B.L.” 20 nr. p. Grimstąs, gindamasis rašo: 
„Bet tuos, kurie grimsta rusių indusių glėbiuose 
netikslu būtų dar labiau vanoti. Juos reikėtų 
gelbėti, o išgelbėjus pagalvoti!” Gal pastatyti 
prie išgelbėtųjų sargą, nes miško paukštis vi
sada dums į mišką. „Kad mus gelbėti reikia — 
savaime aišku”, bet kad išgelbėjus ir pagal
voti reikia — naujas dalykas. Versdami gelbė
tojus galvoti, galim netekti jų pagalbos.

Vokietijos D.P. stovyklose galvojo už mus 
kiti, bet išsibarsčius išeivijoj, reikia patiems 
už save galvoti. Kitų galvojimo vaisiai būna 
liūdni ten, kur pačiam reikia galvoti. „Vilkas 
per kitą netunka”.

Vokietijoj mus stiprino, už mus galvojo ir 
gelbėjo tautinės, tikybinės ir meninės institucijos. 
Gyvenimo sąlygos buvo panašios kaip Lietuvoj. 
Tačiau paskiram žmogui apie save negalvojant 
štai kas pasidarė:

Spaudoj paskelbtomis žiniomis, per 2400 
lietuvių bendruomenėje buvo „išvirta” mišrainių 
šeinių. Atseit grimstančiųjų ir nugrimzdusių. 
Vien Luebecko stovykloj, kur buvo tik apie 
200 lietuvių į vokietkų glėbius nugrimzdo apie 
16 lietuvių. „Mūsų Kelias” rašė, kad vienoj 
stovykloj iš 70 lietuvių „nugrimzdo” 14. Jie 
nugrimzdo tada, kai vėjai dar žarstė karštus 
mūsų brolių ir seserų, nacių krematoriumuose 
sudegintų, pelenus, kai dar buvome taip arti 
Tėvynės 
plakimą, 
galvojo, 
nesidavė

Prasidėjus emigracijai paaiškėjo, kad jų vo- 
kietkos negalės kartu važiuoti, jie atėjo vėl pas 
lietuvius ir ašarotais veidais skundėsi, kad jiems 
ta, pašvinkusi vokiška „gemuesių” mišrainė 
nepatinka, juk jie irgi lietuviai.

Išvykdami iš Vokietijos prisiekėm, „Lietuviais 
esame mes gimę, kaip mūsų kelius Aukščiausias 
bepasuks, lietuviais norim per amžius būt...”

Atvykę į Angliją jau nesukrapštom lietuviš
kam reikalui peno. Į gyvybinius tautos reikalus 
mojam ranka. Hosteliuose ir hosteliukuose 
grimste grimstam ir esam nugrimzdę iki ausų. 
Kaltinam kitus, aplinkybes, tik ne save. Lie
piam kitiems galvoti, o patys nepagalvojam ir 
galvojančių nesiduodam gelbėjami.

1949 m. vienas įžymus asmuo bandė vieną 
tautietį, skandalingai grimstantį, gelbėti, bet 
grimstąs jį žiauriai iškoliojo. O kai aš vienam, 
pasibaisėtinai grimstančiam, patariau apsidairyti, 
jis ant mano galvos „pamazgų kibirus pylė”.

Buvo gelbėtas grimstąs, kurio žmona ir du 
vaikai gyveno šiame krašte. Gelbėtasai organi
zavo didžiausius skundus prieš tą, kuris jį gel
bėjo. Gelbėtasai ir dabar tebekeikia tą, kuris 
sutrukdė jo „romansą”.

Štai vienam, gausios šeimos tėvui, kuris nu- 
grimsdęs iki ausų į kitos moters glėbį, o jo šeima 
beldžiasi pagelbos į kitų širdis, manyčiau tik 
kalėjime būtų vieta. Ir jis gelbėtojams grąsina.

Ką su p. Grimstančiu ir grimstančiais daryti 
palieku spręsti Gerb. „B.L.” skaitytojams.

