
V'IT

Londonas, 1950 m. liepos 21 d.

PASKIRAS NUMERIS 10 PFNU

Lithuanian Weekly

Lietuviu savaitraštis
Nr. 29 (154) IV METAI

W. CHURCHILL’IO ĮSPĖJIMAS
Pereitą šeštadienį Plymouthe p. W. Chur- 

chill’is pasakė opiausiais šio laiko klausimais 
kalbą. Pažymėjęs, kad dabartinis ginkluotas 
susirėmimas tarp Jungtinių Tautų ir Rusijos 
suorganizuotų ir gerai ginkluotų šiaurės korė
jiečių iš esmės reiškia ne ką kita, kaip atnau
jintas kovas su Hitleriu dėl žmonijos laisvės.

Korėjoje kilęs karas nepadidino trečiojo pa
saulinio karo grėsmės, nes ji ir be to buvo, bet 
tik ją priartino. Kremliaus valdovai veikia 
pagal tikslius apskaičiavimus ir iš anksto iš
dirbtus planus. Jų politikos siekis visiems ži
nomas. Negalime atspėti tik terminų, kuriuos 
savo siekiams jie skiria, kad komunizmas pa
saulį užvaldytų. Sugebėjo jie savo agentus ir 
pasekėjus visuose kraštuose paskleisti. Jų pa
sekėjai nejaučia lojalumo savo kraštui, bet 
pripažįsta tik savo pareigas Maskvai.

Tai, kas dedasi Korėjoje, yra tik maža dale
lytė bendros grėsmės, kuriai mūsų laisvoji ci
vilizacija turi pasipriešinti arba žūti. Didžiuliu 
Rusijos, jos satelitų arba pavergtų kraštų pa
sieniu Kremlius veda nesibaigiančios agresijos 
ir grąsinimų politiką. Po karo beveik visa Kinija 
tapo į Sovietų sistemą įjungta. Šiuo laiku Sov. 
Rusija telkia kariuomenę prieš Tibetą, grąsina 
Persijai, stengiasi įbauginti ir užslopinti Jugo
slaviją, kartu kelia baimę dėl Suomijos ir Švedi
jos. Beveik pusė Europos jau yra Kremliaus 
pavergta.

P. W. ChurchilTis Sutinka su gen. de Gaulle 
pareiškimu, kad dabar Europa atsidūrė mir
tinam pavojuje. Dabartinis pavojus jam pri
menąs 1940 metų laikus.

Tačiau tai dar nereiškia, kad jau netrukus 
turi kilti karas. Natenka ir manyti, kad laikas 
veikia vakariečių naudai. Nepavėlavau įspėti 
dėl gresiančio pavojaus prieš antrąjį pasar'inį 
karą, kuomet būklė buvo tiek pat pavojinga, 
kaip ir dabar, ir šiandien vėl įspėju, — pabrėžė 
p. W. Churchill’is.

NOTOS DEL VOKIEČIU 
BELAISVIU

D. Britanija, Amerika ir Prancūzija įteikė 
Rusijai notas dėl jos pareiškimo, kad vokiečių 
belaisvių grąžinimas esąs baigtas. Notos savo 
turiniu mažai skiriasi ir kelia tą patį reikalą. 
Pradžioje jos pažymi tą sunkų įspūdį, kurį Vo
kietijos gyventojai patyrė rusams paskelbus, 
kad jau visi belaisviai grąžinti. Daugumas vo
kiečių tikėjosi ir dar dabar tebetiki, kad Rusijoje 
yra daugiau vokiečių belaisvių, kaip rusai pami
nėjo.

Notose prašoma Rusijos vyriausybę pateikti 
žinias kas yra tie 9.717 asmenų, kurie palikti 
Rusijoje, kaip nuteisti už karinius nusikaltimus, 
kas yra tie 3.815, kurie dar laukia teismo ir tie 
14, kurie dėl ligos negali būti grąžinti. Prašoma 
leisti su visais tais žmonėmis giminėms susi
rašinėti, suteikti žinių apie tuos vokiečius, ku
rie belaisvėje žuvo.

Kiek iš tikrųjų vokiečių dar yra rusų nelaisvėje? 
Po ano rusų pranešimo vak. Vokietijos kancleris 
Adenauer’is pareiškė, kad Rusijoje dar turi 
būti pusantro milijono vokiečių.

DE GAULLE AKTUALIAIS 
KLAUSIMAIS

Gen. de Gaulle spaudos atstovams pareiškė, 
kad vakarų pasaulis turi ruoštis karui su Rusija. 
Komunistų žygis Korėjoje esąs sovietinio Euro
pos užpuolimo pasirengimas. Vakarų valstybės 
turi apsiginkluoti. Generolo nuomone, Vokie
tija turi būti į vakarų gynybos siste ną įjungta, 
sąlyga, kad prieš tai bus sudaryta Europos 
federacija. Neturėtų būti nuošaliai palikta ir 
Ispanija.

Gal būt civilizaciją ir pavyks išjelbėti, nes 
įvykiai Korėjoje laiku išryškino vakarų valstybių 
silpnumą. Esąs neleistinas dalykas, kad tokiu 
metu JAV kariuomenės turėtų 12 divizijų, Pran
cūzija — tik 6 Europos gynybai, o D. Britanija 
tik 2 į žemyną pasiųsti.

Mėginimai Korėjos karą taikiu būdu likvi
duoti, derantis su Kremliaus valdovais, buvo 
pasireiškę dviem keliais. Dar nebuvo D. Bri
tanijos ambasadorius Maskvoje savo pasitarimų 
su Rusijos užs. reik, viccmin. Gromyku baigęs, 
kai Indijos min. pirm. Neru’s panašiais tikslais 
kreipėsi į Maskvą ir Vašingtoną.

Stalinas į Neru raštą netrukus atsiliepė. Jo 
atsakymą, kaip ir Neru raštą, Maskvos radijas 
paskelbė. O Amerikos atsakymas tuo metu 
Indijoje dar nebuvo gautas.

Tiek šių raštų paskelbimo faktas, tiek Stalų 
no atsakymo turinys ne tik patį iniciatorii- 
nustebino ir apvylė, tiek ir visus kitus, kurie 
tikėjosi, kad įsileidus kom. Kinijos atstovą į 
Saug. Tarybą, gali būti užbaigtas Korėjos karas. 
Stalinas savo atsakyme tik pabrėžė kom. Kinijos 
atstovo į Saug. Tarybą įsileidimo sąlygą, bet 
apie Korėjos karo sustabdymą nė žodžiu neužsi
minė. Tuo tarpu mažiausias Saug. Tarybos 
reikalavimas šiaurės korėjiečiams buvo sustab
dyti karo veiksmus ir pasitraukti už 38 lygia
gretės.

Nors Amerikos atsakymas į Neru siūlymą 
nepaskelbtas, bet, spėjama jis yra neigiamas. 
Neatrodo, kad Amerika pradės derybas dėl 
Saug. Tarybos sudėties tuo metu, kada visa 
JTO yra Rusijos boikotuojama ir kada jos sa
telitai Korėjoje sukėlė agresyvinį karą.

TRYGVE LIE PRAŠO KARIUOMENĖS 
PIETŲ KORĖJAI

Pereitos savaitės gale JTO gen. sekr. Trygve 
Lie kreipėsi į 52, nekomunistines valstybes, 
sudarančias JT Organizaciją, prašydamas su
teikti užpultajai pietinei Korėjai ginti kariuome
nės. Šis jo prašymas susilaukė didžiausios pa
ramos pasaulinėje spaudoje, bet praktiški jo 
vaisiai dar neišryškėjo, nes ne visos prašy
tosios valstybės atsiliepė. Atrodo, kad nedaug 
ir bus tokių kraštų, kurie galės savo kariuomenę 
į Korėją pasiųsti. Reikšmingesni atsakymai 
bus D. Britanijos, kuri šį klausimą dabar svarsto 
ir jos dominijų, kaip Australijos, N. Zelandijos, 
Pakistano ir kitų. Lygiagrečiai su šiuo JTO 
gen. sekr. prašymu, iškilo jo įstaigoje ir kitas 
sumanymas, būtent sudaryti savanoriškais pa
grindais tarptautinį legioną pietinei Korėjai pa
dėti.

LAUKIAMA KORĖJOS KARO POSŪKIO
Korėjoj karas iki šio trečiadienio ėjo šiau

riečių žygiavimo į pietus ženkle. Nežiūrint 
Amerikos aviacijos didelės paramos, pietų ko
rėjiečių kariuomenė ir negausios Amerikos 
pėstininkų jėgos, gindamosios tebesitraukė. Fron
tas priartėjo prie Taejono miesto, Kūmo upės 
ir Sangu miesto apylinkių.

Tačiau trečiadienį šiauriečių briovimasis į 
pietus sustojo. Tai atsitiko dėl to, kad jų jėgos 
pradėjo sekti ir kad Korėjon atvyko daugiau 
Amerikos kariuomenės. Vienas stiprus ameri
kiečių kariuomenės dalinys buvo iš laivų iš- 
laipdintas rytiniame Korėjos krante, kurioje 
vietoje — nepaskelbta. Jis ten, nesutikęs pasi
priešinimo, sudarė didelį prietiltį.

Adm. A. Struble, JAV jūrų laivyno septin
tosios eskadros vadas. Jo vadovaujamo laivy
no vienetai saugo Formozą ir blokuoja Korėjos 
pusiasalį.

AUSTRALIJOS PREMJERAS 
LONDONE

Australijos ministeris pirmininkas Mr. Men
zies atvyko į Londoną. Čia jis išbus apie savaitę 
laiko ir tuo metu su valdžios nariais išsiaiškins 
abiems kraštams aktualius klausimus. Iš D. 
Britanijos p. Menzies vyksta į Ameriką.

SAVAITES ĮVYKIAI
INDIJOS PREMJERO TARPININKAVIMAS Su šiuo įvykiu sutapo ir padidėjusi ameri-

kiečių aviacijos veikla. Ji bombarduoja visus 
strateginiai svarbius tikslus.

Kaip aiškėja, šiaurės korėjiečiai nuo savo 
žygio pradžios iki šio laiko turėjo labai daug 
nuostolių, apie i 1.000 žmonių nukautų ir su
žeistų. Amerikiečių nuostoliai —■ apie 500 
žmonių.

Korėjiečių daliniuose pastebėtas tam tikras 
kiekis rusų instruktorių. Lai ne tik įdomi, bet 
ir būdinga žinia.

Iš visa ko matyti, kad sekančioji savaitė Ko
rėjos karo istorijoje bus kitokia ir savo pobū
džiu skirsis nuo ikišiolinių. Ne be tikslo ame
rikiečių pareigūnas neseniai pastebėjo, kad 
Dunkircho Korėjoj nebus.

TRYS KRITIŠKI MĖNESIAI
Pradėdama karą Korėjoje, Rusija turėjo tu

rėti tikslą. Ar nebuvo jos noras ten pririšti 
amerikiečius? Daugiau kaip divizija britų jau 
pririšta Malajuose, žymiai didesni prancūzų 
kariuomenės kiekiai — Indokinijoj. Kokia 
puiki būtų idėja prikabinti kokį pustuzinį ame
rikiečių divizijų Korėjoje ir ten juos kamuoti 
svetimomis rankomis, rusų kariuomenei neda
lyvaujant. Taip, korėjiečiai tarnauja rusų tikslams.

Paskutinių savaičių įvykiai rodo, kad tas 
dalykas buvo gerai suplanuotas. Nuomonė, 
kad nedidelis, gerai parengtas amerikiečių ka
rinis dalinys galėtų šiaurės korėjiečius nuga
lėti, nepasitvirtino. Korėjiečių turimi rusų 
ginklai kai kuriais atžvilgiais pasirodė net ge
resni už amerikiečių. Per keturis metus korė
jiečiai buvo gerai pamokyti kaip juos vartoti. 
Jei nenaudos atominės bombos, amerikiečiai 
galės laimėti tik pasiuntę didesnes pajėgas ir 
tai per ilgesnį laiką.

Vis dar tebėra klausimas, ar Rusija, siųsdama 
korėjiečius į karą, turėjo tik tą vienintelį tikslą — 
amerikiečius silpninti, ar sukelti pasaulinį karą 
kaip tik tuo metu, kai amerikiečiai bus ten 
labiausia įsivėlę? Pirmoji šio karo fazė rusams 
buvo labai sėkminga, o laimėjimas svaigina ir 
padrąsina eiti pirmyn.

Pasaulio taikai išlaikyti būtų daugiau gali
mybių, jei būklė Korėjoje pasikeistų, jei šiaurie
čiai būt nuvaryti už savo ribos. Bet šiuo laiku 
maža vilčių tai laukti. Faktiškai Korėjoje Ru
sija nesusidūrė su jėga, bet su silpnumu. Tuo 
būdu vietoj užpuoliką atbaidžius, jis dar padrą
sinamas. Šiuo metu būtų nenaudinga sudaryti 
kokį nors vietinio pobūdžio kompromisinį su
sitarimą. Britanijos vyriausybė teisingai daro 
palaikydama santykius su Maskva per savo 
ambasadorių tam, kad durų visai neuždarius. 
Tačiau neatrodo, kad kokios bendros derybos 
pasisektų. Prieš bet kokių sąlygų statymą reikia, 
kad šiaurės korėjiečiai pasitrauktų iš pietų Ko
rėjos. Kaip sugebės Maskva tai padaryti, kada 
jie vis tebeina pirmyn?

Sakoma, kad Rusija nesirūpina savo satelitais 
ir nurodomas Graikijos komunistų pavyzdys. 
Bet gi Graikijos įvykiai buvo vietinio pobūdžio 
dalykas, kuris dėl susidėjusių aplinkybių (Jugo
slavijos atskilimas) pasidarė nepraktiškas. Ben
drai paėmus, Rusija yra ištikima savo medžioklės 

(Tęsinys 6 puslapy)

M. Katz’as, Harvardo universiteto (JAV) 
teisių profesorius, paskirtas Amerikos teikiamos 
Europai, Marshall’io planu pagalbos admi
nistratorium, vietoj A. Harriman’o.

E. Davis, D. Britanijos užsienio reikalų vice- 
ministeris, pavaduojąs dabar sergantį užs. reik, 
min. p. Bevin’ą. -»

AMERIKOJ MOBILIZACIJA
Penktadienio vakare Amerikos prez. Truman’as 

kreipėsi į kongresą prašydamas paskirti 10 
milijardų dolerių gynybos reikalams ir neap
rėžtų įgaliojimų žmonių ir priemonių mobili
zacijai. Jis pranešė, kad jau įgaliojo gynybos 
ministerį pašaukti tiek tautinės gvardijos narių 
ir tiek atsarginių į kariuomenę, jūros laivyną 
ir aviaciją, kiek jų bus reikalinga.

Prezidento kalbą kongreso nariai išklausė 
didžiai susikaupę. Vėliau jis per radiją pasakė 
Amerikos žmonėms ilgą kalbą, nurodydamas 
priežastis, kurios jį verčia šito žygio imtis. Svar
biausia priežastis, tai padidėjęs pavojus pasau
lio taikai. Prezidentas nurodė, kad Korėjos 
respublikos užpuolimas nekelia abejonių dėl to, 
kad tarptautinis komunizmas yra pasirengęs 
panaudoti ginkluotą pajėgą nepriklausomoms 
tautoms pavergti. Turime skaitytis su galimybe, —- 
pabrėžė jis, — kad ir kitose vietose gali sekti 
ginkluoto užpuolimo veiksmai.

Gaila, kad dėl laiko stokos ir technikinių 
priežasčių negalime šiame numery pateikti il
gesnės informacijos apie šį prez. Truman’o 
žygį, kuri pasaulis laiko istorinės reikšmės ivykiu.

ESTU SEIMAS ŠVEDIJOJE
Birželio 11 d. Stockholme buvo estų konfe

rencija, sukviesta Estijos Tautinės Tarybos 
(ENR) — (Estų VLIKo). Dalyvavo apie 150 
atstovų.

Tarybą sudaro keturios pagrindinės partijos: 
agrarai (konservatyvių partija), ūkininkai ir 
mažažemiai (liberalai), tautinis centras social
demokratai. Prie jų prisidėjo okupacijos metu 
ir tremtyje susikūrę sąjūdžiai — liberalų demo
kratų sąjunga, respublikonai, estų tautinė są
junga ir radikaldemokratų sąjunga.

Buvęs prezidentas August Rei pranešė apie 
tarptautinę būklę —- estų tremtinių orientacijos 
reikalu. H. Rebane padarė estų veiklos užsie
niuose apžvalgą. Lietuvių vardu kongresą svei
kino V. Žilinskas, latvių vardu Mintautas Čakste. 
Kongresas pasmerkė sovietų vykdomą genocidą 
Baltijo valstybėse.

