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RUSU SIEKIMAI BERLYNE
Berlyno miesto savivaldybės prašymui leisti 

visame mieste daryti rinkimus, Vakarų valstybių 
komendantai pritarė ir pasiūlė tai padaryti rusų 
komendantui. Pastarasis pagaliau atsiliepė, pa
reikšdamas, kad rusai galėtų sutikti tik tada, 
jei okupacinė kariuomenė būtų iš Berlyno ati 
traukta, panaikinta okupacinės miesto zonos ir 
grąžinta 1946 metų Berlyno konstitucija, kuri 
duoda rusams veto teisę.

Toks technikinio reikalo apsąlygojimas reiškia 
ne ką kitą, kaip toli einančios rusų politikos 
Berlyne siekimus. Tuo tarpu okupacinės ka
riuomenės mieste buvimas negali rinkimams 
kliudyti, o jos atitraukimas iš miesto reikštų jo 
atidavimą suorganizuotos „liaudies milicijos” 
valdžion. Tokiu atveju rusų kariuomenė laikytų 
apsupusi Berlyną, o sąjungininkų kariuomenė 
būtų labai toli nuo jo. Vakarų valstybės iš 
Berlyno nesitrauks. Tai ne kartą buvo pakartota, 
taip pat ir šį kartą pabrėžta.

KRITIKUOJA JTO REMONTĄ
Buvusio Amerikos prezidento Hoover’io pa

siūlymas laisviesiems kraštams susiorganizuoti 
į atskirą tarptautinę organizaciją be Rusijos, 
plačiausia visur svarstomas. Jam daug kas 
žymesnių politikų pritaria, bet ne mažai ir prie
šingas nuomones reiškia. Be kitų, tokią nuomonę 
pareiškė ir Amerikos prez. Trumanas. Jis pa- 
sąkė, kad kol bus Amerikos prezidentu, tol 
JAV rems JT Organizaciją.

Indijos min. pirm. Neru’s tokią nuomonę 
plačiau motyvavo. Hoover’io planu sudaryta 
tarptautinė organizacija, pasak Neru, neturėtų 
visuotinumo pobūdžio ir dėl to tarptautinė būklė 
dar pablogėtų. Dabar yra išryškėjęs pasaulio 
susiskirstymas į du priešingus blokus, očt ne 
toks griežtas, nes yra eilė valstybių, kurios nori 
pasilikti šalia išryškėjusių varžovų ir turėti savo 
atskirą politiką.

RYT. VOKIETIJOS VALDŽIA 
KREMLIUJE

Pereitą savaitę komunistų diriguojamos „ry
tinės Vokietijos respublikos” vadai: premjeras 
Grotewohl’is ir jo pavaduotojas Ulbrichtas, 
staiga buvo iškviesti į Kremlių. Į ten paskviestas 
ir Rusijoje atostogaująs šito satelito prezidentas 
Pieck’as.

Dėl sąlėkio tikslų Berlyno vakarinėse dalyse 
išeinanti spauda pažymėjo du galimumus. Jei 
po sąlėkio vadai pasiliks esamuose postuose, 
tai tat reikš nuosaikesnę satelito politiką vakarų 
atžvilgiu, bet jei įvyks pasikeitimų, tai bus „nauji 
vėjai”. Pasirodo, šito satelito valdžia nesutaria 
savo tarpe dėl laikysenos. Pieck’as ir Grote
wohl’is esąs nuosaikesnės politikos su vakarais 
šalininkai, tuo tarpu Ulbricht’as norįs „stacha- 
novinius metodus” ir „smogikišką taktiką” 
naudoti.

KELIA AIKŠTĖN RUSIJOS 
NUSIKALTIMUS

Amerikoje šiuo metu susirinko Sovietų Ru
sijos okupuotų rytų Europos valstybių ūkininkų 
sąjungos atstovai. Konferencijoje dalyvauja 
9 kraštų atstovai, jų tarpe ir lietuvių. Konferencija 
svarsto: Rusijos agresiją ir jos užimtuose kraš
tuose pilietinių teisių varžymus. Atstovai 
iškėlė Rusijos nusikaltimus tarptautinei teisei 
ir nusikaltimus prieš žmoniškumą okupuotuose 
kraštuose. Lietuvių atstovas, Dr. Pajaujis, 
pranešė apie Sovietų nakinamas Pabaltijo tautas, 
suėmimus ir masinius trėmimus į Sibirą. Konfe- 
rensijos darbais plačiai domisi Amerikos spauda 
ir radijas.

ATSTATYTI 4 ESTU 
KREMLININKAI

Švedijoje gautomis žiniomis, šiuo laiku rusų 
okupuotoje Estijoje einąs didelis valdžios viršū
nių „valymas”. Kremliaus bernai: Estijos pre
zidentas Pall’is, estų komunistų partijos gen. 
sekretorius Karotam’as, užs. reik. min. Krus’as 
ir teisingumo min. Joeaar’as staiga atstatyti ir 
apkaltinti „miesčionišku nacionalizmu”. Dau
gumas šių maurų ilgą laiką gyveno Rusijoje ir 
j Estiją buvo atsiųsti tik tuomet, kai Raudonoji 
kariuomenė okupavo ją, kaip Kremliaus pati
kėtiniai.

N-t VAITĖS ĮVYKIAI
PREZ. TRUMANO KELIONĖ

Nežiūrint gausybės faktų apie tikruosius 
Rusijos siekimus ir dedamas pastangas juos 
išaiškinti, vis dar yra ne maža žmonių Ameri
koje, kurie laikosi kadaise labai stipraus izo- 
liacionistinio nusistatymo ir nori, kad ir dabar 
Amerika apsiribotų tik savo kraštu, o kas toliau 
dedasi, tas jos neturi liesti. Taip manančių yra 
ne tik eilinių bei vidutinių žmonių, bet visuo
menininkų ir šiaip įžymių asmenų.

Dabartinis Amerikos prez. Truman’as prieš 
izoliacionizmą jau yra padaręs vieną žygį prieš 
porą metų, kada Čikagoje, tam izoliacionistų 
centre, pasakė savo garsiąją kalbą prieš juos. 
Ir dabar jis tais pačiais tikslais išvyko traukiniu 
10 dienų kelionėn po Ameriką. Kelionės metu 
lanko įvairias vietoves ir sako aktualiais klau
simais kalbas. Aiškindamas pasauly susidariusią 
būklę, prezidentas nurodo pavojus, kurie galėtų 
kilti, jei Amerika ir dabar izoliacionizmo keliu 
pasuktų, kaip ji padarė po pirmojo pasaulinio 
karo. Dėl tokio jos elgesio kilo antrasis pa
saulinis karas, kuris Amerikai brangiai kainavo. 
Jei dabar Amerika taip padarytų, tai ji prarastų 
visus savo sąjungininkus. Tada trečiasis pa
saulinis karas būtų neišvengiamas. Sprendimai, 
kuriuos padarysime artimiausiais mėnesiais, nu
spręs, ar galės kilti trečiasis pasaulinis karas 
pažymėjo prez. Trumanas, ar ne.

Prezidentas prakalbas sako tiesiai iš savo 
traukinio platformos. Jo pasiklausyti susirenka 
labai daug žmonių.

ČEKOSLOVAKIJOJ VALYMAS IR 
MULKINIMAS

Čekoslovakinis Kremliaus satelitas pereitą sa
vaitę pasaulinės spaudos buvo keletą atvejų 
pažymėtas. Užs. reik, min Clementis’o adei- 
dimu prasidėjęs Čekoslovakijoje valymas tebe
sitęsia. Jis palietė labai daug aukštų pareigūnų, 
jų tarpe Slovakijos valdžios pirm. Husak’ą, 
auklėjimo reikalams min. padėjėją Novomeskį 
ir vyriausiojo kariuomenės štabo virš. gen. 
Drgač’ą. Jo vietą užėmė kariuomenės politrukas 
Prochaska, Maskvos auklėtinis, civilis. Ka
riuomenės vadovybės staigus pakeitimas yra ne 
kas kita, kaip kelio paruošimas Kremliaus nu
matytam maršalui, panašiam kaip Rokosovskis 
Lenkijai.

Pereitą savaitę sukako penkeri metai nuo 
Čekoslovakijos išvadavimo. Čekoslovakiją iš
vadavo Amerikos kariuomenė. Tą progą at
žymėti amerikiečiai norėjo Českoslovakijoje pri
kalti kelias paminklines lentas, bet Čekoslova
kijos valdžia neleido. Ji pati suruošė tos sukakties 
minėjimą, kurios proga mulkino gyventojus 
teigdama jiems, kad Čekoslovakiją iš vokiečių 
valdžios išvadavusi Raudonoji kariuomenė.

Šito minėjimo proga Pragon buvo suvažiavę 
Rusijos ir jos satelitų atstovai. Jie aptarę visą 
eilę politinių ir karinių klausimų, liečiančių 
komunistinį bloką. Rusijos delegacijai vado
vavo vicepremjeras marš. Bulganin’as.

PRASIDĖJO TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA

Amerikos užs. reik. min. Acheson’as atvyko 
į Londoną, kur dalyvaus Amerikos, Prancūzijos 
ir D. Britanijos užsienio reik, ministerių konfe

Manchester’io apylinkės lietuvių, tautodailės mėgėjų būrelio dirbiniai, ištatyti parodėlės 
tvarka Manchester’io lietuvių klube. Parodėlė bus atdara kiekvieną šeštadienį. Plačiau — 5psl.

rencijoj. Ji prasidėjo šį ketvirtadienį ir svarsto 
aktualiuosius šio meto politinius klausimus. 
Konferencija truks kelias dienas.

Pakeliui į Londoną p. Acheson’as buvo susto
jęs Paryžiuje, kur tarėsi su Prancūzijos užs. reik, 
min. Schuman’u. Po pasitarimo išleistame 
pranešime pasakyta, kad ministerial svarstė 
Indokinijos ir kitus klausimus. Dėl Indokinijos 
prieita išvados, kad ji reikalinga Amerikos 
karinės ir ūkinės paramos ir kad to krašto gy
nimas yra Prancūzijos pareiga.

Londone min. Acheson'as prieš konferenciją 
turėjo pasitarimą su D. Britanijos užs. reik, 
min. Bevin'u ir svarstė Tolimųjų Rytų ir Europos 
politikos klausimus.

VOKIEČIUS SUJAUDINUSI ŽINIA
Nepaprastai didelį įspūdį Vokietijoj padarė 

rusų oficialiai paskelbta žinia, kad vokiečių karo 
belaisvių atleidimas iš Rusijos esąs baigtas. 
Pranešime sakoma, kad nuo karo pabaigos iki 
šio laiko iš Rusijos esą repatrijuota 1.939.063 
vokiečiai karo belaisviai. Šiuo laiku Rusijoje 
likę tik 9.717 vokiečių, nubaustų už įvairius nu
sikaltimus, 3.815 tardomų ir 14 ligonių.

Niekas vokiečių šiam pranešimui nepatikėjo, 
visi piktinasi, o ne maža kas ir jaudinasi. Netiki 
dėl to, kad pagal Stalino paskelbtą tuoj po karo 
pranešimą, rusų nelaisvėje esančių vokiečių 
skaičius paminėtas siekiąs per tris milijonus. Ir 
vokiečių vėliau surinkti duomenys apie rusų 
nelaisvėje esančius vokiečius buvo artimi tam 
skaičiui. Ir dabar, staiga, pranešama, kad iš 
Rusijos belaisvių grąžinimas baigtas. Kas gi 
atsitiko su tais žmonėmis, kurie Rusijos nelais
vėje buvo?

Vak. Vokietijos kancleris Adenauer'is kreipėsi 
Ų>Rusijos valdžią reikalaudamas paaiškinti, kas 
atsitiko Rusijoje su pusantro milijono vokiečių 
karo belaisvių, kurie iš Rusijos negrįžo.

Kaip tik tuo metu, kada ta žinia vokiečius 
sujaudino, iš Rusijos atvyko į amerikiečių zoną 
191 vos gyvas, išbadėjęs, pervargęs ir visokiais 
skudurais apsimutulavęs, karo belaisvis. Spaudos 
atstovų klausiami, belaisviai pareiškė, kad jie 
paskutiniai iš Rusijos nelaisvės atvyko. Rusijoje 
dar yra daug stovyklų su dešimtimi tūkstančių 
karo belaisvių, o kiek mažesnių — sunku ir 
pasakyti. Visi karo belaisviai rusų naudojami 
įvairiems darbams kaip vergai ir laikomi tol, 
kol gali dirbti. Kuomet dėl blogo gyvenimo, 
silpno valgio ir sunkaus darbo jėgų netenka ir 
tampa nepagydomais ligonimis, tik tuomet į 
tėvynę repatrijuojami.

Sovietų pranešimas apie karo belaisvių grą
žinimo užbaigimą Vokietijoje yra didelis smūgis 
Rusijos prestižui, o vak. jos dalyje galės baigtis 
komunistų partijos uždraudimu.

AMERIKA KALTINA RUSIJĄ 
TEISĖS NESILAIKYMU

Šią savaitę Amerika atsakė į Rusijos notą, 
kuria ji atmetė Amerikos reikalavimus dėl nu
mušto virš Baltijo jūros Amerikos lėktuvo. 
Amerika savo notoj pažymi, kad Rusija pavaizda
vo nepagrįstas priežastis ir už tą įvykį ji yra atsa
kinga. Rusija ne tik neatliko, bet ir neparodė noro 
atlikti pareigas, kurias teisė ir tarptautinis santy- 

(Tęsinys 6 puslapy)

NAUJA ORGANIZACIJA 
KOVAI SU BOLŠEVIZMU

Balandžio mėn gale, Londone įvyko The New 
Crusade (Naujojo Kryžiaus žygio) organiza
cijos sušaukta rusų priespaudoje esančių tautų 
atstovų konferencija. Prezidiumą sudarė: Lordas 
Craigavon’as, Pulk. Miller’is ir Grafas Bab- 
rinskoy. Dalyvavo: albanai, bulgarai, čekoslo- 
vakai, estai, jugoslavai, latviai, lietuviai, lenkai, 
rumunai ir vengrai.

Konferencija aptarė kovos būdus prieš komu
nizmą ir jo grėsmę visam pasauliui. Priimtoje 
rezoliucijoje D. Britanijos vyriausybė prašoma 
viešai paskelbti, jog nepripažįsta komunistų 
užimtuose kraštuose sudarytų vyriausybių. Nu
tarta pasiųsti memorandumą JTO dėl religijos 
persekiojimo už geležinės uždangos.

The New Crusade yra anglų organizacija 
kovai prieš komunizmą. Konferencija su kitų 
tautų atstovais vyko pirmą kartą. Tenka ap
gailestauti, kad nebuvo pakviesti ukrainiečiai. Dč.

IRO VEIKLA PRANĘSTA
IRO Tarnyba nusprendė pratęsti savo veiklą 

ir po šių metų birželio 30 dienos. Kaip žinome, 
birželio 30 dieną, IRO turėjo sustabdyti savo 
veiklą. Daugelis tremtinių būt atsidūrę sun
kiausioje būklėje, nes būtų tekę staigiai įsijungti 
į vokiečių, austrų ar italų ūkį.

Birželio 30 d. IRO globoje Europoje bus 
apie 148.000 pabėgėlių. Iš jų 18.000 neturinčių 
vilties savystoviai įsikurti (ligoniai, seni, vaikai), 
53.000 su mažomis viltimis įsikurti ir 75.000 
tinką emigruoti ir įsikurti. Kiti, kurie ne sto
vyklose gyvena, tačiau tinka emigracijai, bus 
priimti į stovyklas formalumus sutvarkyti. Taigi, 
viso susidarys apie 216.000.

