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LEOPOLDAS ATSISAKĖ 
SOSTO SAVAITĖS ĮVYKIAI

Belgijos karalius Leopoldas, pereitą savaitę 
grįžęs į sostą, neilgai jame išsilaikė. Dėl jo 
grįžimo socialistai visam krašte sukurstė dar
bininkų streikus, protesto demonstracijas. Strei
kus ir demonstracijas sekė sabotažo veiksmai, 
susisiekimo linijų ir įmonių sprogdinimas. Vy
riausybė bandė riaušes malšinti. Viename su
sidūrime su riaušininkais policija pavartojo 
ginklus. Trys žmonės buvo užmušti ir keletas 
sužeista. -Šis įvykis dar labiau įkaitino nera
mią būklę. Streikai išsiplėtė o streikų organi
zatoriai pagrasino pasipriešinimą karaliui dar 
labiau sustiprinti. Taip dalykams susiklosčius, 
karalius, kaip tautos vienybės simbolis, neteko 
pagrindo ir dėl to jis nutarė savo teises perleisti 
vyresniajam sūnui Baudoin'ui, kai tik parla
mentas priims atatinkamus įstatymus. Jis siūlo 
dalyką taip sutvarkyti, kad sostą sūnus užimtų 
sekančiais metais, kuomet sulauks pilnametys
tės. So šiuo siūlymu sutiko visos trys didžio
sios Belgijos partijos. Savo atsišaukime į tautą 
karalius Leopoldas kvietė belgus jungtis aplink 
jo sūnų.

Taip dalykams susidėjus, socialistai atšaukė 
protesto dėl karaliaus grįžimo streikus. Krašte 
būklė aprimo. Karalius laukia kada parlamen
tas priims įstatymą dėl sosto pavedimo sūnui 
ir po to vėl iš Belgijos išvyks.

AMERIKA STIPRINA 
GYNYBOS PRIEMONES

Amerika tebėra savo krašto ir sąjunginių 
kraštų gynybos stiprinimo būvyje. Iš žymesnių 
tos srities darbų Amerikoje pažymėtina dalinė 
jos kariuomenės mobilizacija ir planai Ameri
kos sąjungininkams paremti. Kai dėl mobiliza
cijos, tai ji palietė tik civilinę gvardiją ir kai 
kurių specialių ginklų specialistus. Civilinėn 
gvardijon pašaukta apie 90.000 atsarginių. Dvi 
jūros laivyno pėstininkų divizijos artimiausiu 
laiku būsiančios padidintos iki karinio būvio 
parengties.

Antradienį prez. Truman’as paprašė kongresą 
skubos keliu paskirti 4 milijardus dolerių Ameri
kos sąjungininkų ginklavimo reikalams.

Iš šios sumos pusketvirto milijardo numatyta 
Atlanto pakto kraštams, 193 milijonai Turkijos, 
Persijos ir Graikijos ginklavimo reikalams ir 303 
milijonai Filipinų ir kitų pietų rytų Azijos kraštų 
karinei pagalbai.

Daugumas karinių užsakymų bus pavesta 
atlikti Amerikos fabrikams, bet dalis bus duota 
ir Kanados bei Europos įmonėms.

VAKARU GYNYBĄ REIKS 
SUSTIPRINTI

Vakarų sąjungos penkių valstybių: D. Brita
nijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir Luk- 
semburgo užsien. reik, ministerial, susirinkę 
posėdžio Hagoje, svarstė susidariusią būklę ry
šium su Korėjos karu. Kaip aiškėja, ministerial 
neišjungė galimybės, kad Korėjos karas negali 
išsiplėsti. Jie pripažino, kad vakarų kraštų 
ginklavimasis neina užtektinai greitu tempu ir 
sutarė paraginti savo kraštų žmones daugiau 
dėmesio kreipti gynybos reikalams.

SOVIETAI DIDINS GRUDU 
ATSARGAS

Sovietų Rusija sudarinėja grūdų atsargas. 
Dėl to kolchozininkų būklė šiemet bus dar 
sunkesnė. Atsargų sudarinėjimo tikslas aiškus. 
Kaip aiškėja, pernai skelbtieji duomenys, kad 
šios rūšies atsargos pasiekusios prieškarinį lygį, 
praktikoje nepasitvirtino, nes daugelyje vietų 
jos buvo tik popiety. Dėl to šiais metais pla
nuojama grūdų atsargas padidinti virš piano, 
kad jos būtų didesnės už prieškarines. Tam 
tikslui yra įsteigtos naujos grūdų atsargų bazės 
Volgos srity ir Kazakstane.

NUSIKALTĖLIAI NEIŠVENGS BAUSMES

Ryšium su pagausėjusiais už Geležinės Už
dangos socialistų ir profesinių narių teismais ir 
kitokio pavidalo teroru, D. Britanijos Darbo 
Partija viešai pareiškė, kad tokie veiksmai yra 
nusikaltimas prieš žmoniškumą ir dėl to įspėjo 
tuos nusikaltimus vykdančius komunistus, kad 
kai bus už Geležinės Uždangos atsidūrusiems 
kraštams laisvė grąžinta, už įvykdytus nusikal
timus turės atsakyti.

VISI TURI AUKOTIS
Pereitą sekmadienį Britanijos ministeris pir

mininkas p. Attlee per radiją pasakė kalbą 
Britų tautai. Jis kvietė visus aukotis it asme
niškai prisidėti prie kovos su komunizmu, kuris 
visam pasauliui grąsina.

„Korėjoj prasidėjęs gaisras gali sudeginti ir 
jūsų namus”, įspėjo jis ir ragino: L padidinti 
pramonės gamybą, kad būtų ištekliai gynybai, 
2. vyrus ir moteris savanoriškai stoti į kariuome
nę ir civilinės gynybos tarnybą, 3. budėti, kad 
vidaus priešas nepažeistų ekonominio gyvenimo 
ir gynybos.

„Pajėgos, kurios puola pietų Korėją, yra dalis 
pasaulinio sąmokslo prieš laisvųjų demokratijų 
gyvenimą. Kariaudami Korėjoj, ar keldami 
maištus Malajuose. Indijoj ar Burmoj. paverg
dami Čekoslovakiją ar Lenkiją, mėgindami 
sugriauti ekonominį gyvenimą Britanijoj, Pran
cūzijoj ar Australijoj, komunistai turi vieną ir 
tą patį tikslą-visame pasaulyje įvesti savo tiro
niją.

„Jie kalba apie laisvę ir tuo pačiu metu žudo. 
Jie yra žiaurūs ir negailestingi veidmainiai, kurie 
giriasi dorybėmis, prieštaraujančiomis jų filoso
fijai.

„Deja, daugelis garbingų žmonių pasiduoda 
apgaulingai komunistų propagandai. Korėjos 
įvykiai turėtų ir jiems akis atverti.

„Komunistai sugeba išnaudoti kitų nelaimes. 
Kur vargas ir blogis, ten jie tarpsta. Britanija 
pradėjo žygius gyvenimo lygį pakelti labiausia 
atsilikusiuose pasaulio kraštuose, tačiau tas 
pastangas ir išteklius tenka skirti gynybai ir 
tiktai nuo komunizmo grėsmės.

„Yra žmonių, kurie sako, esą rusai buvo 
padarę pasiūlymus, kurie būtų privedę prie 
nusiginklavimo. Mes to trokštam, bet tai ne 
tiesa. Jie kalba apie taiką, tačiau po ginklu 
laiko milžinišką kariuomenę ir gązdina kitas 
tautas.

„Nelengvai mums sekėsi atstatyti ekonominį 
gyvenimą Britanijoj. Vis dėl to gyvenimas 
truputį palengvėjo. Deja, dabar vėl tenka 
išteklius skirti mūsų lavyno, kariuomenės ir 
aviacijos atstatymui.

„Neraginčiau tautą, jei nebūčiau tikras, kad 
tai būtina. Naujos pastangos reiškia pasiauko
jimą. Prašau kiekvieną: atlikite savo pareigą.

„Bus mažiau prekių, reikalingų mūsų gyveni
mui. Vyriausybė atydžiai stebi kur ir kokių 
patvarkymų reikės.

„Žinau, kad jei — neduok Dieve — karas 
kiltų; kiekvienas jūsų bus pasiruošęs bet kuriai 
aukai.

„Mums reikia karių visų trijų rūšių tarny
boms. Aš kviečiu vyrus ir moteris savanoriškai 
eiti į kariuomenę, kad pavojui ištikus būtumėt 
pilnai pasirengę.

..Apsiginkluokime, kad galėtume apsaugoti 
aukštesnius idealus, kuriais mes tikime”.

BRITANIJA GINKLUOJASI
Britanijos gynybos ministeris Mr. Shinwell’is 

pereitą savaitę parlamente per debatus gynybos 
klausimais pareiškė, kad britų kariuomenės 
dalinys artimiausiu laiku bus pasiųstas į Korėją. 
Dalinys susidės iš pėstininkų, šarvuočių, arti-

C. Attlee’s, D. Britanijos ministeris pirminin
kas, pereitą sekmadienį Britų tautai pasa
kytoje kalboje kvietė visus aukotis ir asmeniškai 
dėtis prie kovos su komunizmu, kuris dabar 
visam pasauliui grąsina.

lerijos ir technikos dalių. Kai kuriuose kariuo
menės daliniuose sustabdytas atitarnavusių at- 
sargon paleidimas ir tam tikras kiekis atsarginių 
bus pašauktas. Padidėjusioms gynybos išlai
doms ir skubiam apsiginklavimui paskirta 100 
milijonų svarų.

— Nemanau skelbti pasauliui, kiek mes žino
me; pasakysiu, kad žinome pusėtinai, — pažy- 
nėjo p. Schinvvell’is. Jis pareiškė, kad sovietai 
dabar turi 175 divizijas, kurių trečdalis mechani
zuotos, viso 2.800.000 karių. Nemažas kiekis 
kariuomenės yra parengties būklėje ry tinėje Vo
kietijoje. Taip pat didelis sovietų tankų kiekis 
iš bendro 25.000. yra ryt. Vokietijoje. Neži
noma kiek iš to skaičiaus yra lengvų ir kiek 
sunkiųjų tankų. Žinomi jų T 44 tankai, dabar 
vartojami Korėjos kare, kuriuos tik moderniausi 
prieštankiniai pabūklai pramuša. Yra ir sun
kesnis tankas, vadinamas Joseph Stalin. Jis 
prilygsta angliškam Centurion, kuris sveria 
48 tonas ir šaudo 20 svarų šoviniais.

Rusų karo aviacija turi 19.000 lėktuvų, įskai
tant modernius sprausminius naikintuvus ir 
bombonešius. Žvalgybos pranešimu, aviacija yra 
padalinta į 15 oro armijų (po 1.250 lėktuvų) 
ir 650 oro pulkų.

Iš rusų laivyno pažymėtini povandeniniai 
laivai, daugelis jų modernūs. Negaliu įsileisti 
į detales apie rusų kariuomenės sugebėjimą 
ir apginklavimo gerumą, tačiau nėra abejonės, 
kad jie turi mases žemėje, jūrose ir ore” — baigė 
p. Shinwell’is.

KORĖJOJE SUNKUS KARAS

Apie Korėjos karą daug rašo dienraštinė 
spauda. Tačiau kai tenka padaryti savaitinę 
apžvalgą, tai paaiškėja, kad ji mažai gali skirtis 
nuo pereitosios savaitės panašios apžvalgos. 
Karo korespondentų pranešimai vaizduoja kie
tas JTO kariuomenės kovas ir nuoseklų šiaurie
čių žygiavimą pirmyn. Korespondentų prane
šimai dėl karo ateities Korėjoj pesimistiški. 
Tačiau kitokia pažiūra į tuos dalykus JTO 
kariuomenės vyr. vado, gen. MacArthur'o. 
Pereitą savaitę jis buvo atvykęs į Korėją vietoje 
su fronto būkle susipažinti ir po to korespon
dentams pareiškė, kad „niekad nebuvęs tiek 
tikras dėl galutino laimėjimo kaip dabar”. Tuo 
tarpu frontas juda, šiauriečiai stumiasi pirmyn, 
mažindami pietinės Korėjos plotą. Fronte ko
voja amerikiečių ir pietų Korėjos kariuomenė, 
bet apie pastarąją labai mažai žinių.

Iš karo korespondentų pranešimų aiškėja, 
kad kovos yra atkaklios ir sunkios. Šiauriečiai 
turi dideles jėgas ir užtektinai visokių ginklų. 
Be to jie kovai naudoja ne tik ginklus, bet pro
pagandą ir partizanus. Šios priežastys ameri
kiečiams fronto gynybą labai sunkina. Tuo 
tarpu iš JTO kariuomenės pusės atatinkamo 
ataveiksnio į šiauriečių propagandą ir partiza
nines priemones dar neparodyta. Pasirodo, pie
tų Korėjos gyventojus labai veikia šiauriečių 
propaganda, teigianti, kad greit į Korėją at
vyksianti japonų kariuomenė, kuri iš naujo 
Korėją okupuosianti. Šito dalyko pietiečiai 
baisiai bijo, ir duodasi suklaidinami.

Iš paskelbtų duomenų aiškėja, kad šiauriečiai 
turėjo labai didelių nuostolių, nekalbant apie 
žuvusius kare žmones, vien tik tankų yra su
naikinta per 200 ir apie 90 lėktuvų. Tačiau 
nuostoliai, kiek jie bebūtų dideli, kuomet nėra 
pačių šiauriečių natūralios galimybės, bet iš 
šalies teikiami, žinoma, kovos eigos negali veikti.

Šiuo laiku šiauriečių neužimtos Korėjos tėra 
likęs nedidelis gabalėlis priešais svarbiausiąją 
tiekimo bazę — Pusano uostą. Trečiadienį 
fronto linija buvo priėjusi šias vietoves (žiūr. 
žemėlapį „B.L.” 27 num. 5 pusi.): į kairę nuo 
Masan link Chonju. į dešinę nuo Taejon, tarp 
Chungsu ir Sangju toliau ėjo ki k palinkusiu 
žemyn lanku link pajūrio. Pietuose frontas 
buvo priartėjęs prie Pusano apie 45 klm.

Fronte būklė labai rimta. D džiausią viltis 
būklei pagerinti, tai kątik atvykę nauji ir žymūs 
Amerikos kariuomenės sustiprinimai. Juos su
daro jūrų pėstinin tarp jų dar nemažai 
antrajam kare dalyvavusių kariu. Nauji ka
riuomenės sustiprinimai, kuriuos yra pažadė
jusios įvairios valstybės atsiųsti, matyt, ne taip 
greit atvyks, dėl to didžiausius smūgius dabar | 
Korėjos fronte tenka amerikiečių kariams at- į 
laikyti. (Tęsinys 6 puslapy) j

Prašome nepamiršti keičiant adresą pridėti I 
1 šilingą adreso pakeitimo išlaidoms dengti.

Didieji lėktuvai pakilti ir nusileisti vietoj ratų 
turi vikšrus. Sunkieji bombonešiai, kuriems 
tenka naudotis ir laikinais aerodromais, be tam 
tikrų pakilti bei nusileisti takų, vikšrai yra pa
togesni, kaip ratai. Lėktuvui pakilus, vikšiai 
kaip ir ratai. į lėktuvą įtraukiami.

VOKIETIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENES TARYBA
Pereitą savaitę Schweinfurte buvo susirinkusi 

naujai išrinktoji Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Taryba. Tarybon yra išrinkti: Dr. Dumb- 
rys, J. Caplinskas, A. Lymantas, J. Glemža, 
J. Apyrulis, J. Strolia, V. Endriukaitis, Dr. 
J. Pikūnas, St. Vykintas. V. Skrinskas. kun- 
A. Trakys ir J. Pavilionis. Taryba išrinko pro. 
zidiumą, komisijas ir apsvarstė aktualiuosius 
Vokietijos lietuviams klausimus.

BERLYNAS SVARBESNE
KOVOS VIETA

Dėl padidėjusio ryt. Vokietijoje komunistų 
vadų kurstymo vak. Vokietijos vokiečių prieš 
sąjugininkus, Amerikos sektoriaus Berlyne ko
mendantas gen. Taylor’as įspėjo Sovietus ir 
pareiškė, kad Amerika parodžiusi pasiryžimą 
kovoti dėl Korėjos, dešimt kartų yra labiau 
pasiryžusi kovoti dėl nepalyginamai svarbesnio 
Berlyno. Pastarąjį laikome, — pabrėžė gene
rolas, — centrine vakarų pasaulio su komunizmu 
kovos vieta.