NAUJA PRANCŪZU 
VYRIAUSYBE

Naują prancūzų vyriausybę sudarė Rene 
Pleven’as, buvęs krašto aps. ministeris iš socia
listų, radikalų ir katalikų. Užsienio reik. min. 
perėmė J. Moch’as socialistas, buvęs vidaus 
reik, min., labiausia komunistų nekenčiamas 
asmuo.

Naujoji vyriausybė gavo parlamento pasiti
kėjimą.

Liepos 17 d. Birminghame mirė
KONSTANCIJA BRAZDŽIONIENĖ

DBLS nariui, ,,B. Lietuvio” bendradar
biui ir dideliam Lietuvių Namų fondo 
rėmėjui Baliui Brazdžioniui, liūdesio va
landoje dėl žmonos mirties, reiškia 
užuojautą

DBLS centro valdyba ir 
„B. Lietuvio” redakcija

1



-BRITANIJOS LIETUVIS 1950 m. liepos 21 <L

MUSU NESANTAIKŲ PRIEŽASTYS
2. TREMTINIO DVASIA

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
Iš čia kyla tremtinio noras kovoti prieš pa

žeminimą, ginti bent tas teises, kurias jis dar 
turi. Jis tampa priekabingas. Nuolat to pa
ties jausmo slegiamas, jis jautriai reaguoja į 
kiekvieną žodį ar pasielgimą, galinčius jį nei
giamai paliesti. Jis tą žodį savaip išaiškina, 
įžvelgia panieką ir įžeidimą ten, kur jų visai 
nėra. Negalėdamas prieš pažeminimą gintis, 
jis stengiasi jam užbėgti už akių: jis nori atspėti 
dar nepasakyto žodžio prasmę, savaip išaiškina 
tylą ar rankos judesį. Dėl žmonių priekabin
gumo, kiekviena vieša pareiga tampa nemaloni. 
Tremtinys jos vengia. Jis nenori būti išrinktas 
į jokius komitetus: jie reiškia kraujo gadinimą. 
Bet jis širsta ir už neišrinkimą į kokį nors ko
mitetą, čia jis mato savęs pažeminimą.

Tapęs mažytis, visų skriaudžiamas, jis sten
giasi plėstis, augti, didėti bent dvasiniu atžvil
giu. Jis didžiuojasi savo praeityje užimta pa
dėtimi, savo diplomais, įvairiais titulais. Senieji 
rusų emigrantai save lakydavo kunigaikščiais 
ar aukštais karininkais. Svetimtaučiai pastebi 
su šypsniu taip pat, kad ir mūsų tarpe prastų 
žmonių nėra. Visi turi kilnias profesijas, aukš
tą visuomeninį rangą: daktaras, rašytojas.

Per kelis metus, turėdamas stovykloje laiko, 
jis skrisdavo mintimis į praeitį, nuolat ją pagra
žindamas dabarties šlykštumui sušvelninti. Per 
ilgą laiką jo praeities gyvenimas buvo nejučiomis 
perdirbtas, jis tapo gražus, tobulas, ypatingas. 
Kasdieninė būsena įgilo nepaprastai kilnų po
būdį. Pagaliau žmogus ėmė pats ta pagražinta 
praeitimi nuoširdžiai tikėti: gražinimo vyksmas 
buvo lėtas, sunkus pastebėti. Pats žmogus 
išauga savo akyse.

Žmogui atrodo normalu, kad kiti jį vertintų 
pagal jo sukurtą paveikslą. Tokioje padėtyje 
kiekvienas įžeidimas, kiekvienas pažeminimas 
įgyja naują svarbą, tampa sunkesni pakelti. 
Žmogui atrodo skaudu, kad kiti jame nieko 
ypatinga nepastebi, kad jie į jį net dėmesio 
nekreipia.

Nemalonumas kyla iš to, kad kiti irgi sukūrė 
savo praeities mitą, laukia taip pat jo įvertinimo, 
domisi tik savimi, nesirūpindami niekuo, kas 
apie juos dedasi. Žmogus atkreipia dėmesį 
į kitus tik tada, kai juose mano matąs įžeidimą. 
Priekabingumas lieka beveik vienintelė priemonė 
santykiams tarp žmonių palaikyti.

Tokia tremtinio dvasia labiausia pasireiškia 
stovykloje. Ji švelnėja jam iš jos šėjus ar emi
gravus. Bet ji pastebima ir naujosiose kolonijose

3. NEIGIAMIEJI REIŠKINIAI 
ŠIŲ LAIKŲ ŽMOGUJE

Lietuviai, kaip ir aplamai baltai, išlaikė trem
tyje neblogą vardą. Didelių kriminalinių nusi
kaltimų lietuvių tremtinių tarpe buvo maža. 
Vis tik kasdieninis gyvenimas rodo, kad įvykiai 
žmogų palaužė. Jau vien tik faktas, kad trem
tiniai nesugeba sugyventi tarp savęs tuo metu, 
kada pripažįsta, kad reikia būti vieningiems 
kovoje, parodo visą padėties liūdnumą. Mūsų 
protas tebeliko žvalus, jis sugeba įvertinti da
lykus, bet mūsų moralinis puolimas mums 
neleidžia žmoguje matyti žmogų ir lietuvyje 
lietuvį.

Žmogaus vertės savyje ir kituose sunaikinimas 
taip pat nėra būdingas mums vieniems, bet 
visiems tremtiniams ir daugumui šių laikų žmonių.

Mes nė nepastebėjom, kad nuo pat pirmos 
jaunystės, nuo mokyklos laikų, mes įpratom, 
šių laikų žmogaus pavyzdžiu, gyventi grynai 
išorinį gyvenimą, kurį sudaro kasdieninė fizinė 
veikia, biologiniai reikalavimai, stengdamiesi 
nesukti galvos dėl dalykų, esančių už tų reikala
vimų ribos. Taip gyvena kiekvienas smulkus 
kultūringojo pasaulio miesčionis, mūsų mokytojas.

Bet toks yra skirtumas tarp to mūsų mokyto
jo ir mūsų, kad mes neturime jo prigimčiai 
Įprastos pusiausvyros. Tvirto temperamento Va
karų žmonės, turį silpną jautrumą, be jokių 
mistinių polinkių, lengviau pakelia tokį išorinį,

Tremtinys taip pat kuria savo praeities mitą. Kentėjimas kai kuriems išeina į gerą: geriesiems. grynai fizinį gyvenimą. Mes juos pamėgdžio-

AR GI NESIRŪPINAMA NAMAIS
Tokį klausimą stato p. A. Dilkus pereitame 

,,B.L.” numery. Pasistengsiu atsakyti.
Pirmiausia noriu užtikrinti p. Dilkų ir kitus 

lietuvius, kad namais yra labai ir labai rūpi
namasi, visą laiką jie yra pirmoje reikalų eilėje, 
neduoda centrui ramybės nei dieną nei naktį, 
ir jeigu vieną diena išgirstume, kad centre įvyko 
savižudybių, priežastys bus visiems aiškios. 
Kad trūksta informacijų apie namus spaudoje, 
tai yra kaip tik dėl tų priežasčių, kurias ir p. 
Dilkus nurodo: žodžio neišlaikymas kenkia. 
Nenorime skelbti žinių, kurios gali suklaidinti 
skaitytojus. Laukėme ir tebelaukiame konkre
čių ir tikrų rezultatų. Tuo tarpu jų dar netu
rime, tačiau p. Dilkaus paakintas, duosiu tai, 
ką turime, tikėdamas, kad geriau žinoti teisybę, 
nors ji ir karti butų. Nereikėtų pamiršti ir to 
fakto, kad per praėjusį Sąjungos suvažiavimą 
atstovai nutarė pratęsti vajų tikslu surinkti namų 
pirkimui mažiausia 4000 svarų. Tokia prasme 
atstovai įsipareigojo, ir, turint Sąjungoj 3000 
narių, tas atrodė butų nesunkiai įvykdoma. 
Tokia suma buvo imta kaip minimumas, reika
lingas tinkamų namų įsigijimui. Deja, tai ne
buvo pasiekta, ir šiandien dar trūksta beveik 
viso tūkstančio svarų.

Kada „B.L.” buvo rašyta, kad iš aprašytųjų 
namų mažas „biznis” būtų, turėta galvoje ne 
koks pasipelnymas, bet pakankamų pajamų 
skolos atmokėjimui gavimas. Mums, kaip ir 
daugumai akcininkų, rūpi ne „biznio” bendrovės 
įsteigimas, bet įsigijimas lietuvių namų, kurie 
galėtų būti mūsų veikimo ir kultūros centras, 
kur galėtų būti mūsų įstaigos, kur būtų galima

stantį svarų daugiau. Prieš pora savaičių savi
valdybė mūsų prašymą patenkino, bet ten rei
kalas dar nesibaigė.

Vietos savivaldybės leidimą turi patvirtinti 
Londono savivaldybių taryba. Ten dabar mūsų 
prašymas ir guli. Ši įstaiga mus užtikrino, kad 
ilgai nereikės laukti. Tiek dėl leidimų, bet ir 
tai dar neviskas.

Kaip žinome, suvažiavimas pavedė Centro 
Valdybai įsteigti Lietuvių Namų Akcinę Ben
drovę, kurios vardu namai būtų nupirkti. (Są
junga, kaip organizacija, namų įsigyti negali). 
Bendrovės steigimo pirmuosius žygius Centro 
Valdyba pradėjo dar pereitų metų pabaigoje, 
tačiau ir po šiai dienai dar ji nėra įregistruota. 
Kodėl? Įstatų paruošimas ir kiti formalumai 
užtruko kelis mėnesius, bet visa tai jau buvo 
atlikta ir sumokėtas registracijos mokestis prieš 
kelias savaites. Patį įregistravimą užtęsė Pre
kybos Ministerija, kuri dar turinti padaryti kai 
kurių patyrinėjimų. Iš mūsų advokato neofi
cialiai patyrėme, kad įregistravimas užkliuvo dėl 
bendrovės pavadinimo pirmojo žodžio „Lietu
vių” (Namai). Advokatas daro viską, kad 
paskubinti įregistravimą, bet kol jo nėra, nega
lima sudaryti namų pirkimo dokumentų.

Prieiname prie svarbiausios kliūties — stoka 
pinigų. Sutinku su p. Dilkum, kad „pradėti 
vėl iš pradžios kelis kartus pratęstą vajų, abejo
tina ar jis sugraudins širdis”. Dėl to nuo naujo 
vajaus ir susilaikome, kol galėsime pasakyti: 
„Namai yra — pirkite akcijas”. Tai numatome 
padaryti kai tik bus sutvarkyti visi formalumai 
pirkti namus. Namų kaina yra 11.000 svarų.

Gauname 6.000 svarų paskolos, kas su turimais 
namų fonde 3.000 svarų sudarys 9.000 svarų. 
Kitus 2.000 svarų savininkas sutinka palaukti. 
Tuo būdu turėsime namus, bet be baldų. Bal
dams reikės 600 svarų mažiausia, ir dar kelių 
šimtų svarų įvairiems mokesčiams. Taigi mums 
truks apie 1000 svarų. Centro Valdyba mano 
imtis tokios rizikos ir pasitikėti lietuvių solida
rumu, kad tokia suma bus galima surinkti, kai 
bus nupirkti namai.

Dilkus tokiu atveju žada dar tiek pat akcijų 
nupirkti, nežiūrint jo materialės būklės sunkumo. 
Džiaugiuosi ir dėkoju už pažadą. Bal. Braz
džionis nesenai atsiuntė 50 svarų namams. 
Nepaprastai gražus ir paskatinąs pavyzdys. 
Birminghamo skyrius atsiuntė Centro Valdybai 
labai mielą laišką, pažadėdamas išparduoti 
daugiau akcijų. Dėkoju ir raginu kitus skyrius 
pasekti Birminghamo pavyzdžiu. Dauguma 
„B.L.” loterijoj laimėjusių atsisakė nuo viso ar 
dalies laimėjimo namų fondo naudai. Maloni 
staigmena. Yra ir daugiau pavyzdžių. Tie 
asmenys giliai atjaučia savų namų Imperijos 
sostinėje reikalingumą. Bet ar tokių asmenų 
pakankamas skaičius, kad pasiteisintų mūsų 
viltys surinkti 1000 svarų? Ką galvoja kiti lie
tuviai, akcininkai? Ar daug bus tokių, kurie 
paseks p. Dilkaus ir p. Brazdžionio pavyzdžiu 
ir ar daug skyrių nueis Treliskc ir Birminghamo 
skyrių pėdomis? Prisidedu prie p. Dilkaus 
kvietimo akcininkams, pasisakyti tuo reikalu. 
Turiu viltį, kad jų pasisakymai bus teigiami, 
ir kad mes netrukus galėsime džiaugtis savais 
namais. M. Bajorinas

jom neturėdami jų temperamento, nei jų natū
ralios pusiausvyros. Mums nemalonu giminiuo
tis su slavais, bet savo temperamentu mes 
labiau panašūs į juos, į rytų Europos gyventojus, 
negu į vakariečius. Mes esame silpni, jautrūs 
ir neramūs, linkstame, kaip ir jie, į misticizmą. 
Pereidami prie grynai biologinio gyvenimo, mes 
ištuštėjame, bet neįgyjame tvirtam tempera
mentui įprastos pusiausvyros. Mes nemokame 
būti tušti savo viduje ir išlaikyti ramią šypsena, 
sriubčioti po stiklą alkoholio, niekados nepa- 
sigerdami, kaip kad daro prancūzai ir anglai; 
ne, kai pradedame gerti, tai šlitiniuojam su 
broliais slavais.

Būdami pastovioje aplinkoje, mes ir tapę 
grynai biologiniai žmonės išsaugojame tam 
tikrą orumą. Vien baimė sudaryti apie save 
blogą nuomonę mus sulaiko nuo unkrypimų.

Bet vieną dieną tas išorinis pasaulis, kuriame 
gyvenome, griuvo: namai, įstaigos, tarnybos, 
automobiliai. Su juo griuvo visas mūsų gyve
nimas, nes mes juo tegyvenom. Mūsų moky
tojams, smulkiems Vakarų miesčionims, niekad 
nėra tekę tokio griuvimo pergyventi. Nežinia, 
kaip jie panašioje būklėje būtų išsilaikę. Jų 
miestai kartais buvo sugriauti, jie patys iš namų 
išvyti, bet jie visados pasiliko savo tautoje. 
Mums, jų mokiniams, teko visa tai pergyventi, 
o mes esame trapesni už juos.

Tenka manyti, kad jie būtų tai lengviau pa
kėlę. Jie irgi yra tušti ir egoistai, didesni ego
istai už mus. Bet turėdami ramų, lygų tem
peramentą, jie žmogaus nė neieško. Jie gyvena 
kiekvienas sau.

Mes esame silpni ir visuomeniškesni žmonės. 
Mums žmogus reikalingas, kad turėtumėm ką 
mylėti ar neapkęsti. Bet mylėti mes dabar 
nieko negalime. Mūsų mintys yra sutelktos apie 
tą sugriautą praeities gyvenimą. Mes nepasili
kome jo griuvėsiuose, bet nieko ir neišsinešėmė, 
nes nieko savyje nebeturėjome. Dabar mes 
ieškome žmogaus, lietuvio, kuris būtų tos mūsų 
praeities liūdinikas ir sugebėtų ja gėrėtis. Bet 
jis irgi turi savo praeitį. Taigi jis mus erzina, 
nors bėjo negalime gyventi.

Mūsų mokytojai jau atstatė savo namukus. 
Jie vėl šypsosi, patenkinti gyvenimu. Mes 
niekados nesišypsojome, net norėdami juos 
pamėgdžioti. Juo labiau nesišypsome dabar.

Bet dabar gal būtų laikas pervertinti smul
kiojo miesčionio mums primestas vertybes. 
Mes irgi galėjome apriboti mūsų gyvenimą 
namuku, tarnyba, šeštadienio popiečio iškyla. 
Bet mes neįgijome jų ramaus pasitenkinimo. 
Mūsų namukai taip pat griūna greičiau, kaip 
jų. Mūsų tauta ne visada gyveno šių mokytojų 
pavyzdžiu. Ji niekados nebuvo ypatingai lai
minga, bet ji turėjo savitą Stiprybę visa ką pa
kelti. Gyvenimas, pagal jos supratimą, ne
griūdavo taip greit, kaip mūsiškis. Joje buvo 
mažiau neapykantos. L. Kvietinskas

AR JUMS YRA GALIMAS 
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ, 

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas Juškaitis,
108, St. George Street,

Toronto 5, Ontario, Canada.

rengti susirinkimus, paskaitas, diskusijas, pra
mogas bei kitokius parengimus, kur lietuvis 
galėtų jaukiai praleisti savo laisvalaikį, at
važiavęs iš kitur pernakvoti, ir kur galėtume 
be gėdos iškelti lietuvišką vėliavą, pasikviesti 
užsieniečius ir jiems parodyti mūsų kultūros 
židinį šiame krašte. (Aišku, kad nupirktos 
„arklidės” tų reikalavimų jokiu būdu nepaten
kintų).