Nemanau, kad būnant kitos valstybės piliečiu, 
vedus artimesnę savo prigimtimi moterį, 
ma būtų būti geru lietuviu. Mišrios 
vengtinos, bet Anglijoj, kur tiek daug 
gražių lietuvių vyrų, o moterų tik kelios, 
šeimos neišvengiamos. 
V. Biuras, 
tik lietuvę moterį, o 
Tačiau sudarantiems 
mas mūsų žūstanti 
stato sąlygas kurios 
Kas tas pareigas ir 
smerkiamas. Tie: 
lietuvišką partnerį, aklai be sąlygų nugrimzdo, 
išsibrąukė iš lietuvių bendruomenės, nenori dabar 
su ja ryšio palaikyti, ar blogiau elgiasi (yra fak
tų), tegul nesiūlo kitiems apie jų nuodėmes

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Nors registracija į skautų stovyklą yra už

baigta, bet tie Broliai ir Sesės, kurie dar norėtų 
užsiregistruoti, dar galėtų iki birželio 24 d., bet 
ne vėliau.

Stovyklos pradžia liepos 8 d. pabaiga — liepos 
16 d. Užsiregistruojant prisiunčiama pašto or
deris 10 šil. Stovyklos metu bus skirta daug 
laiko poilsiui, žaidimams bei iškiloms.

Stovyklos vieta bus paskelbta vėliau ir kiek
vienam užsiregistravusiam pranešta raštu.

Jaunesnieji skautai-tės, kurie norėtų stovy
kloje dalyvauti ir turi uniformą, bet negali pa
mokėti už maistą 22 šil., skubiai rašykite psktn. 
K. Vaitkevičiui, 55 Byron St. Derby. Bus 
viskas daroma, kad jūs galėtumėt stovykloje 
dalyvauti.

Ar užsiprenumeravai „Skautų Aidą”? Kaina 
metams 12 šil. Dar galima gauti „Skautų Aido” 
2 num., kaina 2 šil. Rašykite K. Vaitkevičiui, 
55 Byron St. Derby.

Bradforde bus bir- 
Parish Church Hall,

programa: J. Kuz- 
,Nėra 

vieno veiksmo 
Lietuva keliasi” ir kita,

visus lietuvius atsilankyti. 
Bradfordo skyriaus valdyba

Birželio įvykių minėjimas 
želio 25 d. 17 vai. St. Marys 
East Parade.

Po minėjimo — meninė
mickio — vieno veiksmo scenos vaizdelis 
gyvenimo”. A. Lekečinsko 
sceninis paveikslas — 
Maloniai kviečiame

negali- 
šeimos 
jaunų, 

mišrios 
Čia nieko nepagelbės ir 

Privalo ir turi lietuvis šiandien vesti 
lietuvė tekėti tik už lietuvio, 

neišvengiamas mišrias šei- 
tauta uždeda pareigas ir 
visiems be žodžių aiškios, 
sąlygas pildo, begali būti 

kurie dar galėjo susirasti

Leamingtono Spa skyrius rengia
JONINIŲ POBŪVĮ

kuris įvyks birželio 24 d., šeštadienį, Leamin- 
gtone, Regent Cafe salėje, Bath St. (prie gele
žinkelio tiltų). Pradžia 17 vai.

Programoje — R. Spalio vieno veiksmo ko
medija „Batai”.

Užkanda, bufetas, šokiai. Į vakarą maloniai 
kviečiami visos mūsų kaimynės ir kaimynai.

Halifax’o skyrius birželio 18 d. 18 vai. YMCA 
patalpose, Halifax’e Crossley St. ruošia ištrem
tųjų į Sibirą minėjimą su menine dalimi.

Kviečiame visus apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Halifax’o skyr. valdyba

EKSKURSIJA Į ROMĄ 
organizuojama rugpiūčio 7-20 d. Kelionė ir 
pragyvenimas kainuos apie 30 sv. Norį daly
vauti registruojasi DBLS Centriniam skyriuj, 
2 London Mews, London St. London, W. 2, 
ligi birželio 30 d., pažymėdami kiek laiko gy
vena Anglijoje, kokį pasą turi ir gimimo datą. 
Vėliau bus pranešta smulkesnė informacija.

Centrinis skyrius
Birželio 25 d., sekmadienį, ruošiama 

iš Londono ekskursija į VVhipsnade 
Zoologijos sodą.