NKVD VALO VENGRU 
KARIUOMENĘ

Vengrijos kariuomenėje generalinis valymas. 
Šiai operacijai vadovauja iš Rusijos atvykę 
enkavedistai. Suimta apie 700 karininkų, jų 
tarpe ir vyriausiojo štabo viršininkas. Keliolika 
karininkų laike ..operacijos" likviduota. Valy
mas daromas ryšium su susektu karininkų 
sąmokslu, kuris turėjęs tikslą pavesti vengtų 
kariuomenę Titui. Dėl valymo atšaukti ir 
numatytieji kariuomenės manevrai.

SUDRAUDĖ VOKIEČIU
5 KOLONOS VEIKLĄ

Neseniai Berlyne įvykęs rytinės Vokietijos 
komunistų vadinamas socialistinės vienybės par
tijos kongresas, paragino sabotuoti vakari: 
sąjungininkus Vokietijoje. Vakarinėse zonose 
komunistai buvo jau iškabinę vakariečius įžei
džiančio turinio plakatus. Tačiau vakarų są
jungininkų įstaigos įsakė tuos plakatus nuimti 
ir įspėjo komunistus, kad jie už pasipriešinimo 
veiklą bei sabotažo veiksmus bus smarkiai 
baudžiami.

GALIMYBES IŠVYKTI
I KANADAC

Liepos 1 d. pradėjo veikti į Kanadą įvažiavimą 
palengviną nuostatai. Pagal juos į Kanadą gali 
įvažiuoti kiekvienas sveikas, gero elgesio asmuo, 
tinkamas numatomo darbo sąlygoms. Prašymą 
dėl įvažiavimo leidimo turi įteikti kvieėiantysis 
Kanadoje. Nebūtina, kad kvieėiantysis būtų 
giminė. Jis turi garantuoti kviečiamajam darbą 
(vistiek kokį), arba išlaikymą. Išimtis daroma 
namų ruošos ir ligoninių darbininkams, kuriems 
darbą gali parūpinti Kanados įstaigos Anglijoje.

Amerikos Senato komisija siūlo įstatyme 
pakeitimą, kuris numato mirties bausmę ii 
šnipinėjimą._________________
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/ TURIM vargstantiems tautiečiams padėti nepamirškime šeimų
Z.P. Silsdenaičio straipsnis „Džiovininkai šau

kiasi pagalbos”, „B.L.” Nr. 30 turi sukelti 
susirūpinimą kiekvienam lietuviui ne tik D. 
Britanijoje, bet ir kituose kraštuose, kur tik jų 
yra. Reikalas skubus. Reikalinga tuojau rasti 
būdą mūsų tautiečius ligonius bei senelius šelpti 
vaistais, maistu ir kitais daiktais. Vieną tokių 
būdų norėčiau pasiūlyti.

Kiekvienas DBLS skyrius turėtų įtaisyti vieną 
ar kelias (pagal reikalą) aukų dėžutes su užrašu: 
„Aukos ligoniams ir seneliams šelpti Vokieti
joje”. Skyriaus valdybos kasininkas arba tam 
reikalui skirtas asmuo turėtų rūpintis, kad mi
nėta dėžutė neaplenktų nė vieno didesnio mūsų 
tautiečių susibūrimo, k.a.: pamaldų, įvairių 
minėjimų, pasilinksminimų ir 1.1. Nesinori ti
kėti, kad mūsų tautietis lankydamasis šiuose 
susirinkimuose, neatrastų nuliekamo peno pa
aukoti šiam kilniam tikslui. Užrašas ant dė
žučių visuomet primintų mūsų pareigas nelai
mingiems ir seneliams, kurie ne dėl jų kaltės 
turi sunkų vargelį vargti, kęsti badą ir laukti 
kaip vargšelis gabalėlio duonos iš svetimos 
rankos.

Lietuvių klubuose ir kitose vietose, kur lie
tuviai dažnau renkasi, minėtos dėžutės turėtų

MINTYS APIE LAISVĄJĄ LIETUVĄ
PRAEITIS

I. VERTYBIŲ PERVERTINIMAS
Istorija pakilimu ir kritimu, plačia srove ar 

išsklaidytais upeliais jungia atskiras kartas. 
Liūdna ir net skaudu, kai ne visos kartos sumoja 
atlikti joms skirtus uždavinius. Dažnai jos 
pasineria kažkuriame įsibėgime, kasdienybėje ar 
fomaliniame praeities garbinime. Tuo akimirks
niu rūpinamasi ne esme — tautos gelmių suvoki
mu, milžiniška atsakomybe praeities ir ateities 
kartoms, ieškojimu naujų polėkių, bet smilka
lais, kurie maloniai nuteiktų. Tuomet tauta 
virsta pajūryje žaidžiančiu vaiku, kuris žarsto 
praeities akmenukus, smėlį, pamiršęs savo užda
vinius, pareigas tai numylėtai praeičiai, dabar
čiai, o ypač ateičiai.

Dar lengviau paklysti, kai istorija netiksliai 
apibendrinama ateities perspektyvoje. Garbin
gos atminties filosofas prof. St. Šalkauskis perša 
lietuvių tautai sintezį rusų ir vokiečių teigiamy
bių. Rusiškasis anarchizmas — vokiečių orga
nizuotumas, pirmųjų totalinis autokratiškumas, 
vedąs į žmogaus niveliaciją, dar toliau — asme
nybės užmušimą, antrųjų liuteriškas, faustiškas 
miesčionijos kelias į „Volksgemeinschaft’ą”. 
Abi tautos ieško mitų: pasaulio išganymo — 
totalinio žmonijos pavergimo ar vėl kitų tautų 
pajungimo vokiškam ar rusiškam vežime, kuris 
gali būti vadinamas vokiečių įsigalėjimu ar slavų 
įvairiaspalviu siautėjimu. Tuo sintezių nusmel
kiamas lietuvių tautos savistovumas, jos sąmo
ningumas ieškoti savaimingų kelių, brandinti 
praeityje įdiegtą sėklą ir moti ateitin sintetiniu 
žvilgsniu.

Kiekviena tauta turi savo mitus. Jie yra 
kūrybos kelio taurus papuošalas. Bet tie mitai 
yra kažkas bergždžia, kai tauta jais gyvena be 
polėkių ir perspektyvos. Ateities polėkių ap- 
sprendimas nūnai, kai pasaulis gyvena sutemas, 
neregėtą krizę — nelengvas uždavinys. Trem

būti nuolat, kad atėjęs tautietis kiekviena proga 
galėtų atiduoti savo auką.

Periodiškai, ar pagal reikalą dėžutės turėtų 
būti atidaromos, pinigai įrašomi kasos knygon 
ir persiunčiami DBLS centran, nurodant kokiam 
tikslui pinigai surinkti. Centras periodiškai ar 
pagal reikalą siųstų ligoniams ir seneliams vais
tus, maistą arba pinigus.

Centras aukas paskirstytų atsižvelgdamas į gau
tas iš Vokietijos žinias, kur ir ko daugiau trūksta.

Kaipo pateisinamą dokumentą, centras tam 
tikrais laikotarpiais turėtų spaudoje skelbti kiek 

*tr iš kur aukų gauta ir kam ir kiek ko pasiųsta. 
Tai būtų paprasčiausias atsiskaitymo būdas. 
Kiekvienas, kuris skaito laikraštį, sužinotų ko
kiam tikslui jo auka sunaudota.

Mūsų vadovaują organai turėtų skubiai orga
nizuoti šiam tikslui aukų rinkimą visuose kraš
tuose, kur mūsų tautiečiai gyvena. Kiekvienas 
tautietis tikrai duos nors mažiausią auką. Pa
galba plauks nenutrūkstama grandine ir mūsų 
nelaimingi tautiečiai Vokietijoje pasijus nesą 
apleisti. Jų vargai atrodys jiems lengviau pa
keliami.

Visi kaip vienas skubėkime pagelbėti mūsų 
nelaimingiems tautiečiams Vokietijoje. B. Kovaitis

tyje — atokiai pulsuojančio organizmo — savos 
tautos esant, galima kalbėti tik pagrindiniais 
bruožais. Daugelis tikrovės duomenų mums 
nežinomi. Ir juos turint ne viską galima apspręs
ti, nes jie pasens iki mes įkelsime koją į savo 
žemę.

Daugeliui svetur esančių rodosi, kad viskas 
yra nepaprastai aišku. „Tereikia grįžti, o ten 
vėl galėsime atkurti, ką palikome mieloje tėvy
nėje”. Jie, matyt, sąmoningai ar nesąmoningai 
nori pamiršti tragiškąją buitį Lietuvoje ir pasau
lyje. Tas perversmų vyksmas technikos amžiu
je paliečia visas tautas. Jei kas turi užuogaidas 
vadovauti ir negali suprasti nūdienės buities, 
vargu ar galės imtis vadovauti, nes aklas aklą 
netoli nuves. Gaila, tačiau tokių žymių apstu 
bent tremties pakopose.

Antrasis pasaulinis karas pasaulyje paliko 
didžiulę suirute. XX amžius, kurį galima pava
dinti kataklizmų šimtmečiu, tokios visuotinės 
suirutės dar neturėjo. Organizaciniai visuome
ninėje srityje pagrindinės doktrinos: liberalizmas, 
kapitalizmas ir socializmas išgyvena krizę. Nei 
viena visuomeninės santvarkos doktrina nepa
jėgia išspręsti visuomeninių klausimų. Nūdien 
jau esama kai kurių polinkių į socialinę demo
kratiją, bet jie yra bandymų laipsnyje.

Senoko pasaulio organizacinės formos pamažu 
trupa. Sumasintas žmogus, bandęs įsėsti Dievo 
sostan — nužmogintas. Tas nužmoginimo vyks
mas ypač aštrus valstybinio kapitalizmo sant
varkoje, kuri užgniaužė lietuvių tautos mažiausį 
pyptelėjimą. Savo ruožtu nužmoginimas vyksta 
kapitalistiniuose kraštuose. Vakarinėje Euro
poje atsargiai ieškoma reformų, naujesni kon
tinentai gyvena „prosperity” viltimi, panašiai, 
kaip Europa XIX a. Sukuriama gausybė teorijų: 
pradedant socialinėmis, baigiant istorijos rašymo 
reformomis. Gediminas Galva

(Bus daugiau)

Nors ir gerai žinoma šeimų globos būklė 
(žiūr. DBLS-gos Centro V-bos Pirm, pareiški
mą), bet iki šių metų S-gos atstovų suvažiavimo 
netenka laukti jokių konkrečių žygių šioje sri
tyje, tačiau pora žodžių norėtųsi pabrėžti dėl 
to reikalo.

Sutinku, kad savi namai, knygos, laikraščiai 
ir kiti visuomeninio gyvenimo dalykai mums 
reikalingi, bet, mieli tautiečiai, nepamirškime, 
jog viso to pagrinde stovi žmogus, kuriam dir
bama ir kuriama ir kuris pats kuria. Bijau, 
kad iki šiol neatkreipėme reikiamo dėmesio į 
vargo prispaustas šeimas.

Plačiau paminėti jų vargus neįmanoma, todėl 
pasitenkinsiu vienu pavyzdžiu.

Tikiu, kad D. Britanijos lietuvių bendruome
nei yra žinoma Manchesterio „Kovo” krepš. 
k-da, žinoma jos pasiekimai garsinant lietuvių 
vardą ir dedamos viltys iš „Kovo” susilaukti 
dar daugiau, bet nažinau, ar daug kam žinoma 
k-dos žaidėjų asmeninė būklė, o ypač vieno jos 
dalyvio p. P.

Chastertone (netoli Oldhamo) Busk St. 32, 
yra vos vos besilaikąs namiūkštis. Pravėrus 
išgverusias ir vėją praleidžiančias duris, akys 
susiduria su nejaukiu vaizdu: mažytis, aprūkęs 
kambarėlis. Prie lango vos bepastovįs stalas, 
3 aplūžusios kėdės, prie sienos sena spinta. Jei 
pridėsi ir taip jau mažą kambario plotą suma
žinantį, prie kitos sienos nenaudojamą pianiną, 
tai ir bus visi kambario baldai.

Prie daugiau kaip 1000 metų turinčio ir nuolat 
rūkstančio židinio, vežimėlyje guli p. P. 3 mė
nesių amžiaus dukrelė, o ant cementinių grindų 
žaidžia pusantrų metų sūnelis.

Palauk, nesakyk, kad čia nieko baisaus: tuo 
pačiu kambariu naudojasi buto šeimininkė ir jos 
9 metų sūnus, kuris susivedęs draugus kelia 
triukšmą. Taigi, 3 suaugę ir 3 vaikai naudojasi 
tuo mažyčiu kambarėliu. Aišku, abi šeimos 
turi miegamuosius. Ir už šitokias patalpas p.P. 
moka 1 svarą nuomos kas savaitę iš savo 5 su 
puse svarų savaitinio uždarbio. Gauti kitą butą 
— neįmanoma jau vien dėl to, kad yra 2 vaikai.

Manau, jog to užtenka susidaryti vaizdui, 
kokiose sąlygose gyvenama, ir kokiose sąlygose
turės augti ir bręsti jo vaikai—mūsų prieauglis ir 
ateitis. Stebuklas būtų, jei tokiose nehigieniškose ' Mano manymu, šeimų globos klausimo 
sąlygose vaikai užaugtų sveiki ir būtų stiprūs, galima spręsti atskirai, bet reikia jį įjungti į

P.P. šeima ne viena panašioje būklėje. ą'o-^>dcr’dr‘l socialinės globos reikalą ir spręsti visų 
kioms šeimoms reikia padėti. Gelbėdami ir .° ne atskirų bendiuomenių mastu. Skyrių ar 
padėdami šeimai — padėsime visai visuomenei.^ apygardų savišalpos kasos yra galimos tik ten,

Kas darytina? Laikinės priemonės, pav.Ąkur yra daugiau žmonių, gi mažesni skyriai ir 
parėmimas pinigais ir t.p. nors ir pagelbės, bet jpavieniai gyveną asmenys lieka be globos. Rei- 
klausimo neišspręs. Siūlyčiau pasinaudoti ukrai-j)kia tikėtis, kad ateinantis suvažiavimas pritars 
niečių pavyzdžiu. Bendruomenės mastu, ar«.bendros Sąjungos savišalpos kasos steigimui, 
atskilomis kolonijomis pirkti namus, kuriuoseU^i tol centro valdyba neturi teisės keisti anksčiau 
galėtų tilpti 2 ar net 3 šeimos. Tokiu atveju*PadarVta suvažiavimo neigiamą pasisakymą tuo 
būtų nauda abiem pusėm: šeimos gyventų ]ie-^reikalu.
tuviškoje aplinkoje, patogesnėse sąlygose, o^j Patalpų klausimą geriausiai išspręsime per 
bendruomenės ar kolonijos nariai, prisidėję prie J Lietuvių Namų B-vę. Tačiau pirmiausiai turime 
namų pirkimo nenustotų pinigų, nes tuose na-^turėti pamatą, centrą, iš kurio galėtume plėsti 
muose gyvenančios šeimos nuomos pavidalu,^tolimesnį veikimą.
laikui bėgant, grąžintų įmokėtus

Kolonijai turinčiai 200 lietuvių, 
tokius namus nupirkti. Galima 
pirkti sudėjus atatinkamą sumą 
kitokiu būdu. Tuo atveju reiktų 
tikrą kooperatyvą.

Plačiau nenagrinėsiu šito klausimo, bet pra
šysiu būsimo S-gos atstovų suvažiavimo narius 
atkreipti dėmesį į šios problemos išsprendimą. 
Tikiu, kad iki to laiko daugiau tautiečių pasi
sakys šiuo klausimu. V. Steponavičius

Pastaba: Šeimų globos reikalams geriausiai 
pasitarnausime praktišku darbu. Tokio darbo 
pavyzdžių turime. Yra skyrių, kurie paramos 
reikalingus narius nuolat šelpia, ir man keista, 
kad gausi Manchesterio kolonija negali savo 
vargingai gyvenančiais sportininkais pasirūpinti. 
Ne mažai vakarų ir aš paaukoju, skirstydamas 
iš BALFo gaunamą šalpą. Paskutinių aštuonių 
mėnesių būvyje apie 1000 asmenų tuo būdu 
buvo sušelpta.