IRO-vfeiklos apyskaita iki š.m. vasario 28 d.: 
Įkurdinta 723.445, Repatrijuota 68.929, Gauna 
pagalbą 578.219, Pilnai išlaikomi 292.809, Gauna 
tik politinę globą 285.410, Naujai priimta pilnon 
globon 2.706. Viso parama teikiama 1.460.100.

BUDAS KARAMS PAŠALINTI
Prancūzijos užs. reik. min. M. Schuman’as 

pasiūlė įkurti tarptautinį organą Prancūzijos ir 
Vokietijos anglies ir plieno pramonei kontro
liuoti. Šis siūlymas galėtų būti išplėstas ir į 
kitus kraštus. Jo tikslas būtų tas, kad tokiu 
būdu valdant siunkiąją pramonę būt pašalinta 
ginklavimosi galimybė ir karo kilimo pavojus. 
Kad toks organas efektingiau veiktų, jį turėtų 
prižiūrėti dar JTO.

Vak. Vokietijos kancleris Adenauer’is dėl šio 
siūlymo labai palankiai pasisakė.

I SENUS PAPROČIUS PANAŠU
Sovietų Rusijos laikysena jūrose vis didesniam 

valstybių skaičiui rūpestį kelia. Rusų karo 
laivyno laivai suiminėja įvairių kraštų žvejų 
laivus jūroje, žūklės metu ir nusivarę į savo 
uostus, krato juos, tardo laivų įgulas ir laiko 
tiek, kiek jiems patinka. Toks rusų elgesys su 
svetimais laivais atviroje jūroje, laikomas skan
dalu ir tarptautinės teisės laužymu.

Daugiausia tokių atsitikimų buvo Baltijo 
jūroje su Švedų ir Danų žvejų laivais, o pasta
ruoju metu panašiai atsitiko ir su Britų laivu 
,,Etruria”.

Pagal tikslias žinias gegužės 1 d. prie Britų 
laivo „Etruria” Baltojoje jūroje, kada jis žvejojo, 
priartėjo rusų karinis laivas, iškėlė ant jo prizinę 
komandą ir nusivarė į Murmanską.

Dėl šio įvykio D. Britanija įteikė Rusijai 
protesto notą, įrodinėjo, kad laivas buvo toli 
nuo krantų, ne abejotinai atviroje jūroje ir 
reikalavo jį paleisti. Nežiūrint oficialaus protesto 
ir aštraus spaudos pasisakymo, „Etruria” dar 
tebelaikoma.

JAV AVIACIJOS BAZES 
BRITANIJOJE

Amerikos aviacijos bazės D. Britanijoje bus 
praplėstos ir virštvirtovių tipo lėktuvų skaičius 
padidintas. Amerikiečiai šias bazes naudos 
lakūnų mokymo tikslams tol, — pareiškė Britų 
aviacijos ministeris Henderson’as, — kol abiejų 
kraštų vyriau: ybės matys reikalinga esant ben
dram gynybos reikalui, kol nusistovės bendras 
JT Organizacijos kartą nužymėtas saugumas.
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TURĖKIM SVEIKA
Šiais žodžiais p. J. M. Gojus Brit. Liet. Nr. 

12 (137) užbaigia straipsnį — MIŠRIOS ŠEI
MOS. Autorius čia iškelia ne vieną naują, drąsų 
teigimą ir neigimą, tarsi, nagrinėtų ne vieną 
jautriausių dalykų, o šiaip sau eilinį.

Gražu pasiskaityti, kad mes esame ne men
kesni už kitas tautas, kad net atsparesni ir pra
našesni ir ypač labiau susipratę už praeitų amžių 
lietuvius. Kaip ten bebūtų su kitomis tautomis, 
tačiau jau šiandien, kai aš galvoju apie-prosenelių 
kovas, laikymąsi ir atsilaikymą, apie aktyvų, 
vidinį ir išorinį priešinimąsi, kai vis tebegiedam 
„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”, tai 
skubu prašyti — neapsijuokinkime save, prieš 
tėvus manydami esą už juos, atsparesni, prana
šesni, ir t.t., tai nuspręs tik tokios galvos, kurios 
pažįsta visų laikų lietuvius, tai nuspręs istorikai 
ir tai ne tuoj-niekas savo byloj, ypač šiokioj, 
neteisėjauja. Geriau pasilikim prie durų mui
tininkais, nes savo tautai irgi nusikalstame.

Brit. Liet. 18 (91) K. Barėnas, skyriuje „Pa
miršai tėvų namus” aprašo, kaip viena senųjų 
lietuvių, išgirdus tremtinę lietuvaitę kalbant su lie
tuviais angliškai, anuos sugėdina, kad jie po 50 
metų ir daugiau dar kalbą lietuviškai, o šioji 
vos po metų, kitų jau angliškai. Tokių pavyzdžių 
jau ir aš kelis žinau. Tačiau, kai tiek maža te
turime čia mažųjų, tai nuošimtis jau labai didelis. 
Mūsų „atsparumą” mato senieji ir mes patys.

Esame jautrios tautos vaikai, o kai dar karo 
išvarginti, tai daug ko nepakenčiame, kritikuo
jame, tačiau, ir tai, jau dažnai tik sakome, o 
ištaisome dar „mandriau” už vietinius. Visko 
yra ir pas mus. Dėlto ir gražiausi užsimojimai 
nevyksta taip, kaip norime, nes nepakankamai 
esame susipratę, atsparūs. Aš tik bijau, kad 
tie, senieji nebūt paskaitę to straipsnio, kad 
jie mus nesugėdintų, kaip anoji p. K. Barėno 
minėtoji. Jie ir po 50 metų turi savo organi
zacijas, skaito savo laikraštį. O ką rodo mūsų 
statistika? Jau ne idealistai-žiūrime: „o kas 
man iš to naudos!” Nesame stiprūs ir indivi- 
dualiai-pavieniai, kaip autorius teigia, nesame 
stiprūs ir kaip bendruomenė. Šaukiame namų, 
būstinės, o dar jos geros pradžios nematyti.

Taigi, kai nestiprūs, tai tos „klai
dos” (-prieštaravimui mišrioms šeimoms!) ne tik 
nereikėtų „atitaisyti”, atšaukti, bet prieš mišrias 
vedybas vesti dar didesnę propagandą. Gi 
,,Britanijos Lietuvis” per visus puslapius ,,aliar
mo” raidėmis turėtų išrašyti Dr. V. Kudirkos 
S.O.S. — Mišrios šeimos, ypač tremty, skau
džiausia Lietuvos žaizda — vėžys, nežiūrint, 
nors kai kam nepatiks, nes jis ne pataikavimui, 
bet tėvynės reikalų sargyboj! A

Ar ne abu broliai Algirdas ir Kęstutis buvo 
vienodai kilnūs ir Lietuvos didvyriai?! O kaip, 
tačiau, nevienodos jų šeimos. Algirdo rusiško
sios Julijonos vaikai Lietuvai daug nelaimių 
užtraukė, gi Kęstučio-Birutės: Vytautas, Vaido
tas, Liubartas, kiti ir šiandien mums, kaip blizgą 
karžygiai.

Skaitant Lietuvos Istoriją, skaitant lietuvių 
literatūrą, per visus amžius, per visus puslapius 
Julijonų, Jadzių, Šiūrų, Frydų, Elzių klausimas 
eina baisia klaida. Karai, marai, okupacijos, 
kažin, ar nukonkuruoja šią klaidą! ?

Kad kiti, kartais, mus pavadina šovinistais, 
tai nenuostabu, bet kai pats autorius sako, kad 
mūsų tautinis susipratimas siejas su šovinizmu, 
tai keista. Daug kas šiandien sakosi nesą šovi
nistai, imperialistai, tačiau daro priešingai: 
smarkiu tempu mala savo girnose, kartais net 
cinškai pasisako, kad mes jus čia atsivežėme, kad 
įčiulptume į save. Amerika gelbsti net negi- 
miningas tautas, gi jei mes gelbėsime save, savo 
brolius, sakome esą lietuviai, norime Lietuvos, 
kad nesileidžiame save suvirškinti, kad patys 
maitinamės ir kitiems rodome savo tautos lobius, 
tai jau čia siejas su šovinizmu?! Tegu tik di
džiosios valstybės nebūna šovinistiškos; dėl 
mūsų dar niekas nenukentėjo ir tokio pavojaus 
nesimato. Jeigu žmožudys dar gali save ginti, 
tai mes. kurie žudomi — juo labiau. Mes galime 
būti kartu ir geri lietuviai ir geri, kurios nors 
šalies piliečiai. Jeigu kas ir nori mišrių šeimų, 
tai mes jų nenorime, jos neaugins tyrų, grynų 
lietuvių, jos nesaugos taip tautos tradicijų, jos 
bus didžiausias sunkumas grįžti namo, o ir 
grįžus tie sunkumai nesibaigs, jos bus didžiau
sias stabdys kovojant čia mums tautos verty
bėmis. Visi nori, kad čia mes tik tylėtume, 
kad nesigirdėtų nė balso, tuo tarpu, kai kiti 
savo mažavyrius herojais padarė, savo darbus 
garsina, prašo, šaukia, reikalauja ir gauna, o 
mes šovinizman krypstame! Ne, mes čia pačia 
storiausia Jerichono triūba turime trimituoti, 
kad griūtų geležinės užtvaros, sienos, skelbti 
pasauliui laiku ir netaiku apie didžią neteisybę, 
ypač čia, kur, kaip tik gyvenama skelbimais, 
sensacijomis, tuo, kas įkalama. Laikraščių ne
šiotojo triukšmas nepatinka, bet vistiek pas tą 
daugiau perka.

Girdėjau, kad vienoj vietoj net čia gimusios 
lietuvaitės šaunius vyrus išvadino romantikais. 
Joms juokai, kad šiems nepakanka duonos, 
žaidimų, moters kūno, kad jiems reikia dar 
kažkokios dvasios. Nenoriu leistis čia nagri
nėti lietuviškojo charakterio bruožų, kas tuo 
duomisi tepasiskaito 1947 metų „Žiburiuose” 
Prof. J. Girniaus apie lietuviško charakterio 
problemas. Būt gerai, kad kas parašytų popu-
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liariai apie angliškąjį charakterį. Tačiau ir be 
didelių mokslų matome ir jaučiame, kad tie 
charakteriai labai skirias; kai lietuviui dar reikia 
ir dvasios, tai vietinėms, anot jų pačių vyrų, 
tik stipraus berno ir ypač jo pelningos kišenės. 
Mes, jau čia būdami, nesistebime dėlko taip 
Vokietijoj buvo grobstomos vokietės.

Kitas klausimas, jei lietuviškoji pusė dės 
milžiniškas pastangas, bet, ar antroji pusė yra 
receptyvi-pakankamai nusiteikus ir paruošta priim
ti mūsų kultūrą, tapti mūsų martimi.

Jie ir patys prisipažįsta, kad nėra intelekto, 
bet biznio šalis; mes matome, kad mūsų vaikai, 
ir kalbos gerai nemokėdami, pirmauja pradžios 
mokyklose, kad jie bijo mūsų konkurencijos. 
Matau, kad mūsų vertybes nelabai sugeba per
siimti, nelabai nori, ir kai tokia maža, nežino
ma tauta, tai net neranda reikalo. Pagal vietinį 
stilių, jos pažada ir neatsisako, o paskui taikus, 
gabesnis, labiau prisitaikąs lietuvis jau taikosi- 
„Negi kelsi dėl tokių dalykų namuose peklą! 
Negi mokysi, kai pervargęs nuo darbo, nuo 
kitokių reikalų!” Taip pamažu niveliuojasi, 
darosi didžiulės mašinos dalyte.

Kitiems dar viltis vaikai. „Juos tai tikrai 
mokysiu lietuviškai”, o „ožką ką čia išmokysi 
lipti į medį!” Tačiau kai pasigirsta net verksmas 
tai ir tas, lyg būt bulvę prarijęs. Vaikas auga 
ant motinos rankų ir tėvas tėvų kalba su vaiku 
nesusikalba. O kai pradeda eiti mokyklon, tai 
ir mokantieji primiršta, ar gėdijąs. Net didieji 
dėl Lietuvos laisvės kovotojai atsidūrę čia, pri
sipažįsta: „klaidą padariau” ir savo vaikui 
patys ieško lietuvaičių.

Na, o jei ir išmoktų kalbos, ar ji mokės įlieti 
vaiko krūtinėn tėvynės meilę, ar papasakos tih- 
kamų pasakų, padainuos lopšinių, duos dva
sinio peno, kai jai visa tas svetima?! Ji liks 
tik „ūsuota bobute”.

Autorius džiaugias pavyzdžiais, kur mišrios 
šeimos jau atsistojo ant lietuviško pagrindo. 
Aišku, jei negro tvaikas mus veikia, tai dar 
labiau vyro įtaka. Tik reikia stebėtis, kad pas 
autorių ir šie dalykai vyksta stachanovietiškai; 
per metus, kitus, jau ant lietuviškų pagrindų! 
Kaip kas tuos pagrindus supranta. Prof. J. 
Eretas, pasiaukojęs dėl Lietuvos, atvykęs tik 
jai dirbti, vedęs lietuvę, įsikūręs ir keliolika metų 
profesoriavęs Lietuvoj, dar vis nesijautė ant 
tvirtų lietuviškų pamatų. „Diržų susimainymas 
dar nereiškia giminystę!” Žinoma, kai lietu
viškumui tik tokių pamatų pakanka, kuriuos 
mes dejom šimtais metų, kuriuos paveldėjom iš 
tėvų, kuriuos patys mokyklos suole ilgus metus 
pouselėjom ir dar ne labai tvirti, tai šiuo Krau
simu menka kalba. Jei konvertitų vaikus ne
priima kun. seminarijon dėl stokos pagrindų, 
tai jau čia tų pagrindų, ir dar tvirtų, tikrai nėra.

Nors autorius rašo, kad neskatinąs sudaryti 
mišrias šeimas, bet kad čia, iš to straipsnio 
perdaug smaili yla lenda — mums pranešantiems 
visų laikų lietuvius dabar niekas nepavojinga, 
viskas galima, taigi ir mišrios jungtuvės.

Kai garsusis Trojos didvyris-Penclopės vyras. 
Odisėjas plaukė pro stebuklingo grožio sirenų 
salą, tai laivo įgulai užlipdė vašku, ausis, o pats 
save prirakino prie laivo ir įsakė iki praplauks, 
jokiu būdu neatleisti. Šis milijardus žmonių,
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Po jungtuvių Slėnio koplyčioje, senis Viljamas 
užsuko trumpam laikui į uošvės ūkį pasiimti 
karvę, kurią ji buvo atidavusi kartu su nuotaka. 
Jis pasikinkė į vežimėlį savo arklį — Šonį, pa
dėjo žmonai įlipti, kuri sėdėjo ant vežėčių lentos 
pastyrusi, kaip grūstuvas. Saito galą užrišto 
karvei ant kaklo, kita jo galą pririšo prie vežimo 
užpakalio. Tada pasakė: „Na-a Šoni ir pasi
leido į namus. Senis Viljamas ėjo užpakaly, 
nes arklys statų kelią, vedantį į Geltonuosius 
kalnus, žinojo neblogiau už jį.

Senis Viljamas ėjo užpakaly. Tarpais jis 
pakišdavo surambėjusį smilių po žilstančios 
barzdos lanku, kuris tęsėsi nuo ausies iki ausies 
ir patempdavo kietą apikaklę. Ai, ai. Čia 
buvo karvė, dėstanti savo kreivas kojas prieky 
jo, čia ir jo skaisti žmonelė keturiasdešimties 
penkių, kurios juoda nugara pūpsojo po vainiku 
plevėsuojančių jos skrybėlėje našlaičių ir čia 
Šonis, kuris šniokštė ir prunkštė vilkdamas ve
žimą giliai įsipiovusiomis tarp žalitvorių pro
vėžomis.