Dalyviai prašomi užsiregistruoti ir sumokėti 
pinigus ligi birželio 23 d. Londono Centr. sky
riuj, 2, London Mews, London St., W. 2., arba 
klebonijoj. Kelionė autobusu — 6 šil., vaikams 
ligi 15 m. — 3 šil. Centrinis skyrius

'S
J

galvoti. Tokie grimstantieji tegul patys už save 
pagalvoja ir pasikalba su lietuviška sąžine, jei 
jie dar turi ją.

P. Grimstąs yra susižavėjęs p. Steponavičiaus 
straipsniu, kuriame siūloma šeimoms ir viengun
giams paimti iš Vokietijos po 1-2 vargstančius

Lietuvių Kalbos Vadovo prenumeratoriams. 
Šios knygos kaina pakelta nuo 15 šil. ligi 30 
šil. Asmenys, sumokėję po 15 šil. ir nenorį 
likti L.K.V. prenumeratoriais, prašomi pranešit, 
kad galėtume grąžinti įmokėtus pinigus.

DBLS Centro Valdyba

J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD-
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS 
pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

VASARINĖ SENSACIJA 
APSAUGO PRODUKTUS NUO GEDIMO 

MEDŽIOKLINĖ DEŠRA 1 svaras 6/-
RŪKYTI LAŠINIAI 1 svaras 3/6

KITI GAMINIAI IŠVARDINTI KAINARAŠČIUOSE 
Už įpakavimą ir siuntinių persiuntimą iki 60 šilingų vertės, reikia pridėti 1 šil. 6 penus. 

Siuntiniai per 60 šil. vertės siunčiami firmos kaštu.
Reikalaukite lietuvių kalba kaįinaraščių.
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* Pawlinge, netoli Naujorko, perkūnas trenkė 

į tvartą ir nutrenkė 35 karves.
* Kentucky (JAV) gubernatorius Clements’as 

pareiškė viešoje kalbcje, kad Amerika turi 400 
atominių bombų, o Rusija — tik 25. Jo pasa
kymui galima tikėti, galima ir netikėti, nes 
ponas gubernatorius tikrai nebuvo įleistas į 
tuos sandėlius, kur atominės bombos laikomos 
ir tikrai jų nesuskaičiavo.

* Žinomas Amerikos lakūnas Rickenbacker'is 
dėl skraidančių lėkščių taip išsireiškė: esą, per 
daug žmonių jas matė, dėl to negalima abejoti, 
kad jų nėra. O jei jos yra, tai be abejonės pri
klauso Amerikos aviacijai.

* Pastaruoju metu Lenkijoje ir Vengrijoje 
komunistai varo aršią kaltinimo kampaniją 
prieš kunigus ir mokytojus, dėl ko jie nepasi
rašo po vadinamais „taikos kongreso memo
randumais”. Vengrijoje dėl to jau suimta per 
100 kunigų ir keli šimtai mokytojų. Labai daug 
mokytojų suimta ir Lenkijoje.

* D. Britanijoj bus daugiau vidaus rinkoje 
„utility” prekių. Šiuo vardu vadinamos tos 
prekės, kurios neapdėtos mokesčiais.

* Vak. Vokietijoje ir Austrijoje yra labai 
daug iš ryt. Vokietijos įvairia forma atvykusių 
vokiečių. Daugumai jų nėra galimybių pasto
viai ten įsikurti. Dėl to yra iškilęs sumanymas 
vokiečių perteklių apgyvendinti užjūrio kraš
tuose. Tačian prieš tokį sumanymą jau pasisakė 
Austri- joje esančių vokiečių pabėgėlių orga
nizacija.

* Reuterio (Britų žinių agentūra, teikianti 
spaudai žinias) Berlyno korespondentas Peet’as 
rusų valdomoje dalyje pareiškė nenorįs toliau 
būti „anglų-amerikiečių karo kurstytojų įran
kiu” ir pasiliekąs ryt. Vokietijoje, kaip „nevo- 
zvraščencas”. Ryšium su šiuo įvykiu Reuterio 
centras paskelbė, kad Peet’as iki šiol gerai darbą 
attikdavęs.