Žinau, kad tokia parama yra tik lašas jūroje, 
ir tas klausimo neišsprendžia, ypač kada reikalas 
eina apie patalpas. Tačiau buvo daroma, kas 
esamose sąlygose galima padaryti. Reikalas 
tačiau palieka ieškoti pastovesnio ir efektinges
nio būdo šalpos klausimui išspręsti. Bijau, 
kad p. Steponavičiaus siūlymas pirkti namus 
bendruomenės mastu praktiškai bus vargiai 
įvykdomas. Sentimentalumą palikę šaly, ver
tinkime reikalą realiai. Ar daug asmenų atsi
ras, kurie sutiks rizikuoti po 5, 10 ar daugiau 
svarų namų pirkimui, kuriuose kiti gyventų, 
ir iš kurių jie gali tikėtis kelių metų būvyje atgauti 
savo pinigus. Jeigu keli susidėję asmenys nusi
perka namus, tai jie ten ir gyventi nori. Iš
nuomoja tik atliekamus kambarius. Taip dau
gelyje vietų daroma. Trūkumas yra tas, kad 
namų savininkai nuomininkais ima tuos, kurie 
gali daugiau nuomos mokėti, o ne tuos, kurie 
yra labiausiai patalpų reikalingi. To trūkumo 
ir p. Steponavičiaus pasiūlymas nepašalintų.

Ukrainiečiai, kiek man žinoma, irgi šitaip 
nedaro. Namus perka jų bendrovė (panaši 
į mūsų Lietuvių Namų B-vę). Ji yra jau nupir
kusi namus Londone, Bradforde ir Manches- 
tery, o taip pat ūkį netoli Londono ir prieglau
dos namus invalidams ir k. Ukrainiečiai tai gali 
pradaryti, nes jų yra šiame krašte apie 35.000. 
Mūsų gi tik 3000 organizuotų asmenų, ir iki 
šiol nepajėgėme surinkti pakankamai pinigų net 
vieniems namams.

ne-

Todėl pirmas uždavinys yra 
pinigus. ^įsigyti namus Londone. Turint tokį pagrindą, 
nebūtų sunkiĄ bendrovė galėtų tęsti darbą, pirkdama namus 
būtų namus .kitose vietovėse, ar gal ir ūkį, prieglaudos na- 
pinigų arbavjnus ir p. Tai nėra negalimas dalykas, tačiau 
sudaryti lamstam pasiekti reikalinga daugiau entuziasmo ir 

^daugiau visų lietuvių paramos. M. Bajorinas
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KAUNO RADIOFONE

Kai valstiečių ir darbininkų susiartinimo 
šventės dalyviai skubėjo skirstytis į namus ir 
Kaunas ūžė lyg bičių avilys; kai liejosi gėrimai 
ir valstiečių sielvarto daina, kai Kauno gat
vėmis lingavo leisgyvės darbininkijos „kolo
nos” —

Prie Lietuvos Vakarų sienų sutraukiamos 
sustiprintos rusų sargybos, -—

Lietuvos — Vokietijos siena aklinai uždaro
ma, —

Lietuva nuo Vakarų pasaulio atitveriama 
šunų, enkavedistų ir ginklų siena.

Naktį į visus Lietuvos kampelius pajuda 
slaptosios policijos junginiai, prasideda (pagal 
A. Sniečkaus patvirtintą planą) — „Priešval
stybinių partijų ir kitokio vadovaujančio sąsta
to” areštai ir... likvidacija.

Laike vienos nakties (iš liepos II į 12 d.), 
visoje Lietuvoje suimama per 2.000 visuomenės 
veikėjų: karių, ūkininkų, amatininkų, laisv. 
profesijų piliečių, tarnautojų, buv. ministerių, 
redaktorių — žurnalistų.

L. Seimo rinkimų išvakarėse sutirštėja L. 
Vyriausybės „veiklos” kronika:

L. Kariuomenės vadas gen. Vitkauskas atlei
džiamas iš kariuomenės vado pareigų ir palie
kamas „L. Vyriausybės Krašto Apsaugos mi- 
nisteriu”.

Į L. Kariuomenę priimamas iš Maskvos 
atvykęs surusėjęs lietuvis, Raudonosios armijos 
gen. majoras F. Baltušis — Žemaitis ir skiriamas 
L. Kariuomenės vadu.

Liepos 13 d.: —
Skelbiamas Karių Amnestijos įstatymas, at

leidęs karius nuo teismų bausmės.
L. Vyriausybė pasirašo Nepaprastojo meto 

įstatymą, kuris įgalino okupantus griežčiau 
vykdyti Lietuvos sovietizaciją, laisvai siautėti 
krašto ūkyje, disponuoti gyvąją krašto jėgą, 
varžyti piliečių laisvę.

Drg. F. Baltušis-Žemaitis, įvilktas Lietuvos 
kariuomenės brigados generolo uniformom prii
ma vyresniuosius L. Kariuomenės vadus, bet 
gerai nemokėdamas lietuviškai, kalbos tekstą 
perduoda skaityti gen. Pundzevičiui.

Priimamas Valstybės Kontrolės įstatymo pa
keitimas, praplėtęs V. Kontrolės organų teises, 
— kontrolę atvedęs net iki privačių įmonių 
ir įstaigų priežiūros.

L. Vyriausybės skubiai „iškepti” įstatymai, 
pakeitimai, nauji paskyrimai ir priėmimai, lik
vidacijos — plačiai atvėrė duris Lietuvos Nepri
klausomybei užgniaužti, greičiau jos galui priar
tinti.

Ilgiau nesustojant ties smulkiąją dienos kro
nika, noriu atžymėti didžiuosius liepos 13. d 
„šauklius”, kurie galingais balsais ir skambiais 
titulais šturmavo krašto gyventojus, kalte kalė — 
vieningai eiti prie rinkiminių urnų, rinkti ,go
riausiuosius” liaudies sūnus, linksmai švęsti 
„laisvės” šventę, drąsiai rodyti politinį subren
dimą.

Liepos 13 d. 12 vai. į radijo klausytojus pra
bilo Žemės Ūkio ministeris M. Mickis, (ūki
ninkų pramintas — „Mickis melagėlis”):

„...Visi krašto piliečiai nujaučia ir supranta, 
kad vyksta kažinkas nepaprasto. Kad visas 
mūsų kraštas, per paskutines kelias dienas, 
taip įsisiūbavo, jog dalis piliečių net pamiršo 
kasdieninį savo darbą, o kiti lygsvaros neteko. 
Vieni tuos įvykius sutinka su džiaugsmu ir 
viltimi; o kiti su baime ir susirūpinimu dairosi 
ir nesugeba suvokti įvykių eigos.

„...Dabar vyksta tas, kas neišvengiamai turi 
įvykti. Tik visas įvykių nepaprastumas yra 
tame, kad visa darosi daugumai iš mūsų neį
prastu tempu.

„...Mūsų gyvenimo istorija pasisuko visai 
kita kryptimi. Mūsų didžiojo kaimyno — 
Sovietų S-gos ir galingosios Raudon, armijos 
dėka, mes tapom laisvi, laisvi nuo išnaudotojų, 
nuo skriaudikų".

„...Mes, Sovietų S-gos taikos politikos dėka, 
esame apsaugoti nuo visų tų karo baisybių ir 
galime ramiai gyventi ir dirbti savo darbą. Rau
donoji armija atėjo ne pavergti mūsų, bet ap
saugoti nuo priešų. Ji atnešė mums taiką ir 
ramybę... Niekas nesiruošia versti ūkininko 
dėtis į kolchozus. Kas sako, kad L. Vyriausybė 
imsis priemonių visus ūkininkus suvaryti prie 
vieno katilo, tas yra neišmanėlis arba piktos 
valios žmogus, provokatorius”.

M. Mickis ilgai aiškino L. Seimo reikšmę, 
keikė praeitį, liepė jungtis prie vyriausybės 
„dirbamo” darbo, klausyti jos balso ir vienin
gai dalyvauti rinkimuose. Kalbų užbaigė šauk
damas: „Kas nebalsuoja, tas save išbraukia iš 
liaudies sūnų skaičiaus.”

16 vai. liaudžiai taria žodį kandidatė į L. 
Seimą G. Paleckienė.

Pasisveikinusi su radijo klausytojais, Paleckie
nė ėmė dėkoti Šiaulių apygardos darbo žmo
nėms už „suteiktą malonę” — nutarimą būti 
L. Seimo kandidate, pasidžiaugė, kad kartą ir 
moterims sušvitusi laimė patekti tautos atsto
vybėm Toliau Paleckienė kalbėjo:

„Moterys dabar yra atgavusios teisę balsuoti 
ir dalyvauti krašto politiniame gyvenime. Jos 
turi sekti aktingas kovotojas moteris, kurios 
dabar išeina į mūsų gyvenimo vadovaujančias 
vietas.

„Ta proga noriu pasakyti keletą žodžių dėl 
šlykščių gandų, kurie yra provokatorių ir liaudies 
priešų skleidžiami ir kurie randa dirvą nesusi

pratusių moterų tarpe. Vos tik įžygiavo Raudo
noji armija, tuoj paleistos kalbos, kad Sovietų 
S-goje vaikai atskiriami nuo tėvų, kad ten šei
mos gyvenimas esąs pakrikęs, kad ten nieko 
kito nesą, kaip tik paleistuvybė...”

Toliau drg. Paleckienė ėmė girti raudonar
miečių mandagumą, meilę šeimai, puikų Sovietų 
S-gos susitvarkymą, meilę prieaugliui ir kovą 
su venerinėmis ligomis. Savo kalbą užbaigė, 
kviesdama Lietuvos moteris pasekti Sovietų 
S-gos pavyzdžiu.

16.10 vai. į šiltą Paleckienės kėdę sėdo Švie
timo ministeris, kandidatas į L. Seimą, A. Venc
lova.

Venclovos kalba buvo ilgas, krupščiai paruoš
tas Švietimo m-jos raportas, teisingiau, fantas
tiški projektai, kurių įgyvendinimui reikėtų 
viso šimto metų.

Iš konkrečių Švietimo m-jos dienos darbų, 
Venclova aptarė juos šiais žodžiais:

„Konstitucija laiduoja visiems Valst. pilie
čiams sąžinės laisvę. Su sąžinės laisve yra 
susijęs tikybos mokymo reikalas. Ligi šiol 
mokykloje aiškiai buvo laužomas sąžinės laisvės 
nuostatas. Sąžinės laisvei laiduoti, vyriausybė 
atpalaiduos vaikus nuo reikalo mokytis tikybos, 
kuriai nepriklauso ir nenori priklausyti nei jie 
nei jų tėvai.

„Visų laipsnių mokslas turi būti lygiai prieina
mas visiems piliečiams. Vyriausybė rūpinsis, 
kad mokestis už mokslą nebūtų kliūtis aukšt. 
mokslui pasiekti.

„Netrukus bus pertvarkyta lietuvių kalbos 
rašyba, didžiausio palengvinimo prasme.

„Visose švietimo ir kultūrinio gyvenimo sri
tyse bus stengiamasi pasinaudoti tuo patyrimu 
ir tais laimėjimais, kurie yra pasiekti SSSR 
kultūros ir švietimo darbe.

„Darbininkai, darbo valstiečiai, darbo inte
ligentai, liaudies švietėjai. Jūs norite, kad ilgai 
slopintos svajonės — pakelti krašto kultūrinį
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
POGRINDŽIO VEIKLA LIETUVOJE

„New York Post” savo liepos 9 d. laidoje, 
tarp kitko, rašo: „Korėja nėra vienintelis pasauly 
kraštas, kur ginkluota jėga pasipriešinta komu
nistų užmačioms. Korėja yra tik laimingesnė 
už kitus rusų užimtus kraštus, nes jai prieš ko
munistus kovoti padeda galingos pasaulio vals
tybės.

O tuo tarpu už geležinės uždangos vyksta 
dieną naktį okupuotų kraštų pasyvus ar gin
kluotas pasipriešinimas prieš rusų pavergėjus. 
Rusija visą laiką veda rimtą kovą su okupuotų 
kraštų partizanais. Tik dėl griežtos cenzūros 
žinios per geležinę uždangą ne visada mus pasie
kia. Ypatingai stiprus partizanų judėjimas yra 
Lietuvoje. Pagal paskutiniąsias žinias partizanų 
veikimas Lietuvoje taip sustiprėjo, jog rusai buvo 
priversti į partizanų veikimo sritį pasiųsti visą 
diviziją ir stiprų aviacijos dalinį.

Lietuvos partizanai yra vadinami 
žmonėmis”, nes jie gyvena miškuose 
puola ir terorizuoja rusus okupantus, 
skaitoma apie 10.000. Jie yra gerai 
automatais ir lengvaisiais lauko pabūklais. 
Neseniai partizanai buvo užėmę keletą kaimų 
ir kurį laiką juose išsilaikė. Kai kuriose Lietu
vos vietovėse bolševikai įsakė iškirsti miškus, 
kad galėtų lengviau gintis nuo partizanų.

Lietuvos partizanai palaiko ryšį su kitų kraštų 
kovojotais ir apsirūpina ginklais. Šiuo metu 
Amerikos radijas „Voice of America” skiria 
specialus pranešimus Lietuvai, norėdamas pa
dėti tiems laisvės kovotojams.

Foy D. Kohler, žymus „Voice of America” 
pareigūnas Washingtone pareiškė, kad šiuo 
metu Lietuva yra vienintelis iš visų Rusijos pa
vergtų kraštų, kur taip gerai ir stipriai veikia 
požeminis laisves judėjimas”.

VERBLOVSKIO FABRIKAS
— BELAISVIŲ STOVYKLA
vokietis, kuris ilgesnį laiką kaip karo 
gyveno ir dirbo Klaipėdos mieste, 
sugrįžęs pasakojo, kad žinomas di-

„miškų 
ir iš čia 
Jų pri- 

ginkluoti

kuriame gyvenę daugelis

VERGIJOS ŽIDINIŲ 
vis daugiau ir daugiau

Vienas 
belaisvis 
neseniai 
džiuli. Verblovskio tabako fabrikas esąs pavers
tas belaisvių stovykla, 
voki ;čių.

NORI DIDESNIŲ
Sovietinėje spaudoje 

pasirodo straipsnių, raginančių kurti daug di
desnius kolektyvinius ūkius, negu iki šiol. Esą, 
prieita išvada, kad maži kolektyviniai ūkiai 
nuostolingi.

„Pagėgių Balso” redaktorium yra drg. Joffė. 
„Tiesa” jį peikia už tai, kad jis neskaitąs „Prav- 
dos” ir kt. bolševikinių laikraščių.

Anykščiuose leidžiamas „Kolektyvinis Darbas”, 
skiriamas vietos kolhozininkams. Laikraštį re
daguoja J. Karosas.

AR JUMS YRA GALLMAS 
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto garantijas, 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, 
javę Amerikos ir 

Jonas 
108, St.

Toronto 5,

Jas 
studi- 

Europos universitetuose. 
Juškaitis, 
George Street,

Ontario, Canada.

A‘SKAUTU STOVYKLOJE
IŠ slegiančios aplinkos, vadų šaukiami, į ant laukų, kalbėjo ir rodė, kad širdim už širdis

DARLEY MOOR prie Ashbourne, iš visos 
D. Britanijos sugužėjo 31 skautas, skautė sa
vaitei (VII.8 15) stovyklauti. Bemat, nereikš
mingas, apleistas užkampis virto gojum. Atsi
rado žalia, švari aikštė, aplink ją žalia tvorelė. 
Į aikštę vedė reikšmingi su šūkiu „Budėk” 
vartai. Ties jais, tik aikštėn įėjus, vainikuose 
ir gėlėse kryžius ir plevėsuojanti trispalvė. Už 
ių, aikštės viduj, žemėn įleistas puošnus stalas. 
Kairėj — mergaičių tvirtovė; kiek tolėliau — 
virtuvė. Dešinėj — vadų ir vyrų palapinės. 
Už jų visų — laužavietė. Aplink nuo lietaus 
ir vėjų dengiu trašką broliai medžiai. Jau 
trečią stovyklavimo dieną ashboumiečiai kal
bėjo, kad „Darley Moor yra didelė daugybė 
lietuvių skautų” Gal skambios prie laužo dai
nos, ar apleistos dykynės staigus pavertimas 
gojum, vertė juos taip išsireikšti?!

Pradžia visur sunki. Psktn. K. Vaitkevičiui 
— stovyklos organizatoriui, vadovui ir viršinin
kui reikėjo milžiniškų pastangų, kad gautų 
bent tokią užmirštą ir užverstą dykynę.