Jis ištiesė ranką ir palietė karves nugarą.
— Karvė truputį senoka — pasakė jis.
— Mes taip pat po truputį senstame, Viljamai 

— šūktelėjo ji atgali nepasukdama galvos.
— Teisy-y-bė... sutiko Viljamas. Tačiau jis 

jautė, kad uošvė jį truputį prigavo.
Buvo gražus pavasario rytas ir mažas vėjelis 

žaidė žalitvorėse. Slėnyje giedojo gaidžiai...
Netoli viršukalnės jie važiavo pro Gelyverno 

ūkį. Danas pamatė našlaites kyščiojant pro 
žalitvorę ir iššovė į viršų. Bum-m... nuskambėjo 
šūvis ir paukščiai nutilo.

— Gero pasisekimo santuokoje — šūktelėjo 

tūkstančiais metų mokąs pavyzdys sako, kad 
sirenos veikia visus vyrus, nors jie milžinai 
būtų, kad širdis neklausia, meilė akla, kad dėl 
jos virsta karaliai iš sostų, vyksta ilgi karai, 
pakeičiamos net tautų religijos ir dar visko 
prasimanoma. Čia taip lengvai viskas, vienu 
plunksnos brūkšniu neišsprendžiama. Tas tik 
sako, visiems mūsų „didvyriams” reikia vaško, 
reikia tvirtai, iki praplauks pro salą, prirakinti 
save prie lietuviško laivo, kitaip, tokia pat mirtis.

Mūsų tikrai nelaimei, tas mišrias šeimas 
dažnai sukuria geri vyrai; sukuria užtat, kad 
dar jie geri. Jie patys tam žygiui ruošdamiesi 
skaudžiai išgyvena ir dabar matyt, kad tik 
gyvena. Bloga būtų motina, jei dėl savo vaikų 
nebudėtų ir negintų. Blogi būtume mes lietu
viai, jei savo brolių, kurių taip maža, taip lengvai 
atsisakytume.

Kad vyksta savotiškas boikotas, kad miš
rioms šeimoms jaučiame priešingus stiprius vė
jus, tai jau čia tas tikrai ne mūsų ir ne mūsų 
laikų sukurta. Tai jaučia ir senieji lietuviai, 
kad negerai ir gėdijąs sakyti, kad už vietinio 
ištekėjus, didžiuojas, kad už lietuvio. Tai eina 
iš pačios tautos savisaugos gelmių. Amžiais 
smerkiamos Raseinių Magdės ir išgamos Či
činskai. Tauta turi sveiką nusistatymą, kurio 
bet kas nepakeis, tik „silpnadūšiams” papa- 
taikaus. Žydai du tūkstančiu metų gyvenę trem
tyje, kai savo laikėsi, šiandien valstybę ramsto. 
Kad Anglijoj būt nieko nepadaryta mišrių šeimų 
išvengti — netiesa, jau vien „Britanijos Lietu
vio” puslapiai ką kita kalba —■ „meilė akla!”

Belgai apmėtė mūsų belaisvius akmenimis, 
o mes savuosius skriaudikus — duona, belgai 
spjaudė ant tokių pat pavergtų, kaip jie patys, 
mūsų brolių, o mes tikrus savo kraugerius, 
ašaroms palydėdavom, lašiniais apkraudavom, 
tai liudija, ir nedaug geresni, vokiečiai. Lietu
vio širdis atleidžia visiems savo priešams, o juo 
labiau saviesiems kaltininkams, ypač atgailoto
jams. Nors jie didis stabdis, kaip atsilikęs ir 
tinginys klasėj mokinys, bet tegu tik ateina, 
tegu tik atsiveda, labiau, kaip savus priimame. 
Jau ko, ko, tačiau šito niekad lietuviui netrūko 
ir netrūksta, čia lyg ruso mokymas vokietį tvar
kos. Tačiau Julijonoms, ar Doroms turėtų 
būti irgi žinoma, kad nors mes atidarome širdies 
duris iki galo, betgi lietuviškos šeimos karaliene 
yra tyli, kukli garbingoji Birutė.

Be reikalo savo teigimams autorius šaukiasi 
talkon Katalikų Bažnyčią: „Mes lietuviai tu
rėtume paimti pavyzdį iš katalikų bažnyčios 
(Sovietiškas rašymo būdas-mano pastaba!). Ji 
nedraudžia santuokų su kitų tikybų žmonėmis; 
ji tik stato sąlygas”. Nors čia ne vieta aiškinti 
tikėjimo tiesas, bet kai čia padaryta klaida, 
tai čia turi būti ir atitaisyta. Jau Kardinolas . 
Grifnn’as Kalėdiniam laiške, kaip vieną svar
besniųjų dalykų tai pabrėžė (Žiūr. Brit. Liet. 
52/125). O šiaip visi K. Bažnyčios įstatymai, 
mokslas grieščiausiai priešingas mišrioms san
tuokoms. Iš jų žala vienas kitam, o vaikai jau 
eina į nuostolius, tą patvirtina 2.000 metų prak
tika. Tik paskučiausiu atveju, kaip nepamaino
mą blogybę, vyskupo leidimu, prie uždarų durų- 
nerodant blogo pavyzdžio ir neturint kuo džiaug
tis, išgavus garantijas, tuokia. Anglės, ypač 
airės katalikės su kitatikiais net pašokti bijo. 
Taigi belieka tik laikytis ir turėti savo seną, 
sveiką nusistatymą. M. N.

Danas ties vartais, kai jie važiavo pro šalį, o jo 
raudonas veidas juokėsi.

Viljamas pamosavo jam botagu.
Netrukus jie užkopė ant plokščio skurdaus 

šilojo, Geltonųjų kalnų viršūnėje, kuriame telk- 
šnojo rausvo vandens balos. Ant posūkio de
šinėn Viljamas parodė savo mažą namuką su 
taip mažais langeliais, kad saulės apšviesti atrodė 
kaip vyro akys.

— Aš labai norėčiau ką nors suvalgyti, vyreli,
— šūktelėjo Marė. Manau, kad tavo namuose 
bus kuo pripildyti pilvą?

— Ir aš jaučiu skylę pilve, — atsakė Viljamas. 
Namuose turiu duonos, sviesto ir penkis kiauši
nius.

— Trys man ir du tau — pasakė Marė.
— Ar aš ne vyras? — paklausė Viljamas.
Vežimas girgžtelėjo ir sustojo kieme. Vilja

mas nukinkė Šonį ir paleido kartu su karve 
į lauką. Marė įbėgo į vidų, nusivilko juodą 
sijoną ir ant raudono flanelinio apatinio užsijuosę 
priejuostę. Skrybėlę pakabino ant kablio už 
durų. Netrukus stalas buvo užtiestas, o kiauši
niai virė.

— Tu esi darbšti, kaip gera žmona—pasakė 
Viljamas, nusiimdamas kietą apykaklę.

— Kiaušiniai baigia virti — atsakė Marė.
— Trys man ir du tau.
— Kas tai bobai pasidarė? — sušuko Viljamas.

— Aišku, kad tau du, o man trys.
Perkūnija pasirodė jos veide.
— Ar aš nesakiau, kad man trys? — šaukė ji.
— Pasakyta dar nepadaryta, žmonele. Ar 

jie nėra mano vištų padėti ir ar ne surinkti švie
žiai šį rytą mano rankomis?

— Ar tai dėl to tu paėmei mane iš mano 
motinos? — šaukė ji.

Kiaušiniai buvo išgriebti iš puodo ir padėti 
ant stalo. Jie gulėjo ant medinio stalo lentos 
baltučiai ir glaudėsi vienas prie kito. Viljamas 
paėmė savo didele ranka juos visus penkis ir 
įsidėjo į kišenę.

PAGRĖBSTAI
Elgetavimas. Sumokame organizacijoms nario 

mokestį kas vienai, o kas ir kelioms. Užsisa
kome laikraščius kas nė vieno, o kas ir kelis. 
Kas jau visur moka, tas nepagaili ir knygai 
ir kuriam nors kitokiam kultūriniam ar visuo
meniniam reikalui, jeigu tik kas atkiša ranką 
ir pasako, kad reikia. O kur čia dabar nereikia? 
Visos lietuviškųjų reikalų kišenės amžinai kiauros 
tuščios, nes tų reikalų kur kas daugiau, negu 
mes ten įdedame pinigų. Prašytųsi išvada: 
bent vienu kitu šilingu padidinkime savo įmokė- 
jimus lietuviškiesiems reikalams. Neturtėliai 
dėl to nepasidarysime.

Gal ne vienas ir padidintų, jei šalia tų visuo
menės reikalų nebūtų dar labai neskaniai elgetau
jama. Gal tas elgetavimas ne visur vyksta, bet 
kai kur beveik kas savaitė. Kad būtų patogiau 
ir drąsiau, jis paprastai įjungiamas į organiza
cijos rėmus. O jeigu esi organizacijoje, vadinas, 
drausmingas pilietis, tai reikia gana nemažos 
laisvo piliečio drąsos, kad galėtum atsisakyti 
remti elgetavimą. Atsisakyti — apie tave kal
bės kiekvienam, kad štai nepalaikai savųjų. 
Keikiasi organizuotas pilietis ir moka, o apmo
kėjęs dar keikiasi, kol jam kitą kartą vėl pakiša 
pasirašyti lapą.

Kuriems reikalams elgetaujama? Vestuvėms 
ir visokioms pridurtuvėms!

Tegu vedasi jaunimas, tegu poruojasi, bet 
Lietuvoje niekad neteko girdėti, kad su krepše
liu būtų bėgama pas kaimynus ir renkama jau
navedžiams sušelpti, nors tose vestuvėse būtų 
pasiruošęs dalyvauti ir valsčiaus viršaitis su 
sekretorium. Jeigu jau vestuvės, tai jaunieji tikrai 
pajėgdavo sukrapštyti tiek, kiek būtiniausiai ' 
reikalinga. O kiek gėrimams reikalinga, kiek
vienas turi spręsti pagal savo, bet ne pagal į 
kitų kišenę.

Kad trejetą metų išdirbę, vyrai ar merginos 
nebesukrapštytų tiek, kiek reikalinga kuklioms, 
tėvynės netekusio emigranto vestuvėms, būtų 
labai abejotina, ar tokiems iš viso bedera vesti, j 
nes jei šiame krašte po trejeto metų sunkaus > 
darbo viskas kažkur ištirpo, tad nėra vilties, j
kad ir vedusiųjų gyvenimas nebus toks tarpus. į

Grįžtant prie pinigo, ką gi, visi lietuviai — Į 
broliai ir seserys, bet jie negali norėti, kad jiems 
vestuvėms pažįstami ir net nepažįstami pirktų 
gėrimus.

Kaip elgiasi draugai ir bičiuliai, tai jų pačių 
reikalas. Lietuvoje kaimynėlės ne tuščios atei
davo, ne tik pyragų ir dešrų, bet ir vyno mi
daus atsinešdavo ar nors degtinėlės karčiosios. 
Džiugindavo jaunavedžius dovanomis, bet tik 
geToš kaimynės, geri draugai, giminės. O vir
šaitis niekada su lapu nebėgdavo per valsčių 
elgetauti kieno nors vestuvėms ar kokioms nors 
pridurtuvėms, nors ir jis pats ten kviestas bū- ) 
davo.

Tad ir mūsų pareiga būtų savo šilingais remti ' 
visuomenės reikalus, bet ne visuomenės reikalų 
sąskaiton elgetauti tiems reikalams, kuriems 
net nereikalinga. Taip, nelaimėn pakliuvusį 
reikia paremti, tai žmoniška ir gražu, bet čia 
jau kitas reikalas. S. Baltaragis 1

Išnuomojamas didelis kambarys su baldais.
Tinka gyventi dviem. Teirautis Telef. STA 9548.

— Mums reikalingas patarimas,—ir jis išėjo 
pro duris. Kieme tris kartus sušvilpė.

— Danas bus čia po kelių minučių, — pa
sakė Viljamas grįžęs atgal, į virtuvę. —Žmo
nele, padėk duoną ir sviestą.

— Ar tu man įsakinėji?...
— Žodis ausiai yra geriau kaip antausis, — 

atsakė Viljamas.
Ji sėdėjo, jos kakta buvo suraukta, kaip ari

mas. Viljamas atsipiovė rankos storumo riekę 
duonos, užsitepė sviesto ir pradėjo valgyti. Ne
trukus tą patį padarė ir ji.

— Miela žmonele, — saldliežuvavo jis. — 
Liūdna pradėti gyvenimą tokiu būdu.

— O taip, — sutiko ji.
— Šiuo klausimu turėtume vadovautis protu.
— Teisybę sakai, vyre.
— Tebūnie taip, — pasakė Viljamas, duoda

mas Marei du kiaušinius ir sau pasilikdamas 
tris.

— Kur mano trečias kiaušinis, vyreli?
— Kaip tai? Trys man ir du tau! — piktai 

atšovė Viljamas.
— Su tuo aš niekada nesutiksiu, —■ suspiegė 

Marė.
1 ačiau raudonveidis ūkininkas buvo jau čia. 

Akimirksniu jis pamatė kas yra. Kiek puikaus 
pasakojimo bus grįžtant iš koplyčios arba iš 
Eistcdtodo. Taip tikriausiai šiomis dienomis 
jis bus geriausias pasakomis, kurio klausysis 
daugelis žmonių, o žodžiai iš jo burnos liesis 
nenutrūkstamu upeliu.

—- Man skaudu tai matyti, senasai kaimyne, 
— prabilo Viljamas.

Danas prisėdo prie priežado ir nusispiovė 
į ugniavietę.

— Aš ieškau teisybės, — šaukė Marė. — 
Trys kiaušiniai man, o du jam.

— Priklauso to, — pareiškė Danas teisėjo 
orumu, kas šioj santuokoje pirmauja.

(Bus daugiau)

2
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
PARTIZANINIS KARAS UKRAINOJ

Vienas vokiečių dienraštis Muenchene įdėjo 
ilgą straipsnį apie ukrainiečių kovą prieš Krem
liaus rėžimą. Laikraštis sako, apie 200.000 
ukrainiečių vyrų ir moterų, kovoja šiandien 
prieš bolševizmą.

Ukrainiečių laisvės kovų vyriausiasis štabas 
esąs Bavarijoje, nedideliame Landshuto mieste. 
Iš čia eina visi planai, visi nurodymai kovoto
jams Ukrainoje.

Krašte jie išsidalinę po 5—30 vyrų. Jie turi 
uždavinius pirmiausia varyti sabotažą. Jie 
sprogdina tiltus, apverčia traukinius ir tuo 
būdu įvaro baimės ir neramumų komunistų 
partijai.

Šita organizacija siekia savo pradžią 1919 
metų, kai tik rusų buvo įsteigta Ukrainos liau
dies respublika. Organizacijoje yra stipri drausmė 
ir tvarka. Apie bent kokį kontaktą su Baltijos 
kovotojais laikraštis nieko neužsiminė.

SUKILIMAS URANO KASYKLOSE
,,Kieler Nachrichten” pranešė, kad prie Froh- 

nau, rusų zonoje, Erzo kalnų urano kasyklose 
įvyko vokiečių darbininkų pasipriešinimas ru
sams, kurie to pasipriešinimo metu iššaudė 102 
žmones, jų tarpe 4 moteris, o 175 žmones su
žeidė.

Vokiečiai darbininkai buvo atsisakę lipti 
į urano kasyklų požemius, nes jie nėra apsau
goti nuo nelaimių, kur kasdieną užverčiama po 
kelis darbininkus. Rusai pradėjo jėga varyti 
į kasyklas darbininkus. Darbininkai pradėjo 
atsikirsti, tada buvo pašauktas raudonosios 
armijos dalinys, kuris kulkosvaidžiais ,.sutvarkė” 
reikalą.