Tokių namų beieškant, ir susidurėme su di
delėmis kliūtimis. Jau praėjo beveik metai, 
kai jų ieškome. Netoli dvidešimties agentų yra 
tam darbui paprašyti, ir bylose turime dau
gybę pasiūlymų. Daug namų buvo apžiūrėta 
ir pirkimo sąlygos ištirtos, bet rezultate, išsky
rus vieną, visi dėl įvairių priežasčių atpuolė 
(per brangūs, neduoda leidimo, blogi, nėra 
salės ir p.) Gi dėl mūsų parinktų, pilnos nuo
savybės namų, derybas vedame jau nuo kovo 
m., ir deja, jos dar nepasibaigė.

Lietuviai, kurie sau namus nusiperka per 
trumpą laiką, be abejonės, paklaus, kodėl mums 
taip ilgai trunka. Yra didelis skirtumas tarp 
nusipirkimo mažo namuko privačiam naudoji
mui ir namo organizacijai. Perkant sau, ne
reikia leidimų ir paskolą lengviau gauti. Visai 
kitaip yra su Lietuvių Namų pirkimu. Dau
guma bendrovių, kurios finansuoja privačius 
asmenis namus perkant, mums kaip bendrovei, 
neduoda. Gi ir iš tų, kurios sutinka mums 
paskolą duoti, gauname žymiai mažesnę kaip 
privatūs asmenys. Bet tai dar neviskas.

Pagal miestų planavimo įstatymą, mums 
reikia gauti leidimą iš savivaldybės naudoti 
nupirktą namą mūsų reikalams. Prašymo svar
stymas paprastati užtrunka tris mėnesius. Mūsų 
atžvilgiu reikalas buvo dar daugiau komplikuotas 
nes tie patys namai turėjo ir kitą pirkėją, kuris 
siūlė visu tūkstančiu daugiau, negu mes. Laimei, 
ir po jo pakartotino prašymo savivaldybė ne
sutiko to prašymo patenkinti, bet tai pareikalavo 
daug laiko, o savininkas, žinoma, nesutiko 
mums parduoti, kol buvo viltis gauti vieną tūk-
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Priešrinkiminės dienos lekia galvatrūkčiais. 
Kraštas aitrinamas ligi aukščiausio laipsnio. 
Gyventojai nebesuvokia laiko, įvykių ir pras
mės. Vyriausybės narių beriamos „garantijos 
ir neliečiamybės”, nuneigiamos suktais agita
torių aiškinimais, šmeižtu, sufabrikuotomis re
zoliucijomis, veiksmais.

Kraštas nebetiki jokiems pažadams. Agita
toriai siaučia liaudies valios vardu, o pačiai 
liaudžiai neleidžiama žodis pratarti.

Tokiose nuotaikose, keturias dienas garsintas, 
pažadais, kauksmu ir šauksmais reklamuotas, 
liepos 1 1 d. įvyksta Darbo Sąjungos sukviestas 
„Lietuvos darbininkų ir valstiečių susiartinimo 
mitingas-šventė”.

Liepos 11 d. Kaunas pakvimpa tirštu provin
cijos kvapu. Ankstybomis ryto valandomis pra
deda plaukti pirmieji Lietuvos ūkininkų, žemės 
ūkio darbininkų, kumečių, provincijos fabrikų 
ir įmonių darbininkų transportai. Geležinkelio 
stotyje, prieplaukose, autobusų stotyse žmonių 
sausakimša. Visos krašto susisiekimo priemonės 
pajungtos darbo liaudies pervežimui. Kas valanda 
Kaune išsodinama tūkstančiai naujų ir naujų 
žmonių, kurie pasiskleidžia į gatves, aikštes, 
parkus, sodus. Miestas kvepia kaimiškomis 
dešromis, sūriu, kumpiais, prakaitu, naminio 
tabako dūmu.

Kas šitą provincijos gyventojų masę, ir dar 
pačiu darbymečiu, veja j Kauną? —Nupigin
tas pravažiavimas susisiekimo priemonėmis, daž
nai veltui ir pusvelčiui; didelis stiglius kasdieninio 
pareikalavimo prekių, kurių nebegaunama pro
vincijos krautuvėse; noras patiems išgirsti gyvą

žodį, pamatyti tuos auksaburnius, kurie pasinešė 
kraštui suteikti laimės ir gerovės aruodus.

15 vai. įjungiami viešieji Kauno radijo tarnybos 
garsintuvai, pasigirsta pirmosios komandos. Su
plaukusios valstiečių ir darbininkų masės ragi
namos jungtis į gretas, sudaryti kolonas, prisi
jungti prie žygiui pakilusios Kauno darbininkijos 
gretų.

Tūkstančių tūkstančiai pajuda Žaliakalnio link. 
Užsitvenkia gatvės, keliai, takai ir praėjimai. 
Praslenka pora valandų ir neatrodo, kad Kauno 
centre būtų sumažėję galvų ir kojų. Krautuvės 
lūžta nuo pirkėjų; aludėse, restoranuose šimtai 
įraudusių veidų; valgyklose tušti stalai ir katilai, 
— trūksta gėrimo, užkandžių ir vandens. Užė
jęs smarkus lietus dar labiau pripildo ir užkem
ša viešojo susisiekimo pastoges, išblaško žy
giuojančias gretas.

Lietus sustoja ir vėl sugriaudžia orkestrai, 
suskamba dainos, iš po skvernų ištraukiami pla
katai, šūkiai, portretai. Ypač gausu provincijos 
orkestrų, birbynių ir trimitų. Šiaulių miesto 
„liaudis” Lietuvą „sveikina” šūkiu: „Tegyvuoja 
Stalino konstitucija”, Vilijampolės žydeliai svei
kina „Tegyvuoja 13-ji sovietų respublika”, 
Senamiestis ir Radviliškis sveikinimuose vienin
gi, — jų šūkis — „Tegyvuoja 16-ji tarybų res
publika”.

Iš radijo garsintuvų liejasi sovietiška daina, 
maršai, anonsai.

17.45 vai. į Vileišio aikštę atvyksta J. Paleckis. 
Orkestras groja maršą. Apsuptas Žemės Ūkio 
ministerio, Žemės Reformos departamento direk
torės Meškauskienės, Darbo Rūmų pirmininko 
M. Šumausko, Komunistų Partijos atstovo 
Petrausko, asmens palydų — Baužos ir Karoso, 
drg. Paleckis įžengia į mitinginę tribūną.

Vileišio aikštė talpina dalelę „šventės” daly
vių. Dešimtys tūkstančių sustoja L. Alėjoje, 
Ukmergės plente, Parodos gatvėje, Vidūno 
alėjoje.

Lietuvos valstiečių ir darbininkų susiartinimo 
mitingą atidaro Darbo Rūmų pirmininkas M. 
Šumauskas, pasakydamas tokią kalbą:

„Draugai darbininkai ir darbininkės, valstie
čiai ir valstietės, kareiviai ir doroji karininkija, 
inteligentija ir jaunuoliai. Lietuva niekuomet 
nematė to, kas dabar vyksta jos žemėje, jos 
miestuose ir kaimuose. Mūsų senas Kaunas 
nematė tokios minios, nematė tokios džiaugs
mingos — banguojančios masės, kokią mes 
matome šiomis dienomis, kokią mes matome ir 
turime prieš akis dabar. Ir suprantama kodėl 
šito nebuvo. Labai gražiai išsireiškė vienas 
darbininkas pasakydamas, kad Lietuva buvo 
didelis kalėjimas. Liaudis buvo suvaryta į 
kalėjimą, liaudies teisės buvo niekinamos, pamin
tos ir mindžiojamos po kojomis. Bet tas kalė
jimo viršininkas, išsigandęs savo pasėkų, pabėgo. 
Iš kareivinių ir įstaigų išsiliejo į gatvę, į aikštes 
džiaugtis savo laisve, (plojimai).

„Draugai, mes džiaugiamės savo laisve, bet 
taip pat nėra ribų mūsų padėkai tiems mūsų 
draugams ir broliams, kurie padėjo mums, liau
džiai, šitą laisvę atgauti, — tiems mūsų drau
gams, raudonarmiečiams, kurie savo atėjimu 
į Lietuvą atidarė to kalėjimo vartus, kuriame mes 
buvome uždaryti ir laikomi, (plojimai).

„Draugai, artinasi Seimo rinkimai! Vienas 
L. Vyriausybės veiksmų yra — paskelbimas rin
kimų į L. Seimą. Šitie rinkimai, šitas Seimas, 
bus tikras Lietuvos L. Seimas; šitie tinkimai, 
šitas Seimas bus nuosekliai demokratiški, rin
kimai bus demokratiški ir nuoseklūs.

„Todėl mes visi, kaip vienas eisime į tuos 
Seimo rinkimus, rinksime tenai, į tą Seimą, savo 
geriausius atstovus: darbininkus, darbo valstie
čius, kareivius, dorus inteligentus ir dorus ka
rininkus. (plojimai).

„Prieš Seimo rinkimus, tie, kurie liaudį anks
čiau mindžiojo, kurie tyčiojosi iš švenčiausių 
liaudies teisių, vaikščioja pakampėmis ir šnibžda, 
pila šmeižto purvą ant Seimo rinkimų, agituoja
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SKURDO NEPAJĖGIA NUSLĖPTI
Užsieny gyvenantiems lietuviams mulkinti bol

ševikų leidžiamas specialus laikraštis „Tėvynės 
Balsas” giria rusų sukurtus vergijos lizdus. 
Jis rašo: Lietuvoje jau esą 5.500 kolchozų, 
kurių 2.199 turi galvijų farmas. Iš minėto kol
chozų skaičiaus tik 1.782 turi kiaulių, 1.463 
avių ir vos 459 paukščių.

Ką tokia statistika reiškia? — ir aiškinti ne
reikia. Ji rodo, kad dabar pusė Lietuvos ūki
ninkų neturi pieno lašo, dar mažiau gali preten
duoti į mėsos kąsnį, o mažiausia į kiaušinį. 
Štai koks laimingas gyvenimas Lietuvos ūki
ninkams sukurtas, nekalbant jau apie kitus 
būtino vartojimo dalykų trūkumą, terorą ir 
gyvenimo netikrumo baimę, kuri sudaro sovie
tinio gyvenimo pagrindą.

LIETUVOS KURORTAI PILNI RUSŲ
Nuo ankstyvo pavasario pradėjo veikti lie

tuviškieji kurortai Palangoje, Druskininkuose, 
Birštone, Likėnuose ir kt. Į juos privažiavo 
rusų iš įvairių „broliškų” respublikų. Prie Svei
katos Ministerijos Vilniuje suorganizuota spe
ciali Kurortų valdyba.

BALDUS IŠVEŽA MASKVON
Lietuvos miestuose jau atstatyti beveik visi 

seniau veikę baldų fabrikai. Staliai suvaryti į 
arteles ar fabrikus. Jų privatūs įrankiai atimti 
ir atiduoti valstybei. „Raudonosios Žvaigždės” 
įmonė šiuo metu gamina 1.500 kėdžių, muštų 
aksomo medžiaga per dieną. Puošnūs baldai 
siunčiami į Maskvą ir kitus Rusijos miestus.

GĖDA, BET NE AUTOMOBILIZMAS
„Tiesa” džiaugiasi naujais Lietuvos TSR 

laimėjimais automobilizmo srityje. Šiuo metu 
automobiliai kursuoja Kaune, Vilniuje, Klaipė
doje, Šiauliuose ir Panevėžy. Iš viso Lietuvoje 
važinėją „net 100” automobilių.

Pamanykit, kokia automobilizmo pažanga. 
Juk greit bus pralenkta Amerika. Amerikoje 
1 automobilis tenka 4 gyventojams, o kiek 
okupuotoje Lietuvoje gyventojų tektų vienam 
automobiliui, jei jų ten skaičiuojama apie 2 
milijonus?

PRIEKINIS KOLCHOZAS
„Sovietskaja Litva” aprašo vieno, priekinio 

(bolševikiška terminologija — pažangaus) kol
chozo ataskaitinį susirinkimą.

„Ąžuolo kolūkyje, Meškuičių valse. Šiaulių 
apskr., įvyko ataskaitinis, už 1949 m. susirin
kimas. Kolūkys įsteigtas 1948 m., 36 šeimos 
kaimo Karvazai susijungė į kolūkį, 1950 m. 
ūkis turėjo 37 karves, 42 kiaules, 20 avis, 109 
vištas”.

Koks skurdus, šis, atsiprašant, priekinis kol
chozas, paaiškės iš to, jei padalysi pagal šeimas 
jo gyvulius.

* * *
Bolševikiškoji „Tiesa” skundžiasi, kad Kaune 

knygų ir laikraščių pardavimo kioskai ir knygų 
platinimo stalai labai sunkiai dirba. Girdi, 
gyventojai neperka knygų.

Kągi, teks palaukti rudens ir, kaip pernai, 
priimant iš kolchozų grūdus, duoti kolchozinin- i 
kams už darbą vietoje pinigų —■ knygas. į

AR SENOVĖS LIETUVIAI TURĖJO SAVO RASTA
Šiuo klausimu „Argentinos Lietuvių Balsui” 

įdomų straipsni parašė p. Vaclovas Biržiška. 
Išnagrinėjęs įvairius atvejus tariamojo senovės 
lietuvių rašto pavyzdžius, autorius daro išvadą, 
kad iki šiol nesurasta nei vieno patikimo įro
dymo, kad senovės lietuviai turėjo savo raštą. 
Šiuo laiku, kada dar naujų faktų nesurasta, 
galima priešingai tvirtinti, kad jie jokio rašto 
visai neturėjo. Nes apskirtai ar jis jiems buvo 
reikalingas? Prieš susidarant XI a. pabaigoje — 
XII a. pradžioje Lietuvos valstybei, vienintelė 
sritis, kur ir senovės lietuviams galėjo būti rei
kalingi kokie nors rašto ženklai, buvo reikalas 
žymėti metus, mėnesius, dienas. Bet ir tam 
nereikėjo jokio specialinio kalendoriaus, nes 
galima buvo pasitenkinti paprastai brūkšnių 
įpiovimais medyje, kaip tat, pavyzdžiui, dar ir 
XX a. daug kur Lietuvoje buvo daroma kai
muose ir dvaruose, apskaičiuojant atliktas die
nas. Valstybei susikūrus, krašto viduje išsiversta 
be kokių nors susirašinėjimų; įsakymai buvo 
siunčiami žodžiu ar krivūlėmis.

Raštas buvo reikalingas tik diplomatiniams 
santykiams su kitomis valstybėmis palaikyti. 
Tokių susirašinėjimų buvo jau nuo Mindaugo 
laikų, bet rašyta ne lietuvių rašmenimis ir ne 
lietuviškai. Prie didžiojo kunigaikščio kiemo 
laikomi tam reikalui raštininkai kitataučiai, 
kurie ir parašydavo raštus, tačiau irgi ne lietu
viškai, bet ta kalba, kuri buvo suprantama 
tam, kam raštas rašomas, taigi rusams buvo 
rašoma bažnytine slavų kalba, vokiečiams loty

APIE NAGU
Dažniausia nagus kramto mokyklinio am

žiaus vaikai, bet ne retenybė pamatyti „meniš
kai” bekramtantį nagus studentą, daktarą ar 
net žymų valstybės vyrą!

Stebėjimai rodo, kad nagus pradeda kramtyti 
vaikai vyresni trijų metų amžiaus. Tokių „kram- 
tytojų” skaičius auga iki 7 metų amžiaus, o 
vėliau lieka pastovus iki brendimo pradžios 
— kada pasiekia maksimumą ir po to staiga 
krinta. Ir jei jaunuolis po 16 metų amžiaus 
dar tebekramto nagus, tai jau galima įtarti 
emocinį bei socialinį nesubrendimą ar net psi
chinį atsilikimą.