Nors lijo, tačiau viskas kitaip stojos, kai 
VII. 13 stovyklon atsilankė Internacijonalinio 
Skautų Biuro atstovas skautininkas Mr. J. M. 
Andrew, lydimas 
Mr. Huchinson’o. 
stovykla, dykynė, 
žadinanti virtuvė, 
palapinėse ir prie
bemat, pavergė svečius; jie greit įsijungė į eiles 
ir rodė savų numerių.

Po 5 buvimo valandų tamsai skleidžiantis

Derby district’o Tuntininko 
Prikelta gyvenimui puošni 

tvarkingos palapinės, apetitą 
lietuviškos skautų išdaigos 
laužo, nuoširdumas, dainos,

Building, 
Timber Technology, 

Mining, Draughts
and explains

“ENGINEERING 
OPPORTUNITIES“

FREE 176-PAGE BOOK.
This interesting guide to 
successful careers in engineer
ing describes the widest range 
of Home-Study courses in all 
branches of Mechanical, 
Electrical, Civil, Aeronautical, 
Automobile, Radio and Tele
vision Engineering, 
Plastics, 
Forestry,
manship etc., 
the easiest and quickest way 
to become technically qualified 

in your spare time. The courses are con
ducted only in English, but Special Easy 
English courses are available to those 
who already have some knowledge of the 
language.
WRITE FOR YOUR COPY TO-DAY 
„Engineering opportunities” will be sent 
to you FREE and without obligation if 
you write to us at once mentioning the 
subject or examination that interest you. 
(Letters in Lithuanian cannot be answered).

BRITISH INSTITUTE OF 
ENGINEERING TECHNOLOGY 

33, Shakespeare House, 
17/19, Stratford Place, 5S. | 

London, W.l.

dėkoja, kad lietuviais skautais patenkinti, kad 
sekančiais metais tautinei lietuvių skautų sto
vyklai teiks visokeriopą paramą, kad viskuo 
pagelbės, net pinigais lietuvių skautų skilčiai, 
vykstančiai sekančiais metais Austrijon į tarp
tautinę skautų JAMBOREE. Prašė fotografijų 
sakė parašys, „kad visas pasaulis žinotų” apie 
stovyklavusius lietuvius skautus.

Stovykloj, ištisą dieną, nuo ryto mankštos, 
pamaldų iki prie laužo maldos, rankų paspaudi
mo, siautė, plušėjo nauji broliai žvėrys ir sesės 
paukštės. Dvi sesių skaučių ir trys brolių 
skautų skiltys, vadovaujamos skautininkų, ruo
šėsi patyrimams, laužo programai, virė, kepė, 
rašė, rengė išvykas, atliko įvairius uždavinius. 
Aktyviu stovyklos nariu buvo Anglijos skautų 
Vadeiva — Sktn. R. Spalis. Dienraščio „Tau
kuotas Puodas” redaktorius Psktn. J. Trečiokas, 
kasdien laužo šviesoj skelbė dienos aktualijas.

Kai kitur, kažin, ar bus progos paminėti, 
tai čia norisi tai padaryti — Nottinghamo Sk. 
Vyčių „Vydūno” Būrelio tikrai kultūringą ne
periodinį leidinį „SKAUTYBĖs SARGYBOJE” 
Redagavo — K. Vaitkevičius. Spausdino ir 
administruoja — J. Trečiokas. Viršelį piešė — 
J. Tarvydas. Vinjetes ir užsklandas — P. Bugai- 
liškis. Daug šio leidinio išplatinta stovykloje. 
Jis buvo įteiktas ir svečiams.

Daug svečių iš Derby, Nottinghamo, net 
Alsagerio ir tolimosios Škotijos sutraukė pas
kutinysis (— VII.14) laužas. Prieš Maldą, Him
ną keletas stovyklautojų buvo pakelti vyresniš
kumo laipsniais. Čia pat prieš išsirikiavusios 
stovyklautojus ir dalyvaujančius svečius pasa
kyta atsisveikinimo kalbos ir ypač už šią didžią 
lietuvišką mokyklą stovyklos organizatoriui ir 
viršininkui Psktn. K. Vaitkevičiui išreikštas 
visų vardu nuoširdus ačiū.

Stovyklą visakuo rėmė, tiesiai globojo, DAR
LEY MOOR stovyklos lietuviai. Jie net laužo 
programoj aktyviai dalyvavo. Malonu, kad jų 
tarpe rasta net septynetą skautų, kokių nemaža 
yra ir kitur. Tikimasi, kaip šie, taip ir anie, 
įsijungs į aktyvių skautų eiles.

Stovyklautojai gražių sveikinimų susilaukė 
iš Ministerio K. Balučio, DBLS Centr. Vald. 
Pirmininko M. Bajorino, Vyr. Sktn. Prekerio. 
Jiems visu
pasveikinta Pasaulio L.S.S. Pirmija, Vyr. Dv. 
Vadas Sktn. Dr. Br. Vaišnora, Vyriausi Skauti
ninkai Vaičiūnienė ir Prof. Čepas, L.S.S. D. Bri
tanijos Vadeivė Sktn. Gailiūnaitė. M.N.

nuoširdumu buvo atsakyta. Dar

Paieškomi 1943.12.6 Amerikoj mirusio Jono 
Panebasio (Baszis) giminės.

Jonas, sūnus Simono, Panebasys, gimė 1867.6.26 
Žebrėnų km., Metelių (Melšių) valse., Seinų 
ap. Būdamas 18 metų, 1885 m. išvyko Ameri
kon ir apsigyveno Marion mieste, Indianos 
valstijoje, kur vedė amerikietę. Būdamas siu
vėjas ir vertėsi šiuo amatu.

Morta ir Nikodemas Glaudenai,30 19 m. gyveno 
Krosnėnų km. Krosnos pašt., Mariampolės ap.

Jonas Panebasys (pusbrolis) 1932 m. gyveno 
Žebrėnų km., Šventežeriu valse. Seinų ap. Pa
ieškomieji ar apie juos žiną prašomi rašyti: 
Miss Frances Baszis, 812, West Nelson St., 
Marion, Indiana, U.S.A.

FARIZIEJUS IR MUITININKAS
Kartais ima pagunda manyti, kad mūsų gy

venamasis pasaulis yra padalintas į dvi didžiules 
žmonių grupes: fariziejus ir muitininkus. Aps
kritai kalbant, taip ir būtų. Juk vieni laikosi 
Įstatymo, o kiti—ne. Bet vien dėl šito fakto dar 
netampame fariziejais, nepasidarome muitininkais.

Pirmiausia pažvelkime, kame glūdi esminis 
fariziejaus bruožas. Štai kur: pačiame įstatymo 
vykdyme dėl paties įstatymo. Tai, sakyčiau, 
aukštoji fariziejų klasė. Žemesnioji laikosi įsta
tymo tik dėl žmonių akių.

O kame muitininko pagrindinis bruožas? 
O gi visiškam Įstatymo nepaisyme. Tai že
miausioji muitininkų kategorija. (Ją apibrėžia 
šitas sakinys: Spiaut man ant tavo įstatymo). 
Bet yra ir aukštoji muitininkų grupė, kuri „ato
kiau laikydamos nedrįsdama pakelti akių į dan
gų, mušasi į krūtinę ir sako: Dieve, būk gailes
tingas mums nusidėjėliams”.

Pažvelkime į savo sutemusiąs sąžines ir pa
klauskime savęs vien dėl „Žmogiškosios Che
mijos”. (Palygink: Mes — žmogiškosios che
mijos elementai, „Britanijos Lietuvis”). Pa
klauskime : kuriai klasei ar grupei mes priklausome.

Reikia pripažinti, kad yra žmonių *— net 
mūsų tarpe — priklausančiųjų tiek fariziejų 
klasei tiek muitininkų kategorijai. Bet tai reti 
žmonės, palyginamai. Visa kita mūsų masė 
vieną dieną būna fariziejais, o kitą — muitinin
kais. Nepamirškime, kad yra tikrų fariziejų ir 
yra tikrų muitininkų. Ir jie reti, nes tai principo 
žmonės. Tai idealistai, kurie bus suklydę aukšto
joje gyvenimo ir idėjos matematikoje. Jie žino 
ko jie nori. Jie neieško padarytosios klaidos, 
nes jei jos nei jos padarinių dar nėra pastebėję. 
Mums turėtų būti labai gaila paklydusį idea
listų, ypač jei jie užsispyrę, nes Viešpats, kalbė
damas apie muitininką ir fariziejų, pasakė: „Mui
tininkas nuėjo į savo namus nuteisintas, fari
ziejus ne”.

Mums gi, priklausantiems pilkajai masei, 
tenka pasirinkti aukso vidurys. Laikytis Įsta
tymo fariziejišku įnirtimu ir artintis į Viešpatį 
muitininko nusižeminimu. Evangelijos žodį rei
kia vertinti visapusiškai. Mes žinome, kad 
dažnai klystame į šunkelius, o į balas puolę 
sausi nekeliame. Lengva išsidžiovinti drabu
žius, bet kai širdys šlapiu purvu aplimpa, apsi- 
velia, tai tik ugnis iš Viešpaties šventos krūtinės 
gelbsti, šildo ir džiovina. Tokiais momentais — 
o jų pilnos mūsų dienos, naktys — keliaukime 
žvaigždžių link. Mus pasitiks divini žodžiai: 
„Kiekvienas, kurs save augština, bus pažemin
tas, o kas save žemina, bus paaugštintas”.

T. Bruno Markaitis, SJ.
PAMALDOS

Leicesterio ir apylinkes lietuviams pamaldos, 
pradedant rugpiūčio 6 d., bus jau ne Holy Cross 
bažnyčios salėje, bet Sacred Heart bažnyčioje, 
Mere Road (33 nr.), kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 12 vai.; išpažintis — 11,30 vai.

Bradforde, St. Ann’s: rugpiūčio 5 d. 6 v.v. 
išpažintis; 6 d. 12,15 v. Mišios.

Knaresboroughe, St. Mary's: rugpiūčio 13 d. 
11,30 vai. Mišios, dalyvaujant Bradfordo chorui. 
Kviečiami Leeds ir apylinkės lietuviai.

lygį išsipildytų, -— balsuokite už Darbo S-gos 
kandidatus.

„Tėvai, jūs trokštate savo vaikams prieinamo 
mokslo, šviesos, laimingos jaunystės. Balsuoki
te už Darbo S-gos kandidatus”.

Pagarbinęs Sovietų S-gą, tėvą ir mokytoją 
Staliną, Venclova pasirašė pareiškimą honorarui 
gauti, ir įsidėjęs kišenėn 50 litų, kūrė laukan.

20 vai. į radijo klausytojus kreipiasi Valstybės 
kontrolierius, kandidatas į L. Seimą, L. Ado- 
mauskas.

Visa L. Adomausko kalba buvo skirta „liau
dies suraminimui” ir praeities niekinimui. Kiek 
įdomesnės yra kalbėtojo „garantijos”, apie 
kurias Adomauskas prasitarė tokiais sakiniais:

„Tos priemonės, kurių reikėjo griebtis ban 
kuose, pristatant priežiūros organus, yra tik 
tam, kad apsaugoti piliečių interesus. Todėl 
visi piliečiai turi būti ramūs, kad jų esamieji 
bankuose ir kitose kredito įstaigose indėliai 
dabar dar labiau bus apsaugoti. Niekas į jų 
indėlius nesikėsina, jie mokami pagal reikalą 
ir jokiems gandams ar baimei neturi būti vietos”.

Taip Adomauskas kalbėjo 1940.7.12, bet 
1941 m. kovo 25 d. bolševikiniai vagys ban
kams išleido įsakymą: „indėlininkams palikti 
ne daugiau kaip po 1000 rublių, o likusius nu
rašyti į specialią suvaržytą sąskaitą”. Šiuo 
įsakymu bankų indėlininkai buvo apvogti 38 
milijonų rublių sumai.

L. Adomauskas kalbą baigė „maldele” Rin
kiminei Urnai ir Sovietų S-gai:

„...visi darbo žmonės, darbo inteligentija, 
visi kaip vienas prie balsavimo urnų. Visa 
tai, kuo mes džiaugiamės —■ ta laisve, tie atei
ties darbai žmonijos naudai, jos kultūrai ir 
gerovei, — įvyko dėka mums draugingos So
vietų S-gos, dėka galingos Raud. armijos ir 
jos vadų”.

Už 10 minučių kalbą, Adomausko kišenėn 
įšoko 55 litai. Spausdamas pranešėjo ranką, 

Adomauskas pasakė: „Jei jau taip gerai moka
te, aš galiu dažniau ateiti”.

20.10 vai. prie mikrofono sodinamas Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro komiteto sekreto
rius žydas Meskupas:

Trumpai nupasakojęs L. Seimo rinkimų reikš
mę, liaudies kovas, komunistų partijos vaid
menį, drg. Meskupas — Adomas sušuko.

„Pagaliau Sovietų S-ga mums padėjo nuverst 
nuo savo sprando smetonišką jungą, kurį vil- 
kom daugiau 13 metų. Už tą brolišką paramą 
jokia padėka nebus per didelė.

„Lietuvos Komunistų Partija šiandien yra 
galinga ir lemianti jėga Lietuvos gyvenime.

„Ji galinga dėl to, kad jai vadovauja Komin- 
ternas ir pagaliau dėl to, kad jai vadovauja 
toks Kominterno vairuotojas, kaip drg. Dimi
trovas. Tai, draugai, yra laidas, kad Liet. 
Komunistų P-ja pusiaukelyje nesustos”.

Kiek ilgiau sustojęs ties L. Seimo kandidatų 
parinkimo technika ir kandidatams pavestus 
uždavinius „išspręsti”, drg. Meskupas pareiškė:

„Siųsdama savo atstovus į Seimą, liaudis 
juos įpareigoja skubiausiai išspręsti Lietuvos 
svarbiausios reikšmės klausimus. Liaudis reika
lauja, kad būtų užtikrinta nesugriaunama Lie
tuvos ir jos geriausio draugo SSSR sąjunga. 
Neabejojame, kad liaudies atstovai šį jiems 
pavestą uždavinį skubiai išpildys”.

20.20 vai. prie mikrofono prišliaužia Teisin
gumo ministeris P. Pakarklis.

Nieko jis nekeikė ir nė žodžio nepasakė apie 
įvykstančius rinkimus; greičiau tai buvo asmens 
dienoraščio ištraukų viešas skaitymas. Štai ke
letas kalbos ištraukų:

„Pirmas žymesnis Teisingumo m-jos darbas — 
tai politinių kalinių paleidimas iš kalėjimo. 
Teisingumo m-ją perėmiau birželio 17 d. 15 
vai. kada Teisingumo m-jos tarnautojai buvo 
išėję į namus. Perėmęs ministeriją nėjau pie
tauti, bet nuvykau į Kauno sunk, darbų kalėji

mą politinių kalinių aplankyti. Tuo norėta 
pabrėžti, kad naujoji vyriausybė yra buvusios 
teistines politikos priešas”.

Iš „žymesnių” Teisingumo m-jos darbų, 
Pakarklis suminėjo: apie paruoštą įstatymo 
projektą pabėgusių Lietuvos piliečių turtui 
konfiskuoti; Karo įstatymo projektą, kuriuo 
panaikinama straipsniai, nukreipti prieš komu
nistų veikimą; Įstatymą kunigų algoms panai
kinti; Civilinės metrikacijos įstatymo projektą; 
Liaudies Seimo rinkiminį įstatymą, kurį tekę 
paruošti per vieną naktį ir pagaliau Teisingumo 
m-jai tekę vadovauti akcijai Konkordato nu
traukime su Vatikanu.

Sekantis stoja kalbėti Finansų ministeris 
Vaišnora. Iš didelio ir sunkaus portfelio, Vaiš
nora ištraukė ilgą „kaltinamąjį aktą” buvu
siam rėžimui ir dvarininkams pasmerkti. To
liau kalbėjo apie pastangas krašto gamybiniam 
pajėgumui išlaikyti; kovos būdus su kenkėjais 
ir didelį tikėjimą, kad „draugingai bendradar
biaudami su Rusija ir jos vadais, tikrai spar
čiais žingsniais galėsime žengti į ekonominės 
gerovės ir kultūrinio progreso linkme”.