VERKŠLENTI NEVERTA
JUOZAS MIKŠTAS

Mus išskirstė lėktuvai, laivai, 
Po pasaulio kraštus išnešiojo. 
Bet, bičiuli, dar tu nežuvai, 
Kol veržies į šviesesnį rytojų.

Tad šypsokimės, broliai, draugai, 
Sielvartavę, liūdėję nekartą.
Mus čia slegia vienodi vargai, 
Tačiau jiems pasiduoti neverta.

Ir visur pasilikim draugai,
I akis siaubui žvelgę nekartą.
Gal klajosim trumpai, gal ilgai, 
Bet verkšlenti neverta, neverta.

Australija, 1950 m.

„Lietuvių Dienos” — puikus iliustruotas 
žurnalas. Paaiškėjus atsiskaitymo sąlygoms, 
metinė prenumerata sumažinama iki 22 šil. 
ats. nr. 2 šil. Prenumerata skaitoma nuo už
sakymo dienos. Malonūs „L. Dienų” mylėtojai, 
pinigus ir aiškius adresus prašau siųsti: Mr. 
B. Balys, Trafalgar E., Temple Guiting, Chelten
ham, Glos.

PRIEŠ 10 V. ŽALVIS

METU
VAIZDAI IŠ ARTI IR TOLI...

Naktis iš 15 d. į 16 d. birželio praeina ginklų 
žvangesy. Per vieną naktį, Maskvos raudo
nųjų gaujos pasiekia tolimiausias Lietuvos vie
toves.

Birželio 16 d. rytas mažai kuo skiriasi nuo 
vakar dienos: jei vakar Kauno gatves drebino 
ir aižė tankų vikšrai, šiandien juda lengvoji 
lauko artilerija, tanketės, kavalerija.

Jau ankstybomis ryto valandomis kauniečiai 
nugula maisto krautuves. Krautuvių langai, 
lentynos, sandėliai tuštėja.

Nuo pravažiuojančių artilerijos dalinių, pra
jojančių kavalerijos pulkų, Laisvės alėja pavir
sta mėšlynu, baisia smarve. Nudulkėję, nemigo 
išvarginti raudonarmiečiai, bando bailius kaunie
čių žvilgsnius nuskaidrinti užkimusią sovietiška 
daina. Nekaustyti arkliai slydinėja mėšle, vir
sta ant grindinio, nebepasikelia. Virviniai apy
nasriai, virvinės balno kilpos, nudriskusios uni
formos, laukiniška karių išvaizda — žiūrovui 
primena senuose piešiniuose matytas totorių 
ordas.

Mapų gatvėje dvi žydės bando užsirioglinti 
ant sustojusio tanko, bet raudonarmiečiai jas 
nubloškia į šalį. Tolėliau, juodplaukių vyrukų 
būrys, šluotkočiais nori nukrapštyti ant šali
gatvio užsiritusį šarvuotį. Policininkai veda gin
čus su kiemsargiais dėl gatvių valymo. Iš tar- 
puvarčio pasigirsta: „Dideli ponai atvyko! Gat
ves sekmadienį šluok! Oi, ponuliai, ponuliai, 
daug jie š... iš Rasijaus prineš... ačiū Dievui, 
kad kraujo nėra... Peterburgo gatvėse buvo 
kraujo, š... ir parako... et...”

Toks Kauno vaizdas ankstybomis sekmadie
nio ryto valandomis.

ANT BUDELINIO PAGRINDO LENKTYNĖS
Norėdami įsiteikti Stalinui, jo satelitiniai 

kraštai iš kailio neriasi lenktyniaudami vienas 
su kitu teisminiais spektakliais. Už geležinės 
uždangos visuose kraštuose, nuo Baltijos iki 
Balkanų, įvairiausių specialybių žmonės, il
gomis eilėmis perėjo per bolševikinius teismus 
ir dabar laukia ateinant budelio su kruvinu 
kirviu. Kuris satelinių kraštų susilauks tėvo, 
mokytojo ir dar kitaip vadinamo pagyrimą? 
Pastaruoju metu didžiausios varžybos ėjo Bul
garijos su Čekoslovakija, bet pastaroji, atrodo, 
teisiminių spektaklių gausumu, bulgarus pra
lenkė.

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

DRAUGAS ZOOTECHNIKAS IR 
„Aušros” kolchozas yra vienas

kolchozų Kėdainių apskrity, rašo

KIAULĖ 
priekinių 
„Tiesa”.

(VEDA PARAUSVYS)
Kl. Daugelis lietuvių neteisingai vartoja savo 

pavardes, pvz., Butkus — Butkienė, Bu t - 
kaitė, Končius — Končienė. Man, 
kaip suvalkiečiui tai labai „rėžia” ausį. Turėtų 
būti, mano nuomone, Butkus — Butkuvie
nė, Butkutė, Končius — K o n č i u v i e- 
n ė . K.S.

Ats. Pavardinių priesagų mūsų gyvoje kal
boje labai gausu. Pav., iš vyriškos pavardės 
Balčiūnas atskirose vietose pasidaroma 
šitokių mergaičių pavardžių lyčių: Balčiū
naitė, B a 1 č i ū n a i č i a , Balčiūnytė, 
Balčiu n yčia, Balčiu niūtė, B a 1 - 
čiūnikė, B a 1 č i ū n (i) u k ė , o rečiau: 
Balčiūniotė, Balčiūnalė, B a 1 - 
čiūnėlė, Balčiūnėčia, Balčiū- 
niočia, Balčiūniokė. Pirminė šių 
priesagų reikšmė, aiškus daiktas, nėra pavardinę, 
bet apskirtai mažybinė, kartais maloninė, retkar
čiais niekinamoji (-a 1 ė ).

Deja, mergaičių pavardžių priesagų vartojimas 
mūsų bendrinėje kalboje dar nėra galutinai 
nusistojęs.

Tegalime pasakyti, kad bendrinėje kalboje yra 
4 beįsigalinčios priesagos: — aite, -ytė, 
i ū t ė ar ū t ė , kurios priklauso prie plačiau
siai sakomųjų, bet nėra nė vienos gyvosios 
tarmės, kur jos visos būtų kartu var
tojamos.

Šit žiupsnis žinių apie šių keturių priesagų 
geografinį bei tarminį pasiskirstymą.

Plačiausiai pažįstamoji — aite sakoma pietų 
ir rytų žemaičių, taip pat visoje vidurinėje Lie
tuvoje. Priesaga — ytė plačiai paplitusi pa
nemunėmis tarp Kauno ir Vokietijos sienos, 
o - i ū t ė pietų Lietuvos priesaga, pažįstama į 
pietus nuo Nemuno ir Neries.

Vadinasi, taisyklė, pagal kurią dabar prie 
vyriškųjų pavardžių galūnių -as, - a dedama 
priesaga -aite, prie -is, -y s, -ė, ia 
-ytė, ir prie - ius- - iūtė (iutė), o prie

Susidomėję įvykiais, kiti ir akių per nakt 
nesumerkę ieško žinių, informacijų; trokšta turi
momis naujienomis pasidalinti. Svečių Radio
fone randu kaip niekuomet.

Kalbos sukasi apie staigų Respublikos Prezi
dento išvykimą iš Kauno. Visokių spėjimų dėl 
vakar Kaunan atskridusio Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojo De
kanozovo ir turėto ryšio su Ministeriu Pirmi
ninku A. Merkiu.

Pradedama linksniuoti žymių asmenų pavar
dės, jau praėjusią naktį apleidusių Kauną.

Išgirstame apie pirmutines lietuvių aukas, kri
tusias Rytų Lietuvos pasienyje žengiant Raud. 
armijai į Lietuvą. Žuvę du policininkai.

Poetas-rašytojas K.B., jautriai išgyvenąs die
nos įvykius, staiga pasikelia iš fotelio ir ženg
damas pro duris pareiškia: „Mano Ponai, poli
cininkai žinojo savo pareigas, bet kur mūsų 
generolai? Vokiečiams žengiant į Čekoslovaki
ją, čekų karininkai kardus į akmenis skaldė, 
o mūsiškiai, tur būt, už poniusinkų nugaros gu
li... Sakykit, ar ne gėda, kad nei kuopos kareivių 
nebuvo išvesta pašaudyti, o prie pokerio brau
ningais švaistosi..." Rašytojas trinktelėjo duri
mis ir palaidais lietpalčio skvernais išsinėrė gat
vėn.

Kandi republika iššaukia diskusijas: vieni už 
tai, kad reikėję simboliniai pasipriešinti, atseit, 
paleisti keletą šūvių, ar net vieną — kitą karių 
kuopą aukoti, kiti — ne.

Pašnekėsin atvyksta vienas žymesniųjų Tauti
ninkų S-gai vadovaujančių asmenų, kurį susirin
kusieji apipilta klausimų kruša.

Jo informacijos raminančios: Respublikos Pre
zidentas sėdįs Kybartuose ir su iš Kauno nuvy
kusią delegacija vedąs pasitarimus dėl grįžimo. 
Atrodą, kad Prezidentas grįšiąs.

Informuotojas prašo žinios plačiau neskleisti. 
Jei Prezidentas atsisakysiąs grįžti, — Merkys 
būsiąs Prezidentu, o ministeriu pirmininku Gal
vanauskas. Vienu ar kitu atveju, Radiofonui 

Labai gerai sutvarkytas kolchoze kiaulių sekto
rius. Zootechnikas drg. Jagelovičius viską 
suplanavo ir viskas daroma pagal jo nurodymus 
Kiaulės keturis kartus per dieną penimos. Joms 
duodama druskos ir anglies. Viskas gerai ėjo, 
kol draugas zootechnikas galėjo dirbti. Jis 
dabar sužeistas. Penkių metų amžiaus veislinė 
kiaulė „sonia” užpuolė drg. zootechniką tuo 
metu, kada jis jai į lovį dėjo užplanuotą anglį 
ir perkando ranką. Vakare šiam įvykiui ap
tarti buvo sušauktas mitingas ir, kaip įprasta 
komunistų mitinguose, po koktumą keliančių 
kalbų priimta rezoliucijos.

Tuo tarpu reikalas paprastas. Kiaulė „sonia” 
padarė drg. zootechnikui tai, ką ir jis jai būt 
padaręs, jei ji būtų jį šėrusi tik druska ir anglimi.

KLOUNAIS VERČIA GYDYTOJUS
„Tiesa” giriasi, kad okupuotos Lietuvos 

medicinos darbuotojai įsteigę „meninės savi
veiklos” būrelius ir su įvairiais bolševikinės 
propagandos veikalais važinėja po miestelius 
ir vaidina. Vadinasi, šitokiu būdu jie gydo 
ligas.

-us -ūtė (-u t ė), yra nauja ir šitokia 
bendra forma gyvoje kalboje niekur neveikia. 
Tačiau tą taisyklę pats gyvenimas, pažeisdamas 
tarminę „konstituciją”, sukūrė. Mat, praktikoje 
ji padeda, nors ir nevisada, iš mergaitės pavardės 
atpažinti vyriškąją jos lytį. Beja, iš vyriškųjų 
pavardžių galūnėmis -ius, -jus mergaičių 
pavardes labiau teiktina daryti priesaga -iūtė, 
-j ūtė, nes ji daug plačiau vartojama nei 
- ( i ) i u t ė , pav., Katilius: Katiliūtė, Barzdžius: 
Barzdžiūtė, Ambraziejus: Ambraziejūtė.

Takėjusių moterų, žmonų pavardės sudaro
mos priesaga - i e n ė , išskyrus žemaičius, kurie 
turi - ė n ė . Be to, ta priesaga ( - i e n ė ) žmo
nos reikšme vartojama ir šiaip bendriniuose 
daiktavardžiuose, pav., brolienė, u o š v i e - 
n ė. Ją randame net ir gyvulių, paukščių, pataičių 
varduose, pav., lokienė, ■ kiškienė, 
žvirblienė.

Jei priesaga - i e n ė dedama prie dviskieme
nių - u s , - i u s galūnės pavardžių, tai daugu
mas lietuvių, išskyrus visus žemaičius ir iš da
lies panevėžiškius ir biržėnus, ją paprastai iš
siverčia -(i)uvienė. Pav., Statkus : 
Statkuvienė, Grinius: Griniu- 
v i e n ė . Mat priesaga dedama stačiai prie 
kamiengalio balsio u ir susidaręs nepatogus 
ištarti junginys - ( i ) u n i e n ė išverčiamas 
(i) u v i e n ė . Kodėl ? Sakyčiau kalbos jausmas 
veikia pagal savo nerašytą konstituciją; jis ne
suvirškina fonetinių griozdų, jis laikosi lyg 
paukščio giesmės dėsnio. Taigi, kad būtų leng
viau tarti bei darniau skambėtų tarp kamieno 
ir priesago įterpiamas priebalsis v: Puodžių- 
v - i e n ė .

Tačiau visiems žemaičiams ir kai kuriems 
aukštaičiams - (i) u v i c n ė visai svetima. Jų 
sakoma ne tik R a u d i e n ė (: Raudys), Girde
nienė (: Girdenis), Luotienė (:Luotė) bet ir 
Rankienė (:Rankus), Butkienė (:Butkus), Kon
čienė (:Končius).

reikią būti pasiruošusiam pertransliuoti Prezi
dento A. Smetonos kalbą.

Su atskridusiu Dekanozovu kontaktas praėjęs 
sklandžiai.

Iš Kauno, Vok’etijos link, pasitraukę tas ir 
tas... tas ir dar kitas. Pasitraukisiųjų pavardės 
visiems žinomos, neeilinės.

Jaudintis nesą pagrindo. Reikią manyti, kad 
šiek tiek pasikeisianti Ministeriu Kabineto perso
nalinė sudėtis.

Žinios lyg ir tikros: kalba vienas vadovaujan
čių asmenų, kuris, mūsų supratimu, gali būti 
ir yra arčiausiai įvykių ir tiesos šaltinių.

Apie 11 vai. Radiofonan skambina majoias 
M-s ir praneša, kad iš Italijos grįžtąs prof. A. 
Voldemaras. Būsią malonu, jei Radiofonas ži
nią perduosiąs savo klausytojams.

Radiofonas majorui M. pataria informaciją 
perduoti Eltai, iš kurios imamos žinios ir perduo
damos radijo klausytojams. Įvyksta aštrus 
pasikalbėjimas. Majoras pagrasina ir padeda 
telefono ragelį.

Žinia nors ir iš privačių šaltinių, bet susirinku
sieji komentuoja jautriai. Prasideda ginčai. Ne 
eilinių piliečių galvų krūva, maloniai ir draugiš
kai narpliojusi dienos klausimus, su prof. A. 
Voldemaro pavarde pasidalina į „poziciją” ir 
„opoziciją”. Pašnekesiai iširsta, dalyviai išsi
skirsto apsipykę, replikomis apsimetę, nervingi.

Vidurdienio metu Elta prisiunčia trumpą ko
munikatą: „Respublikos Prezidentas A. Smetona 
išvyko į užsienį...”

Žinia nelaukta ir netikėta. Jos skelbimas per 
radiją, nujaučiame, bus visiškas krašto gyventojų 
nuotaikų sužlugdymas, bet kokių vilčių atėmi
mas, prailginimas ir išplėtimas tų šešėlių, pro 
kuriuos kraštas nespėja įžvelgti greit besivys
tančios raidos.

Po ilgų svarstymų, pamaldų transliacijai pasi
baigus, nemaloni žinia skelbiama per radiją.