— Savo vaikaičiui jis nieko negaili.

niškai, vokiškai, kartais ir ta pačia bažnytine 
slavų kalba; lenkams ir vakarų Europai, tame 
skaičiuje ir popiežiams, lotyniškai, o Konstan
tinopolio patriarchui net graikiškai (yra išlikęs 
toks Algirdo laiškas iš 1370 m.), nekalbant apie 
tai, kad žymi tų raštų dalis buvo tiesiog kaimy
nų falsifikuojami (pavyzdžiui, ordinas falsifi
kavo Mindaugo raštus, tariamai užrašiusio 
ordinui Lietuvos žemes, ar Rygos vienuoliai, 
be Gedimino žinios, jo vardu rašė raštus po
piežiui). O kada, painėjant vidaus valdymui, 
atsirado reikalas vieną kitą dokumentą ir savo 
žmonėms paskelbti, tai nekurta jokio savo 
rašto, bet pasinaudota tuo, kuris jau buvo dva
sininkų vartojamas Lietuvos rytų žemėse — 
slavų bažnytiniu, ir juo rašyta daugumas raštų. 
Čia jokios reikšmės neturėjo tai, kad absoliu
tinis daugumas žmonių, kuriems tie raštai buvo 
skiriami, visiškai jų kalbos nesuprato ir tų raštų 
teksto negalėjo paskaityti: senovės Lietuvoje, 
kaip anuo metu ir visuose kituose kraštuose, 
raštingi tebuvo raštininkai ir dvasininkai — ka
talikų ir pravoslavų kunigai ir vienuoliai, kurie 
dažniausia ir ėjo raštininkų pareigas. Jie patys 
tuos dokumentus ir kitus raštus rašė, prireikus 
patys juos ir skaitė, o nei valstiečiai, nei bajo
rai, nei pagaliau patys valdovai nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti: jų įrankis buvo žagrė ar 
kardas, bet ne plunksna. Parašo vietoje tiek 
valdovai, tiek stambesnieji didikai dėdavo savo 
antspaudas su savo asmeniniais, individualiniais 
ženklais; kad to antspaudo negalima būtų vėliau

KRAMTYMĄ
Nagų kramtymas yra žalingas ir kramtytojo 

burnai bei visam jo virškinimo aparatui (o tuo 
pačiu sveikatai) ir jo nagams. Juk panagėse 
yra gausūs šaltiniai įvairiausių nešvarumų, ku
riuose tūno nesuskaitoma daugybė įvairių ligų 
antkryčių, kurie patekę į burną jau žino ką 
toliau veikti Kita vertus — nuo kramtymo 
neretai gaunasi panagių uždegimas, surandėjimas 
ir nagų sudarkymas.

Psichologai ir medikai nagų kramtymo veiks
mą laiko asmens vidinės įtampos iš
raiška; vėliau jis virsta įpročiu. Viena to
kių dvasinės įtampos priežasčių gali būti blogi
tėvų ir vaikų santykiai. Vaikas jautriai per
gyvena šeimos nedarnumą ir ieško vinokios ar 
kitokios paguodos: ir didele dalis randa ją nagų 
kramtyme. Vaikui augant — nagų kramtymo 
draudimas bei smerkimas iš tėvų ir mokytojų 
pusės didėja. Toks „persekiojimas" verčia 
vaiką ieškoti kitokio pakaitalo k.a. lūpų, pieš
tuko bei plunksnakočio kramtymo, nagų bei 
nosies krapštymo ir net blogiausio veiksmo — 
rūkymo. Gi pats nagų kramtymas esąs 
pakaitalas draudžiamo pirštų čiulpimo. Gau
sūs stebėjimai rodo, kad vaikai, nežindė piršto, 
retai tekramto nagus ir atvirkščiai: energingi 
pirštų čiulpėjai virsta nagų kramtytojai.

Bet gyvenime matom ir pas suaugusius vieno
kių ar kitokių dvasinio pergyvenimo išraiškų, 
kaip pav. drovus jaunuolis, sutikęs savo „iš
svajotąją”, ima glamžyti kepurę, dainininkas ar 
kalbėtojas ima beprasmingai linguoti, gestiku
liuoti ar čiupinėti kokį daiktą ir tt. K. Valteris 

klastoti ir, juo pasirėmus, gaminti naujų doku
mentų be jo savininko žinios, jo savininkui 
mirštant antspaudas buvo sudaužomas ar lai
dojamas kartu su mirusiuoju. Dėl tos prie
žasties tarp ko kita maža iš senovės laikų te
išliko autentiškų antspaudų.

Pagaliau, jei tarsime, kad koks dokumentas 
ir buvo lietuviškai parašytas, tai ir čia, grei
čiausia, pats raštininkas jį rašė vieninteliu jam 
žinomu lotyniškai gotiniu, o ne kokiu specialiai 
tam reikalui sugalvotu lietuvišku raštu. Bet ir 
tokių raštų mes apskritai nežinome, nors vienas 
kitas mūsų laikų falsifikatorius ir bandė sukurti, 
pavyzdžiui, Gedimino lietuvišką aktą apie Vil
niaus įkūrimą, bet ir jį parašė lotynų raidėmis. 
Taip pat neišliko žinių, kad pirmiesiems Lie
tuvos kunigaikščiams būtų atėjusi galvon min
tis savo žygius ir valdymą aprašyti kokioje nors 
kronikoje. Tiktai D.L.K. Vytauto laikais, ma
tyti, jo įsakymu, buvo gudiškai surašytos pir
mos Lietuvos kronikos, rašytos ne pasirėmus 
kokiomis senesnėmis kronikomis, bet pasakoji
mais, tradicija, iš dalies gryna fantazija.

Senovės lietuvių tikyba taip pat nebuvo rei
kalinga jokio rašto. Visas painusis senovės 
lietuvių tikybos santykių sutvarkymas, kuriuo 
vertėsi senesnieji istorikai, buvo tik grynas jų 
vaizduotės padaras, XVI a. rašytojų nukopi
juotas iš katalikų bažnyčios organizacijos ir 
paskiau XVI—XVII a. kitų iš jų pakartotas. 
Bet tikriesiems žyniams, krivėms ir kitiems 
senovės lietuvių tikybos atstovams, kurie veikė 
ar buvo žinomi tik vieno kaimo ar nedidelės 
apygardos ribose, nebuvo jokio reikalo susi
rašinėti nei savo tarpe, nei su tikinčiaisiais. 
Jei krikščionių tautoms rašto reikalą iškėlė 
paprotys bažnyčiose skaityti atskiras Šventraš
čio dalis, tai nekrikščioniškoje Lietuvoje pana
šaus reikalo nebuvo.

Kas yra pipiras — dažnas pasakys, kad retai 
vartojamas prieskonis, kurį bet kas gali įsigyti. 
Ne taip būta senovėje, kada pipiras buvo ver
tinamas auksu tiek, kiek aukso jis gali atsverti. 
Tai buvo tais laikais, kada pipirai iš Indijos 
keliavo į vakarus sausumos keliais. Kelio su
radimas jūra į „pipirų žemę” bematant „nu
vainikavo” pipiro kainą. Paveikslėly — pipiras 
su prinokusiais grūdais.

prieš Seimo rinkimus. Kas taip elgiasi? — Taip 
elgiasi liaudies priešai! Darbininkai, darbo 
valstiečiai, visi dori Lietuvos žmonės turi pasa
kyti jiems: — „Užtenka, ponai! Jūsų daina 
sudainuota, jūs daugiau neišeisit į gyvenimo 
areną, —- liaudis paėmė savo krašto likimą 
į savo rankas ir ji niekam jo neatiduos.

„Liaudies priešai nemažai deda pastangų 
tam, kad ardyt darbo žmonių, darbininkų ir 
valstiečių vienybę. Liaudies priešai skleidžia 
įvairiąs paskalas ypatingai valstiečiuose, kad 
nuo jų bus atimta žemė, kad jie varu bus va
romi į kolchozus ir panašios kvailystės bus 
darornos. Netikėkit, draugai, tai liaudies prie
šų skleidžiamas melas, tai liaudies priešų sklei
džiami nuodai tam, kad ardyti darbininkų ir 
valstiečių vienybę, kad neleisti kuo greičiau, 
darbininkams ir valstiečiams einant petys į 
petį, koja į koją, panaikint tą skurdą, tą vargą 
begalinį, į kurį įstūmė ponas Antanas Smetona 
su savo hebra”. (plojimai).

M. Šumauskas kalbą užbaigė raginimu lai
kytis vienybės, imti pavyzdį iš Kauno darbi
ninkų, agituoti ir patiems dalyvauti rinkimuose, 
aiškinti rinkimų reikšmę atsilikusiems, džiaugtis 
gadyne, kuri neša laisvę, džiaugsmą ir laimę.

Į susirinkusius tarti žodį kviečiamas „prezi
dentas” J. Paleckis.

Dėl vietos stokos galiu pacituoti vien būdin
gesnes ištraukas, kurios, kaip ir visa kalba, yra 
pačio „prezidento” taip baisiai sujauktos, toks 
ryškus žodžių kratinys, kad dažnai pats skaity
tojas turės atspėti kratinio prasmę ir mintis.

J. Paleckis kalbą pradėjo labai nenatūraliu 
balsu:

„Lietuvos darbo Respublikos, Lietuvos liau
dies -laisvosios Respublikos piliečiai ir pilietės, 
draugai ir draugės. Čia Lietuvos Liaudies 
Vyriausybės vardu noriu jus pasveikinti pirmą 
kartą laisvai į šią vietą susirinkusius naujose 
sąlygose, kaipo laisvos Lietuvos piliečius, to
kioje didelėje ir įspūdingoje manifestacijoje, 

kurios tikslas yra —- padaryti tą didelę užuomaz
gą, tą didelę sąjungą tarp miesto darbininkų 
ir tarp kaimo darbo žmonių, tarp kaimo vals
tiečių ir ūkininkų.

„Šie laikai yra tie laikai, kurių senai ilgėjosi, 
kurių senai laukė visi gerieji Lietuvos žmonės, 
dėl kurių daug padėta kančių, daug vargo ir 
daug aukų.

„Mes gyvename tas dienas ir tas valandas, 
kada mes tą džiaugsmą galime matyti ir savo 
širdimis galime jausti. Jei kas dar stebisi, kad 
Kaunas, visa Lietuva staiga pražydo raudonomis 
vėliavomis, tai čia nėra nieko stebėtino: tos 
vėliavos buvo visada ir lydėjo visą Lietuvos 
gyvenimą. Buvo laikas, kada jos buvo paslėp
tos, prislėgtos, (plojimai) buvo laikas, kada jas 
galėjo iškelti 1905, bet jos visada buvo gyvos 
Lietuvos tautos žmonių širdyse. Šitokia Lietu
va, tokia, kai šiandien jin atrodo, ji turėjo būti 
jau seniai, o jinai konkrečiai jau turėjo būti 
spalio mėn. 11 d., kada, atsimenat, buvo mažas 
tiktai bandymas, maža jėgų demonstracija pra- 
griauti tas sienas, apšviesti bent kiek tuos, kurie 
tada valdė”.

Kiek ilgiau Paleckis sustoja prie Lietuvos 
praeities apibūdinimo. Jo žodžiais, Lietuvos 
istorija prasidėjusi 1918 m. ir visą laiką ėjusi 
„liaudies išsilaisvinimo kovos ženkle”. Pri
kalbėjęs visokių nesąmonių, Paleckis sušunka:

„Lietuvos liaudis yra seniai kovojusi! Jos 
kovos yra ilgos, jos kovų istorija yra ilga. Tų 
kovų istoriją reikia surašyti, naujai surašyti! 
Istorikams bus uždavinys dar naują mūsų isto
riją perdirbti, nes ji buvo labai klastojama. Tų 
kovų istoriją, jei imsime Neprikl. Lietuvos, 
pradėkime ją ne 1926 m. pradėkim ją 1918 m. 
ir reikia ją restauroti iki šių dienų”.

Toliau Paleckis sumini 1920 m. karių sukilimą, 
tautinių mažumų kiršinimą, Tauragės pučą, 
girdėtas ir negirdėtas „aukas”, kraują, kalėji
mus, žodžiu, Nepriklausomybės laikotarpis bu

vęs liaudies revoliucijų pynė, didelis liaudies 
noras išsivaduoti iš buržuazinės priespaudos.

Nors ir sunkiai irdamasis Lietuvos istorijos 
puslapiais, dažnai nuklysdamas į šunkelius, bet 
šiaip taip pasiekęs Stalininį uostą, Paleckis 
pareiškia:

„Tos visos mūsų pastangos savo jėgomis 
išsivaduoti, tos visos aukos, tas visas darbas, 
kuris ėjo įvairiais keliais, — ėjo nelegaliai, ėjo 
per kančias, ėjo per kalėjimus; jos buvo didelės 
pastangos, bet vargu ar būtų pasisekusios...”

„O šiandien mes prie to dalyko atėjome štai 
kokiu ramumu! Dėka kam? Dėka mūsų kai
myno — Sovietų S-gos, dėka Raudonosios armi
jos. (plojimai) Pakako tiktai čia pradundėti 
laisvais Lietuvos keliais keliems tankams ir jau 
visos šmėklos dingo iš Lietuvos padangės arba 
išsislapstė į pakampes”.

Nebuvo užmiršti ir Lietuvos ūkininkai. Jiems 
Paleckis pabėrė šiuos sakinius:

„Laukų darbininkai, valstiečiai, ūkininkai! 
Jums jau nekartą yra vyriausybės nariai sakę, 
kreipęsis per spaudą ir kitaip; čia kalbės Žemės 
Ūkio ministeris, kuris jums paaiškins jūsų ar
timiausius reikalus, bet užtvirtinti ir patikrinti 
galiu, kad būkite pilni pasitikėjimo, kad dirbti 
savo žemę, kuri jums priklauso, niekas netruk
dys, nieks jos neatims”.

Paleckio žodžiai ir buvo tas „medauninkas”, 
kurį turėjo kramtyti ir spiaudytis mitingan su
kviesti ūkininkai.

Darbininkams buvo papamokslauta: mylėti 
ir gerbti raudonas vėliavas, lenkti galvas prieš 
Komunistų Partiją, atsiminti žuvusius „kovo
tojus”, naikinti šovinizmą, gilintis į Vyriausybės 
ir Partijos pastatytus dienos uždavinius.

Drg. J. Paleckis savo „kalbą” užbaigė vieša 
priesaika, kad L. Vyriausybė dirbs liaudies labui, 
dvarų nesistengs įsigyti ir namų nestatys. Liau
dies pritarimas turėsiąs pasireikšti „per išrink
tą L. Seimą”. (Bus daugiau)

AUDRONĖS DALIA
-----  6 ■■ ■ ■ ■ JONAS GAILIUS =" ■

Mano lūpas dar degino svaigus Audronės 
bučinys; dar jaučiau jos švelnių rankų glamonę, 
neramios krūtinės prisispaudimą.

— Vincai, dabar žinau, kad mylinti širdis 
didžiausias kaltes atleidžia, —■ tebegirdėjau jos 
saldų kuždesį.

Mano viduje vos besutilpo didingai išsitiesusi 
meilė. Dabar žinojau, kad buvau jai ramstis, 
sulaikęs nuo desperatiškų minčių vygdymo, 
kad daviau jai naują ir masinančią gyvenimo 
prasmę.

Apie Ruškį nenorėjau mąstyti. Pagaliau ir 
Audronė maldavo negalvoti apie jį, kartu su ja 
užmiršti.

Tačiau prie pat mano namų vartų jis priėjo 
prie manęs tvirtu žingsniu ir ištiesė ranką. Jis 
net linkėjo kažin ką man — karjeros, laimingos 
ateities, tarum nieko ypatinga nebūtų atsitikę.

Jis kartu su manimi ir į kambarį įėjo, aštriu 
žvilgsniu žvilgterėjęs į vandens stiklinę ant stalo 
ir suglamžytas pagalvėles ant sofos.

Kai aš vis dar tylėjau ir svarsčiau, kokią pozi
ciją užimti, Ruškys išskėtė rankas ir juokdamasis 
pasakė:

— Pasaulis platus, p. Vincai! O kur platybės, 
ten ir grožis, ir nuostaba. Kogi jūs vis toks 
paniuręs? Juk šiandien jums džiaugsmo ir 
triumfo diena!

— Aš stebiuosi jumis, p. Rušky, — pagaliau 
atsiliepiau. — Taip, pasaulis platus, tačiau vieni 
jo grožį pastebi ir juo džiaugiasi, o kiti — prie
šingai — nori sunaikinti ir sutrypti tai, kas 
gražiausia.