Liepos 13 d. šauklių parodą užbaigė Kom
jaunimo atstovas drg. Vincas Kliukas. Išlei
džiant visas pasakytas šiikštynes, Kliukas parei
kalavo, kad L. Seimo rinkimuose būtų leista 
dalyvauti jaunuoliams, kuriems sukako 18 metų, 
nes, girdi, gėda esą, kad patriotiškai nusiteikusi 
jaunuomenė turinti stovėti nuošalėje... Jau
nuolis Kliukas kalbą užbaigė tokiais sakiniais:

„Atsiminkime, draugai, kad priešas norės 
suardyti rinkimus. Jis slankios apie rinkimų 
būstines, biauros kandidatus, brauks mūsų 
kandidatų pavardes. Budėkime prie rinkimi
nių būstinių, neprileiskime arti liaudies priešų, 
dvarininkų ir smetoniškų pakalikų. Budėkime, 
kad būtų išrinkti Lietuvos Darbo S-gos išsta
tytieji kandidatai, kuriais liaudis pasitiki ir 
myli”. (Bus daugiau)

j NAUJAS PLENTAS | 
Š.......... . .......... PEARL S. BUCK .......  ...j

Lu Čenas turėjo karšto vandens krautuvėlę 
gatvės kampe prie Šiaurės Vartų, kur gatvę 
perkerta Huango šeimos skersgatvis. Visi žino, 
kad čia buvo svarbiausia gatvės vieta. Čia ir 
šilko krautuvės iškabinėjo oranžinės spalvos 
šilkines vėliavas, čia Huangų skersgatvyje gyve
no ir kitos įžymios šeimos. Daug kartų per 
dieną įvairių krautuvių pardavėjai siųsdavo pa
tarnautojus parnešti karšto vandens arbatai už
virinti ir gerdavo ją per ištisas dienas. Daug 
kartų per dieną skersgatvio ponios, leisdamos 
laiką viena kitos namuose, siųsdavo verges at
nešti vandens iš Lu Čeno krautuvės. Tiesa. 
Lu Čeno biznis buvo geras net ir jo senelio 
laikais, kada dar gyveno imperatorius kelias 
mylias atstu nuo šios vietos, čia pat šioje gatvėje 
buvo princo mėgiamos žaidimo ir pasilinkminimo 
vietos.

Krautuvę Lu Čenas gavo iš savo tėvo, kartu 
su ryžių maišeliu, pilnu sidabrinių dolerių. Mai
šelį jis ištuštino sutuoktuvių išlaidoms pamokėti, 
bet po to ir vėl jį pripildė savo sūnaus mokslui 
ir sutuoktuvėms. Dabar ištuštinęs jį, vėl pripylė 
ligi penktadalio anūkui, kurs jau bėginėja krau
tuvėje, nors Lu Čenas nuogąstauja dėl berniuko 
smalsumo ir dėl to, kad neprilystų arti prie 
didelių katilų su karštu vandeniu.

— Kai aš buvau mažas, — Lu Čenas beveik 
kas diena kartodavo mažam anūkui, — nie
kad neidavau arti prie katilų, klausydavau 
savo senelio ir nebėgiodavau taip, kaip tu, tar
tum mažas viščiukas!

Anūkas nieko nesuprato. Jis dar buvo per 
jaunas, aiškiai negalėjo kalbėti, tačiau žinojo, 
kad jis pats buvo visų susidomėjimo ir rūpes
tingumo centras, ypatingai senelio širdyje. Todėl 
nuolatos ir sukinėjosi prie senelio akių, čia pa
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NAUDINGI PATARIMAI BESIMOKANTIEMS LIETUVIAI SVETUR
Laisvalaikiu besimoką dažnai pasiekia geriau

sių vaisių. Mat, jie mokosi ne kieno verčiami, 
bet savo noru ir pamažu. Tuo būdu mokymasis 
būna įdomus ir skatinęs.

Edgar Burchell’is, durininkas, laisvu laiku 
besimokydamas, tapo geriausiu mokslininku. 
Jis augo gausioje ir neturtingoje šeimoje. Mo
kyklos nebaigęs turėjo imtis darbo. Būdamas 
dvidešimt dviejų metų amžiaus, jis dirbo vienoje 
Naujorko ligoninėje. Ten valė grindis. Kas
dien turėjo dvylika darbo valandų. Pietų per
traukos metu eidavo į ligoninės personalui 
skaitomas paskaitas. Pašalinių žmonių į pa
skaitas neleisdavo. Jis tuomet nuduodavo, jog 
eina durininko pareigas ir gerte sugerdavo kiek
vieną nugirstą žodį.

Dienos darbą baigęs, Edgar’as dar likdavo 
ligoninėje. Tuomet stebėdavo, kaip laborato
rijose atliekami įvairūs praktikos darbai.

— Išmokykite mane. Tuomet aš viską pada
rysiu! — sakydavo.

Už kuklias sutaupąs nusipirko seną anatomi
jos vadovėlį, kurį studijavo per kitas nuliekamas 
minutes. Ir taip dirbdamas, Burchell’is tapo 
pasaulinio masto autoritetu bakteriologijos ir 
galvos anatomijos srityse. Prieš atlikdami sun
kias galvos operacijas, viso krašto chirurgai 
kreipiasi į šį, buvusį durininką, klausdami pa
tarimų. Už nuopelnus jam buvo suteiktas vie
nas rečiausių garbės laipsnių — Mokslų Dak
taro laipsnis.

Mokymasis atspėjamu laiku reikšmingas tuo, 
kad turima laiko išmoktą dalyką gerai įsisąmo
ninti. Dažnai pasitaiko, kad pradedą pamokas 
ar bent kokio dalyko praktiką, mokosi be per
traukos, nes nori viską tuoj išmokti. Tokį per
sikrovimą darbu lydi baisus nuovargis ir trukdo 
mokytis. Mokytu staiga netapsi. Reikalingas 
nuoseklus pasirengimas. Vietoj mašinėle rašęs 
ar pianu skambinęs dvi valandas, daryk tai tik 
vieną valandą. Padaręs pertrauką, vėl imkis 
darbo. Taip žymiai daugiau išmoksi, nes poil
sio reikšmė yra nepaprastai didelė. Tik tuomet 
galėsi mokytis ilgas valandas, kai būsi užtektinai 
pažengęs.

Pamokų suskirstymas į darbo ir poilsio tarps
nius priklauso to, ko mokomasi. Kiekvienas 
besimokąs ras būdą, tinkamą mokslo dalykui 
ir tiesioginėms pareigoms. Pravers šiuo atž
vilgiu štai ką atsiminti:

1. Pamoka ar praktika turi tiek trukti, kad 
spėtum „sušilti” ir prieiti anksčiau pasiektų 
rezultatų.

2. Kai pasireiškia nuovargis, lėtumas bei 
klaidos, pamoką nutrauk.

Mokymasis gerų vaisių duoda tik tuomet, 
kai yra įdomus laiko praleidimas, pramoga. 
Jei besimokąs susižavėjęs darbu, praktikos 
laikas gali būti prailgintas. Dažnai geresnių 
vaisių pasiekiama, kai dirbama iš karto. Tuomet 
kyla savo rūšies lenktyniavimas. Gabus moky
tojas visuomet moka asmenį sudominti dėsto
muoju dalyku. Toks sudominimas turi neapsa
komai didelę reikšmę.

Svarbu kokiu nors būdu pasižymėti pažangą. 
Ypač vienam, ne grupėje besimokant. Pav., 
treniruojantis rutulį stumti, golfą žaisti, aiš
kiai matyti, kiek pažengta. Ir kitų dalykų prak

tiką atliekant, galima atsižymėti padarytą pažangą.
Mokantis rašomąja mašinėle rašyti, lengva 

sudaryti lentelė rodanti, kiek per minutę para
šyta žodžių. Kitą savaitę palyginus rašymo 
tempą, bus aišku, kokia pažanga padaryta. 
Kartais skaitmenų lentele neįmanoma pažangą 
atžymėti. Reikia ieškoti kitų priemonių. Sa
kysim, kas mokosi dailyraščio. Atidėjęs vienos 
ir kitos savaitės pavyzdžius, kuriuos vėliau 
palyginus, bus aišku, kiek rankraštis per tą 
laiką pagerėjo.

Nereikia spėlioti dėl padarytos pažangos, 
jei kokiu nors būdu galima pažangą patirti 
palyginimo būdu. Toks būdas yra naudingas 
ir paskatinąs toliau dirbti.

Dažnai mokymasis geriausių vaisių duoda 
per pirmąsias pamokas. Vėliau pažanga mažėja. 
Praėjus šešetai mokslo mėnesių, per mėnesį 
išmokstama ne daugiau, kaip per pirmąją moks
lo savaitę. Kai pažanga moksle ar praktikos 
darbuose mažėja, „devynių amatų” žmogus 
dažnai pradėtą ir įpusėtą darbą meta. Žinoma, 
mokinys niekad nieko nepasiekia. Kai mokslo 
vaisiai maži, reiktų pasitenkinti ir mažyte pa
žanga. Tokiu atveju pamokoms reikia skirti 
daugiau laiko. Būtina pamokas prailginti ir 
tada, kai atrodo, kad viskas išmokta. Negalima 
tenkintis dalyką „apgraibomis” žinant. Kai 
jau tiek atsiekta, prailgintos ir dažnos pamokos 
padės geriau suprasti patį dalyką.

Seni taksių vairuotojai dumia gatvėmis di
džiausiam judėjimui esant. Ir tik todėl, kad jie 
to darbo mokėsi ilgai, kruopščiai ir ne „ap
graibomis”. Jie nelaimingų atsitikimų beveik 
neturi, nors jų važiavimas gal baugina taksyje 
sėdinčius ir iš šalies stebinčius žmones.

Kiekvienas darbas, jo paskiros dalys ir da
lelės turi būti pagrindinai išmoktos ir įaugintos 
į patį žmogų.

L. Ditmars, turėdamas šešioliką metų, atlie
kamu laiku mokėsi stenografijos. Laiko buvo 
maža. Norėdamas daugiau praktikos įgyti, 
jis bažnyčioje stenografuodavo pamokslus.

Mokyklose dažnai prabėgomis išmokstama, 
tik susipažįstama su dėstomais dalykais. Baigus 
mokyklą lankyti, baigiasi ir mokymasis. Tuomet 
ir pasireiškia didžiausias išsilavinimo neteki
mas. Mokiniai, po atostogų grįžę mokyklon, 
žino viską dvidešimčia nuošimčių blogiau, kaip 
prieš atostogas. Gimnaziją baigęs abiturientas 
pirmais metais praranda pusę savo žinių. Tok
sai „paslydimas” didesnis pas prekybininkus, 
kaip intelektualus. Mokykloj praleisti metai 
duos daug naudos, jei, išėjęs iš mokyklos, viską 
nuolat atkartosi. Reikia ne tik nepamiršti kas 
išmokta, bet savo žinojimą plėsti, didinti. Tai 
pasiekiama skaitant, stebint, galvojant. Mes 
esame vertinami pagal tai, ką ir kiek žinome.

Paprasčiausia darbo ir mokslo rūšis — mus
kulų kontrolė. Tai vaikščiojimas, plaukimas, 
sviedinio metimas, kai kurie fabriko darbai 
ir 1.1. Juos mokėdami, įgyjame mechaninį pa
tyrimą.

Mechaninis pojūčių mokslas susideda iš mus
kulų ir pojūčių vyksmo. Mokėjimas groti in
strumentu, rašymas mašinėlė, vienu metu keleto 
fabrike darbų atlikimas tai mechaninio pojūčių 
mokslo pavyzdžiai. (Tęsinys 5 puslapy)

„Australijos Lietuvis” ruošiasi įsigyti spaustu
vę ir pradėti joje spausdinti knygas. Nuosavai 
spaustuvei suorganizuoti įsteigė bendrovę „Austra
lijos Lietuvis Publishing Co.” Bendrovė pra
dėjo pardavinėti paskolos lakštus po 1 svarą. 
Tuos lakštus bendrovė išpirks ianti per trejis 
metus. Už paskolas mokės 4 %.

Miškininkas J. Kuprionis gyvena ir dirba 
Lansing, Mich. Ten jis tvarko miškininkystės 
kolegijos dekoratyvinį medelyną.

Kanadoje Laikinis Organizacinis Komitetas 
nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. nori įvykdyti 
visų Kanadoje gyvenančių lietuvių registraciją.

Mūsų Pastoges, Australijoje, laikraščio re
daktorius J. Žukauskas įstojo į Sydney uni
versitetą, išeiti nustatytą svetimšaliams teisi
ninkams teisių kursą ir gauti advokato prakti
kos teises.

Romoje studijuoją lietuviai kunigai, Jonas 
Bičiūnas ir Vytautas Kazlauskas, parašė di
sertacijas ir gavo daktaro laipsnius.

Dramos teatro aktoriai Antanas Škėma ir 
Kazys Gaudrimas iš Brooklyno keliasi gyventi 
į Čikagą.

Muzikas Juozas Strolia gyvena Vokietijoje, 
Wehnen stovykloje. Jis išrinktas į Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybą.

Du lietuviai tremtiniai, žemės ūkio specialistai, 
P. Rasimas ir J. Bastys, Brooklyno rajone į- 
steigė gėlininkystės įmonę.

Leidykla „Pašvaiste”, veikusi Vokietijoje, savo 
veiklą atgaivino Amerikoje. Ji pasiryžusi leisti 
muzikos kūrinius. Pirmieji Amerikoje išleisti 
kūriniai Br. Budriūno „Kas bernelio sumyslyta” 
ir „Oi kas sodai”.

Kanados Liet. Katalikų Kultūros Draugija 
Toronte, Kanadoje, įsteigė spaustuvės fondą. 
Jo tikslas įsteigti Toronte modernią lietuvišką 
spaustuvę, kuri galėtų atlikti įvairius lietuvių 
ir anglų kalba spaudos darbus. Numatoma 
fondo kapitalą sudaryti pajų principu, po 10 dol. 
pajų, išplatinant 2.000 pajų.

Jau 20.000 lietuvių nuvyko į JAV. Liepos 
1 d. į Naujorką atvyko 20.000-sis lietuvis trem
tinys, pagal DP įstatymą. Šis skaitmuo teko 
Jūratei Orintaitei, 6 m. amžiaus.

Birželio 6 d. Melbourne, Australijoje, mirė 
inž. L. Tuskenis. Lietuvoje gyvendamas dirbo 
Susisiekimo Ministerijoje, paskutiniu metu eida
mas Kelių Valdybos vyr. direktoriaus pareigas.

Miškininkų Sąjunga tremtyje išleido knygą 
Lietuvos Girių Milžinai. Knyga skirta 30 metų 
sukakčiai paminėti nuo Lietuvos miškų departa
mento įkūrimo.

Čikagoje įsteigtas Lietuvių rašytojų klubas. 
Valdybon išrinkta: A. Babrauskas, A. Rūkas ir 
A.M. Katiliškis. Klubas kas mėnesį ruoš lite
ratūrinius pasikalbėjimus, skaitys kūrinius ir 
juos kritikuos, kad tuo būdu būtų sudaryta 
proga naujoms rašytojiškoms pajėgoms iškilti.

Pietų Amerikos Lietuvių 
gyvenimą pažinsite skaitydami

„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSĄ” 
Eina trečias dešimtmetis:
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina. 
Metams 3 doleriai.

Prov. Makauskas laikinai eina Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininko pareigas. Buvęs 
pirmininkas Dr. Jasaitis vyksta į JAV.

Dr. K. Valiūno importo-eksporto bendrovė 
„Vesta”, kurios buveinė yra Tuebingene, išsi
kovojo lygias teises su vokiečių firmomis.

Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, V. Petravi
čiaus, V. Rato ir T. Valiaus meno kūrinių pa
roda buvo suruošta Toronto Malloneys Meno 
Galerijoj liepos 4 ir 5 dienomis.

ALT Vykdomasis Komitetas sudarė specialią 
komisiją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klau
simui studijuoti.

Architektas Mošinskas dabar gyvena Brazilijo
je. Dirba savo specialybėje ir jau baigia vyk
dyti kelias statybas.

Kaune pagarsėjusi moterų rūbų siuvėja Tre- 
jienė nuvyko į Kolumbiją. Sagotos mieste ji 
jau turi didelę siuvyklą. Darbo turi daug.

Liudas Šmulkštys, gyvenąs Čikagoje, mirus 
dr. K. Griniui, suorganizavo dr. K. Griniaus 
vardo fondą. Pradžiai sudėta 400 dolerių. Tai 
dar vienas fondas.

Lietuvos konsulas New Yorke, J. Budrys, jau 
antri metai yra New Yorke esančių konsulų 
dekanas (vyresnysis). Pažymėtina, k’.d New 
Yorke yra 66 įvairių kraštų konsulai.