Žinios atgarsis slopinantis: su tūkstančiais

KAD TURĖTUMĖTE RAMYBĖS
Šios dienos sumašinintas pasaulis ir didžiulė 

technikos pažanga gali pasiūlyti žmogui ilgą 
eilę labai malonių patogumų. Tiesą pasakius, 
mes jais labai dažnai naudojamės. Be ypatingo 
dėkingumo, be gilesnės minties. Bet šita didžiulė 
technikos pažanga, su visais ją lydinčiais veiksniais 
ir reikalavimais, keičia gyvenimo ritmą, greitina 
dienos pulsą. Jos kasdienis šūkis — nuo sau
lėtekio iki išnaktų — TEMPAS. Greičiau 
sukitės ratai, greičiau rankos, kojos. Vikriau 
akys, mintys, širdys. Mes gyvename pagal 
šaltą, negailestingą laikrodžio dūžį. Jo juodos, 
metalinės rankos vairuoja visas mūsų dienas ir 
valandas.

Tai buvo seną, tolimą Sekmadienio vakarą. 
Temstančiame vakaro horizonte nyko trys juodi 
Golgotos kryžiai. Jeruzalė atrodė, kaip Kauno 
Kapinės Vėlinių naktį. Paskutinės Vakarienės 
Salėje septynšakė žvakidė. Apaštalai rodėsi, 
kaip sumišęs, drebantis avių būrelis, belaukiąs 
vilko dantų ant gerklės. Per kambario baikščią 
tylą nuplaukė divini žodžiai: RAMYBĖ JUMS. 
NEBIJOKITE: TAI AŠ.

Kasdien Šventose Mišiose girdi žodžius ir 
nežinai, ar prašyti ar stebėtis. „Duok mums, 
Viešpatie, ramybės, kurios pasaulis duot negali”. 
Ir kai juodais urvais švilpia požeminiai trauki
niai, pro žalias, geltonas, raudonas lempas 
sukasi autobusai, sunkvežimiai. Kai nesusto
janti žmonių masė skuba iš vienų požemio nasrų 
į kitus, šliaužia pirmyn uždususi, pavargusi, 
nerimstanti. Kai sukasi milžinai fabrikų ratai, 
kai amžinai rieda kilometriniai traukiniai, kai 
kasdieną triūsia rankos darbininkės, kai auga 
pinigų krūvos ir pilvai, kai viskas ir visa aklai 
paklūsta MAŠINOS BUDELIO KRAUJĄ 
STINGSDANČIAM BALSUI, tada supranti, 
kodėl pasaulis negali duot ramybės.

O ramybės mums taip reikia. Kiek ir kokių 
milžiniškų nuostolių pridarė ramybės stoka 
mūsų visų praeityje. Kiek gražiausių projektų 
mirė neužgimę. Kiek namų ir šeimų sugriuvo. 
Kiek draugysčių iširo. Kiek darbų nutrūko. 
Kiek organizacijų paskendo rietenų balose. 
Kiek kūrybingų žmonių tapo griovikais. Kiek, 
kiek, o Viešpatie, kiek. Ir kodėl? Todėl, kad 
trūko ramybės. Vienas, greitas, karštas, žodis.

Todėl jei eini į bažnyčią, trumpu nuoširdžiu 
žodeliu paprašyk ramybės. Jei kalbi ryto ir 
vakaro maldą, neužmiršk paprašyti ramybės. 
Kai sukasi fabrikų mašinos, duok mums, Vieš
patie, ramybės. Kai kūnas dirba, širdis ramy
bės temaldauja. Kai švilpia požeminiai trau
kiniai, melsk ramybės. Kai pro žalias, geltonas, 
raudonas lempas vingiuoja autobusai, prašyk 
ramybės. Kai kraujas verda, anka mintis, šaukis 
ramybės. Kai nesiseka, maldauk jos. Kai liūdna, 
linksma, ilgu ir nemiela, Viešpatie, duok mums 
ramybės.

Tas turės daugiausia ramybės, kieno širdyje 
Viešpats gyvens. IR jei įprasite kasdien, kas 
valandą prašyt ramybės, net sunkiausiuose gy
venimo momentuose girdėsite Viešpaties žo
džius: NEBIJOKITE: TAI AŠ. RAMYBĖ 
JUMS. T. Bruno Markaitis, S.J.

komentarų, pykčio nudažytomis replikomis, iste
riką, purvo drabstymu...

Prieš valandą, iš patikimo asmens paskleistos 
informacijos griuvo lyg kortų nameliai.

Apie 1 vai., vienas, be palydų, iš anksto radijo 
tarnybos nepainformavęs, į studiją atvyksta Mini- 
steris Pirmininkas A. Merkys ir pareiškia norįs 
kalbėti per radiją.

Susidaro kebli padėtis: Radiofone esu vienui 
vienas ir, pagal vidaus tvarkos nuostatus, prie 
mikrofono neturiu teisės prileisti net Ministerio 
Pirmininko.

Ponas Merkys išvargęs, susijaudinęs. Papra
šau kalbos teksto. Ji trumpa, teisingiau, kal
bos planas, paskubomis sumestų sakinių rinki
nys.

Ministeriui Pirmininkui išaiškinu, kad tokiais 
atvejais yra įprasta duoti anonsus, — radijo 
klausytojus įspėti, susilaukti platesnės auditori
jos. Paprašau, gal Ministeris Pirmininkas su
tiktų įkalbėti į radijo plokšteles, kurias per- 
transliuotome popiečio valandomis.

P. Merkys nesutinka: kalba esanti svarbi ir 
po jos turįs vykti svarbaus posėdžio. Pakvie
čiu Ministerį Pirmininką svečių kambarin ir 
paprašau kiek lukterti, kol radijas spės paskelbti 
pagarsinimus.

Tuo metu telefonu susirišu su Visuomeninio 
Darbo Valdyba, Radiofono direktorium ir Mi
nisteriu Kabineto Kanceliarija. Atrodo, kad 
niekas nieko nežino apie Ministerio Pirmininko 
kalbą. Radiofonan atvyksta pats direktorius. 
Po ilgesnio pasikalbėjimo, p. Merkys kviečia
mas prie mikrofono.

Kalboje raminimo ir vilties prošvaisčių, kom
plimentai Raud. armijai; rimtis, susiklausymas 
ir p.

Ministeris Pirmininkas A. Merkys kalbą baigė 
šiais sakiniais:

„Raudonoji armija atvyko kaip draugiška 
sąjunginė kariuomenė. Taip ji mūsų kariuome
nės buvo sutikta, taip yra ir traktuojama. Visi
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PARYŽIUS
Prasidėjus šiltoms pavasario dienoms, Pary

žius staiga pasikeičia. Jį pripildo keliautojai. 
Jie sukiojasi su savo fotografijos aparatais apie 
Paryžiaus katedrą, Triumfo arką; jie spiečiasi 
muziejuose ir miesto soduose, keliasi į Eifelio 
bokštą.

Daugumas jų vaikšto po vieną ar kelius, 
sklaidydami Paryžiaus vadovus, kur sužymėti 
visi paminklai, nusakyta jų istorija ir priminta 
su jais susiję įvykiai ir ypatingai anekdotai. 
Bet didelė keliautojų dalis tiria tas įvairenybes 
kolektyviu būdu. Autobusai juos vežioja po 
miestą, nuo vieno paminklo prie kito ir kai 
autobusas sustoja ant Paryžiaus meridiano, 
jie stebisi lig šiol jo nepamatę.

Paryžiuje, kaip ir daugely turistinių židinių, 
keliautojas yra laikomas įdomiu sutvėrimu, 
beveik zoologijos sodo keistenybe, turinčia daug 
pinigų ir visokių įnorių. Grupių aiškintojai 
mandagiai atsako į kvailiausius jo klausimus. 
Jį myli viešbučių ir valgyklų savininkai, ypa
tingai patarnautojai, gauną iš keleivių didesnius 
arbatpinigius, negu iš vietinių.

Vasarai įpusėjus, šis vaizdas pasidaro dar 
savotiškesnis. Keliautojų minios Paryžiuje tam
pa tirštesnės. Bet tuo laiku, kai jie prakaituoja 
gatvėse ir vaikšto, teiraudamiesi, kur stovėjo 
Bastilija ar Tuileries, kur buvo uždaryta prieš 
nužudymą Marija-Antoinetė, patys paryžiečiai 
užrakina krautuves, įstaigas ir važiuoja į kaimą, 
į paplūdymį, ar į kalnus. Paryžius tampa 
atiduotas svetimšaliams. Juos tiktai visur ir 
tesutinki, o norėdamas nusipirkti laiškams po- 
pierio, turėsi pereiti daug gatvių, kol rasi neuž
darytą krautuvę.

Juo keisčiau, kad Paryžiaus yra laikomas 
atskirų provincijų junginiu. Išskyrus kelius pre
kybos židinius ir didžiąsias gatves, čia gyveni
mas teka per ištisus metus ramiai, net lėtai, 
žmonėms iš savo gatvės ne dažnai teišeinant. 
Yra įprasta sakyti, kad paryžiečiai blogiausiai 
pažįsta Paryžių. Į daugumą keleivių klausimų 
jie atsako: „Aš nesu iš to kvartalo”. Gatvių, 
kurios nėra jų kvartale jie nepažįsta ir jomis 
nesidomi.

Taigi vasarą Paryžiuje viskas pasikeičia. Bet 
tuo niekas nesiskundžia. Viešbutininkai, pre
kybininkai ir net visas miestas gyvena per 2-3 
mėnesius beveik iš naujų pajamų šaltinių. Pa
tenkinta yra ir valstybė, kuriai turistai palieka 
daug miliardų.

Šis reiškinys yra gana naujas. Keliavimas 
buvo visados žinomas, bet jis buvo mažiau 
išplitęs ir turėjo aristokratinį pobūdį. Vakarų 
Europoje turisto, anglo ir lordo sąvokos maišy- 
davosi. Devynioliktame šimtmetyje įvairių kraš
tų — taip pat ir Lietuvos — didikai važiuodavo 
dažnai į Paryžių, Romą, bet jie domėdavosi 
irgi laukine gamta, kalnais, ypatingai Šveicarija 
ir Alpėmis.

Po didžiojo karo keliavimas išplito minioje. 
Keliautojai mažiau veržiasi į gamtą, kiek į mies
tus, per pačius karščius. Pereitais metais 600 
tūkstančių šveicarų aplankė Prancūziją. Dau
gumas jų važiavo Paryžiaus pamatyti, palikdami 
savo kalnus. Septinta tautos dalis ėjo Pary
žiaus pasižiūrėti, neskaitant tų, kurie keliavo 
į Romą ar į kitus miestus.

krašto gyventojai šitą dalyką turi taip suprasti 
bei vertinti...

„Pagrindinis dalykas, kuris rūpi krašto vado
vybei, yra tvarkos ir rimties išlaikymas, norma
laus darbo nė mažiausias nesutrukdymas viso
se valstybinėse įstaigose bei įmonėse ir visame 
privačiame ūkyje. Lietuvos ūkio ir kūrybinio 
darbo sąlygos nebus sutrukdytos, visiems parei
gūnams einant savo pareigas, kaip ligi šiol ir 
plačiajai visuomenei klausant jų nurodymų.

„Todėl normalus darbas įstaigose, įmonėse, 
dirbtuvėse, fabrikuose, ūkiuose ir namuose turi 
būti ir toliau ramiai dirbamas. Tai pagrindinis 
šio momento reikalavimas.

„...į ateitį reikia žiūrėti su pasitikėjimu. Mūsų 
vidaus socialiniai, kultūriniai ir politiniai reikalai 
tuo neturėtų būti paliesti”.

Kalba vos 3-4 minučių. Baigė ją su labai 
prislėgtu balso tonu. Iš studijos išėjo susijaudi
nęs ir mums atrodė, kad tai buvo spaudimo 
ar prievartos išreikalauta kalba.

— Kokių artimiausiomis valandomis laukia
ma sprendimų? — paklausėme p. Merkio.

— Sprendimai yra padaryti seniai ir be mūsų 
valios. Įvykių eigos sustabdyti ar pristabdyti 
nebegalime. Nelauktas Respublikos Prezidento 
išvykimas į užsienį, — sunkina vyriausybės 
vaidmenį, rytojus miglotas... Šio popiečio metu 
sutartas susitikimas su p. Dekanozovu, apspręs 
artimiausių dienų klausimus. Šių nelemties va
landų akivaizdoje, aš linkiu jums išsilaikyti tvir
tais lietuviais...”

Ponas Merkys atsisveikino su nedasakyta 
mintim, kuri buvo išskaitoma jo veidu nuriedė
jusioje ašaroje...

Popiečio valandos nejaukios. Krašto vidaus 
įvykiai nustelbia Vakarų fronte vykstančių kovų 
pranešimus. Vakaruose vedama karo kampa
nija įeina į lemtingą fazę.

Pasaulio balsų garsintuvuose Lietuvos vardas 
suminimas vienu sakinių, šaltu fakto konstata
vimu.

VASARA LIETUVIAI SVETUR
Regint Paryžiaus gatves vasarą, tenka įsitikinti, 

kad Europoje lieka vis mažiau ir mažiau žmo
nių, sugebančių išgyventi savo amžių gimtojoje 
vietoje.

Šiame šimtmetyje, per abu karus dešimtys 
milijonų žmonių buvo perkelti, kaip kareiviai, 
iš vienos Europos dalies į kitą. Daug jų buvo 
palaidota kelių šimtų, net kelių tūkstančių 
kilometrų atstu nuo jų gimtinės. Didžiajam 
karui pasibaigus, keli milijonai žmonių buvo 
perkelti iš vienos vietos į kitą. Tai palietė 
ypatingai graikus ir turkus. Per šį karą ir po 
jo žmonių kilnojimas tapo dar didesnis. Jie 
buvo perkelti iš vienos valstybės į kitą arba 
patys bėgo milijonais. Jie bėga vis ir dabar, 
o norinčių bėgti skaičius yra didesnis, negu 
bėgančių.

Valstybės, kilnodamos gyventojus, kaip pre
kes, viską daro laisvam emigravimui sulaikyti. 
Valstybių sienos, išskyrus vieną kitą išimtį, yra 
aklinai uždarytos. Visi DP šį klausimą gerai 
pažįsta.

Bet iš kitos pusės milijoninės žmonių minios 
keliauja, nors ir laikinai, sukardamos atostogų 
metu šimtus ir tūkstančius kilometrų. Paryžie
čiai važiuoja į kaimą ir į kalnus, amerikiečiai 
ir anglai į Paryžių ar į Romą. Nė vieni, nė 
kiti negalėtų visą laiką pasilikti savo gimtajame 
kaime ar mieste, kaip jų tėvai.

Milijonai žmonių mėtosi iš vieno pasaulio 
galo į kitą, varomi ir gaudomi, kiti mėtosi savo 
laisva valia, pakęsdami daug vargo ir išleidami 
daug pinigų. Pirmieji kenčia neturėdami savo 
tėvynės; jie apie ją svajoja. Antrieji kenčia 
nuobodulį svajoja ir svajoja, kaip iš jos ištrūkti.

Iš metų į metus keliautojų minios Paryžiuje 
ir kituose įdomiuose miestuose didėja, perpil- 
dydami gatves, viešbučius, kaip jos perpildo 
laivus, traukinius, lėktuvus. Jie visi — tie žmo
nės su miesto vadovais ir fotografijos aparatais 
— priklauso naujajai žmonijai, kurios dvasia 
dabar pavidalinasi. Tai nerimo vaikoma žmo
nija, nuobodžiaujanti namie ir kelionėje.