— Kiekvienas elgiasi pagal savo skonį, pagal 
savo aspiracijas, vadinasi. O pasaulis platus 
ir visiems jame vietos užtenka.
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4 "BRITANIJOS LIETUVIS”

MES - ŽMOGIŠKOSIOS
AŠARŲ GALIA

ŽMOGIŠKOSIOS CHEMIJOS PRADŽIA
Lygiai, kaip chemijos srityje, kur chemikalai 

savaime gali būti saugūs ir nepavojingi, tačiau 
juos sujungus su tam tikrais kitais chemikalais, 
sprogsta ar tampa nuodingi, taip lygiai ir kai 
kurios žmogiškosios būtybės yra tokia prievar
tos jėga veikiamos kitų žmogiškųjų būtybių 
chemijos, kad, būdami drauge, jie tikrai pasidaro 
pavojingi — nebent koks spaudimas iš šalies 
galėtų juos nuo to atpalaiduoti.

Tai gali reikšti, jog kai kurie žmonės negali 
saugiai drauge gyventi. Tačiau tai nėra saisto
moji aplinkybė, kad bet kuris prityręs skyrybų 
teisėjas sutiktų su ja.

Jei apakęs vyras būtų sumažinęs įtempimą, 
pasisakydamas žmonai, kaip nelemtai ji veikia 
jį, labai galimas dalykas, kad jis nebūtų ir apa
kęs. Iš tikrųjų, jeigu jo neapykanta žmonai 
būtų buvus nuoširdžiai iškrauta, išgarinta — jis, 
gal, būtų prisitaikęs gyventi drauge su žmona, 
ir tikrai būt savo nepalankumą jai įveikęs. Taip 
atsitinka daugelio iš pažiūros neįmanomų ve
dybinių junginių atvejais.

Daugybė sutuoktinių yra nelaimingi dėl to, 
kad yra įsitikinę, jog tiesa turi būti nuslėpta, 
nes jos atidengimas gali įskaudinti kitą partnerį. 
Dažnai, kai tiesa pasakoma, pasidaro aišku, 
jog tai, kas atrodė nepataisoma, pasirodo kitaip. 
Nuoširdus pasisakymas pašalina įtempimą ir 
apsaugo nuo labai pavojingo kivirčo.

Išrasdama ašaras, Motulė Gamta pasirodė 
buvusi didžiai išmintingas žmogiškasis chemikas. 
Daug vedusių porų apsaugoma nuo skilimo 
žmonos ašarom. Toks ašarų prasiveržimas pa
šalina įtempimą ir nežalingu, sūroku vande
nėliu, praskiedžia vyro įtūžimą.

Savų nepalankių cheminių reakcijų nuslėpi
mas, viliantis, kad jas laikant paslaptyje, nebus 
įskaudintas kitas žmogus, ne visuomet būna 
išmintingas dalykas. Jūs galit, pavyzdžiui, švirkš
ti bet kuriuos putojančius, ugnį gesinančius 
chemikalus į degančią kino, filmą, tačiau ug
nies neužgesinsit. Po putų dangalu ji degs, 
nes ugnis bus palaikoma pačioje filmojc esančio 
deguonio. 

* * *
Tai žinoma, nereiškia, kad mes turėtume 

sakyti savo šeimai ar draugams kiekvieną menk
niekį, kuris jų veiksmuose mums nepatinka. 
Toks būdas tikrai nebūtų tinkamas sugyventi 
su žmonėmis.

Nekreipdami dėmesio į daugelį mus erzinan
čių dalykų, kurie pasitaiko begyvenant ir be- 
santykiaujant su kitomis žmogiškosiomis būty
bėmis, parodysim daugiau išminties. Bet kai 
įsipina kas tikrai svarbaus — kaip toji, griau- 
žianti ir gili nelaimingojo apakusiojo vyro anti
patija žmonai — išmintinga tai iškelti ir aptarti.

Tai gali būti atlikta draugiškiausiu būdu, 
jeigu turėsime galvoje, kad dalykas, kurį atlie
kame, yra sunki žmogiškosios chemijos pro
blema, bet ne kitų asmenų blogos valios pada
rinys.

PATRAUKLUMO PASLAPTIS
Jūs esate nepaprastas žmogus, jei niekad 

nesate pasakęs: „Man taip gaila Jono. Kaip

CHEMIJOS ELEMENTAI
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

baisu turėti tokią žmoną”. Ar nesistebėjot, 
kaip kuri puiki moteris gali pakęsti tam tikrą 
vyrą, už kurio ištekėjo.

Asmenims, apie kuriuos taip galvojat, galit 
jausti užuojautą, bet jie laimingi ir jūs tik be reika
lo savo jausmus eikvojat. Antra vertus, negalit 
iš šalies spręsti, koks cheminis patrauklumas 
juos vieną su kitu jungia.

Štai, pavyzdžiui, vienas vyras vedė didelės 
visuomeninės ambicijas įsivaizduojančią, neprak
tišką moterį. O vyras — ramus, keliąs pasi
tikėjimą, aiškiai ja žavisi. Taip dažnai jų drau
gus pykinąs žmonos elgesys jo nenuteikia prieš 
ją.

Kitas vyras, profesorius, universiteto pažiba, 
yra laimingas santuokoje su bespalve, primity
vaus galvojimo „verkšlenančios sielos” mote
rimi, kurią jis apdovanoja savo jausmais ir 
ištikimybe.

Tai, kad jus kuri moteris verčia bėgti nuo 
jos kuo toliausia, vos balsą išgirdus, nėra įro
dymas, jog ji negali būti mylima, geistina kito, 
jai tinkamo vyro. Stačiai nesat ją atatinkąs 
vyras. Tarp jūsų nesama cheminės giminystės.

Gali būti ir atvirkščiai. Leiskim jūs pažįstat 
vyrą, kuris jau senokai vedęs moterį, gerą vaikų 
motiną ir šeimininkę. Jūsų manymu, turi lai
mingą santuoką. Tačiau staiga vyras pabėga 
nuo jos su lengvapėdiška moterimi. Jūs ne
būtumėt pakentę net tos moters draugijos. 
O jūsų draugas jai paaukojo savo namų židinį, 
vaikus, verslą, taip pat gal ir savo gerą vardą.

Gali pasitaikyti ir moteriai pabėgti nuo šeimos 
su mažaverčiu vyru.

Tokie veiksmai jokiu atveju negali būti leng
vai atleidžiami. Tačiau tie žmonės buvo ga
lingos cheminės reakcijos paveikti.

Visi mes su pasitenkinimu galvojame, kad 
tokie dalykai negalėtų atsitikti mums. Mes 
jaučiamės turį pakankamai proto, sugebėjimo 
save valdyti, pakankamai pasaulietiškos išmin
ties tam, kad išvengtume tokios kvailystės.

Žmogiškojo patrauklumo paslaptis iš tikrųjų 
nėra jokia paslaptis; tai tėra klausimas cheminės 
giminystės, kuri dažnai būna tiek pat galinga, 
kiek ir nesuvokiama.

* * *
Rašytoja Doris Douglas, rašydama apie 

sprendimus, nurodo vieną per menkai vertinamą 
vyro ir moters santykiuose momentą.

Ji pateikia tokį pavyzdį: vienos merginos gy
venime buvo du vyrai: Jonas ir Juozas. Mer
gina galėjo ištekėti už Juozo, kuris pasiekė 
vienos draudimo draugijos pirmininko vietą. 
Tačiau ji ištekėjo už Jono, kuris tepasiekė kuklią 
gyvenimo poziciją, ir ji virto darbščia namų 
šeimininke, užuot buvusi turtingo, aukštą visuo
meninę padėtį pasiekusio, žmogaus žmona.

Kiek ji bemylėtų Joną, girdi, neabejotinai jai 
užeina tokie momentai, kai ji ima galvoti, koks 
galėtų būti jos gyvenimas, jeigu ji būt ištekėjusi 
už Juozo.

O visgi galėjo būti, kad tuo atveju Juozui 
nebūtų taip sekėsi, jeigu ji būtų už jo ištekėjusi. 
Galėjo būti, kad asmenybės nebūtų viena kitą

LIETUVIAI
LIETUVOS SKAUTAI TARPTAUTINIAM 

SAMBŪRY
Philadelphijos spauda gražiai pamini Lietu

vos skautų pasirodymą tarptautiniame skautų 
„Jamboree” Valley Forge vietovėje, kur Ame
rikos Revoliucijos laikais Washingtono kariai 
praleido sunkią 1776—7 m. žiemą.

Lietuviai sudarė 20 draugovę, savo stovyklėlę 
turėjo pirmoje sekcijoje, prie Port Kennedy 
kelio. Lietuvos skautų grupę sudarė tremti
niai, atvykę iš Bostono, Hartfordo, Baltimorės 
ir Philadelphijos. „Philadelphia Inquirer” 
įdėjo platesnę korespondenciją, paremtą pasi
kalbėjimu su skautininku Martynu Jurkšu. Jo 
žodžiais, šiuo metu Amerikoje veikia 27 lietu
viškos skautų draugovės, priklausančios Boy 
Scouts of Amerika vadovybei.

Lietuvos skautai pasirūpino reikalinga lite
ratūra anglų kalba, „The Red Star” albumu 
su 1941 metų vaizdais iš Pravieniškio ir kitų 
vietų skerdynių. Tarp kitko, skautininkas Jurk- 
šas parodė korespondentams buvusių amerikie
čių belaisvių raštą, apie jo ir kitų skautų suteiktą 
pagalbą Vokietijoje. Liudijimą pasirašė Įeit.

atitikusios ir tuo būdu jis, gal, nebūtų . tokios 
aukštos pozicijos pasiekęs.

Neabejotina tiesa, jog vyro ir žmonos san
tykiuose pačių žmogiškųjų cheminių elementų 
prigimtis gali būti — ir dažnai yra — ne tiek 
svarbus dalykas, kiek jų cheminis derinys.

Tam tikri deriniai veda į pažangą harmonijos 
pagalba, kiti — jaudina paslėptą talentą ar 
ambiciją, kiti vėl skatina lenktyniauti, o dar 
kiti deriniai veda prie veiksmo, sukeldami des
peratišką ryžtą.

Antra vertus, lygiai kaip tam tikri cheminiai 
junginiai nesukelia ypatingų reakcijų, tik jų 
sujungimo dėka atsiranda ir nusistovi nuosėdos, 
taip lygiai būna ir su žmogiškosios chemijos 
elementų deriniais.

Ir nė viena pusė negali būti pakaltinta; stačiai 
jie yra iš tokių elementų, kurie susijungę nevei
kia vienas kito palankia prasme.

ŠEIMYNINIO GYVENIMO CHEMIJA
Kiekviena šeima yra žmogiškųjų cheminių 

elementų derinys. Nėra dviejų vienodų šeimų. 
Be vyro ir žmonos cheminių derinių painiavos, 
čia dar prisideda ir komplikacijos su vaikais.

Jeigu jūs turėsit tuziną vaikų, tai neabejotinai 
pastebėsit, kad kiekvienas jų skiriasi nuo kitų. 
Aišku, bus šiokių tokių tarp jų panašumų, bet 
bus taipgi ir didelių skirtumų. Auklėti juos 
taip, kad nežiūrint tų skirtumų, namų gyvenimas 
būtų darnus, dažnais stvejais yra sunkus tėvų, 
kaip žmogiškųjų chemikų, uždavinys.

Vienas jūsų sūnus gali būti šiurkštus, sunkiai 
pavaldomas asmuo ir vieną dieną jis spruks į 
sunkiųjų mašinų gamybos bendrovę. Kitas sū
nus gali norėti būti poetas, aktorius, mokytojas 
ar pamokslininkas. Viena duktė gali būti švelni 
ir rami, kita išdykus ir maištinga.

Visi jie reikalingi individualaus auklėjimo, 
pagrįsto jų individualės chemijos supratimu.

Vaikai galėtų, rodos, gražiai tarpusavy sugy
venti, tačiau dažniausiai jie pešasi. (Dar bus)
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SVETUR
James K. McConnell, Įeit. Harold M. Paris, 
Įeit. Bare B. Liemer, Donald B. Robinson ir 
Donald J. McDonald, iš Minneapolis, Minn.

APIE D. BRITANIJOS LIETUVIUS
„Draugo” dienraščio, birželio 24 d. numery 

yra traipsnelis apie naujuosius ir senuosius D. 
Britanijos lietuvius. Straipsnio autorius tei
gia, kad D. Britanijoje yra apie 10.000 dar ano 
karo metu atkeliavusių lietuvių. Tarp seniau 
atvykusių ir naujųjų esąs didelis plyšys: pir
mieji eina sau, antrieji — sau. Bendro ryšio 
jokio, arba labai mažas.

Senųjų dauguma yra pasyvūs ir atitrūkę nuo 
lietuviškų reikalų. Tik maža jų dalis priklauso 
Lietuvių S-gai, o dar mažesnė skaito lietuvišką 
spaudą.

Jaunoji karta mažai tekalba lietuviškai. Jų 
tautinė savijauta dar yra ryški, tačiau su lietu
viška dvasia nesutapusi. Ji nėra sutapusi ir su 
angliška dvasia. Jie yra tarp dangaus ir žemės.

Šituos žmones reikia gelbėti. Suartėjimas 
galimas, būtinas ir reikalingas. Tuo turi rū
pintis organizacijos ir pavieniai asmenys. Ame
rikos lietuvių spaudos vajus šiuo reikalu yra 
davęs teigiamų rezultatų. D. Britanijoj tuo 
reikalu nieko nepadaryta, arba padaryta labai 
mažai. — Bandykim tiesti ranką vieni kitiems.

APSIDOKUMENTINA
Kanados lietuvių laikraščio „Nepriklausomos 

Lietuvos” 26 num. korespondentas iš D. Bri
tanijos lietuvių gyvenimo pateikia rašinių. Vie
name, pažymėjęs priekaištą šio krašto tautie
čiams, kad jie pernelyg mažai remia Tautos 
Fondą, Namų Fondą ir visai mažai prenume
ruoja bei perka lietuvišką spaudą, pažymi:

„Yra žinomi keli veikėjai, kurie išsikerpa iš 
laikraščių korespondencijas, jei jose teigiamai 
yra atsiliepta apie jų visuomeninę veiklą. Tas 
iškarpas rūpestingai saugo, kad grįžus į laisvą 
Lietuvą, būtų galima įrodyti, jog būta aktyvaus 
darbuotojo mūsų sunkiam išeivijos gyvenime.

* * *
Belgijos lietuvių laikraščio redaktorius, kun. 

Dr. Pr. Gaida, iš Belgijos išvyksta. Dėl to „Gim
tosios Šalies” liepos 15 d. išėjęs numeris yra 
paskutinis jo redaguotas. Kas toliau šį darbą 
dirbs, dar nepaaiškėjo. „Sėjos” draugija, kuri 
laikraštį leidžia, atrodo, turės ne mažą rūpestį 
rasti laikraščiui redaktorių. Belgijos lietuviams 
laikraštis būtinai reikalingas, nes jų ten yra dar 
apie 700.

T. Rabikauskas, S.J., atlikęs Wepione, Bel
gijoje, papildomų studijų metus ir dirbęs su 
lietuviais angliakasiais, rugpiūčio pabaigoj grįš 
į Vokietiją. Ten dirbs vienoj vokiečių gimnazijoj.

Agr. R. Petrušauskienč, buvusi „Moters” 
redaktorė, tremtyje Hanau stovykloje uoliai 
dalyvavusi moterų veikime, atvyko iš Vokieti
jos ir įsikūrė Brockton, Mass.

Lietuvaite, jei tau nusibodo vienai tęsti trem
tinio kelią, atsiliepk! Jei patiksime vienas ki
tam, susituoksime. Su pirmuoju laišku pagei
dauju foto. Rašyti: J. Butegeidis, P.O. York St., 
St. Catharines, Ontario, Canada.

— Nevisai taip, gerbiamasis! Turbūt, ir jūs 
gerai žinote atvejį, kai trys žmonės nesutelpa... 
na, sakysim, alinėje...

— Gal du vyrai ir moteris, p. Vincai? — 
šypsojosi Ruškys ir jo veidas sudarė trikampio 
įspūdį. — O gal ir dar kitaip. Kombinacijų 
galima įvairiausių padaryti.

— Pavyzdžiui?
— Na, pavyzdžiui: sužieduotiniai ir nereika

lingas vyras; du konkurentai ir moteris; moteris, 
neapsisprendusi, kuris jos tikrasis...

— Pone Rušky, ką jūs norite tuo pasakyti ?
— staiga supykau. — Jūs tebetęsiate pradėtą 
žaidimą? Labai nevykusį žaidimą...