* Birželio 12 d. Kremliuje susirinko Sovietų 
Rusijos parlamentas, vadinamas aukščiausia ta
ryba ir antrieji jo rūmai, vad. tautybių taryba. 
Abiejose tarybose yra 1.316 narių. Tarybos, 
pagal „saulėtąją" konstituciją turėjo susirinkti 
mėnesiui po rinkimų praėjus. O kada nesusi
rinko, tai užsienio radijas priminė primirštą 
„svarbų faktą". Ir tarybos buvo sušauktos.

* Rumunijoje suėmimai nesibaigia. Suimi
nėjami visi žymesni asmens, kuriais komunistai 
negali pasitikėti. Jau esą suimta keli tūkstančiai 
žmonių, tarp jų ir paskutinis laisvas buvęs vys
kupas Boga. *• <

* Ką tik įvykęs JAV gyventojų surašymas 
sutapo ir su vidurinėje ir pietų Amerikoje da
romu gyventojų surašymu. Dabar aiškėja, kad 
JAV ir į pietus nuo jos esančiuose Amerikos 
kraštuose yra 325 milijonai gyventojų, arba 
daug daugiau, kaip prieš tai spėliota.

* Didžiausias pasauly kinematografas ati
darytas Berlyne. Jis yra įrengtas Olimpiniam 
stadione ir galės sutalpinti 22.000 žiūrovų.

* Amerikos paramą, pagal Marshall’io planą, 
gaunančių vakarų Europos kraštų pramonės 
gamyba per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 24 
nuoš. didesnė, kaip prieš karą, 8 nuoš. didesnė, 
kaip pernai tuo pačiu metu ir 4 nuoš. didesnė 
kaip paskutinį pereitų metų ketvirtį.

* Amerika pradeda teikti Indokinijai karinę 
paramą. Pirmoji siunta — 8 dideli transporti
niai lėktuvai, bus atgabenti jau sekančią savaitę.

* Popierio naudojimas laikraščiams Ameri
koje tebeauga. Vidutiniškai sekmadieniniai 
laikraščiai šiuo metu turi po 116 puslapių.

* Prancūzai ruošiasi savo franką stabilizuoti, 
pagrįsdami jį auksu ir doleriais. Reforma bus 
padaryta dar šį rudenį.

(Tęsinys iš 1 puslapio)

SOVIETAI UŽBLOKAVO JUGOSLAVIJAI 
DUNOJŲ

Rusų upiniai karo laivai mokosi Dunojuje 
šaudyti ir minas statyti. Dėl to navigacija Du
nojumi tarp Bratislavos ir Vienos sustojo. Kiek 
laiko manevrai truks, nežinia. Gali jie ir visą 
vasarą užsitęsti. Jei taip bus, tai Jugoslavija 
negalės iš Vokietijos atsigabenti vandens keliu 
užsakytų mašinų ir plieno. Šiam tikslui ji buvo 
sutelkusi net 100 baidokų. Nors Jugoslavija 
ir įteikė Rusijai net du protestus, nurodinėdama 
tarptautinės teisės dėsnius, kad tokie dalykai 
draudžiami daryti sutarptautintoje upėje, bet 
iki šiol rusai į tai nieko neatsakė. Abejojama, 
ar protestai padės, nes sovietams kaip tik nau
dinga, kad Jugoslavija būtų blokuojama ir ne
galėtų ūkiniai stiprėti.

SATELITAI NUSISTATINĖJA SIENAS
Pereitą savaitę Varšuvoje komunistinė ryt. 

Vokietijos vyriausybė su tokia pat Lenkijos 
vyriausybe pasirašė susitarimą dėl sienų. Da
bartinė laikinoji tarp tų kraštų linija, einanti 
Oderio ir Neisės upėmis, pripažinta pastovia 
siena.

Dėl tokio susitarimo pasisakė Amerika ir 
D. Britanija, nurodydamos, kad Vokietijos sie
nos, pagal Potsdamo susitarimą, gali būti 
tik taikos sutartimi su Vokietija nustatytas. Vak. 
Vokietijos vyriausybė, užprotestavo prieš tokį 
ryt. Vokietijos valdžios veiksmą ir nurodė, kad 
ji, kaip svetimos pajėgos pastatyta, krašto gy
ventojų neatstovauja, jų valios nereiškia, dėl 
to neturi jokių teisių panašius aktus sudarinėti.