L. Kvietinskas

DBL SĄJUNGOS CENTRE GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ :

P. Naujokaitis „Lietuvių Literatūra” 6 šil., 
J. Jankus „Naktis ant morų” 8 šil., V. K. Jo
nynas Monografija 15 šil., Donelaitis „Metai” 
(V. K. Jonyno iliustr.) 12 šil., L. Dovydėnas 
„Mes ieškom pavasario” 6 šil., J. Švaistas „Pasku
tinį kartą tave klausiu” 4 šil., P. Tulpė „Tilto 
sargas” 6 šil., V. Jonikas „Pakeleiviai” (lyrika) 
6 šil., Psalmynas 7/6 Dr. V. Jungfer „Litauen, 
Antliz eines Volkes” (vokiečių k.) 8 šil., Goethe 
„Die Leiden des jungen Werters” V. K. Jonyno 
iliustr. (vokiečių k.) 9 šil., A. Vytenis „Rau
donoji žvaigždė” — The Red Star (bolševikinio 
teroro nuotraukų rinkinys su paaiškinimais 
lietuvių ir anglų k.) 3 šil., K. Pelėkis „Geno
cide — Lithuania’s Threefold Tragedy” (anglų 
k.) 15 šil.

Taip pat yra didelis pasirinkimas vaikų lite
ratūros.

Kauno ir Vilniaus radijas bazuojasi plokšte
lių muzika, patarimais ūkininkams ir Ministerio 
Pirmininko kalba, kuri kas dvi valandos per
transliuojama iš plokštelėse padarytų įrašymų.

Laisvesnė aplinka, teisingiau, nusekęs krantas 
sensacijų rinkėjams...

Praėjusios nakties metų įvykęs pasitarimas 
tarp nuvykusios delegacijos ir Kybartuose pri
silaikiusio Respublikos Prezidento, susilaukia 
įvairiausių atpasakojimo variantų. Rodos ne 
delegacijos būta Kybartuose, bet viso Kauno su 
jo priemiesčiais...

Ateina žinių ir iš provincijos. Marijampolėje 
stovėjęs kariuomenės pulkas, pasitraukęs Vo
kietijos sienos link. Tauragės įguloje pareng
ties stovis. Prie Šiaulių sustojęs Raud. armijos 
dalinys iškirtęs beržyno miškelį. Radviliškyje

PAVASARIO RŪPESČIAI

Jau pavasaris atėjo.
Grįžta čiulbuonėliai.
Reikia jiems geros pastogės
Nuo lietaus ir vėjų.

Čia flirtuos jie, čia poruosis 
Pagal savo rasę.
Niekados turbūt sparnuočių 
Meilės nesuprasim.

RAŠAI Į LIETUVĄ LAIŠKĄ — LENDI Į 
ENKAVEDISTO KILPĄ

Ne kartą spauda yra įspėjusi apie tuos 
pavojus, kuriuos gali sudaryti iš laisvojo pasau
lio parašyti laiškai Lietuvoje gyvenantiems 
žmonėms. Buvo nurodyta net atsitikimai, kada 
iš vakarų parašytas laiškas Lietuvoje gyvenan
čiam adresatui buvo ne kas kita, kaip bilietas 
į Sibirą. Ir, nežiūrint įspėjimų, dar vis atsiranda 
smalsuolių, kurie neiškenčia neparašę laiško 
į Lietuvą. Pasirodo, kad ir vakaruose gyve
nančiam laiško rašytojui toks smalsumas ne 
visada lengvai praeina, bet kartais didelių nema- 
onumų ir bėdų gali pridaryti.

Kaip aiškėja, laiško siuntėjo adresą pasiima 
enkavėdė ir atiduoda jį atatinkamam skyriui, 
kad laiško rašytoją „paimtų ataskaiton”. Ir 
kada tai įvyksta, laiško siuntėjas pasijunta 
„globojamas”. Jis pradeda gauti laiškus, kurie 
vėliau dažnėja, nors į juos ir neatsakytų, o jei 
turi telefoną — prasideda skambinimas. Pagaliau 
pasirodo svečiai, pradeda teirautis apie šį bei 
tą ir apie jo pasilaikymą. Žiūrint kaip „globo
jamasis laikosi”, pasipilia pasiūlymai grįžti į 
tėvynę. Apie ją pripasakojama tiek, kad išrodo 
viskam bus kaput, jei kalbinamasai nepaklausys 
ir tuojau negrįš. Ne be to, kad laike tokių po
kalbių nebūtų ir dar kai ko pasiūlyta.

„Globa” būna įkyri ir ja nelengva nusikratyti, 
o kai kuriuose kraštuose, kur penktoji kolona 
didelė — net labai sunku.

Vadinasi, kas laišką dabar Lietuvon rašo, 
tas ne tik veria kilpą ant kaklo tam, kuriam 
rašo, bet ir pats į enkavedisto kilpą lenda. M.R.

LIETUVIŠKA DAINA ARGENTINOJE

Prieš dvidešimt metų į Argentiną atvykę lie
tuviai pateko į didžiausią tuo metu čia buvusį 
nedarbą. Dažnas į ateitį žiūrėjo problematiškai, 
ne vienas jautėsi skęstąs gyvenimo jūroje. Nuo
latinis liūdesys slėgė visus. Tačiau, nors retkar
čiais, susirinkę nusiraminimą rasdavo dainoje. 
Didelis lietuviškos dainos ir muzikos mylėtojas 
Vaclovas Rimavičius, pamatęs dainos mylėtojų 
gausumą, ėmėsi chorą organizuoti. Suorgani
zavęs jį pavadino Šv. Cecilijos vardu. Nuo to 
laiko visur šis choras buvo laukiamas ir my
limas.

Šiemet balandžio 30 d. sukako 20 metų, kai 
be pertraukos jis dainuoja bažnyčioje, koncer
tuose, minėjimuose, radio bangose ir plokšte
lėse. Taip pat 20 metų darbo jubiliejų šventė 
pirmutinis ir dabartinis choro vadovas V. Ry- 
mavičius. Nors neseniai jam sukako 50 metų 
amžiaus, bet dainoje jis pilnas energijos.

Šio choro jubiliejaus proga, lietuvių para
pijos salėje, Avellanedoje, įvyko minėjimas su 
plačia choro programa. Choro dalyvius ir 
vadovą V. Rymavičių sveikino visos lietuvių 
organizacijos ir kolonijos, linkėdamos ir toliau 
tęsti šį kilnų kultūrinį darbą.

Mišrus, vyrų ir moterų chorai puikiai padai
navo keliolika dainų sužavėdami gausią publiką. 
Žvelgiant į dainuojantį chorą, matyti žilstan
čiomis galvomis dainininkai, kurie prieš dvi
dešimt metų pradėjo chore dainuoti ir šiandieną 
tebedainuoja. Šalia jų jau stovi vaikai, o po kiek 

pasirodę raudonų vėliavų. Nevėžyje nuskendę 
du raudonarmiečiai, Viliampolės paplūdimy nė 
vienas raudonarmiečių neturėję apatinių balti
nių: palaidinukes vilkęsi ant nuogo kūno...

Kaune, Daukšos gatvėje, stambieji urmo san
dėlių savininkai, pasikrovę didžiausius medžiagų 
ritinius, veža į Kulautuvą ir Babtus.

Saugumo Departamento aukštieji valdininkai 
sėdį Eitkūnuose.

Bankų indėlininkai nekantriai laukią pirma
dienio, kad spėjus atsiimti indėlius. Kaune 
didelė paklausa svetimos valiutos.

Greit visokios žinios gimsta ir dar greičiau 
numiršta. Rytoj jos bus tik girdėtas aidas.

Pro Kauną, su mažais trūkiais, slenka Raudo
nosios armijos daliniai. (Bus daugiau)

O dabar užtraukti dūmą 
Galima senukui.
Tokiu atveju ir anglas 
Pypkę užsirūko. 

laiko, be abejonės, atsistos ir anūkai. Chore 
netrūksta ir naujai atvykusių tremtinių.

Argentinos lietuvių Šv. Cecilijos choro ir 
vadovo V. Rymavičiaus per 20 metų išvaryta gili 
kultūros bare ir Lietuvos vardo garsinime vaga. 
Tik dėl to, kad šis choras puikiai sudainuoja 
gražias lietuviškas dainas per lietuvių radio 
valandėlę, daugelis svetimtaučių sekmadieniais 
šios valandėlės savo namuose klausosi.
Buenos Aires Leonas Kančauskas

Muzikas A. Kučiūnas, negalėjęs Los Angeles 
įsikurti, persikėlė į Chicagą. Čia jis organi
zuoja vyrų kvartetą ir dirba Alice Stephens 
studijoje.

Prof. K. Pakštas savo paskaitose Amerikos 
lietuvių visuomenei siūlo visokeriopai prisidėti 
prie centrinės Europos federacijos steigimo ir 
ieškoti Pacifiko salose vietos lietuvių koloniza
cijai.

Stasys Pilka, kuris Chicagoje suorganizavo 
„Lietuvių Teatrą”, kaip pranešama, dėl per 
didelio scenos menininkų susiskaldymo pasi
traukė iš teatro. Šis scenos meno kolektyvas jau 
buvo pastatęs dramą „Tėvas” ir komediją 
,,Kartą gyveno keturi draugai”.

Dr. A. Margerio parašytas veikalas apie Ame
rikos lietuvių tautinio atbudimo periodą ir kovą 
už laisvą mintį, pavadintas „Šliuptarniai”. šį 
mėnesį išeina iš spaudos.

P. Dūlys, neseniai atvykęs iš tremties, Balti- 
morėje skaitė paskaitą apie komunizmą. Pats 
P. Dūlys yra vienerius metus sėdėjęs bolševikų 
kalėjime. Paskaitos klausėsi per 150 klausytojų.

Nauja lietuviška radijo žinių valanda Verbų 
sekmadienį atidaryta Pittsburghe tėvų pran
ciškonų pastangomis.

Dail. Vyt. Kasiulis, dabar gyvenąs Paryžiuje, 
naktimis dirba kaip radijo krautuvės sargas. 
Jis žymaus prancūzų teatro Louis Jourvet’o 
pakviestas teatro dekoratorium. Anksčiau šią 
vietą užėmė žymusis dail. Christian Berard’as. 
Jam mirus, Jourvet’as Vyt. Kasiulio asmenyje 
bando atrasti naują Berard’ą.

Prof. Juozas Eretas mokytojauja Bazelio 
(Šveicarijoj) komercinėj mokykloj ir rašo švei
carų spaudoje apie Lietuvą. Jo sūnus Juozas 
studijuoja Italijoje, duktė Aldona baigė dramos 
studiją ir vaidina Zuericho teatre, kitos trys 
dukros mokosi gimnazijoje. Žmona, buvusi 
gimn. mokytoja Lietuvoje, rūpinasi šeimos 
reikalais. Eretų šeimoje yra maža lietuviška 
oazė — tiek savo dvasia, tiek visu lietuvišku 
namų pasipuošimu. Ilgėdamies lietuvių, Eretai, 
pasinaudodami pasienio susisiekimu, susitinka 
su tautiečiais iš Vokietijos.

Adv. Pranas Viktoras Raulinaitis su šeima 
gyvena Australijoje, Melbourne. Profesorius ir 
sūnus Algis dirba biure, antras sūnus studijuoja. 
Raulinaičių šeima dalyvauja lietuviškajame kul
tūriniame ir visuomeniniame darbe.

„Australijos Lietuvio” redakcija išplatino Au
stralijoje apie 4.000 egz. lietuviškų knygų.

Per 100 lietuvių profesorių JAV. Amerikoje 
gyvenančių lietuvių profesorių draugijos pirmin. 
Dr. A. Gylys pareiškė, kad lietuvių profesorių į 
J. A. Valstybes jau yra atvykusių daugiau kaip 
šimtas. Jų trečdalis, gal kiek mažiau, priklauso 
draugijai. Apie 20 lietuvių tremtinių jau dirba 
aikštosiose JAV mokslo įstaigose. Būtų jų 
daugiau, bet daugeliui kalba dar kliudo imtis 
darbo universitetų katedrose. Lietuvių profe
sorių draugijos uždaviniai: profesiniai reikalai, 
mokslo klausimai, pažinti Amerikos lietuvių 
gyvenimą, prisidėti prie jo tinkamesnio vystymosi 
ir visi kiti visiems lietuviams opūs reikalai.

Žurn. A. Merkelis, kurį laiką padirbėjęs „Vie
nybės” redakcijoje, kaip ir kiti prieš jį ten dirbę 
dipukai žurnalistai, iš jos pasitraukė.

V. Sidzikauskas, buvęs VLIK’o vykd. tarybos 
pirmin. „Draugo” žiniomis, jau sutvarkęs savo 
emigracijos reikalus į JAV.

Kompoz. J. Žilevičius, jau seniai Amerikoje 
gyvenąs, „Muzikos Žiniose” plačiai rašo apie 
iš tremties atvykusius lietuvius muzikus ir daro 
iš to fakto išvadą, kad lietuviška muzika pradeda 
naujus barus.

Rodos, prikalė kaip reikia.
Ir mes patys matėm.
Buvo jam svarbu, kad lizdo 
Nepasiektų katės.

Ak, jei koks dabar čia skautas 
Netoliese būtų...
Bet, laikykis, Adomėnai,
Nes atrodai drūtas!

4
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IŠ MUSU GYVENIMO KNYGOS, SPAUDINIAI
DAILIŲ DOVANĖLIŲ CENTRAS 

MANCHESTERYJE
Manchesterio lietuvių kolonija praturtėjo dar 

vieną naujiena. Prieš neseną laiką per tuomet 
ėjusias „Manchesterio Apygardos Žinias” pra
dėjęs organizuoti kol kas savo apylinkėje tuos 
lietuvius, kurie moka ir nori dirbti lietuviškus 
medžio drožinius, mėgsti, siuvinėti ar austi, 
manchesterietis Kaz. Steponavičius jau pa
siekė pradžiai gražių rezultatų. Į jo šūktelėjimą 
atsiliepė keletas mėgėjų, ir balandžio 30 d. Lie
tuvių Klube buvo atidaryta tokių darbų paro
dėlė. Parodėlėje dalyvavo tik keletas asmenų 
su savo elsponatais, pagamintais jau gyvenant 
šioje saloje. Be paties organizatoriaus, dau
giausia prisidėjo dar du broliai Šiaučiuliai ir
L. Brazdienė su dukrele. O eksponatų buvo 
apie 30. Trejetas didelių dėžučių (Su Vytim, 
su Lietuvos žemėlapiu ir Vytim kampe ir šiaip 
lietuviškas marginys), stalinei vėliavėlei pasto- 
vėlis, portsigaras, du Vyčiai skydelyje, pora 
lėkščių (su Vytim ir šokėjais), ant ąžuolo lapo 
jojąs raitelis, kryželis. Tai beveik visi medžio 
dirbinių skyrelio dalykai. Moteriškajame sky
relyje trejetas pagalvėlių, pora kaklaraiščių, 
juostų, padėklėlių, skaitomai knygai užsižymėti 
juostelių.

Beveik prie visų darbų yra kainos (dėžutės 
(3—5 svarai, pagalvėlės 3—4 sv., o knygoms 
juostelės tik po 4 šil.). Daugumas ju parduodami, 
o jei kuris neparduodamas, tai galima užsisakyti 
pagaminti. Galima užsisakyti ir tokių darbų, 
kokių parodėlėje nėra. Pati parodėlė bus ati
daroma kiekvieną šeštadienį, ir jos eksponatai 
nuolat keisis, nes čia kol kas mažu mastu orga
nizuojami lyg ir Kauno „Marginiai”, tik gal 
prie šių sąlygų priderintu būdu. Kas padarys 
gražų darbą — prašom, jis galės tą darbą iš
statyti parodėlėje ir parduoti. Tikimasi, kad 
ilgainiui prie šio mažo būrelio prisidės ir dau
giau tokių, kurie moka ką nors lietuvišką iš
drožti, išsiuvinėti, numegsti ar išausti.

Tą pirmąją dieną, kad ir be jokios reklamos, 
parodėlę aplankė arti šimto lietuvių. Keletas 
jau užsisakė šį ar tą padirbdinti.