Ruškys truputį suraukė kaktą ir jo akys dar 
sumažėjo. Išsiėmęs iš kišenės cigarečių, go
džiai užsirūkė ir, paleidęs kamuolį dūmų, pasa
kė:

— Jūs nesinervuokite, p. Vincai, nors jums 
tikriausiai labai daug primeluota šįvakar. Ta-; 
čiau būkite kantrus, būkite vyras, vadinasi, ir 
vadovaukitės protu, ne įaudrintais jausmais. į

Man to buvo perdaug. Stuktelėjau į stalą 
rašaline ir sušukau:

— Jeigu jūs šį vakarą liečiate, tai būkite itin 
atsargus. Vieną kartą jūs turite baigti savo' 
žaismą! Suprantate ?

— Jūs labai karštas, p. Vincai.
— O jūs šaltas kaip budelis! — sušukau.
Ruškys ir dabar neprarado šaltumo.
— Jeigu taip, pradėkime atvirai, — pasakė 

ir patogiai atsisėdo kėdėje. —Aš žinau: pas 
jus buvo Audronė. Ir ne tik ji, — ir jos plepioji 
šeimininkė. O jūs palydėjote jas.

— Jeigu tik tiek tariatės žinąs, jūs, turbūt, 
esate nesveikas, — negalėjau susilaikyti. — 
Jūs tuo pačiu tvirtinate, kad už savo veiksmus 
nenorite atsakyti!

— Priešingai, kaip tik noriu jums kai ką 
paaiškinti. Tada bus daug aiškiau.

— Man viskas aišku, p. Rušky, — pasakiau 
ir priėjau prie jo. — Man viskas aišku, nes 

aš mačiau kraują, aš mačiau smūgių žymes, aš 
mačiau jūsų sužvėrėjimo įrodymus!

Sakydamas tuos žodžius, stovėjau čia pat 
prieš Ruškį ir, man rodės, dar valandėlė ir nesu
sivaldysiu.

— Mano sužvėrėjimo įrodymus?! — nustebo 
Ruškys. — Jūs klystate, mielasis! Labai klys
tate, vadinasi. Tai p. Audronė jums nieko nepa
pasakojo apie incidentą kavinėje? Nieko?

Ruškio akys buvo įsmigusios į mane, — 
mažutės, koncentruotos akys. Veidas pabalo, 
kumščiai susigniaužė.

— Apie incidentą kavinėje? — pakartojau.
— Taip, apie incidentą! Apie įsigėrusį teismo 

sekretorių Jurėną! Kaip matau, jūs stebitės, 
o gal ir nieko nežinote: moterys paprastai moka 
jieškoti užuojautos ir dangstyti savo pėdsakus. 
Dar laimė, kad laiku užėjau, kad laiku įsikišau, 
kad sutvarkiau tą snobą!

Dantyse kvapus dalykas, 
O nėra degtuko... 
Adomėnas, kaip Churchill’is, 
Cigarus tik rūko.

— Aš nieko nesuprantu, p. Rušky! — žen
giau kelis žingsnius atgal. — O juk negirti esame.

— Aš matau, kad nesuprantate, kad karš- 
čiuojatės ir kaltininko nerandate, vadinasi. 
Trumpai galiu pasakyti tiek: jūs žinote mano 
artimą ryšį su Audrone? Žinote! Jūs, be abejo, 
pastebėjote, kad ji tik manimi gyvena ir dar 
kaip, vadinasi, gyvena! O šiandien ne tik jus 
kategorija paaukštino, bet ir Jurėną. Tuoj po 
darbo valandų jis ir nusitempė Audronę iš įs
taigos į kavinę. Mergaitė jį gerai pažino, gerbė 
už korektišką elgesį, tad kodėl nepagerbs jo 
laimingosios dienos?! Kaip paprastai, tuoj 
po užkandžio užsukau į jos butą. „Kur p. Au
dronė?” —■ klausiu šeimininkės. — „Kur? 
Nagi, įstaigoj! Dar ligšiol neparėjo!” — at
sakė. Tikrai, jos kambarys buvo tuščias, —: 
pats savo akimis mačiau, vadinasi. Man pasi-) 
rodė įtartina: niekuomet ji nesivėlino, niekuomet

UGNIES BEIEŠKANT 

Kad šunytis kartais kalba, 
Net į kiną prašos,
Rodos, kad kažkur, kadaise 
Laikraščiuose rašė.

Jis ir patarė senukui 
Paieškot rūkoriaus. 
Tad abu gal apie mylią 
Bėgdami sukorė.

bet kur be reikalo negaišo. Išbėgau į gatvę ir 
skubu teismo link. Bet ir įstaiga uždaryta. 
Staiga susitinku teisėją. „Sveikas — sveikas!” 
— „Kas girdėti?” — o jo plačios lūpos išsišie
pia: „Jūs čia peteliškes gaudote, o p. Audronė 
kavinėje glėbesčiuojasi!” Kaip kulka šoviau 
į kavinę. Žiūriu ir savo akims netikiu, vadinasi: 
Audronė sėdi kamputyje įsispraudusi, o Jurėnas, 
girtas kaip kiaulė, jos rankas bučiuoja ir kažin 
kokias nesąmones pliauškia. Vos tik mane 
pamatė, Audronė atsistojo ir ištiesė į mane 
rankas, šaukdama pagalbos. Jurėnas pašoko 
nuo kėdės ir tvėrė ją į glėbį. Girtas, vadinasi, 
tai nežinojo, ką darąs. Aš, žinoma, ginti. Iš 
kur tai ištraukė jis rykštę, žinote — gluosninę, 
šmaikščią — ir apsuko viršum galvos. Nenorė
jau su girtu prasidėti. Pastūmiau ir ėjau su 
Audrone prie durų. O jis vėl — šmaukšt, vadi
nasi. Tiesiai per pečius.

Čia ugnies — nors paršą svilink, 
O žiežirbos reikia.
Žiūri ugniagesys, žiūri, 
Ar tas ponas sveikas...

4



1950 m. liepos 21 d. “BRITANIJOS LIETUVIS” 5

IŠ MUSU GYVENIMO
VISUOTINAS DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS centro valdyba nutarė šaukti metinį 

visuotinį DBL Sąj. skyrių atstovų suvažiavimą 
š.m. spalių 14—15 d. Londone.

P. J. F. STEVVART’O PADĖKA

Žinomas škotų visuomenės veikėjas, Skotų 
Lygos Europos leisvei ginti pirmininkas, didelis 
lietuvių tautos bičiulis, p. J. F. Stewart’as, ne
senai esamu papročiu šventė savo gimtadienį. 
Ta proga jis buvo paskirų lietuvių ir jų organi
zacijų pasveikintas. Kai kas sveikindamas šį 
didį mūsų tautos draugą, lietuvišku papročiu 
ir dovanėlę pasiuntė. Sveikinusiems p. J. F. 
Stewart’as nuoširdžiai padėkojo. Dėkodamas 
p. M. Bajorinui, sveikinusiam DBLS vardu, 
tarp kita ko jis rašo.

„Jūsų malonūs sveikinimai ir nepaprasto 
grožio man dovanota juosta, mane labai su
jaudino. Atsimenu Lietuvą, kadaise buvusią 
laimingą Lietuvą. Nepaisant savo amžiaus, 
rengiuosi vėl vaikščioti Laisvės Alėja, vėl ap
lankyti Įgulos bažnyčią. Paskutiniai įvykiai 
duoda pirmą tikrą vilties spindulį. Mano mieli 
lietuviai turi išlaikyti savo ryžtą ir moralę, nes 
lemiamoji diena netoli. Jie turi išlikti lietuviai. 
Prašau perduoti jiems mano sveikinimus ir 
širdingą padėką. J. F. Stewart’as

DBLS NARIO ŽENKLELIS

Centro valdybos paskirtoji Nario Ženklelio 
konkurso komisija liepos 12 d. svarstė atsių
stuosius projektus.

Konkurse dalyvavo 10 asmenų, kurie pateikė 
36 projektus. Iš jų komisija pasiūlė premijuoti 
vieną projektą, kuris pasirodo, buvo p. A. Ada
monio, iš Coventrio ir skirti 5 svarų premiją.

Gražūs projektai yra p. R. Runčos ir p. Z. 
Šlapkaus. Centro valdyba, atsižvelgdama jų 
darbą, nutarė pirmajam pamokėti kartinį at
lyginimą 1 svarą ir antrajam — 10 šilingų.

Visiems konkurso dalyviams centro valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVIŲ SURAŠINĖJIMAS

D. Britanijoj gyvenančių lietuvių surašinėji
mas tebeina. Tam reikalui palengvinti yra iš
leisti su klausimais lapeliai. Kaip tenka patirti kai 
kas lietuvių nenori atsakyti į visus lapelio klausi
mus. Savaime suprantama, kad kas nenori 
į kai kuriuos klausimus atsakyti, gali ir neatsa
kinėti. Surašymo lapeliai išleisti turint tikslą, 
surinkti daugiau žinių apie šio krašto lietuvius, 
dėl to niekam nėra prievolė visas žinias suteikti

„RŪTOS” PASIRODYMAS

Nottinghamo lietuvių choras „Rūta” ir tau
tinių šokių grupė liepos 8 d. vėl turėjo pasiro
dymą. Tai jau kelintas kartas, kai Nottinghamo 
choras „Rūta” ir t. šokių grupė anglams garsina 
lietuvių vardą, daina ir šokiu. „Rūta” padaina
vo 5 dainas, o t. šokių grupė pašoko 4 šokius.

Anglai šiuo pasirodymu buvo sužavėti, net 
ir Nottinghamo anglų spauda nepagailėjo gra
žių žodžių. Sakalas

— Jūsų pečius, p. Rušky?
— Ir mano, ir Audronės!
— Jūs meluojate, p. Rušky! — sušukau.

— Net vaikas tokia istorija nepatikėtų! Juk 
tai melas, tai šlykštus melas!

— Melas, sakote?! O ar žinote, kad katego
rija paaukštintas Jurėnas daboklėje sėdi? Jei 
netikite, paskambinkite į policiją, — įsitikinsite, 
vadinasi.

Tučtuojau griebiau telefono ragelį.
— Hm... Na, kaip čia pasakius... — atsilie

pė budįs valdininkas. — Nieko aiškaus ir 
pasikalbėjimai tebetęsiami.

Aš visa isumišau. Galvoje buvo tikras košmaras.
— Bet kodėl tada neglobojote p. Audronės?

— griebiausi dar vieno argumento. — Kodėl 
leidote jai pas mane užbėgti?

■—Kodėl?! — nusijuokė Ruškys ir užgniaužė 
cigaretę. — Kodėl? — klausiate, vadinasi. 
Juk man negalėjo patikti jos užsisėdėjimas ka
vinėje. Ir dar su įsigėrusiu. Juk suprantate 
mane, p. Vincai. Turite suprasti.

— Na, ir ką?
— Pasakiau jai, kad... Na, bet tai jau mud

viejų reikalas ir neturiu pareigos viso to pasakoti, 
dvadinasi.

— Neturite pareigos... O kodėl jautėte pa
reigą visą tą istoriją pasakoti?

— Labai paprastai: moteris bėga pasiskųsti 
pas ką nors. Pasiskųsti, -— suprantate. O jei 
dar alpulys — žinoma, fiktyvus, — atsiranda 
tiek užuojautos, kad viskas apsiverčia aukštyn 
kojomis. Kaip ir šįvakar. Bet aš jus įspėju: 
Audronės paprasto susijaudinimo nereikėjo iš
naudoti. Juk vistiek ji rytoj su jumis nekalbės.

Pradėjau nervuotis. Ruškys taip supainiojo 
mane, kad nežinojau, ką atsakyti. Jis tuo tarpu 
atsikėlė, priėjo prie manęs ir, pakišęs kaulėtą 
ranką, tarė:

— Taigi, karjeros, p. Vincai! Plurimos annos!
Gaila tik, kad tokiame nelemtame ženkle praėjo 
iškilmės. Labai gaila (Bus daugiau)

„KLASTA IR MEILĖ” LONDONO SCENOJE

Šių metų pradžioje įsisteigęs Londono Lietu
vių Meno Sambūris „Vaidila” energingai plečia 
savo veiklą, kaskart apimdamas platesnes me
ninio gyvenimo paraiškų sritis.

Šiuo metu „Vaidilos” rėmuose veikia: choras, 
dir. p. V. Mamaičio vadovaujamas, jis yra ir 
Sambūrio Meno Vadovas; tautinių šokių grupė; 
prieš trejetą mėnesių pradėjęs darbą Dramos 
Mėgėjų Ratelis, p. P. Mašalaičio vadovaujamas 
ir p. A. Pesio rūpesčiu organizuojamas muzikos 
ratelis.

Sambūrio V-bos pirmininkas yra p. A. Ne- 
majuška.

Šiomis dienomis, po poros mėnesių intensy
vaus darbo, išeina į viešumą ir dramos mėgėjų 
ratelis. Pirmas jo pasirodymas bus liepos 29 d, 
Tą dieną bus parodyta visuomenei R. Spalio 
komedija „Batai”. Tačiau dramos ratelio va
dovas p. Mašalaitis nelaiko šito pastatymo 
oficialia dramos ratelio darbo pradžia. Tikro
sios įkurtuvės būsiančios atžymėtos Šilerio dra
mos „Klasta ir Meilė” pastatymu, kurios prem
jera numatyta rugpiūčio 26 d. Londono Lietu
vių Klubo salėje.

Dramos ratelio visas dėmesys dabar sukauptas 
į „Klastos ir meilės” pastatymą, kuriam nesi
gailima nei lėšų nei darbo.

Dekoracijos jau nupieštos ir šiuo metu, tal
kininkaujant buv. Vilniaus teatro siuvėjai p. Vie- 
raitienei, siuvami drabužiai, o elektros monteriai 
įrenginėja scenos apšvietimą.

Teko matyti „Klastos ir Meilės” repeticiją. 
Darbas didelis, reikalauja iš aktorių — mėgėjų 
ne tik fizinio įtempino, bet ir pasišventimo. 
Matyta repeticija teikia malonų įspūdį ir duoda 
vilčių, kad tokio dydžio veikalas Londono lie
tuvių scenos istorijoje bus pirmas.

Maža ir kukli Lietuvių klubo scena, pasipuo
šusi naujomis dekoracijomis, virsta patrauklia 
scenos meno šventovėle, kuri pilnai suteiks ne 
vienam malonaus poilsio, kada pasigirs iš jos 
prabilsiant naujieji vaidilos.

„Klastos ir Meilės” pastatyme dalyvauja: 
Adomavičiūtė, Barcevičienė, Kaulėnienė, Ma- 
šalaitienė, Adomaitis, Černius, Kaulėnas, Ma
šalaitis, Pesys ir Šturmaitis.

Kaip aiškėja, dramos ratelis nesitenkins vien 
šitais pastatymais. Jis planuoja dar šį sezoną 
duoti porą komedijų ir metų pabaigai stambesnį 
veikalą — „Milžinai”.

Reikia sveikinti dramos mėgėjų pastangas ir 
linkėti, kad jiems nepritrūktų ryžto. Žiūrovai 
tikrai bus patenkinti, nes draminio meno iki 
šiol buvo maža, o pasiilgimas didelis. Ba.

LIETUVOS ISTORIJOS
Lietuvos istorijos leidyklos „Patrios” direkt. 

p. Lenktaitis painformavo mus apie šios kny
gos leidimą.

Lietuvos istorijos skirtieji prenumeratoriams 
egzemplioriai jau yra atspausdinti ir siunčiami 
prenumeratoriams. Vokietijoj ir Amerikoj gy
venantiems prenumeratoriams jau pasiųsta. Šiuo 
laiku knyga siunčiama D. Britanijoj gyvenan
tiems prenumeratoriams. Nežiūrint sunkumų, 
tikimasi per porą savaičių ją visiems pasiųsti.

D. Britanijoj ir Australijoj gyvenančius pre
numeratorius knyga aprūpinti turima daugiau 
sunkumų, nes į šiuos kraštus knygą tenka siųsti 
atskirai. O tai padidina ne tik įpakavimo, bet 
ir persiuntimo išlaidos, kurių susidaro per 1 RM. 
O pinigų trūksta, nes Vokietijoje negalima 
daugiau knygos parduoti dėl tos priežasties, 
kad daugumas lietuvių jau išemigravo. Naujų 
pajamų nėra, o skolos, padarytos knygai atspaus
dinti, leidyklą spaudžia. Skolos pasidarė dėl 
įvykusios valiutos reformos knygą beleidžiant.

D. Britanijoje Lietuvos istorija parduodama 
po 1 svarą arba po 11 1/2 RM. Iš šios sumos 
atskaičius knygos persiuntimo 1 RM ir DBLS 
nuošimtį už tarpininkavimą, knygą tenka par
duoti už nepilnas 9 RM, tuo tarpu jos savikaina 
yra 19 1/2 RM. Tokioms sąlygoms susidarius, 
nesunku būtų buvę pareikalauti už knygą antro

— Kolega, šitas šuva viską supranta, bet apie 
atomų skaldymą jam nieko nekalbėk.