Dail. A. Valeška gavo darbo bažnyčių deko
ravimo firmcj Potente, kurios būstinė yra Ke- 
noshoje, Wise.

Šiemet suėjo 10 metų nuo žinomo visuome
nininko ir laikraštininko Mato Šalčiaus mirties. 
Jis mirė maliarija 1940 m. gegužės 27 d. Bolivi
jos karo ligoninėje.

Pranešama, kad neseniai mirė Kaune žinoma 
aktorė Ona Rymaitė. („Dirva”).

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, daugiau kaip 
metus išvargęs emigracinėse stovyklose Vokie
tijoje ir nebetekęs vilties išvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybės, stengiasi su savo šeima 
emigruoti bent į Kolumbiją.

Dail. Vaičaitis gyvena Australijoje ir pasku
tiniu metu gavo darbą savo specialybėje.

Gen. P. Plechavičius, kelius mėnesius dirbęs 
alaus prekyboje, darbą pakeitė ir dabar dirba 
kaip pardavėjas vienoje Chicagos urmo krautuvėje.

Esant labai mažai lietuvių kvotai laisvai įva
žiuoti į JAV, Balfas planuoja surinkti pateisi
namąją medžiagą apie esamą lietuvių skaičių 
Amerikoje ir prašyti prezidentą Trumaną, kad 
kvota būtų padidinta. JAV prezidentas tokią 
kvotos padidinimo galią turi. Padidinus imi
gracinę kvotą, galėtų į JAV atkeliauti daugiau 
tokių tremtinių, kurie negali pasinaudoti DP 
teisėmis.

Agr. A. Musteikis, Lietuvoje organizavęs 
pievų ir pelkių pagerinimą, o tremtyje buvęs 
vienas „Mūsų Kelio” redaktorių, iš Philadel- 
phijos persikėlė gyventi į Detroitą. Gavo darbą 
automobilių fabrike.

Australijoje įvyko Lietuvių Kultūros Fondo 
apygardos suvažiavimas. Apygardos valdybon 
išrinkti: Dr. V. Raulinaitis, D. Bortkevičiūtė, 
J. Kalpokas, Dr. Kaunas ir dail. V. Simankevičius.

Karo muziejus Kaune esąs iš pagrindų per
tvarkytas ir pritaikytas komunistinei propagandai. 
Visi muziejaus eksponatai, kurie bent kiek pri
mena nepriklausomą Lietuvą, esą pašalinti.

arti katilų. Jis, žinoma, jau suprato, kad jį 
pakeltų už apykaklės nuo žemės ir kad senelis 
taip jį ir išneštų iš krautuvės į kambarius.

— Nesuprantu to tavo sūnaus, — sakydavo 
senis Lu Čenas savo augalotam jaunam sūnui. 
— Kada gi tu išmokysi jį klausyti?!

Lu Čeno sūnus, išėjęs keturias klases valsty
binėje pradžios mokykloje, nelabai mėgo darbą, 
truktelėjo pečiais, pusiau pašiepdamas seną tėvą:

— Dabar ne labai tegerbiamas klusnumas!
Lu Čenas piktai pažiūrėjo į sūnų. Jis nie

kad nenusiskųsdavo dėl sūnaus tinginiavimo. 
Net ir naktį, gulėdamas greta žmonos bambuki
nėje lovoje, už užuolaidų, pats sau to nepri
mindavo.

Kartais jo žmona jam sakydavo:
— Jis neturi pakankamai darbo! Krautuvė 

mažutė, vienam žmogui nesunku viską padaryti. 
Jei tu pats pasilsėtum — juk jau sulaukei pen
kiasdešimt metų amžiaus — ir leistum sūnui 
prižiūrėti biznį, geriau būtų... Jau per dvide
šimtį perlipo ir visai nejaučia jokios atsakomy
bės už savo žmonos ir kūdikio ryžius... Tu 
pats viską dirbi. Kam reikėjo siųsti į mokyklą, 
jei manei palikti jį dyką?

Lu Čenas atmesdavo į šalį vatinę antklodę. 
Tokios kalbos apie jo darbą krautuvėje visada 
slopino jį. Tikroji priežastis, dėl kurios jis 
leido sūnų kelerius metus eiti į mokyklą, buvo 
ta, kad jis pats norėjo pasilikti krautuvėje.

— Tas didysis katilas niekad nesti taip švarus, 
kaip kad norėčiau, — atsakė jis žmonai. — 
Bent dvylika kartų sakiau jam: „Paimk iš kros
nies pelenų, suvilgyk ir patepk varį, o kai iš
džius...” bet ar jis manęs kada paklauso!

— Dėl to, kad tu niekad nesi patenkintas jo 
darbu, — atsakė žmona.

Ji buvo didelė ir stambi moteris. Lu Čenas 
mažas, padžiūvęs; antklodė virš jo vos tepump- 
sojo, už tai žmona čia pat atrodė kaip didelis 
kupstas.

— Jis niekad nedaro taip, kaip aš jam sakau,
— skundėsi garsiai.

— Taip, bet tu niekad nesi patenkintas, — 
pakartojo ramiu balsu.

Tas jos ramus balsas visada jį erzindavo, 
labiau už pyktį. Atsisėdo lovoje ir rūsčiai pa
žiūrėjo į žmonos veidą. Per storoką užuolaidos 
audeklą ant stalelio pastatyta lempa vis tik 
švietė ir lovoje jis matė mieguistas žmonos akis 
ir jos storas, be jokios išraiškos lūpas.

— Aš darau taip, kaip mane mokė tėvas!
— sušuko Lu Čenas.

— Ak, gerai jau, gerai, — murmtelėjo žmona,
— Miegokime! Nieko visa tai nereiškia!

Lu Čenas smarkiai alsavo ir paskui atsigulė.
— Tu visai nesirūpini mūsų krautuve, — pa

galiau pasakė. Tai buvo smarkiausias kaltini
mas, smarkesnio jis nebūtų galėjęs sugalvoti.

Bet ji nieko neatsakė. Ji jau miegojo ir už

KAS RENKA, O KAM TENKA...

Jei žmogus jau kuo pamišęs, 
Burtais nepadėsi,
Ypač, kai kitiems dalykams 
Jis yra atvėsęs. 

užuolaidų buvo pilna jos ramaus ir lygaus^alsa- 
vimo.

Kitą rytą Lu Čenas atsikėlė labai anksti ir 
pats išvalė katilų vidų taip, kad sienose galėjo 
matyti net savo rusvą ir išdžiūvusį veidą. Norėjo 
palikti juos tuščius, ligi ateis sūnus, kad galėtų 
parodyti, kaip reikia valyti krautuvės įrengimus. 
Bet nedrįso laukti, nes vergės ir tarnaitės anksti 
ateidavo vandens savo ponių vonioms. Pri
pildė katilus vandens iš didelių molinių puodų 
ir pakūrė apačioje ugnį. Išleido iš katilų van
denį ir pripylė juos vėl bent tris kartus, ligi į 
krautuvę įėjo sūnus, apsivilkęs ilgu, šiaip taip 
užsegiotu mėlynu medvilniniu švarku ir apsi
dairė, pasišiaušusiais ant galvos plaukais. Lu 
Čenas smarkiai dirstelėjo į sūnų:

— Kai aš buvau jaunas, — pasakė, — kelda- 
vau anksti, nuvalydavau katilus, pakurdavau 
ugnį, tėvui dar bemiegant!

Jam kepta žuvis tai viskas — 
Sveikata ir laimė.
O todėl ir vasaroti
Vyksta jis į kaimą.

Pastangų juk tiek padėta, 
O nė vieno slieko.
Sako, kad gudrus, kas punta, 
Nedirbdamas nieko.

— Mūsų laikai yra revoliucijos laikai, — 
nusišypsodamas atsakė vyrukas. Lu Čenas at- 
sikrenkšė ir piktai nusispiovė.

— Tai neklusnių sūnų ir tinginių jauniklių 
laikai! — pasakė. — Kas bus iš tavo sūnaus, 
jei jis matys, kad tu net ryžių neužsidirbi?

Jaunas vyras vėl nusišypsojo, užsagstydamas 
švarką, priėjo prie katilo ir pasisėmė karšio 
vandens nusiprausti.

Lu Čenas žiūrėjo į jį įpykusiomis akimis, 
drebančiu veidu.

— Tik tau aš vertinau šią krautuvę, — p?ga- 
liau pasakė. —Žiūrėjau, kad visas biznis tek
tų tau ir tavo sūnui... Ši karšto vandens krau
tuvė stovėjo čia šešiasdešimt metų. Visi ją 
gerai žino. Mano tėvo gyvenimas, mano ir tavo 
gyvenimas priklausė šios krautuvės, na ir dabar 
tavo sūnaus gyvenimas! (Bus daugiau)

Ir politikoj dažniausiai
Šitaip atsitinka,
Nes pasinaudoja vaisiais, 
Jų visai nerinkęs.
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MUSU
GYVENIMO

SVARSTĖ EVVV SUVARŽYMU 
KLAUSIMĄ

Liepos 26 d. Darbo Ministerija svarstė minėtą 
klausimą ir buvusio posėdžio atsiuntė biuletenį 
N r. 7, kurį ištisai pateikiame.

EVW Darbo suvaržymus numatoma palengvinti
Tarpžinybinė Patariamoji Tarnyba šios die

nos posėdy priėmė Darbo Ministerijos siūlymą 
palaipsniui sumažinti Europos savanoriams dar
bininkams (E.V.W.), suverbuotiems iš išvietintų 
asmenų užsieny, pagal „Westward Ho” ir „Balt 
Cygnet” schemas, suvaržymus.

Pirmiausia nuo suvaržymų atleisti prašyti 
galės tie, kurie skirtu laiku (1951 m. sausio 1 d.) 
bus išbuvę šiame krašte ne mažiau kaip trejus 
metus. Vėliau prašymus galės įteikti ir kiti 
šių nuostatų liečiamieji Europos savanoriai 
darbininkai, kai jiems sueis treji metai nuo at
vykimo į D. Britaniją dienos.

Prieš sausio 1 d. bus paskelbta nurodymai, 
kaip šiems nuostatams atatinką Europos sava
noriai darbininkai galės individualiai prašyti 
esamus darbo pasirinkimo suvaržymus nuimti.

Šiuo potvarkiu atleistieji Europos savanoriai 
darbininkai, atsižvelgiant pramonės sutartis, ku
rios gali būti įvestos kurioje nors pramonės 
šakoje, bus toje pačioje būklėje, kaip ir britų 
darbininkai. Iki to laiko dėl pasitraukimo iš 
darbo ar dėl darbo pakeitimo, jie turės gauti 
Darbo Ministerijos vietinės įstaigos leidimą, 
kaip ir dabar”.

SVARBU STUDENTAMS
Centro Valdybai reikia žinių apie lietuvius 

studentus ir abiturientus, kuriomis pasinaudo
dama galėtų daryti žygių dėl mokslo ir stipen
dijų gavimo sąlygų.

Norį studijuoti prašomi suteikti šias žinias: 
vardas, pavardė, adresas, gimimo data, kur ir 
kada baigė aukštesnįjį mokslą, kur ir ką studi
javo, kokį kursą išklausė, ar turi dokumentus

KITA 1’irOtJA
Londono Lietuvių Meno Sambūrio Vai

dybos grupė „Vaidila” stato F. Schiller’io 
8 veiksmų dramą.

KLASTA IR MEILĖ
Pirmas vaidinimas bus rugpiūčio 26 d., 

antras — rugėsjo 2 d. (šeštadieniais) Lietu
vių klube, Victoria Park Rd., 345, Londone, 
E.9. Pageidaujant vaidinimas bus kartojama.

Į abu spektaklius vietos ribotos, todėl 
bilietai įgyjami iš anksto; prie įėjimo nebus 
parduodami.

Bilietus į abu spektaklius galima gauti: 
p. Liudžiaus krautuvėje, pas grupės vadovą 
p. Mašalaitį, 17a, Chambord St., Bethnal 
Green, London, E.2. (galima ir paštu) ir 
DBLS centre. Bilietai į premierą: 5; 4; 3 ir 
2/6 šil., į antrą spektaklį — 4; 3 ir 2/6 šil.

Vaidinimas prasidės punktualiai, pavė
lavę galės įeiti tik pertraukų metu.

Pradžia 6 vai. vakare.

HAMG1 PATARIMAI BfSiMOKAMTIEMS
(Tęsinys iš 4 puslapio)

Mechaninis galvojimo mokslas susideda iš 
paprastų protavimo ir muskulų veiksmų. Pav. 
mokymasis stenografijos, buhalterijos, svetimos 
kalbos ir 1.1.

Sąvokų mokslas yra aukščiausia mokslų 
rūšis. Muskulinių veiksmų jame nėra. Viskas 
idėjiniame, minčių pasaulyje.

Toksai mokslų suskirstymas yra patogus, bet 
tartum dirbtinas. Gyvenime visos rūšys susi
maišę, nors viena kuri ir pirmauja. Pagaliau 
jos keičiasi, pereina iš vienos į kitą besimokant.

Visados pirma išmokstama grynai mechaninio 
darbo dalys. Tik vėliau panaudojami pojūčiai 
ir protas. Norint daugiau atsiekti, negalima 
tenkintis mechaniniu darbu, nekreipiant dėme
sio į pojūčius ir protą. Prisimintina, jog atly
ginimas už darbą mokamas pagal tai, kokia 
darbų rūšis atliekama. Blogiausia atlyginama 
už mechaninius darbininko judesius. O geriau
sios algos mokamos už darbą, kuris dirbamas 
proto pagalba arba tik protu.

Ar rankomis, ar galva užsidirbtum duoną, 
suminėti vaisingo mokymosi nurodymai visuomet 
gali būti panaudoti. Jei jais negalėsi pasinaudoti, 
uždirbsi ne daug ir būsi visad nepatenkintas. 
Todėl nedelsk, mokykis ir visa, ką išmoksi, 
laikyk lagamine, kad progai pasitaikius, galėtum 
panaudoti gyvenime. Tai atsieksi, jei:

1) turėsi norą mokytis,
2) mokysies pamažu ir nuosekliai,
3) stumsies priekin ne tokiu tempu, kad 

pamokos nusibostų,
4) kokiu nors būdu pasižymėsi ir seksi pa

darytą pažangą,
5) būsi mokslu susižavėjęs,
6) nemesi pamokų, nors atrodys, kad rezul

tatai blogi ir
7) naudosios protu. Dr. D. Laird

BRITANIJOS LIETUVIS

Darley Moore (nr. Ashbourne) žemės ūkio stovykla, apylinkėje žinoma, kaip lietuvių sto
vykla, nors joje dabar ir nedaug lietuvių gyvena.

apie išeitąjį mokslą, ką dabar dirba, ar moka 
anglų kalbą, šeimos būklė.

Žinias prašoma siųsti tuoj. Galimybėms atsi
radus, kiekvienas bus painformuotas atskirai.

DARLEY MOORO LIETUVIAI
Iki šiol šios lietuvių stovyklos spaudoje nesi

matė. Lietuviai skautai, jų globoj stovyklavę 
ir patyrę daug širdies, ne tik patys arčiau su 
jais susipažino, bet jų žodžiais nori su jais supa
žindinti ir skaitytojus.

— Žinoma, pradeda pirmininkas V. Urbana
vičius, seniau čia mūsų buvo 80. Daug mums 
padėjo stovyklos komendanto padėjėjas J. Blin- 
strubas. Dabar likome tik 25, nors stovykloj 
dar 140 vyrų. Dirbame žemės ūkyje; keletas — 
kitokius darbus. Turėjome negerų viršininkų, 
bet mes juos „išjojome”, įsivedėme savo tvarką, 
žinoma, prisiderindami prie vietinės tvarkos ir 
papročių.

Krautuvėlė (kantinas), kur turime pačių rei
kalingiausių dalykų irgi mūsų rankose. Iš jos 
gautą pelną naudojame savo reikalams.

Jūs stebitės stovyklos švarumu, tačiau mes 
turime ir švarių vyrukų, kurių veidai, kai dar 
vėjo nupustyti, tai, matot, tik liepsnoja. Jie 
tikisi iš Vedybų Biuro švarių mergaičių. Nebe 
reikalo ir jūsų skautės, atbėgusios vandens, 
kažko dairosi į langus.

Sugyvename patenkinamai; nei patiems, nei 
kitiems dėl mūsų nereikėjo teismų. Didesnių 
nelaimių neturėjome, išskyrus vieną, anot p. 
Silsdenaičio, „nugrimsdusį”, tačiau jau jis kuris 
laikas ne pas mus.