Pats reikalas išeiti į viešumą su lietuviškais 
darbais, atrodo, aktualus. Neturėdamos, kur 
pagamintuosius dalykus dėti, dažnai nagingos 
rankos atliekamu laiku ir nesitveria to darbo, 
o lietuviškų gražių smulkmenėlių ilgisi patys 
lietuviai. Jei kam reikia dailios dovanėlės, 
geriau tegu ji bus lietuviška, negu miestelio 
krautuvėje pirktas koks nors niekniekis. Be to, 
jei dalis darbų pateks tarp kitataučių, dėl to tik 
džiaugtis tereikia: kiekvienas gražus mūsiškių 
darbas papildo mūsų einamąją sąskaitą kita
taučių akyse. K. Barenas

KONCERTAS LIVERPOOLYJE
Balandžio 23 d. Liverpool’yje „Ali Souls” 

parapijos salėje įvyko visų lauktas pirmasis 
lietuvių koncertas po karo. Lietuvių kolonija 
čia, palyginti, nedidelė ir susideda, su maža 
išimtimi, iš prieš keliasdešimt metų čia apsi
gyvenusiųjų. Ypač džiugu pastebėti, kad liver- 
pooliečiai vėl sukruto veikti.

Koncertą ruošė komitetas: A. Muraška, A. 
Grybaitė, M. Kazlienė, J. Zandavičienė ir kai
mynai.

Programą išpildė Lovvton’o meno sekcijos 
vadovaujami — Liverpool’io, Widnes ir Lovvton’o 
lietuviai.

Po kun. Steponaičio įžanginio žodžio galingai 
suskambėjo F. Ramonio diriguojamo Lovvton’o 
choro dalyvių balsai. Dueto, kvarteto ir viso 
choro atliktos lietuviškos dainos nevienam 
klausytojui išspaudė ašaras.

Jaunoji liverpoolietė J. Zandavičiūtė paskam
bino keletą lietuviškų ir nelietuviškų dalykėlių.

Labai paįvairino programą žinomas magikas 
R. Stadalnikas su savo mažomis padėjėjomis, 
parodęs eilę įdomių magikos numerių.

Liksmą dalyvių nuotaiką dar labiau kėlė 
visiems gerai pažįstami linksmieji broliai: P. 
Nekrošius, J. Pilipavičius, J. Vasiliauskas ir 
jų naujieji talkininkai — Paulauskas ir Varnas. 
Savo nuotaikingomis dainelėmis primindami 
praeitį, jaunas dienas, apdainuodami Liver
pool’io lietuvius.

Pasigerėjimo verta buvo p. Merkelienes vado
vaujama tautinių šokių šokėjų grupė, tarp įvairių 
programos numerių išpildžiusi aštuonis tauti
nius šokius. Pranešinėjo P. Klezas.

Po ilgos ir turtingos programos sekė šokiai. 
Liverpooliečiai koncertu labai patenkinti.

Birutis 
IŠ LITTLE ADDINGTONO

Balandžio 23 d. Ltl. Addington stovykloje 
įvyko visuotinas skyriaus narių susirinkimas. 
Skyriaus nariai gyvena privačiai ir išsibarstę 
apylinkėje, tad susirinkimuosna ne visada gali 
visi atvykti; iš kiekvieno rajonėlio atvyksta 2—3 
lyg ir atstovai. Šie, grįžę, papasakoja kaimy
nams naujienas.

Skyr. pirmininkas Žukauskas, atidaręs su
sirinkimą pranešė apie praėjusių 3 mėn. veiklą. 
Painformavo apie Lietuvių Namų pirkimą Londo
ne ir avalinės ir drabužių rinkliavą Vokietijoje 
esantiems tautiečiams. Šiam C.V-bos suma
nymui, visi pritarė, nusistatydami aukojamus 
daiktus pristatyti iki gegužės 5 d. (Rašant šią 

žinutę pirmininkas jau buvo gavęs 7 siuntinius).
Į Rushden’o džiovininkų sanatoriją vėl at

keltas vienas tautietis, kuris anksčiau skyriaus 
narių buvo šelpiamas. Pirm, kvietė ir toliau 
nepamiršti jo. Tuoj surinkta aukų.

Iškeltas skyriaus savišalpos kasos steigimo 
klausimas, nes dabar praktikuojamas aukų 
rinkimas nėra tikslus ir ne visada gali laiku 
pasiekti tikslą. Šis klausimas atidėtas kitam 
susirinkimui.

Teko patirti, kad ir mūsų moterys susirū
pino organizacijos reikalais. Netrukus jos 
kvies pasitarimą.

Spaudos loterijos bilietai jau baigiami iš
platinti. V.S.

DAR NĖRA LIETUVIŲ NAMŲ LONDONE
DBLS centro valdyba šiuo laiku turi didelį 

rūpestį dėl namų įsigijimo. Nors pasiūlymų 
namus pirkti ir daug gauta, bet apžiūrėjus, beveik 
visi atkrito: ar dėl to, kad neatatinka Lietuvių 
Namams statomus reikalavimus, ar kad per 
brangūs. Sustota ties vienais namais, kurie visus 
reikalavimus atatiktų ir kaina būtų nebrangi 
(kainuotų per 11.000 svarų), bet ir juos negalima 
nupirkti, nes šiems namams bankai skolintų tik 
6.000. Pridėjus turimus 3.000 dar trūktų poros 
tūkstančių. Vadinasi, mažai savo kapitalo 
turima, o dėl ko mažai-negi verta dar kartą, ir 
tai nežinia kelintą iš eilės, aiškinti.

Taigi, jei nepasiseks didesnės paskolos šiems 
namams gauti, namų įsigijimo klausimu bus 
nueita, kaip sakoma, atgalios ir vėl pradėta iš 
pradžios.

ATIDAROMA EVW SANATORIJA
Grimsby Ligoninių Komitetas atidaro Osgodby 

sanatoriją, kurioj bus gydomi EVW sergą tu- 
berkuloze. (Tarp Grimsby ir Lincoln’o, netoli 
Market-Rasen).

Sanatorija veiks tokiomis pat sąlygomis, kaip 
visos, esančios Sveikatos Ministerijos žinioje, 
Britų gydymo įstaigos.

Patalpos naujai atremontuotos ir gerai aprū
pintos inventoriumi, skalbiniais ir aparatūra.

Gegužės mėn. atidaromos 28 lovos, kuriom 
personalas priimtas iš EVW tarpo.

Sanatorijos vyr. sesuo (Matrona) yra p-lė
M. Tulytė, baigusi Lietuvos Raud. Kryžiaus 
seserų mokyklą ir buvusi Klaipėdos ir Vilniaus 
ligoninių vyr. sesuo. Ji savo pareigas pradėjo 
eiti balandžio 15 d.

Vėliau sanatorija bus praplečiama ir personalo 
skaičius didinamas. B. M.

NUOTAIKINGAS ŠIUPINYS
Balandžio 29 d. DBLS-gos Manchester’io 

skyrius Blackley Institute salėje surengė vaka
rą — šiupinį. Vakaras praėjo jaukioje nuo
taikoje. Programą tvarkė p. Masiulis. Pažy
mėtinas kvartetas, pirmą kartą pasirodęs Man- 
chesteryje, kuris išpildė keletą nuotaikingų, 
Lietuvoje girdėtų dalykėlių. Ypač visiems patiko 
daina apie senąjį Kauną. Linkėtina, kad šis 
kvartetas, papildęs savo repertuarą, galėtų džiu
ginti ne tik mus, bet ir apylinkės lietuvių kolo
nijas. Kvartetą sudarė: Masiulis, Kvedaras, 
Šlaitas ir Semaška. Minėtam kvartetui akordeonu 
pritarė p. Fidieris, kuris taip pat išpildė solo 
keletą dalykėlių.

P. Petrikonis, skambindamas baudžia, padaina
vo tris daineles. Vakaro pelnas paskirtas Tautos 
ir Namų fondams. Žiūrovas

DARBO MINISTERIJA EVW ĮSPĖJA
Darbo Ministerija parašė raštą Centriniam 

Koordinaciniam Komitetui, kuriuo prašo įspėti 
visus EVW, kad nesikeltų į naujas vietoves 
prieš tai negavę vietinės Darbo Ministerijos 
įstaigos leidimo. Ypač įspėjama dėl tokio kėli
mosi į Londoną. Primenama, kad EVW gali 
gauti darbą tik tuo atveju, kai tam darbui nėra 
brito darbininko. Esą gali atsitikti taip, kad 
be leidimo persikėlęs EVW negaus leidimo 
dirbti naujoj vietoj ir bus priverstas grįžti atgal, 
jei dar bus priimtas senoj vietoj.

NAMU VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: už 5 sv. V. Mockus, 

už 2 sv. V. Kapočius, J. Šaduikis, P. Vasiliauskas, 
P. Krasauskas, A. Drazdauskas, A. Žvinys, 
J. Gudmantas, J. Ramanauskienė, už 1 sv. 
P. Tekutis, J. Milonaitis, B. Šimėnas, T. Pe- 
čiulaitis, A. Baltkojis, S. Budrys, J. Lekešys, 
D. Lauraitiene, P. Girdžiūnas, L. Nemeika, 
A. Kroliūtė, A. Pundzevičius, P. Labuckas, A. 
Pivoriūnas, J. Mickus, K. Rimavičius, J. Valskis, 
V. Čepaitis.

DBLS Wakcfield’o skyriaus narį 
p. Vacį KRASAUSKĄ 

ir
Miss Elsie SENJOR, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

DBLS Wakefield'o skyriaus 
valdyba ir nariai

Parduodu didelę pašto ženklų kolekciją. Yra 
retų vokiškų ir lietuviškų ženklų. Kreiptis: 
J. Jurkonis, 38, Bergholt Crescent, London,
N. 16.

Išlaisvintos Lietuvos ųkis. I. K.Ū.A. Tarnybos 
Planavimo Komisijos leidinys. 1949 m. 214 
puslapių.

Šiandien dažnai prisimename tėviškės laukus 
ir miškus. O ypač man į atmintį sminga tėviš
kės sodas, vaisių pilnais medžiais, mano senelio 
ir tėvelio sodintas. Prisimenu, kaip karštomis 
vasaros dienomis ilsėdavausi senų obelų paunk- 
smėje skanų obuolį krimsdamas ir su padėka 
galvodavau apie tuos, kurie tą sodą sodino. 
Jiems gal ir neteko tų vaisių ragauti, tačiau aš 
— jų ainis, dėkinga širdimi naudojausi jų buvu
siais ateities planais ir siekiais. Kai nuo 
tėviškės sodo pereiname prie tautos gyvenimo 
•— randame lygiai tą patį. Mūsų seneliai, tėvai 
puoselėjo laisvos tėvynės mintį, kalė didžius 
ateities planus ir mes susilaukėme laisvės, ku
rios dauguma jų neišvydo.

Šiandien tauta ir vėl pergyvena tamsų laiko
tarpį, tačiau laikas nestovi vietoje, o kiekviena 
diena mus neša artyn prie būsimo išlaisvinimo. 
Dar jokia priespauda pasaulio istorijoj nesitęsė 
amžinai, ir juo ji žiauresnė buvo, — juo arčiau 
jos galas. Ir taip smagu matyti, kad šioje tam
soje yra žmonių, kurie nenuleidžia bejėgiškai 
rankų, o dirba, planuoja, kaldina laisvę ir jos 
gyvenimo kelius. Neseniai Britanijos krantus 
pasiekė lauktas ir svarbus leidinys — „Išlaisvintos 
Lietuvos ūkis”, paruoštas prof. J. Kaminsko 
vadovaujamos K. Ū.A. Tarnybos Planavimo 
Komisijos Vokietijoje.

Šis leidinys yra nepaprastas, nes jį ruošiant 
tiesioginiai ar netiesioginiai dalyvavo dešimtys 
žmonių. Jau 1945 metais buvo sudaryta Lie
tuvos Ūkio ir Technikinio Atstatymo Komisija, 
kuriai pavesta sudaryti pakomisės paskirtas 
ūkio takas studijuoti ir ateities gaires nustatyti. 
Pradėta ruošti studijos, referatai, kurie buvo 
diskutuoti įvairių ūkio šakų specialistų dviejuose 
didesniuose suvažiavimuose: 1946 m. Augsburge 
ir 1948 m. Schwaebisch Gmuende. 1948 m. 
suvažiavime daryti pranešimai ir diskusijos ir 
sudaro šio leidinio turinį, kuriame yra apžvel
giamos visos mūsų ūkio šakos kaip žemės ūkis, 
pramonė, amatai, energijos ūkis, statybos, susi
siekimo bei transporto, miškų ūkio, prekybos, 
finansų, sveikatos reikalai ir socialinės problemos. 
Vieningo planuotojų būrio tarpe randame at
stovus įvairių pasaulėžiūrų ir iš įvairių ūkio šakų, 
tebūnie leista paminėti tik keletą visiems gerai 
žinomų asmenybių, kaip tai jau minėtas prof. 
J. Kaminskas, prof. S. Dirmantas, prof. S. Ko
lupaila, prof. M. Povilaitis, prof. J. Paltarokas, 
prof. J. K. Jonynas, dipl. inž. K. Germanas, 
dipl. inž. K. Rimkus, prof. A. Rukuiža, Dr. 
P. Karvelis, prof. A. Maceina, dipl. ekon. M. 
Valiukėnas, Dr. K. Žemeckas, Dr. N. Nasvytis, 
prof. Ig. Malinauskas, dipl. inž. VI. Sirutavičius 
ir daugelis kitų žinomų specialistų. Apie šios 
knygos tikslus leidėjai taip pasisako:

„Leidinį spausdindami ir jį patiekdami mūsų 
visuomenenei, su tuo siejame nekaltai klastingą 
mintį, — sudominti mūsų rūpesčiu ir tuos, kurie 
iki šiol prie mūsų darbo nėra prisidėję, bet ga
lėtų į jį įnešti ir savąją dalį. Atsiliepkit ir pas
kubėkit, nes nežinome, kiek dar laiko būsime 
pasaulio klajūnai. Į mūsų ateities planavimą 
įdėtas darbas bus mums, namo grįžtant, morali
nis pasas grįžti su ramia sąžine, kad ir tremty 
būdami, neužmiršome Tėvynės reikalų” (p.9).

„Ruošdamiesi mūsų laisvai ateičiai turime su
prasti, kad visi mūsų būsimi kultūriniai ir socia

J. RICHARDS (butchers) LTD
UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDU

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

Visų mūsų 27 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl.
DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 

gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

VISUOTINAI ŽINOMA PRODUKTU KOKYBE
ŠIĄ SAVAITĘ PASIŪLOME :

LAŠINIAI STATINĖSE (143 svarų statinė) po 2 šil. svaras: 
pristatymu.(parduodama visa statinė) kartu su

VIRTI, PRESUOTI LAŠINIAI 1 svaras 3/-
NAUJA KROKUVINĖ DEŠRA 1 ” 6/-
LAŠINIAI I rūš. paprikuoti arba ne 1 ” 3/-
LAŠINIAI 11 rūš. 1 ” 2/-
SAUSA KAIMIŠKA DEŠRA 1 ” 5/-
PRANCŪZIŠKA DEŠRA 1 ” 4/6
LAŠININĖ DEŠRA 1 ” 4/6
ŠVIEŽIA, RŪKYTA DEŠRA 1 ” 4/-
ITALIŠKA KIAULIENA, 29 unc. 1 dėžė 51-
GRIKIAI (viso grūdo „geležiniai”) košei 1 svaras 1/6
GRIKIAI miltai košei 1 ” 1/-

tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit už- 
užsakymo atatinkamos sumos pašto orderį.
yra mažesnė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti

tada persiuntimo

UŽSAKYDAMI PREKES, rašykite
sakomus dalykus ir pridėkite prie

ŽIŪRĖKITE : jei užsakymo suma
persiuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil.,

išlaidas firma pamoka. Reikalaukite kainaraščių.
TURIME KAINARAŠČIŲ LIETUVIŲ KALBA.