KNYGOS, SPAUDINIAI
GRAŽI TU MŪSŲ BRANGIOJI TĖVYNE VISIEMS

(LIETUVA ANGLŲ KNYGOSE)
Lietuva brangi mano tėvyne, 

šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
brangi, nes daugel vargų patyrei.

Maironis
Giedodami Zauervaino giesmę — Lietuviais 

esame mes gimę, užmirštam, kad lietuviu gimti 
yra lengviau negu juo būti. Užmirštam savo 
gimtojo krašto gamtos grožį, meilę ir pareigą 
tam kraštui. O tas kraštas tikrai Aukščiausiojo 
apdovanotas nepaprastu gamtos grožiu. Graži 
Lietuva mūsų literatūroje.

Poetas Vysk. A. Baranauskas, Anykščių Šile
lyje, duoda didelę Lietuvos gamtos grožio da
lelę. Vaižganto Napalys, prieš Lietuvos gamtos 
grožybę, kaip prieš dievybę nusiima kepurę. 
Maironis „Pavasario Balsuose”, Krėvė Dainavos 
šalies senų žmonių padavimuose, ir kiti rašytojai 
poetai savo kūriniuose atskleidžia mūsų Tėvynės 
nepaprastą ir retą gamtos grožį. Tačiau to 
stebuklingo gimtosios žemės grožio neišsėmė 
savieji gausūs poetų, rašytojų raštai. Šventosios 
Lietuvos gamtos grožis liks neišsemiamas kū
rybos šaltinis visiems laikams, ne tik mums — 
Lietuvos vaikams, bet ir prašalaičiams, pakelei
vingiems svetimiesiems.

Štai žymus anglų rašytojas, daugelio knygų 
autorius — E. C. Davies, kuris daug keliavo po 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, kada šios valstybės 
buvo nepriklausomos, aprašė savo kelionių 
įspūdžius ir nuotykius 330 psl. knygoje — „A 
Wayfarer in Estonia, Latvija, and Lithuania”.

Rašytojas Lietuvai paskyrė beveik 100 pusla
pių knygos, kurioje Lietuvos gamtos grožis ir 
visas jos paveikslas įdėtas, tarsi, į auksinius 
rėmus. Knygoje Lietuva gyva artojo prakaite, 
piemenėlio dainos, vyturėlio čyrenime, pakelėje 
stovinčiame kryžiuje, Velykų ryto procesijoj, 
šieną vartančios mergaitės dainoj, perkūno 
oželio mekenime ir raibosios gegutės kukavime.

Skaitant šių knygą stebiesi žmogus, kiek daug 
anglas rašytojas pažįsta Lietuvą, jos istoriją, 
žmones ir žino tai, ko daugelis mūsų nežinome. 
Žmogus iš gėdos rausti, prikalbėjęs kad apie mus 
nėra raštų ir knygų svetimomis kalbomis.

Autorius, plaukdamas garlaiviu Nemunu, meis
triškai aprašinėja jo krantus su piliakalniais, 
pilių griuvėsiais, bažnytkaimiais, miesteliais, 
sodybomis, žymėdamas visas jų istorijas, istori- 
jėles ir detales. Pasiekęs Jurbarką sušunka: 
„Kaip gražu, neištveria mano širdis!”

Lankydamasis Zarasuose rašo: „Ežerų ežerė
liai, su neapsakomo grožio salomis, salelėmis, 
įlankomis, deimantu spindi laukai ir pievos.

PRENUMERATORIAMS
svaro, panašiai, kaip padarė Lietuvių Kalbos 
Vadovo leidėjai, bet mes, — rašo p. Lenktaitis, 
— taip daryti negalime, nes neturime jokios 
teisės. Kam gi, pagaliau, svarbu, — pažymi jis, — 
jei reikalai taip susiklostė. Dėl to tenka pasi
tenkinti tik prašymo forma. Į siunčiamą knygą 
įdedamas atatinkamas prašymas, pagal išgales, 
prisidėti prie leidyklos išlaidų mažinimo.

Leidyklai būtų svarbu, kad tie asmens, kurių 
adresai yra pasikeitę, tuojau leidyklą apie tai 
painformuotų.

Nottinghamo Lietuvių Klubas „Romuva” 
kviečia visus lietuvius mieste ir jo apylinkėje 
gyvenančius, liepos 22 d. 6,30 vai. p.p.

į didžiulį vakarą
Klubo patalpose, Sycamore Rd.

Meninę dalį išpildo DBLS Bradford© sky
riaus meninis kolektyvas. Programoje: A. 
Lekečinsko „Lietuva keliasi” ir „Sekminių vai
nikas”. Po vaidinimo šokiai. Vieta pasiekia
ma iš miesto centro 31 autobusu.

Klubo Valdyba

DBLS Centrinis skyrius rugpiūčio 7 d. (Bank 
Holiday) organizuoja iškylą laivu iš London 
Tower prieplaukos į Southend prie jūros (smul
kiau žiūr. „B.L.” Nr. 28). Kelionė —■ 8 š i. 
vaikams ligi 14 m. — 4 šil. Laivas išplaukia 
punktualiai 8,30 vai. ryto. Dalyviai registruo
jasi ir pamoka už kelionę ligi liepos 29 d. Centri
niame Skyriuje, 2, London Mews, London St., 
London, W.2.

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

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
LAŠINIAI STATINĖMIS, 180 svarų statinė, parduodama visa, po 2 šil. svaras, 

kartu su prisiuntimu.
MEDŽIOKLINĖ DEŠRA 1 svaras 6/- Į 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 kainaraščių. 
Raugintų kopūstų jau neturime ir iki rugsėjo mėnesio nebus.

Ežerų vandenyse, kaip sidabro veidrodžiuose, 
atsispindi gražių sodybų šešėliai. Šilai miškai, 
miškeliai, pilni riešutų, paukščių balsų, medum 
kvepia bičių dūzgime paskendę sodai.

Tokių vaizdų pilna Lietuva. Šešupė, Šventoji, 
Nėris, Nevėžis, Trakai, Panerių kalnai, Palanga, 
saulės spinduliuose skęstanti Nida, Neringa — 
sako autorius.

Rašytojas, lankydamasis Kaune, Karo Mu- 
zėjuj, aprašo kaip į jį žiūri Kęstučio ir Birutės 
paveikslai ir jis prisimena jų meilę ant aukšto 
kalno, prie jūros, Palangos miestelyje, išvardina 
visus mūsų tautos didvyrius, mini visus Lietu
vos saulėtekius ir saulėleidžius. Knygoj kaip 
kokioj enciklopedijoj gausu žinių apie Lietuvos 
žmonės, jų papročius, tikybą, miestus, žymes
nius miestelius, kaimus, ežerus, piliakalnius, 
kalnus ir kalnelius. Prie plačios Lietuvos isto
rijos santraukos, pridėtas Lietuvos žemėlapis 
su sostine Vilniumi, tuo laiku lenkų okupuotu. 
Ten pat randam ir apie 10 nuotraukų iš įvairių 
Lietuvos sričių.

Knygoje skaitome, kad Lietuvos korikas, 
rusų caro Aleksandro 2-jo bernas, Murovjovas 
rusų vergovės laikais atėmė iš lietuvių ne tik 
žemę, turtą, trėmė juos į Sibirą, bet jis atėmė 
iš lietuvių tautos patį brangiausią turtą-spaudą. 
Kaip lietuvis nešė savąjį spausdintą žodį, prie 
širdies ir pečių, nuo Prūsų iki Sibiro, kaip tas 
žodis pravirksta ašaromis, paplūsta kraujuose, 
kaip tas žodis vėl pražydi džiaugsmu, laime. 
Tą visą rasime E. C. Davies knygoje.

Aprašoma Kražių skerdynės bažnyčioje. Lie
jasi lietuvių kraujas ir jie žudomi kalba: „Už ką 
jus mus, vargšus, žudote; mes temokam tik 
lietuviškai melstis?”

Kraujageringos Maskvos siunčiami žiaurumai 
Lietuvai seni, kaip sena lietuvių tauta, jie ir 
pasauliui puikiai žinomi. Caro ir Stalino okupa
cijos turi daug panašumo, bet kai paprastai, 
dažnai mokinys pralenkia mokytoją, taip ir 
Stalinas toli pralenkė lietuvių tautos žudiką carą.

Galima būti Europoj, atsidurti Kanadoj, 
Australijoj, ar kitoj margo svieto „padalijoj”, 
keisti kontinentus, šalis ir žmones, rašytojo 
E. C. Davies knyga mus grąžina širdimi ir protu 
į mielą tėvų sodybą, į gimtuosius namus, į Lie
tuvą.

Dėkodamas rašytojui lietuvis už tokį gražų 
jo Tėvynės įamžinimą anglų spaudoj, žemai 
lenkia jam galvą, kartodamas A. Mickevičiaus 
žodžius :

„Lithuania, my country thou art like health; 
how much thou should be prized only he can 
learn who has lost thee”.

Knygos laida leidykloje Londone yra išibai- 
gusi, ją galima rasti tik didesnėse bibliotekose.

Kitas anglų rašytojas John Buchan, savo 
didžiulėje knygoje — „The Baltic and Cauca
sian States”, pateikia labai plačią ir išsamią 
Lietuvos istorijos santrauką su žemėlapiais. 
Lietuvos ir lietuvių tautos istorija anglų kalba 
šioj knygoj, jei neklystu, bus bene plačiausia ir 
išsamiausia, nes autorius, rašydamas ją, naudo
jo labai daug rimtų šaltinių apie Lietuvą.

Z. Silsdenaitis

NAUJAS „LITHUANIAN BULLETIN” 
NUMERIS

Naujorke, birželio gale išėjo naujas ALT 
leidžiamo „Lithuanian Bulletin” numeris. Pa
grindiniame straipsnyje apžvelgiama būklė Lie
tuvoje, antrame iškeliamos Sovietų Ambasa
dos melagystės. Būdinga tai, kad savo rašto 
viename puslapy Sovietų Ambasada Vašingtone 
Paleckio vardu kaltino vokiečius: „Hitleri
ninkai neslėpė savo sumanymų iškeldinti vie
tinius gyventojus iš Lietuvos ir apgyvendinti 
teritoriją išimtinai vokiečiais”. Sekančiame 
puslapy, to paties Paleckio vardu, rašo: „Lie
tuvos kaimai labai skiriasi nuo to, kas seniau 
buvo. Provincijos gyventojai irgi keičiasi”.

Trečiame straipsnyje aprašoma Maž. Lietu
vos lietuvių konferencija ir troškimai. Naujame 
skyriuje paliesta eilė opiausių klausimų, ALTo 
ir VLIKo veikla, tarptautiniai sąjūdžiai, mokyk
los tremtyje, lietuvių leidyklos tremtyje ir 
gudų pretenzijos. Gale įdėta bolševikų nusikal
timų dokumentacija, pasiremiant slaptais N KGB 
įsakymais. Paskutinį 32 pusi, puošia velionies 
Prezidento Griniaus atvaizdas ir biografija.

Buletinį galima gauti: Lithuanian American 
Information Center, 233 Broadway, New York 
City 7.
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ 1950 m. liepos 21 d.

TRUMPOS NAUJIENOS SAVAITES ĮVYKIAI
* Bedenhamo uoste, ties Portsmouthu, D. 

Britanijoj, sprogo 6 baidokai municijos, skirtos 
transportui į Korėją. Sprogimas buvo labai 
stiprus, dėl to apylinkei padaryta nuostolių. 
Žmonių aukų nėra, 19 lengvai nukentėjo. Spro
gimo priežastis tiriama; sabotažo arba tyčios 
darbo galimybė nepaineigiama.

* D. Britanijos užs. reik. min. E. Bevin’as, 
baigęs gydytis ligoninėje, išvyko porai savaičių 
poilsio į Eastbourną.

* Amerikoje suimtas dar vienas atominių 
paslapčių rusams išdavinėtojas tūlas J. Rozen- 
berg’as. Jis yra suimtasis po to, kai Amerikos 
saugumas gavo iš Dr. Fuchs'o atominių šnipų 
organizacijos siūlo galą.

* Naujorke mirė Evangelina Booth’e, žinoma 
„Gelbėjimo Armijos” vadovė ir veikėja, su
laukusi 84 m. amžiaus.

* Japonijoje, saugumo sumetimais, uždaryta 
komunistų partija ir jos 140 laikraščių.

* JAV parlamento (kongreso) narys C. Ma
gei, 51 m. amžiaus, abiejų pasaulinių karų daly
vis, savanoriu užsirašė į Korėjos frontą. Jis 
pareiškė, kad negalįs ramiai kongrese sėdėti 
tuo metu ir siųsti amerikiečius į frontą, pats 
į ten neidamas.

* Ryšium su 
padidinti krašto 
lėšas, nes teks
Iki šiol šiems reikalams išleisti Kanada buvo 
numačiusi 425 milij. dolerių.

* Kinų nacionalistai Formozoje paskelbė, 
kad Mao komunistinė kariuomenė įžengusi į 
Tibetą. Ar taip yra, kituose kraštuose ši žinia 
nepatvirtinta.

* Buv. Amerikos prez. Hoover’is savo kal
boje dar kartą pakartojo Rusijos išmetimo iš 
JTO reikalą.

* Romoje įvyko keturias dienas trukęs Euro
pos sąjūdžio visuomenininkų kongresas. Daly
vavo visų Europos kraštų atstovai. Priimta 
keli nutarimai dėl pastangų Europai sujungti. 
Plačiai svarstyta ir pabėgėlių klausimai.

* Austrijos vyriausybė, pasiremdama saugu
mo tarybos siūlymu, nutarė įvesti 
volę.

* D. 
kuriems 
kraštus,
laiškų dėžučių tuštinimas vakarais.

* Liepos 25 d.
Taryba. Ji, kaip 
paktą pasirašiusių 

‘pavaduotojų.
<.* Australijoj, kai kurios komunistų apvaldy

tos profesinės sąjungos buvo pareiškusios, kad 
jos', nariai nekraus transportų, siunčiamų į Ko
rėją Ryšium su tuo, krašto vyriausybė pagra- 
§inp, jkad tokie mėginimai bus laikomi sabotažo 
veiksmais ir dėl to kaltininkai bus traukiami

Korėjos karu, Kanada turės 
apsaugos reikalams numatytas 
pagreitinti aerodromų statybą.

Britanijoje pabrangs pašto 
siuntiniams ir laiškams į 

bet ne daug.

karinę prie-

mokestis kai 
kai kuriuos 

Bus įvedamas ir pridėtinis

Londone susirinks Atlanto 
žinoma, susidės iš Atlanto 
užsienio reikalų ministerių

nezijos respublikos ir buvo pasiskelbusi atskira 
respublika. Šiuo laiku Indonezijos kariuomenė 
išsikėlė Būrų saloje ir pradėjo salos prijungimą. 
Buriečiai ginklu pasiprešino.

* Stockholme įvykusi 30 valstybių socialisti
nio jaunimo konferencija priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią Sov. Rusiją sustabdyti Korėjoj karą, 
baigti šaltąjį karą ir pradėti bendradarbiauti su 
pasauliu.

* P. C. Pringle, seniausias Pietų Afrikos 
gyventojas, šiomis dienomis šventė savo amžiaus 
120 gimtadienį. Ta proga jis susilaukė daug 
sveikinimų ir svečių, kurių 50 buvo jo šeimos 
nariai. Svečių tarpe dalyvavo ir jo sesuo, tu
rinti 95 metus amžiaus. Savo ilgo amžiaus prie
žastį jubiliatas aiškina ilgu buvimu atviram 
ir saikingu maitinimosi. Rūkyti jis liovęsis 
neseniai. Per radiją pasakytoje kalboje 
reiškė susidomėjimą kaip jis jausis sulaukęs
metų amžiaus. Dabargi jis jaučiasi sveikas.

ore 
tik
pa- 
125

(Tęsinys ii 1 
draugams, kaip paprastai 
kraštais. Dėl to, jei amerikiečiai pradės Korė
joje laimėti, Rusija, greičiausia, nepaliks šiaurės 
korėjiečių vienų ir mėgins juos gelbėti.