KOŠĖS TITAS PRIVIRĖ KREMLIUI
Jugoslavijos Titas Kremliui, tai ne Trockis. 

Tito pavyzdys labai veikia vakarų komunistus. 
Jų tarpe vis daugiau atsiranda nuo Kremliaus 
skyrimosi šalininkų. Kremlius, bijodamas įtaką 
prarasti, verčia įvairių kraštų komunistų partijas 
rengti „valymus” ir partijoje palikti tik aklai 
Kremliui atsidavusius fanatikus.

vakarėse. Tibeto pasieny susitelkė tūkstantinės 
kinų komunistų kariuomenės masės. Mao 
Tsetungas neseniai pasakytoje kalboje, tarp 
išvaduotinų kraštų, paminėjo ir Tibetą. Tibeto 
vyriausybė, pamačiusi esanti vakarų valstybių 
apleista, pasiuntė delegaciją į Pekiną, pas Mao 
Tsetungą, tikėdamasi iš jo šį tą savo kraštui 
išsiderėti. Jau savaitė laiko, kai Tibeto dele
gacija keliauja į Pekiną ir dar jo nepasiekė.

Bet bėdos nesibaigia partiją išvalius, nes iš
valytieji pasilieka ir veikia toliau, kaip komu
nistai. Būdingiausias toks reiškinys yra vak. 
Vokietijoje. Ten iš partijos išvalytieji kuria 
Kremliui nepriklausančią komunistų partiją. Ji, 
pasiremdama Tito pavyzdžiu, įrodinėja, kad tik 
nuo Kremliaus atsiribojus, gali būti pasiektas 
komunizmas, ir savo įtaką plečia.

PASIDUODA TIBETAS
Tibetas, Himalajų kalnuose egzotinė valstybė, 

atsidūrė savo nepriklausomybės praradimo iš-

* Sovietai vėl pradėjo Amerikos lėktuvams 
kelionę į Berlyną trukdyti. Pereitą sekmadienį 
trys rusų lėktuvai puldinėjo Amerikos trans
portinį lėktuvą, kada jis ruošėsi nusileisti Ber
lyne. Tai jau trečias toks atsitikimas kelių sa
vaičių būvy.

* Bulgarų valdžios viršūnes palietė didelis 
valymas. Keli šimtai pareigūnų jau „nuvaly
ta”. „Valymo” nepaliestieji siunčia Kremliui 
nuolankiausius klusnumo patikinimus. Iš ko
munistų partijos „išvalyta” per 100.000 „drau
gu ”•

* Šveicarijos valdžia patvarkė, kad nepa
prastos maisto atsargos karo atvejui, kurias turi 
pasidaryti kiekviena šeima, privalo būti pada
rytos iki šių metų rugpjūčio mėn.

* Sucmija ir Sovietų Rusija pasirašė preky
bos su.’attį per kilį metų laikui. Numatoma 
prekių pasikeitimas už 350 milij. svarų.

* Belgijos ministerių kabinetą sudarė J. Du- 
vieusart’as. Visas kabinetas susideda iš kata
likų partijos narių, tos, kuri pažadėjo grąžinti 
karalių į sestą. Užsienio min. yra Van Zee- 
land’as. Belgų parlamentas susirinks birželio 
20 d.

* Egipto vyriausybė uždraudė pardavinėti 
Britų kariuomenei, esančiai Sueco kanalo srity 
cementą. Ši priemonė aiškinama kaip pastanga

l * dL pagreitinti Britų kariuomenę iš Egipto atitraukima.
* Šlyja Jugoslavijos santykiai su Rusijos 

satelitais. Jugoslavijos pasiuntinys iš Varšuvos 
šiomis dienomis atšauktas. Belgrade prileidžia
ma galimybė, kad Jugoslavijos diplomatiniai

A santykiai su satelitais gali visai nutrūkti.

ĮVAIRENYBĖS
Pasiturįs pirklys, iš neturtingos aplinkos ki

lęs pareiškė, kad paprasti žmonės, kaip jis, kurie 
yra patyrę gyvenimo smūgius, daugiau supranta 
filosofiją kaip mokslininkai.