Jums įdomu, ar mes prilausome DBL Sąjun
gai'?! Savaime suprantama ir tai nuo pat jos 
įsikūrimo. Žinoma, išimčių visur yra. Va, čia 
J. Jankūnas ir J. Maslauskas kiti du valdybos 
nariai, o K. Kubilius ir A. Tumosaitis — mūsų 
revizija. Visi sutariame, visi, kaip sakoma, 
pučiame į vieną dūdą. (Mat mūsų pirmininkas 
yra senas mūsų karo kapelos klarnetistas, jau 
gerai grojąs akordeonu, pridėjo V. Junokas.).

„Britanijos Lietuvį” prenumeruojame 18. Visi 
prašėme jį padidinti ir dabar esame patenkinti. 
Prenumeruojame ir kitokių laikraščių ir žur
nalų.

Turime įsirengę patogią koplyčią, tik deja, 
kad lietuvis kunigas, be Tėvo J. Bružiko, per 
trejus metus tik dukart buvo mus aplankęs ir 
dabar jau metai, kai nematėme.

{variems mūsų reikalams aptarti dažnai susi
renkam vyrijon, kur pasikalbam, dalinamės 
įspūdžiais, pagrojam, padainuojant. Formalių 
susirinkimų turėjome nedaug — „gaspadoriš- 
kai”! Kaip vyrai ir kariai suruošėme kariuome
nės šventės minėjimą. Buvome dėkingi ne 
tik Tėvui J. Bružikui, bet ir mūsų solistams, 
mus aplankiusiems. Dabar štai džiaugiamės 
jumis, kad jūs į mūsų rūškanas dienas įnešėte 
daug džiaugsmo, gyvumo, dėiko po darbų 
visi ir skuba pas jus.

Jau užpildėme ir gyventojų surašymo blan
kus. Namų Akcijų pirkome už £.33. Tautos 
Fondui aukojome — £.20. Vokietijon pasiun- 
tėm apie 140 svarų drabužių ir šokolado. Žino

— Atrodo gerą filmą matėm; tiek žmonių 
laukia. 

ma, ir taip kiekvienas turime kam siųsti, nors 
dabar jau mažiau siunčiam — primiršom. Taigi, 
matot, kad čia ir nebuvo ką į laikraščius rašyti, 
skelbtis, baigė pasakotojas.

Nors lietuvių čia dabar tik dalelė, bet kaž
kodėl apylinkėj ta stovykla vadinama lietuvių. 
„Lietuvių graži, tvarkinga stovykla, lietuviai 
geri vyrai”, jau kalbėjo vos į Ashbourne koją 
įkėlus. „Lietuviai puikūs vyrai, sąžiningi dar
bininkai... aš turiu du ir džiaugiuosiu”, kal
bėjo apylinkės ūkininkai, malšiną kartu su mu
mis kažkokioj užeigoj savo troškulį. Gyvuokit 
jūs, anot Dobilo, pilkieji Lietuvos artojėliai! 
Jūs nesigarsindami-garsūs, jūs — ambasadoriai, 
jums į Lietuvą kelias arčiausias! M. N.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Liepos 29 d. Londone įvyko DBLS Tarybos 

posėdis. Dalyvavo visi tarybos nariai. Taryba 
svarstė: ateinančių metų veikimo plano sudary
mą; naująjį DBLS įstatų projektą ir kitus klau
simus.

Ateinančių metų veikimo plano projektą 
pavesta sudaryti Centro Valdybai. Apsvarstytas 
naujasis įstatų projektas, padaryti kai kurie 
pataisymai ir patikslinimai.

Pasisakyta apie reikalą pažinti šio krašto 
savivaldybių, visuomeninių ir politinių grupių 
susitvarkimą, jų santykiavimą, socialinį draudimą 
ir visa kita, kas gera, kad ateityje, įgytą paty
rimą galima būtų pritaikyti atkurtos Lietuvos 
gyvenime.

Nusistatyta griežtesnei kovai su tais, kurie 
žemina lietuvių vardą šio krašto gyventojų 
tarpe. Ypatingai atkreiptas dėmesis į įvairius 
kriminalinius nusikaltėlius, triukšmadarius ir

NUOTAIKINGI R.
Liepos 29 d. Londono Lietuvių Meno Sam

būrio Vaidybos grupė „Vaidila” Londone, 
Lietuvių klube, suvaidino R. Spalio „Batus”, 
vieno veiksmo pjesę. Kadangi ši grupė rug
piūčio 26 d. toje pačioje vietoje stato F. Schil
ler’io „Klastą ir Meilę” 8 veiksmų dramą ir 
po to žada dar kelis kartus suvaidinti, dėl to 
į „Batų” pastatymą tenka žiūrėti, kaip į lietu
viško teatro sezono pradžią.

R. Spalio „Batai” yra vieno veiksmo komedi- 
jėlė, vaizduojanti naujai atvykusių D. Britanijon 
lietuvių vyrų gyvenimą hostely. Vienišumo 
kamuojami vyrai, laiškais, pasinaudodami laik
raščio skelbimais, užmezga pažintį su toliau 
gyvenančiom lietuvaitėm. Susirašinėjimas tiek 
toli pažengia, kad pasikviečia jas į svečius. Be
laukdami viešnių, savo būstinę gražina ir paruo
šia vaišes. Kadangi vienas jų susirašinėjo 
su dviem iš karto ir abi jos atvyksta, dėl to pasi
telkia vedusį draugą, kad tas padėtų jam nusi
kratyti ta, kuri nepatiks ir už tai pažada batus 
kaip atlyginimą. Paskutiniu metu ateina laiškai, 
kad viešnios negali atvykti. Laiškus paima 
vienas draugų ir norėdamas vaišėms padarytas 
išlaidas draugui suversti, susitaria su atsitiktinai 
užėjusiu draugu, dideliu mėgėju alaus, kad tas

Mano vyras vis sugalvoja naujus patobu
linimus.

Kelnaitės, trumpos, khaki spalvos, prak
tiškos, lengvos, vidutinio dydžio po 3/6, 
dvejos — 6/6, trejos — 9/-.

Marškiniai, sportiniai, ilgom rankovėm, 
tamsiai mėlyni, visų dydžių po 22/6, dve
ji — 41/-.

Marškiniai sportiniai, khaki spalvos, 
trumpom rankovėm po 15/6.

Kojines, vilnonės, kariškos, tamsiai rudos 
spalvos, ilgos (iki kelių), pora — 6/11, 
2 poros — 13/6, 3 poros — 20/-.

KONTINENTINIS MAISTAS
Rūkyti lašiniai, I rūš................. 1 sv. 3/6

II ” ..........., 1 ” 3/-
Sūdyti lašiniai, stori, ............ 2 ” 5/6
Kroku vine dešra ..................... 1 ” 5/6
Palend Heine dešra ..................... 1 ” 6/6
Čekiškos dešreles (sosiskos), kiaulie-

nos mėsos, 4 didelės poros, dėžu
tėse po 1 3/4 sv. dėžė ........................ 5/6

Bruknių uogiene apie 2 sv. dėžė ... 4/3 
Agurkai, apie 1 kg. dėžė ... ... ... 2/6

Pastaba: užsakymus iki 40 šilingų vertės 
pamoka užsakytojas po 1/6 už įpakavimą 
ir persiuntimą. Didesnių, kaip 4J Šil. vertės 
siuntinių persiuntimas — mūsų kaštu.

FREGATA (MIRCHAHTS) ITD.
11, GREEK SREET, 
LONDON, W. 1.

Rašyti prašoma: angliškai, lenkiškai, 
lietuviškai.

Prašome aplankyti mūsų sandėlius. Įs
taigos atdaros nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
p.p., taip jau ir šeštadieniais.

ATOSTOGAS PRALEISI I PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

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

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

Blackpool, N.S.

mušeikas. Jų „žygdarbiai” dažnai būna apra
šyti anglų spaudoje ir prie pavardės nurodyta 
tautybė. Toks asmuo, padaręs nusikaltimą, 
neša atsakomybę ne tik prieš savo asmenį, bet 
kartu žemina lietuvio vardą. Todėl prieita 
išvados: taryba siūlo ateityje sudaryti visų nusi
kaltusių kartoteką, kad prireikus galima būtų 
paskelbti jų pavardes lietuvių spaudoje. Jei 
tokie asmens būtų S-gos nariai, tai jie turėtų 
būti pašalinti iš organizacijos. Visi Anglijoj 
gyveną lietuviai turėtų juos boikotuoti ir išskirti 
iš lietuvių bendruomenės tarpo.

SPALIO „BATAI”
suvaidintų moterį ir dar kitą draugą panašiam 
tikslui pasitelktų. Antro draugo tokiam vaid
meniui nereikėjo ieškoti, nes atvy ko viena viešnių.

Vyras moters vaidmeny ir vaisęs rengusių 
draugų nevienodai suprantama būklė ir skirtin
ga laikysena sudaro tą būklės komiškumą, kuris 
žiūrovus turi intriguoti ir juokinti.

Komedija nėra sceninga, dėl to jos režisie
riui p. A. Kaulėnui buvo ne mažas uždavinys 
ją pastatyti. Esamose sąlygose, turint labai 
mažą sceną ir pirmuosius vaidybos žingsnius 
žengiančius mėgėjus vaidilas, tas uždavinys 
pasigėrėtinai gerai išspręstas. Dėl to žiūrovai 
buvo ne tik suintriguoti, bet ir gerai nuteikti.

Vaidyba ir grimas buvo geras.
Žmonų ieškančius vyrus vaidino: Juozą Kapnį 

— V. Šalčiūnas, Petrą Adomėną — A. Pūkštys, 
Antaną Butulį — A. Pesys; vyrų ieškančias 
merginas: Birutę Skirmantaitę — D. Virkutis, 
Oną — V. Marcinkutė, Adelę — M. Gražu
lytė; batus norėjusį laimėti Joną Džinkąitį — 
J. Černis, Mortą Džinkaitienę — H. Liudžiūtė.

Žiūrovų buvo pilna salė, kiek tik galėjo su
talpinti. Vaidinimas užtruko apie valandą. A.B.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių 
siūlo:

parduotuvė

Juoda duona, 4 sv. kepalas ... 1/10
Olandiškas sūris ..................... 1 sv. 2/8
Suktas bekonas ..................... 1 sv. 5/6
Sūdyti lašiniai............................. 1 sv. 3/-
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/6
Kiaulienos dešros ..................... 1 sv. 4/6
Prancūziška salami..................... 1 s v. 5/-
Rang, kopūstų dėžė ............ 2 sv. 2/-
Riešutinis sviestas, australiškas., dėžė 2/-

Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki 
14 svarų svorio pridėti 1/6.

.1. LIUDŽ1US, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.

Galima gauti įvairių maišto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.
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NAUJIENOS
* Amerikos aviacija davė 200 firmų 5 mili

jardų dolerių vertės užsakymą lėktuvų dalims j 
pagaminti ir paprašė pranešti, kiek ryšium su Į 
šiais užsakymais reiks padidinti darbininkų 
skaičių.

* Vak. Vokietijos vyriausybė sąjungininkų 
prašė leisti įsteigti didesnį policijos dalinį, kuris 
būtų tiesioginėje jos žinioje, nes esamoji poli
cija, kurios skaičius dabar siekia apie 96.000 
žmonių, yra paskirų kraštų žinioje. Nors 
sąjugininkai tuo tarpu ir nedavė sutikimo, bet 
atrodo, kad apie 2.000 policininkų leis vak. 
Vokietijos federalinei vyriausybei steigti. Jie 
sudarytų kelis dalinius, būtų ginkluoti lengvai
siais ginklais ir naudojami pramonės centrų 
arba pasienio apsaugai, jei ten iškiltų koks 
tvarkos pažeidimas, kurio nepajėgtų vietos policija 
apginti.

* Paskutinio gyventojų surašymo duomeni
mis, šiuo laiku JAV yra 150.500.000 gyventojų. 
Per paskutiniuosius 10 metų gyventojų skai
čius JAV padidėjo 19 milijonų.

* Amerika ėmėsi atsargumo priemonių gintis 
nuo atominių ir bakterijinių bombų įgabenimo. 
Tuo tikslų, į uostus įplaukia laivai, atokiai nuo 
uostų, jūroje, bus tikrinami.

* Singapūre komunistiniai teroristai sudegino 
didelį gumos fabriką. Dėl to gumos kaina 
3% pakilo.

* Į Burma iš Kinijos yra pasitraukusios dvi 
kinų nacionalistų kariuomenės divizijos. Jos 
ramiai tebesilaiko ir nepasisuoda Burmos vyriau
sybei.

* N. Zelandijoje jau užsirašė 4.000 savanorių 
kariauti JTO vado žinioje Korėjoje.

* D. Britanijos užs. reik. min. F. Bevin’as 
pereitą savaitę grįžo iš atostogų. Šią savaitę jis 
išvyko į Hagą, kur dalyvaus vakarų sąjungos 
Patariamosios Tarybos konferencijoje, o vėliau 
vyks į Strasburgą ir ten dalyvaus Europos są
jungos ministerių komiteto pasitarimuose.

* Vakarų valstybių ekspertų pasitarimas, svars
tęs su Vokietija karo baigimo klausimą, darbus 
nutraukė iki rugp. 16 d.

* Ateinančią savaitę šaukiama nepaprasta 
Danijos parlamento sesija. Spėjama, ji svarstys 
finansinius sunkumus, kilusius dėl dolerių stokos.

* Amerikoje šiuo laiku yra rekordiniai didelės 
kviečių atsargos, kurios siekia 1.421 milijoną 
bušelių arba 10% didesnės, kaip pernai.

* Korėjos karas paveikė ir vertybių kainas. 
Paryžiuje aukso gramas pereitą savaitę kainavo 
590 frankų, tuo tarpu prieš dvi savaites jo kaina 
buvo 430 fr. Pabrango Amerikos uv>eriai, 
taip pat ir Britų svaras, 925 fr., kai prieš tai 
buvo tik 910 frankų. Pabrango deimantai 
ir kitos vertybės, kurias galima „kojinėj” lai
kyti.

* D. Britanija, ryšium su pasunkėjusia tarp
tautine būtimi ir padidėjusiu karo pavojumi, 
pašauks iš atsargos dalį atsarginių jūros laivyno 
tarnybon ir sulaikys kariuomenėje baigusius 
karinę tarnybą karius.

* Prancūzų parlamentas pradėjo svarstyti ka
rinės aviacijos padidinimo planą. Tam tikslui 
per 5 metus numatoma skirti 290.600 milijonų 
frankų.

* Vak. Vokietijos parlamentas nutarė išduoti 
teismui komunistų vadą Reimann’ą. Jis yra 
kaltinamas padėjęs komunistams pagrobti ko
munistą ' Mueller’į.

* Indija nutarė pasiųsti į Korėją JTO vyriau
sio vado žinion sanitarinę grupę ir lauko ligo
ninę.

* Pereitą sekmadienį Londone, staiga, prieš 
Sovietų ambasadą buvo susirinkusi apie šimto 
žmonių minia, nacionalistų, kuri bandė ruošti 
protesto demonstraciją. Policija ją išsklaidė.

* Paryžiaus teismas nubaudė vaistin. padė
jėją Roulet'ą už tai, kad jisįkando kaimyno šunį, 
kurio nekentė.

* Amerikos karo laivyno eskadra atplaukė 
į Istambulą. Eskadros vadas buvo nuvykęs 
į Ankarą tartis su Amerikos ambasadorium ir 
kitais, Turkijoje esančiais Amerikos pareigūnais.

* Ryšium su kilusiu Korėjoje karu, Filipinų 
vyriausybė įvedė pusiau karinę būklę krašte.

* Amerikos gen. Lee Smith'as, esąs atsargoje 
pareiškė norą kovoti Korėjoje kaip eilinis ka
reivis.

* Egipto vyriausybė nutarė pertvarkyti savo 
kariuomenę ir tam reikalui pasikviesti užsienio 
specialistus.

* Amerikos Radio Corporation direktorius 
pareiškė, kad už 2 doleriu galima būtų padaryti 
mažus radio priimtuvus. Tokius priimtuvus 
reiktų paskleisti už „Geležinės Uždangos”, 
kad gyventojai galėtų klausyti „Amerikos Balso” 
transliacijas.

* Amerikos vyriausybė pradėjo samdyti už
sienio laivus karinio transporto tarnybai.