Yra du būdai, kuriais Rusija tai gali pada
ryti. Pirmas — tiesiai pasiųsti savo kariuomenę. 
Yra argumentų už tai. Geografinės sąlygos 
Rusijai labai patogios ir tai nebūtų karo prie
žastis, nebent amerikiečiai iš anksto apie tai 
paskelbtų. Antras būdas — šį karą paversti 
pasauliniu. Tai gali atsitikti palaipsniui ir ne
trukus. Pirmiausia kominformo satelitai gali 
užpulti Jugoslaviją. Jei tai 
susirėmimo, greičiausia rusų 
tija pultų vakarinę Vokietiją, 
galimybių: pulti Persiją arba 
ir kitur vakarams susidarytų 
tokiu atveju jau patys rusai 
satelitai tai negalės padaryti.

Susirėmimas ribojasi tik Korėja, tačiau 
saulinis karas yra ranka pasiekiamas, 
kautynės eina tarp Amerikos ir Rusijos satelito, 
ilgos rankos ir nereikia. Jeigu Jugoslavija ar 
Persija būtų užpulta, daugiau nebūtų abejonių 
dėl Rusijos kėslų, 
būtų įvykęs faktas, 
nuo 
šiais
bus kritiški.

puslapio)
būva su agresyviniais

nesukeltų bendro 
okupuota Vokie- 

Yra ir daugiau 
Suomiją, 
rūpesčių,
turėtų išeiti,

Vienur
Tačiau

nes

pa-
Kai

KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Krepšinio pirmenybėse kiekvienas šeštadienis 
atneša vis naujų duomenų, 
staigmenų ir pirmenybių 
žiniomis) atrodo šiaip:

Iki šiol 
būklė

R. Ž.
8
8
8
8
8

nesusilaukta
(nepilnomis

L. P.

1
2 
1
1

2 
i
2

2
4
2
2

3
3 
3
1

privalomos su-

PARYŽIAUS NAKTYS
(MUSŲ KORESPONDENTO)

savaitę Paryžių jaudino du įvykiai: 
d. prasidėjusios lenktynės aplink Pran- 
tautinė prancūzų šventė, kuri būna 
d. Tiksliau pasakius: liepos 14-tos

13
ir
14
Jei dienos metu ir buvo įprastasis kariuo-
paradas Champs Elyse’es alėjoje, dulksno-

liepos 
cūziją 
liepos 
naktį, 
menės
jant lietui ir dalyvaujant nedideliems kariuome
nės daliniams, bei įdomiems motorizuotų dalių, 
tankų vienetams, tikroji šventė prasidėjo, kaip 
ir visada, nežiūrint blogo oro, tik naktį.

Liepos 14-tos naktis įsiterpia į kitų Paryžiaus 
nakčių eilę: kabaretų žvaigždžių naktis, auto
mobilių elegancijos naktis, ir kt. Tokie įvykiai 
atrodo smulkmena, palyginus su dabar vykstan
čiais karais, bet tos naktys parodo esminį Pran
cūzijos gyvenimo bruožą.

Kai prieš trejetą savaičių įvykusi didžioji 
naktis nepasisekė, neveikiant apšvietimui, su
darančiam „magiškąjį vainiką”, dėl to atsi
tikimo Paryžius labiau susijaudino, kaip dėl 
dešimties pralaimėtų mūšių Indokinijoje: šven
čių komisija, techniškojo nakties parengimo 
organizacija, prefektūra, miesto taryba pasikeitė 
pasiaiškinimais ir protestais. Naktis kainavo 
40 milijonų frankų.

Toms naktims Paryžius ruošiasi iš anksto ir 
daromi įvairūs įrengimai, statomi ir tikri- 
prožektoriai. Popiečiu pasirodo, prieš 
naktį, didžiuliai kariškieji prožektoi ai, 

pakeitę žmonių liksminimu. Sutemus,

parinkimas sukeltų 
palengvintų komu-

Marshall’io planu 
1 milijonų dolerių

----- * Lough Allene sugauta didelė lydeka, kurios 
viduriuose rastas prarytas auksinis laikrodis.

I* D. Britanijoje bedarbių skaičius šiuo laiku 
lyrą sumažėjęs ir siekia 281.996 arba žymiai 
/mąžesnis, kaip gegužės mėn. vidury.

‘ * Prez. Truman’as atmetė siūlymą pavojaus 
atvejui numatyti antrą JAV sostinę. Jis pareiškė, 
kad naujosios JAV sostinės 
karinę isteriją Amerikoje ir 
nistams propagandą varyti.

* Amerika sutiko leisti iš 
teikiamos Europai pagalbos
skirti emigracijos iš gyventojų perteklių turinčių 
kraštų organizavimo reikalams. Emigraciją 
tvarkys Tarptautinė Darbo organizacija.

* Korėjoje enkavedistiškai nužudytų 4 Ame
rikos kareivių faktas smarkiai pakenkė komu
nistų propagandai užsieny. Komunistų propa
gandistai, siekdami pasibiaurėjimą sukėlusį darbą 
nuskėpti, savo ruožtu kaltina amerikiečius dėl 
tariamų žiaurumų Korėjoje.

* Po neseniai atlikto Estijoje valymo, Estijos 
prezidentu paskirtas estas A. Jakobson’as (pa 
naši menkysta, kaip Paleckis), o viceprezidentu 
ir Estijos komunistų partijos gener. sekretorium 
estiškom pavardėm rusai.

* D. Britanija nutraukė naftos produktų 
tiekimą Kinijai. Su Kinija prekiavo tik Shell Co. 
Šiemet ji Kinijai patiekė 26.000 tonų naftos 
produktų.

* Berlyno vakarinėse dalyse policija sulaikė 
per 1000 žmonių, daugiausia iš rusiškosios 
miesto dalies, platinusių komunistinius atsi
šaukimus. Dalis sulaikytųjų tuojau paleista, 
kiti tebetardomi.

* Izraelio parlamentas priėmė įstatymą, kuris 
suteikia teisę kiekvienam, kas save laiko žydu, 
apsigyventi Izraelio valstybėje. Izraelio valdžia 
numato, kad per ateinančiuosius 4 metus į 
Izraelį atvyks apie 200.000 žydų kasmet. Nu
matoma, kad imigracija ir natūralus prieauglis 
1954 metais sudarys bendrą valstybės gyventojų

ilgai: 
narni 
tokią 
karą
danguje jie įrašo skaičius, išreiškiančius kokią 
nors datą. Visi paminklai skęsta šviesoje, su- 
gerdami daug tūkstančių kilovatvalandų elektros. 
Šventės rengimo vietoje šviesų žaismas rodo 
lakią inžinierių vaizduotę. Apie vidurnak
tį Eifelio bokštas pražysta margaspalvėmis 
raketomis, išrašančiomis danguje kuo painiau
sius pavidalus.

Paryžiečiai pasipila gatvėmis. Jie spaudžiasi 
požeminio traukinio išėjimuose, slankioja, kaip 
šešėliai, būreliais apie didžiuosius paminklus, 
ploja juos sužavėjusiems šviesos žaismams. 
Dideliu malonumu jie mina žolynus, nes tą 
naktį nebeveikia tvarkos įstatymai, nors jie už 
tokius dalykus nieko nebaudžia ir dieną. Skve
ruose ir alėjose žmonės šeimyniškai susėda ant 
velėnos arba susitelkia gatvių sankryžose ir 
užkampiuose iš kur tik matyti Eifelio bokšto 
viršūnė, niekad jos neišleisdami iš akių. Pary
žius tampa pasakų miestu, nusikelia už laiko 
ribų, šviesa uždengia jo dieninį darbštumą ir 
nešvarumą, jis pasidaro panašus į romanuose 
vaizduojamus senovės miestus švenčių metu, 
mėnulio šviesoje.

Tik tokiomis naktimis paryžietis tampa vi
suomeniškas, patenkintas jį linksminančia vy
riausybe, jos nebelaiko žmonių išnaudotoja ir 
nebežada versti. Kaip ir visuos Viduržemio 
visuomenės kraštuose, paryžiečiai iš valdžios 
reikalauja duonos ir žaidimų.

Žaidimų trūkumą jie laiko tautine nelaime, 
kaip anglai praloštas sporto rungtynes ar su
žalotas kriketo aikšteles. Bet angluose žaidimas 
įgyja tautinį, bet ne valstybinį pobūdį. Prancūzo 
galvosena, pramogų ruošimas yra vienas esmi
nių valdžios darbų. Prieš šį karą tuo dalyku rū
pinosi atskira ministerija. Toje individualisti
nėje visuomenėje, ginančioj savo teises ir nepri- 
siimančioj pareigų, asmenybėms vystytis yra 
geriausios sąlygos, bet pasireikšdamos valsty
binėje veikloje tos asmenybės sutinka neįvei
kiamų kliūčių. Paryžiaus nakties 
riausiai galima suprasti ir vis dar 
siančias tarptautines konferencijas 
įvairių, priešingų elementų sudarytą 
vyriausybę, kuri vargiai išsilaikys 
iki ateinančių rinkimų.

šviesoje ge- 
čia tebesitę- 

ir vos iš 
R. Pleven'o 

nenuversta
B. Kūgys

Bradfordo „Lithuanica’
Coventrio „Apuokas”
Halifaxo „Vilnius”
Leamingtono „Briedis”
Manchesterio „Kovas”
Paaiškinimai- R — rungtynės 

žaisti; Ž — žaista; L — laimėta; P — pralaimė
ta; T — taškai.

Aišku, kai Jus, Gerb. skaitytojai, pasieks 
šios žinutės, bus įvykę daug naujų pasikeitimų, 
bet nieko negalime padaryti — „B.L.” yra sa
vaitraštis.

Nuo pereitų 
rungtynės:

Leamingtono 
„Apuokui”, o 
namie, „įkirto’
(24 : 16) ir „žiauriai sudorojo 
zultatu 89 : 29 (41 : 10).

Apie „Lithuanicos” 
ir „Apuoku”, bei su 
žinių.

sporto žinių iki šių įvyko šios

atsilygino 
žaisdamas 
i” 44 : 27

dabar iki 
metais.

KORĖJOS

Trečias pasaulinis karas 
Tai gali atsitikti bet kada 

spalių vidurio, bet ne vėliau, jei 
Dėl to sekantieji trys mėnesiai 

„Sunday Times”

„Briedis” namie
,Vilnius” taip pat ; 
Coventrio „Apuokui

„Briedį”, re-

rungtynes su „Briedžiu”
„Vilniumi” dar neturiu

V. Steponavičius

metu, kada panašaus įvykio ji 
Pirmosios žinios apie prasidė- 

karą pasirodė spaudoje ir tik 
Amerikos ambasadoriaus Seule

KARAS AMERIKĄ UŽKLUPO 
NETIKĖTAI

Korėjos karas, kaip dabar aiškėja, Ameriką 
užklupo tuo 
visai nelaukė, 
jusį Korėjoje 
vėliau atėjo
pranešimas. Bet kol jis buvo atšifruotas, taip 
pat užtruko laiko. Tuo tarpu Amerikos gyny
bos ministeris Johnson’as buvo sakęs, kad 
Amerika jau pasiruošusi karui ir net pavyzdį 
suminėjo, sakydamas, kad jei Rusija užpuls 
4 valandą, tai 5 valandą Amerika bus jau pa
siruošusi.

Kaip galėjo atsitikti, kad Korėjos karas taip 
nelauktai Ameriką užklupo? Kvaršino galvas 
senatoriai ir pakvietė žvalgybos viršin. adm. 
Hillenkoctter'į paaiškinti. Jis senatoriams pa
teikęs birželio 20 d. pranešimą apie komunisti
nės kariuomenės telkimą ties 38 lygiagrete. 
Pranešimas įspėjinėjo, kad puolimas gali kiek
vienu momentu prasidėti.

Dėl ko gi nebuvo atkreiptas dėmesys šitam" 
pranešimui? Pasirodo, kad tuo pačiu laiku 
Amerikos žvalgyba buvo gavusi panašaus tu
rinio pranešimus iš Vokietijos, Jugoslavijos, 
Formozos, Indokinijos ir dar kelių kitų vietų. 
Kadangi Amerika negalėjo kiekvienoje vietoje, 
iš kur tik atėjo aliarmuojančios žinios, karui 
parengties būklės įvesti, dėl to ir pranešimas 
iš Korėjos nebuvo iš kitų panašių pranešimų 
tarpo išskirtas.

Johnson’o pareiškimas buvo išaiškintas taip, 
kad Amerikos karinės pajėgos yra parengtos 
kitokio pobūdžio karui, būtent pasauliniam 
karui, jei jį sukeltų Rusija ir pasirengimas liečia 
daugiau aviaciją, kuri galėtų pasiekti bet kurią 
pasaulio vietovę ir ją, kaip strateginį punktą 
atominėm bombom bombarduoti.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
L.S.S.D. Britanijoje Vado ir Brolijos Vadei

vos sktn. Spalio įsakymu, Tautinės stovyklos 
proga, pakelti į vyresniškumo laipsnius:
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Ona ir skautas

laipsnį — vyr. skautė Rcinytė 
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GALVOSŪKIAI

Kai

GALVOSŪKIS Nr. 12 (1 t.) 
Šarada

esu pilnas džiaugiasi artojas 
Be dviejų raidžių ore lakioju
Pridėki raidę naują parinkęs 
Būsiu naudingas aš šeimininkei. 
Raidę pridėtą pakeitęs sykį 
Kad aš ne baltas tuoj pamatysi 
Dar kartą keisti jeigu norėsi, 
Tai jau pas paukščius mane regėsi. 
Jei dvi pirmąsias ir paskutinę raidę nutrinsi 
Tada jau visas į mane sulysi.

E. Hermanas

R g 6 ...

ŠACHMATAI
UŽDAVINIO Nr. 3 SPRENDIMAS 
1. Jei juodieji
1. — , z c 4 ... 2. Z b 7 X
1. — , Ž d 5 ... 2. Ž a 6 X
1. — , Ž c 8(d7) 2. Rd 3
1. — , Ž a 4 ... 2. Re 4.

SĄJUNGOS CENTRE GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus” 
(Rinktinė poezija) 10 šik, J. Jankus „Naktis ant 
morų” 8 šik, L. Dovydėnas „Mes ieškom pa
vasario” 6 šik, J. Švaistas „Paskutinį kartą tave 
klausiu” 4 šik, P. Tulpė „Tilto Sargas” 6 šik, 
V. Jonikas „Pakeleiviai” (lyrika) 6 šik, Psalmy
nas 7/6, K. Pelėkis „Genocide — Lithuania’s 
Threefold Tragedy” (anglų k.) 15 šik, A. Vytenis 
„The Red Star — Raudonoji Žvaigždė” (bolše
vikinio teroro nuotraukų rinkinys su paaiški
nimais lietuvių ir anglų k.) 3 šik, Pulgis An
driušis „Vabalų Vestuvės (iliustruota knygelė 
vaikams) 2 šik, „Du Gaideliai” (iliust. kn. 
vaikams) 1 /6.

Manchesterio ir apylinkės Lietuviams
Manchesteryje, liepos 23 d. (sekmadienį) 

1 vai. po pietų įvyksta pavergtų tautų, esančių 
už geležinės uždangos, protesto mitingas. Kvie
čiame juo gausingiau dalyvauti. Svarbu, kad 
didesnis skaičius lietuvių dalyvautų minėtam 
mitinge.

Mitingo vieta — Cheetham Hill Town Hall 
(netoli Ukrainiečių klubo), pasiekiama auto
busais Nr. 59, 62, 35, 60 ir 75.

Manchesterio Apygardos Valdyba

Ieškomi: Juozas, Jonas ir Petras Papikai, 
atvykę Anglijon prieš dvejus metus. Jie patys, 
ar kas apie juos žino, prašomi pranešti: Lithua
nian Legation, 17, Essex Villas, London, W.8.

Londono I skyrius kviečia visas ir visus į 
Dariaus — Girėno minėjimą

liepos 22 d. 7 vai. Lietuvių Klube, 345, Victoria
Park Rd. Programoj: paskaita, choras, šokiai.

Proga! Dėl išvykimo Kanadon skubiai par
duodamas namas su baldais Londone. Kaina 
500 sv. Smulkiau teirautis: Savininkas, 202, Milk
wood Rd., London, S.E. 24.

Ieškomas Česlavas Radzevičius, gimęs Skryp- 
tclėj, Kėdainių apskr. Kas apie jį žinotų — pra
nešti Sąjungos Centrui.

Našlys, 50 metų amžiaus, inteligentas, specia
listas nori susipažinti su ne jauna lietuvaite.
Rašyti: „B. Lietuvis” Nr. 9.

Trylika neiaimių dar galima gauti.

PADĖKA
P. Kupsčiui, mūsų bendradarbiams ir Man

chesterio Meno Kolektyvui už sveikinimus ir 
dovanas mūsų jungtuvių proga, reiškiame nuo
širdžią padėką. Br. Br. Černiauskai
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