— Įrodykite, — pasakė akademikas.
— Gerai, mes štai ką padarysime, — pasakė 

pirklys, — sugalvosime posakį ir jį pateiksime 
čia esančiam žurnalistui išspręsti, kurio posakis 
bus daugiau skatinąs.

Abu sugalvojo po posakį, bet gyvenime paty
rusio pirklio posakis be jokio dvejojimo buvo 
pripažintas, kaip labiau vykęs. Jis skambėjo: 
„Aš gimiau aplinkumoje, kuri man nepatiko; 
ir aš ją pakeičiau”.

*
Kartą Liudvikas XV paklausė savo dvariškį, 

kiek jis turi sūnų.
— Keturius, — atsakė jis.
Vėliau jis vėl to paties klausė ir gavo tokį 

pat atsakymą. Vakare dar kartą jį klausia:
— Kiek sūnų turite?
— Šešis, sire, — atsakė dvariškis.
Ir prisiminė karalius, kad jis jau yra to klausęs 

anksčiau ir gavęs kitą atsakymą.
— Sire, — pasakė dvariškis, — aš bijau, kad 

jūsų didenybei nusibos visada girdėti tokį pat 
atsakymą.

*
Alvise Mocenigo (1760-1850) buvo Venecijos 

pasiuntinys Londone. Kartą karalius paklausė 
jį kaip patinka Londonas.

nKokio ilgio telefono ragelis turi būtį 
išsprendžiamas klausimas. Vienas Amerikos 
lefonų fabrikas, kol nusprendė kokio ilgumo tvį 
būti nauji telefono rageliai, išmatavo 4.0$ 
įvairių žmonių veidų.

BAISŪS OPIJUM O PADARINIAI
Persija yra vienas kraštų, kur, panašiai ką | 

Kinijoje, yra išsiplatinęs opijumo rūkymi.ff 
Iš 13 milijonų to krašto gyventojų, opijutį < 
rūko apie 2 milijonai arba kas šeštas žmog | 
ten yra opijumo rūkytojas. Dėl tos priežastį | 
kasmet apie 100.000 persų miršta ir apie 50.0 | 
nusižudo.

TIK DVYNUKAI
Romos darbininko Mariaus Colio žmc 

šeštą kartą iš eilės pagimdė dvynukus. Pt 
tai ji turėjo dar keturius pavienius vaikus. V 
sveiki ir gerai auga.

PRANEŠIMAI
COVENTRIO APYGARDOS SKYRIAMS IR 

JŲ NARIAMS
Liūdną sukaktį — 10 metų Lietuvos okupa

cijos — minime Coventryje, birželio 18 d. — 
sekmadienį.

12 vai. pamaldos už nukankintus, išvežtus ir 
visus žuvusius kovoje dėl laisvės — St. Marys 
bažnyčioje; važiuoti autobusu nuo centrinės 
stoties Nr. 7, peštiem 5 min. kelio.

2 vai. akademija prie St. Osburg’s bažnyčios 
mokyklos salėje. Važiuoti autobusu Nr. 5 — 
Coundon.

Programoj: paskaita, kalbos, meninė dalis.
Minėjimą rengia DBLS Coventrio skyrius 

visai Coventry Apygardai.
Prašomi dalyvauti visi Apygardoj gyveną

— Labai gerai, tik man trūksta šiek tiek 
mūsų saulės.

Kitą dieną suspindėjo iš už debesų saulės 
kraštelis.

— Na, — pasakė vakare karalius. — Jūs 
turėtumėte būti šiandien patenkintas. Jūs ga
lėtoje saule gėrėtis.

— Dėkoju, jūsų didenybei už šią žinia, — 
atsakė Mocenigo, — aš tai palaikiau mėnuliu.