* Ryšium su padidėjusia pasaulio taikai grės
me, daugelis kraštų daro atitinkamus pasirengi
mus krašto apsaugai sustiprinti, pav. skelbia 
daliną mobilizaciją ar prailgina kariuomenėj 
tarnavimo laiką, bet Prancūzija iki šiol dar 
panašaus žygio toje srityje nepadarė.

* Turkų žiniomis, šį mėnesį Sovietai Juodojoj 
jūroj ruošia didelius karo laivyno manevrus, 
kuriuose dalyvaus dideli kiekiai pėstininkų 
ir aviacijos. Tuo pačiu metu Juodojoje jūroje 
manevrus numato ir Turkijos karo laivynas.

(Tęsinys iš 1 puslapio)
SOVIETAI SAUGUMO TARYBĄ NAUDOJA 

PROPAGANDOS REIKALAMS
Pereitos savaitės gale didelį nustebimą sukėlė 

Rusijos atstovo JTO p. Malik’o pareiškimas, 
kad jis rugpiūčio mėn. pirmininkaus Saugumo 
Tarybai, kada tenka Rusijos atstovui eilė pir
mininkauti. Daugumas šį žygį sutiko santū
riai, bet nestigo ir tokių, kurie tikėjo, jog galų 
gale Rusija, po 7 mėnesių JTO boikoto, grįžta 
į ją su konstruktyvaus pobūdžio planais ir dėl 
to iš to jos žygio nemažai tikėjosi ir dėl Korė
joje karo užbaigimo. Tačiau pirmas Saug. 
Tarybos posėdis parodė, kad iliuzorinėms vil
tims mažiausia buvo pagrindo.

P. Malik'as iš karto puolė nacionalistinės 
Kinijos atstovą, įrodinėjo, kad vietoj jo Kiniją 
turi atstovauti komunistinės Kinijos atstovas. 
Kitų kraštų atstovai su tuo nesutiko. Užtruko 
labai ilgos diskusijos, pagaliau prieita balsavimo. 
P. Malik’o siūlymą parėmė tik trys atstovai: 
Rusijos. Jugoslavijos ir Indijos, o prieš pasisakė 
8. Net ir tokiu atveju pirmininkaująs nenorėjo 
fakto pripažinti ir neigė Kinijos atstovo balso 
teise. Pagaliau jis puolė Ameriką dėl jos anks
čiau pasiūlytos rezoliucijos pasmerk;! šiaurės 
Korėją už agresiją ir JTO nepaklausymą ir 
įrodinėjo, kad Amerika kalta dėl Korėjos karo.

Posėdis truko labai ilgai ir baigėsi net nesu
tarus dėl darbų tvarkos. Sekantis posėdis pas
kirtas trečiadienį po piet, bet kaip spėjama, 
jį vėl sovietai naudos kaip tribūną savo propa
gandos reikalams.

FORMOZOS GYNIMO PROBLEMOS
Prieš dvi savaites kinų komunistų artilerija 

bombardavo netoli Kinijos žemyno esančias 
Kimojos salas, kurios tebėra kinų nacionalistų 
valdžioje. Tuo pačiu laiku atėjusios žinios 
sakė, kad Kinijos uostuose, priešais Formozą, 
kinų komunistai subūrė apie pusantro tūks
tančio įvairaus dydžio laivų ir sutraukė apie 
300.000 kariuomenės desantą Formozos salai 
pulti.

Apie šiuos įvykius kinų nacionalistai pranešė 
amerikiečiams, nes pagal prez. Truman'o pa
tvarkymą, Amerikos laivyno 7 eskadrai įsakyta 
ginti Formozą, o kinų nacionalistams patarta 
liautis puldinėti Kinijos žemyną.

Kinų komunistų invaziniai užsimojimai iš
kelia amerikiečiams klausimą: kaip jie turės 
la;kytis-<-būsimo -kinų nacionalistų s~lų p - ':~ 
mo^t’^eju. Ar jie ir salas turės nuo kinų komu
nistę puolimo giriti, ar tik pačią Formozą. Kita 
vertįis, minėtas prezidento patvarkymas suvaržo 
kinų’ nacionalistams salų gynimą, nes neleidžia 
kinų Įkomuništųt išeities vietas pulti, kurios yra 
Kinijos pakraščiuose.

Tuo (arpu • visa > rodo, kad Mao Tsetungas 
mėgins pulti ne tik Kinijos pakrašty kinų nacio
nalistų*valdoma^} salas, bet ir Formozą, nes 
toks jb** žygis ąfątinka Sovietų planus įtraukti 
su juo'vTF1čafą ne tik Ameriką, bet ir daugiau 
vakarų pasaulio, kraštų.

Pereitą savaimę kinų nacionalistų lėktuvai 
puolė priešais Kinijos salas suburtą kinų komu
nistų 800 laivų telkinį ir daugelį jų paskandino.

Šią savaitę JTO vyriausias vadas Korėjoje 
gen. MacArthur'as buvo nuvykęs į Formozą, 
kur tarėsi su generalisimu Čangkaišeku. Oficia
lus gen. MacArthur'os apsilankymo tikslas yra 
pranešti kinų nacionalistams apie prez. Tru
man'o įsakymą, kad Amerikos laivynas gins 
Formozą nuo kinų komunistų puolimo, bet 
prileidžiama, kad buvo aptarta Tolim. Rytų 
būklė, kuri susidarė dėl karo Korėjoje ir Čang- 
kaišeko pasiūlymas dėl kinų nacionalistų 30.000 
kareivių Korėjai ginti. Kai dėl šio pasiūlymo, 
tai sutaria nuomonės, jog vengiant atvirai kinų

SAVAITĖS ĮVYKIAI SPAUDINIAI
komunistus įtraukti į Korėjos karą, juo nebus 
pasinaudota.

Iš gen. MacArthur’o ir generalisimo Čang- 
kaišeko pareiškimų, baigus pasitarimus Formo- 
zoje, aiškėja, kad Formozą bus ginama ameri
kiečių ir kinų nacionalistų bendrom pajėgom 
ir kad vyriausią vadovybę turės gen. MacAr
thur'as.

SKAITOTOJU LAIŠKAI
NĖRA LAIMĖS SVETUR

Prieš trejetą mėnesių Brazilijon nuvykęs Ang
lijos lietuvis K.A. rašo: „Dirbu batų fabrike 
nuo ryto 7 vai. iki vakaro 5,30 vai. Darbas 
ne sunkus, nes viską atlieka mašinos. Per mė
nesį uždirbu 700 kruizerų. Gyvenu pas dėdę 
ir jam moku už kambarį, maistą ir drabužių 
plovimą — 400 kruizerų. Man tai nėra bėdos, 
bet kurie gyvena ne prie šeimos, t.y. vieni vyrai, 
tai jie moka už maža kambarį, kur telpa pora 
lovų ir staliukas, nuo 400-700 kr.

„Daiktai brangūs. Geras kostiumas nuo 700 
iki 1300 kr. Maisto produktų užtektinai ir ne 
taip jie brangūs, bet reikia pinigo. Man čia 
nėra kaip buvo Anglijoje, kur ką norėjau galė
jau pirkti, nes viskas buvo pigu. Čia gi kitaip 
— viskas brangu”.

Išvada aiški. Laimės niekur nėra mums trem
tiniams. Kai buvome tėvynėje, svajojome apie 
laimės šalis, kažkur toli, bet kai šiandien atsi
dūrėme beveik visuose pasaulio kraštuose, tai 
laimė tik savo brangioje tėvynėje — Lietuvoje.

K. A.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Lietuvos Ministras B. K. Balutis už sveiki

nimus Tautinės Stovyklos proga, prisiuntė pa
dėką ir gražius linkėjimus visiems Broliams 
ir Sesėms.

Norį gauti nuotraukų iš Tautinės stovyklos, 
kreipiasi į: 1) psktn. Trečiokas, 31, Holborn 
Ave., Sneinton Dale, Nottingham; 2) vyr. skltn. 
O. Rudytė, 7, Gedling Grove, Nottingham.

Pas juos gaunamos visos nuotraukos, kurias 
darė kun. Steponaitis, Trečiokas, Rudytė, Šova, 
ir Narbutas.

Liepos 22 d. Nottinghame įsisteigė vyr. skau
čių skiltis. Skilties vadovė vyr. skltn. Ona Ru
dytė. 

■ IDantų Technikos Laboratorija, dantų gy
dytojo vadovaujama ruošia dantų technikus.
Dėl mokymosi sąlygų pasiteiravimus rašyti 
angliškai arba lenkiškai. Taip jau labora
torija atlieka dantų gydytojų užsakymus 
dantų karūnėles, tiltelius pretezus ir kt.

61, Lillie Rd., London, S.W.6. Požemi
nio geležinkelio stotis — West Brompton.

DĖMESIO, DĖMESIO!
Pasišokti ir pasijuokti tikrai galėsi, jei nepa

tingėsi ateiti į Nottinghamo choro „Rūta” 
ruošiamos didžiulius šokius (šiupinį).

Šokiai bus rugpiūčio 12 d. 18 vai. Lietuvių 
klubo patalpose, Sycamore Rd. Vieta pasie
kiama iš miesto centro 31 autobusu. Rengėjai

PADĖKA
Visiems mano bičiuliams ir pažįstamiems, 

kurie neužmiršo ir pasveikino mane vardinių 
proga, nuoširdžiai dėkoju.

Ypatingai esu dėkinga Alsagerio lietuviams, 
kurie taip užvertė mano kuklų kambarėlį gėlė
mis, kad ir apsisukti nebuvo kur. O mokytojai 
su mokyklos vaikučiais už didžiulę rožių puokš
tę ir dailiai nupieštą jautraus ir širdingo turinio 
adresą. O. Kairiūkštiene

VISI KAISTO GAJUMAI KRAAWTA
GERIAUSIA PASIDARYTI ATSARGAS

Medžiokline dešra .................... I sv. 6/- Prancūziška dešra ..................... 1 sv. 4/6
Kroku vine, plona dešra  1 sv. 5/6 , , ,„ , . , Lasmiai I rus................................ 1 sv. 3/-Sausa salami ... .................... 1 sv. 5/-
Lcnkiška kiauliena 29 unc. dėžė ... 7/6 Lašiniai II itiš............................... 1 sv. 2/-
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė ... 4/- Itališka kiauliena 29 unc. dėžė ... 4/6
LAŠINIAI STATINĖMIS, 180 svarų statinė, parduodama visa, po 2/6 svaras su pristatymu.
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Lietuvių Dienos. Iliustruotas žurnalas. Vyr. 
redaktorius J. Vitėnas. Leidžiamas Los Angeles, 
Kalifornijoje.

Iki šiol sakitytojus šio mėnesinio žurnalo 
pasiekė jau 5 numeriai, kiekvienas po 24 dide
lius puslapius.

Žurnalas neturi ilgų straipsnių, kaip ir paprastai 
iliustruoti magazinai, bet jo žodinė medžiaga 
beveik visa leituviškomis temomis — trumpi 
straipsniai, reportažai, istorijos dalykai, veikėjai, 
iliustracijomis išmarginta kronika, šiek tiek 
dailiosios kūrybos. Tuose penkiuose nume
riuose jau yra rašę gen. St. Raštikis, V. Bakūnas, 
J. J. Bielskis, prof. M. Biržiška, Dr. K. Grinius, 
Br. Ketarauskas, prof. S. Kolupaila, Al. Ba
ronas, G. Tulauskaitė, B. Rutkūnas, P. Orin- 
taitė, K. Mockus ir kt. Išspausdinti pasikal- 
bėjimai-reportažai su prof. M. Biržiška, BALFo 
pirm. prof. B. Končium, ALT pirm. L. Šimučiu, 
eilė reportažų ne tik iš Amerikos, bet ir iš D. 
Britanijos, Australijos, Venecuelos lietuvių gy
venimo. Ir visa tai gausiai iliustruota. Kiek
viename numeryje po keletą puslapių skiriama 
lietuviškiems dalykams anglų kalba. Dalimis 
spausdinamas V. Ramono „Kryžių” vertimas 
į anglų kalbą.

Žodinė dalis įvairi, įdomi ir prieinama kiek
vienam skaitytojui.

Jei kol kas didžiąją dalį žodinės ir vaizdinės 
medžiagos duoda Amerikos lietuvių gyvenimas 
(iš dalies tai ir natūralu: ten daugiausia lietu
vių susibūrę ir daugiausia yra organizacijų), 
tai čia iš dalies gal ir dėl to, kad pats žurnalas 
leidžiamas Amerikoje, taigi jam vietinė me
džiaga lengviausiai pasiekiama. Reikia tikėtis, 
kad ilgainiui, kai apie žurnalą susiburs daugiau 
bendradarbių, atitinkamai padidės medžiagos ir 
iš kitų kraštų lietuvių gyvenimo. Šiandien juk, 
palyginti, nemaža vietos tenka Los Angeles 
lietuvių kolonijai, kur išeina žurnalas, bet tai 
tik laikinas reiškinys.

Žurnalas vertas skaitytojų paramos ir susido
mėjimo. K. Abr.

Keleivis, Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis. 
Redaktorius Ansas Lymantas, leidžia Mažosios 
Lietuvos Tarybos Spaudos komisija. 1950 m. 
liepos mėnuo, Nr. 1. Nedidelio formato 8 pusi., 
paskiras num. 30 pf„ kitur — 3 tarptautiniai 
pašto kuponai. Adresas: „Keleivis”, (20 a 
Hanover — Stoecken, Garbsener Landstr. 7, 
Germany.

Gana įvairus laikraštis, spausintas lietuviškais 
rašmenimis, tik religinis straipsnis gotiškais. 
Turinys taikomas Maž. Lietuvos lietuviams, 
jų aktualiesiems reikalams ir organizacinei veiklai. 
Įdomus Vydūno straipsnis, vardu „Žvilgsnis 
į lietuvių tautos likimą”.

sponTA s
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO TURNYRAS

Liepos 8-9 d. Melbourne įvyko Australijos 
lietuvių krepšinio turnyras. Turnyruose daly
vavo keturios komandos: Adelaidės „Vytis”, 
Canberros, Melbourne „Varpas” ir Sydnėjaus. 
1950 m. meisteriu užtarnautai tapo Melbourne 
„Varpas”, finale nugalėjęs „Vytį”.

Tuoj po turnyro įvyko rungtynės tarp lietuvių 
rinktinės ir Viktorijos australų rinktinės. Lie
tuvius atstovavo Gasiūnas, Šutas, Darginavi- 
čius, Baltrūnas, Ignatavičius, Urnevičius, Gurs
kis, Jacumskas, Basnys ir Maziliauskas. Nors 
gražiai pasirodė, lietuviai rungtynes pralaimėjo 
dėl nuovargio po turnyro.

Pirmos dienos vakare įvyko koncertas, kuria
me pasirodė lietuviai solistai ir A. Čalnos vado
vaujamas Melbourne lietuvių choras.

Šis įvykis yra pažymėtinas Australijos lietu
vių gyvenime. Ir koncerte, rungtynėse ir pa
maldose dalyvavo šimtai entuziastingo lietu
viško jaunimo. Tai buvo fizinio, moralinio ir 
tautinio atsparumo ir pajėgumo demonstracija. 
Turint galvoje, kad atstumai tarp lietuvių kolo
nijoje yra matuojami tūkstančiais mylių, šis 
turnyras parodė didelį organizatorių sugebėjimą 
ir visų dalyvių susipratimą ir pasiaukojimą.

Pirmenybių tikslas buvo ne vien tik išaiškinti 
pirmaujančią lietuvių kreipšinio komandą, bet 
ir parodyti kitataučiams, kad lietuvių jaunimas 
yra stiprus ne tik fiziniai, bet ir moraliai. Tuo 
pačiu buvo padarytas ir didelis lietuviškojo 
kreipšinio propagavimo darbas. Br.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO Nr. 8 SPRENDIMAS

Nevėžis, vėžys, ežys.
Teisingai išsprendė ir po 1 tašką gauna: J. 

Milašauskas, V. Janušauskas, V. Stundys, E. 
Hermanas.

9 UŽDAVINIO PAAIŠKINIMAS
Iš pirmųjų raidžių skaitant iš viršaus žemyn 

gausite valstybės sostinę, iš brūkšniais pažy
mėtų Lietuvos valstybinę šventę.

Dementavičius Vytautas prašomas tuojau pra
nešti savo adresą. Jums yra svarbių žinių- 
Rašyti: V. Blauzdys, 60, Woodborough Rd. 
Nottingham, G. Britain.
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