*
Advokatas sėdėjo savo biure. Įėjusi jauna 

moteris pareiškė norinti išsiskirti su vyru.
— Dėl ko?
— Aš tikiu, jis yra man neištikimas.
— Iš ko sprendžiate ?
— O! Aš netikiu, kad jis yra mano vaiko 

tėvas.
*

Princas de Ligne pasakoja, kad Kazanova, 
kuris save vadino Chevallier de Seingalt, buvo 
pristatytas Kaizeriui Juozapui. Kaizeris pa
sakė :

— Aš niekinu žmones, perkančius titulus.
Kazanova atsakė klausimu:
— O kaip vertinate tuos, kurie titulus par

duoda ?
*

Vengras kompozitorius parašė dainą ir už
vardino „Jūsų bučkis man nuodai”. Komu
nistams nepatiko, girdi, toks pavadinimas esąs 
vakarietiškas. Kompozitorius turėjo rašyti 
viešą atsiprašymą, atgailauti už klaidas. Po

MEDICINIŠKAS SĄMOJUS
Profesorius, stovėdamas prie ligonio lov J;j| 

klausia savo asistentą kokie ligonio slapu ; 
tyrimo daviniai.

— Lengvas drumstumas, — opalescencija i 
mediciniškas nusakymas tam tikros savybės) 
trumpai skambėjo asistento atsakymas.

Po to profesorius kreipiasi į ligonį.
— Na, o kaip tamsta jautiesi?
— Ačiū, žymiai geriau, ponas Opale j 

c e n c i j a 1
* * *

— Ar tu žinai, kad Anupras jau yra mir |
— Aha, už tai jis taip retai rodosi!

* * *
Gydytojas, apžiūrėjęs ligonę, sako jos vyrui: B 

Tamstos žmona išrodo gana prastai.
— Ir man ji negraži, bet gerai verda ir tv;-. | 

namus, puikiai augina vaikus.'
viską iš karto turėti — pasiteisina vyras... fl

* * *
Ligonis gydytojui:
— Ir jei aš narkozėje ką nors prasitarsiu ap I f 

savo biznį, o ypač apie pajamas, tai tam ne i 
kėkite, pone daktare...

IŠ MEDICINOS ISTORIJOS
Chirurgijos mokslas pasideda Adomo ši-j 

kaulio išėmimu — siekiat iš jo padaryti 
terį.

* * *
— Kaip aš stoviu? — klausia naujokas :a- 

riuomenės gydytoją.
— Dievas žino. Tai stbūkias.

ATOSTOGAS PRALĮSTI PATARUN. / 
BLACKPOLYJE

Maistas ir nakvynė dhai dvylika ir puė
šilingo. Būtina išanksto užsisakyti

Kreiptis Iresu:
L. Živatkauskas, 62HoImfield Road, 

Blackpo N.S.

lietuviai.
DBLS Coventrio Apygardos Valdyba

— Atsiprašau, ar neturit berniuko, kuris iš 
lanko šaudo? , fill.

to jis savo dainą užvardino „Mes abu dirbame 
prie staklių dėl didelės ateities”.

Vedybų tikslu noriu įrašinėti su lietuvaite, 
amžius gali būti nuc2O-3O metų. Norinti 
susirašinėti dėl rimtesn ateities prašau siųsti 
su pirmuoju laišku saviuotrauką ir biografiją. 
Esu naujas kanadietis, latininkas ir jau turiu 
29 rugsėjus. Rašyti sečiu adresu: Mr. A. S. 
124, Taschereau West,auyn, Que. Canada.

Ignas Ruginis arba tą jo adresą prašomi 
pranešti: Adolfas Paukš, 8, Moredown House, 
Downs Park Rd., Lon, E. 8.

GALVSUKIAI
GALVOSUKL\r. 2 (1 taškas)

— Neabejotinai vaikas turi didelio muziko 
talentą.

„BRITANIJOS LIETUVIS’’ savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London St., London, VV.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiųra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, puseimetu — 17 1,2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai; SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.____________________
Printed by: M. Caplin <4 Co. Press £td| 15, Dunheved North Road, Thornton Heath Surrey. Tel. THO 2727

Illicit

I langelius įrašyti jžius „sumalti grūdai” 
taip, kad kiekvienanangelyjc būtų po vieną 
raidę.

GALVOSŪKIO i SPRENDIMAS
| ^įlė

^stas
Daugas

į ūsėi ’,lB -as 
f I

Iš pirmųjų raidž žemaitė
Iš brūkšniais paž!ų _ Motinos Diena.
Teisingai išsprenc gauna: 2 tašku: 

Vikt. Vyt. (autorii į tašką: Vladas Janu
šauskas, Kostas JGiSj j M j Vytautas Ta- 
seckas.
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