PALYGINKITE MŪSŲ KAINAS SU KITŲ KAINOMIS UŽ PANAŠIUS PRODUKTUS

liniai laimėjimai ir net politinės nepriklauso
mybės išlaikymas pareis nuo to, kiek mokėsime 
tinkamai tvarkyti mūsų ūkį. Pažangus, pasauli
nei rinkai prisitaikęs, veržlus ir gerai tvarkomas 
ūkis lems mūsų pažangą visose kitose gyvenimo 
srityse. Ir dėl to antrasis, ne mažiau svarbus 
kaip laisvės atgaivinimo uždavinys, turi būti 
rūpestingas pasiruošimas mūsų išgriautą ūkį 
atkurti ir jį tinkama kryptimi vystyti. Namie, 
už savo gyvybę kovojanti tauta, dėdama tai 
kovai geriausias savo jėgas, neturi nei laiko, nei 
sąlygų apie tai galvoti. Juo labiau ta pareiga 
turi būti mūsų, tremty atsidūrusių, suprasta, 
širdimi pasisavinta ir kietu užsispyrimu vykdoma” 

Kaip gi ateities Lietuvos ūkis bus tvarkomas?
Į tą klausimą pilnai atsakyti šiandien gal ir 
sunku, tačiau išgyvenę tiek sukrėtimų, stebėję 
diktatūrinių politinių ir ūkinių formų netinkamu
mą ir su tuo susijusį tragišką žmogaus ir žmoniš
kumo paniekinimą, negalime nesutikti su pla
nuotojais, kurie patiekia maždaug sekančius 
metmenis:

„Viso mūsų busimojo bendruomeninio gyve
nimo tikslas ir išeities taškas turi būti pastatytas 
žmogus ir jo asmenybės išvystymas, išsaugojimas 
ir ištobulinamas. Čia žmogiškasis asmuo ne
galėtų būti palenktas nei ūkiui, nei technikai, 
bet priešingai — ūkinis ir techninis veikimas 
turėtų būti tvarkomi taip, kad jie padėtų asme
niui išlaikyti savo vertingumą ir išvystyti savo 
galias, bei pasinaudoti technikos ir ūkio gėry
bėmis savo reikalams patenkinti. Kiekvienas 
turi galėti savo darbu tinkamai išlaikyti save 
ir savo šeimą”, (p. 211).

Pačiam leidinyje atskiri specialistai nuodug
niai prisiliečia atskirų ūkio šakų padarytiems 
atsiekimams praeityje ir ateities perspektyvoms. 
Šalia žemės ūkio ypač pabrėžiamas pramonės 
ir ypač amatų reikalingumas. Turi įvykti net 
savotiškas tautinės galvosenos perauklėjimas. 
Praeityje lietuvis amatų reikšmės nevertino, kai 
tuo tarpu kitų kraštų ūkyje amatai vaidino stam
bią rolę ir davė tiems kraštams žymių pajamų. 
Ta laikysena amatų atžvilgiu turi būti radikaliai 
pakeista. Pramonė būtų kuriama tuo principu, 
kad iš savo krašto neeksportuotume žaliavų, 
o jau aukštos kokybės gaminius.

Ir taip autorius po autoriaus veda mus pa
prastai ir suprantamai per būsimus įvairius 
krašto ūkio klausimus. Kaip milžinas išau
ga tų problemų dydis ir komplikuotumas. Kad 
jos tinkamai būtų išspręstos, kad kuo mažiau 
klaidų padaryta — jau laikas apie tai šiandieną 
pagalvoti, turim priaugti prie uždavinio didumo. 
Neturime palikti tų problemų spręsti kitiems, o 
kiekvienas turime ruoštis savo srityje: darbinin
kas, amatininkas, inžinierius, mokytojas, ekono
mistas ir kitas turim eiti per gyvenimą atviro
mis akimis, lavintis ir studijuoti, burtis į būre
lius ir planuoti ateičiai. Todėl kiekvienam 
tremtiniui ši knyga yra nepamainomas kelrodis 
veiklos krypčiai pasirinkti ir padaryti tremties 
dienas vertingu įnašu į tautos lobyną. Taip 
pat ši knyga nuolat primins mums, kaip pamir
šus tuščias politines aistras ir asmenišką bei 
grupinį egoizmą, galim vieningai žygiuoti sveikos 
kūrybos keliu į šviesenį rytojų.

Dipl. inž. V. Izbickas
Pastaba: Knyga „Išlaisvintas Lietuvos ūkis” 

užsisakoma iš Planavimo Komisijos per Inži
nierių S-gos Britanijos skyrių (DBLS-gos adresu). 
Kaina 9 šil. 6 penai.
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* Statistikos duomenimis, Amerikos gyvento

jas dienraščių skaitymui skiria kasdien pusantros 
valandos. Pernai JAV buvo 1.789 dienraščiai, 
kurių dienos tiražas bendrai siekė 52.845.000 
egzempliorių arba 1 dienraščio egz. teko 3 gy
ventojams.

* Graikų spauda praneša, kad vėl Grakijoje 
pasirodė partizanų gaujos.

* Italijos maršalo Grazianio byla baigėsi. 
Jis nuteistas, kaip karinis nusikaltėlis 19 metų 
kalėti, bet pritaikius amnestijas ir atkalėtą laiką, 
dar liko 14 mėn. kalėti.

* Šiuo laiku Čekoslovakija turi 12.536.000 
gyventojų. Per paskutiniuosius keturis metus 
Čekoslovakijos gyventojų skaičius puse milijono 
padidėjo.

* Ateinančių trijų metų laike Amerika turi 
skaitytis su karo galimybe. 1951 ir 1952 metais 
Rusija ruošia Amerikai revanšą Jugoslavijos, 
Indokinijos, Persijos ir Filipinų užėmimu — 
rašo „New Leader”.

* Sherman'o tipo amerikoniškieji tankai, ku
rių Amerikoj po karo liko daug, dabar moder
nizuojami. Tam tikslui paskirta 5 milij. dolerių.

* Neseniai iš Čekoslovakijos pabėgę trys 
keleiviniai lėktuvai su keleiviais ir nusileidę 
amerikiečių zonoje Vokietijoje, pereitą savaitę 
perduoti iš Čekoslovakijos atvykusiems lakūnams. 
18 keleivių ir 8 lėktuvų įgulos nariai pasiliko 
Vokietijoje kaip politiniai pabėgėliai.

* Dėl transporto pabrangimo, D. Britanijoj 
pabrangs anglis; namų reikalams 2 šil. 6 penai 
ir pramonės — pusantro šilingo tonai.

* Komunistų valdomai Šiaurės Korėjai rusai 
davė 195 karinius lėktuvus.

* Austrijoje, netoli Vienos ir senųjų naftos 
versmių, rusai rado naujus naftos laukus ir

pradėjo juos naudoti. Kasdien gaunama apie- 
1.000 tonų naftos. 60% naftos rusai be ceremo
nijų pasiima sau, ir iš likusios dalies dar dalį.

* Indokinijoje komunistiniai daliniai, Viet- 
min’o vadovaujami, pradėjo vėl prancūzų ka
riuomenę pulti.

* Sekančiame maitinimo periode, D. Brita
nijos gyventojai gaus 1 svarą cukraus daugiau.

* Iš Australijos į Romą ruošiasi vykti 1000 
maldininkų. Kelionė į vieną galą truks 5 savaites.

* Vak. Vokietijos vyriausybė nusprendė priimti 
Europos sąjungos siūlymą dalyvauti minėtoj 
organizacijoj patariamuoju balsu. Nutarimą 
perdavė parlamentui patvirtinti. Saaro kraštas 
panašų siūlymą jau yra priėmęs.

* Rusija tebeplečia JTO boikotą, protestuoda
ma prieš nacionalistinės Kinijos atstovo daly
vavimą. Rusijos bei jos satelitai jau išeidinėja 
iš 24 JTO komisijų.

* D. Britanijoj esą išrasti nauji vaistai, ne 
mažiau reikšmingi, kaip penicilinas, slogai gy
dyti, kuri kyla dėl persišaldymo.

* Lenkijos konsulato Frankfurte šeši tarnau
tojai atsisakė grįžti į Lenkiją ir tapo politiniai 
emigrantai.

* Japonijoje susekta organizacija, kuri vertėsi 
jaunuolių pardavinėjimu. Už 9—18 metų jau
nuolį mokėta apie 12 svarų sterlingų. Berniukus 
pirkdavo ūkininkai, mergaites — arbatinės.

* D. Britanijoj ministeris pirm. Attlee gegužės 
mėn. gale išvyksta atostogų į Prancūziją, kur 
išbus iki birželio 4 d. Jį pavaduos vicepremjeras 
p. Morrison'as.

* Pakistano minist. pirm. Ali Khan’as šiuo 
laiku vieši Amerikoje. Jis pareiškė, kad jo atsto
vaujamas kraštas nori sudaryti su Amerika drau
gingumo ir prekybos sutartį.

* Berne, Šveicarijoje, rinkimuose į kantono 
tarybą komunistai prarado visas turėtas vietas, 
nes nepravedė nė vieno atstovo.

* Jugoslavija ėmėsi iniciatyvos atstatyti jos, 
1946 metais su Graikija nutrauktus diplomatinius 
santykius. Netrukus abu kraštai paskirs am
basadorius.

* Vakarų sąjungininkų komisarai Vokietijoje 
išleido bendrą potvarkį, draudžiantį vokiečiams 
atsiginkluoti ir ginklus gaminti.

* Argentinos prez. Peron'o žmona, iki šiol 
savo veikla rėmusi vyrą, ketina į politinį gyve
nimą išeiti savistoviai. Ji kandidatuosianti į 
labai svarbią Buenos Aires gubernatoriaus vietą 
per ateinančius rinkimus. Šis jos žygis siejamas 
su galimybe, kad Pcron’as jau nekandidatuosiąs 
trečią kartą į prezidentus. Dėl to rimčiausias 
kandidatas į prezidentus būsiąs dabartinis Buenos 
Aires gubernatorius pulk. Mercante.

* Pereitą sekmadienį Londone komunistai 
mėgino suruošti gegužines demonstracijas ir 
bandė su plakatais žygiuoti gatvėmis. Kadangi 
politinės demonstracijos D. Britanijoje yra už
draustos, dėl to demonstruoti neleido policija. 
Demonstrantai policijos nepaklausė ir pasiprie
šino jai. Rezultate: 14 policininkų sužeista ir 
70 demonstrantų suimta. Suimtuosius dabar 
teisia teismas.

* Kanadoje dviejuose nemažuose miestuose 
kilo gaisras ir kelis miestus palietė pavasarinis 
potvynis.

* Buv. Amerikos prez. Hoover'is pareiškė, 
kad Amerikos pripažinimas komunistinės Kini- 
kos reikštų ne ką kita, kaip naują šaltajame 
kare kapituliaciją.

* Britų parlamentas pritarė valdžios siūlymui 
paskirti jungtinę Britų šeimos kraštų paskolą 
Burmai 6 milijonų svarų.

Ligoniai, kurie, negali pasijudinti, gali sava
rankiškai skaityti. Tam tikro prožektoriaus 
pagalba, kiekvienas puslapis atšviečiamas ant 
lubų. Puslapius verčia elektrinis prietaisas, kurį 
ligonis smakru paspaudžia.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmo puslapio) 

kiavimas tautų šeimos narius įpareigoja atlikti. 
Teisės, papročių ir visuomenės nuomonės ne
paisymas sudaro tolimesnes kliūtis darniems 
tautų santykiams sudaryti ir neatatinka sovietų 
valdžios patikinimus dėl jos norų taikos pa
laikymo atžvilgiu.

AR ILGAI FORMOZA GALĖS LAIKYTIS
Kinų komunistai baigia nacionalistų karinius 

vienetus išstumti iš Kinijos žemių. Hainamo 
sala pereitą savaitę galutinai buvo užimta. Šią 
savaitę užimtos ir Paracelio salos, esančios apie 
300 km. į pietus nuo Hainamo salos. Beliko 
kinų nacionalistų valdoma tik viena Formozos 
sala. Ar galės ją nacionalistai atlaikyti?

Ką tik Formozoje nacionalistų kariuomenės 
štabo virš. gen. Čenčengo paskelbtas pareiškimas 
išsamiai į tą klausimą atsako. Jo žiniomis, 
23.000 Sovietų Rusijos uniformuotų kareivių, 
jūrininkų ir lakūnų, esą atgabenta į Kiniją. 
Kinijos uostus rusai naudoją kaip povandeni
nių laivų bazes. Rusai pertvarko, pagal sovie
tinį pavyzdį, šimtą kinų kariuomenės divizijų. 
Tie daliniai gauna rusišką ginklavimą. Rusai 
davę kinų komunistams 250 lėktuvų, taip jau 
ir 34 karo laivus. Rusų instruktoriai moko 
2000 kinų komunistų lakūnų ir stato aerodromų 
tinklą Kinijoje.

Kai dėl Formozos, tai kinų nacionalistai 
laukia kiekvienu metu jos užpuolimo. For
mozos puolimui kinų komunistai jau parengę 
23.000 džonkų (kiniški laivai). Formozos užė
mimas, žinovų nuomone, esamose sąlygose, 
esąs tik laiko klausimas. Nacionalistai ilgai 
negalės komunistų puolimams atsilaikyti.

TRYLIKA NELAIMIŲ, R. Spalio feljetonų 
knyga jau išėjo iš spaudos. Knygos 168 psl. 
Kaina 6 šil. Šiuo metu ji siunčiama prenume
ratoriams. Sumokėję bent dalį pajaus nariai 
gauna šį leidinį nemokamai. Užsisakyti: K. 
Barauskas, 12, Mayfield Rd., Eccles, Man
chester. Platintojai gauna nuolaidą.

Gegužės 13 d., 7 vai. vakare, Londono lietuvių 
klubo salėje, Victoria Park Road, 345a, ren
giamas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
su menine dalimi. Po minėjimo šokiai iki 11 vai.

Londono lietuvių choras

Gegužės 20 d., 5 vai. 30 min. p.p. Notting- 
ham’e, Sycamore Rd. School (lietuvių klubo 
patalpose) įvyks

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
su turininga menine programa. Apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti. Po minėjimo šokiai, 
gros puiki muzika.

DBLS Nottingham’o skyr. valdyba

— Ne! Dar kartą spėk, brangioji.
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NERAMUMAI DŽIOVININKU SANATORIJOJ
(MUSU KORESPONDENTO)

IRO Vokietijoje turėjo kelias sanatorijas, 
džiova sergantiems DP gydyti, bet pastaruoju 
metu liko tik viena, Heilbrone, netoli Stutt- 
garto.

Šitoje sanatorijoje gydosi 360 ligonių, jų tarpe 
30 lietuvių.

Sanatorija tiek savo išore, tiek vidaus tvarka 
nepaneši gydymo įstaigai. Iš lauko ji aukšta, 
spygliuotų vielų tvora aptverta ir ginkluotų 
policininkų saugoma, tarsi ten būtų ne ligonys, 
bet pavojingi žmonės, kurie išėję galėtų visokių 
pavojų pridaryti.

Gydymas ir maistas sanatorijoje prastas. 
Trūkdavo maisto ir vaistų, o apsiėjimas su ligo- 
nimis — skandalingas. Ypatingai įžūliai elgėsi 
su ligonimis viena vokietė gydytoja, kuri viešai 
reikšdama savo simpatijas komunistams nes- 
varžė užgaulioti ligonių, aiškiai žinodama jų 
priešingą nusiteikimą. Vizito metu ji sakydavo, 
kad „netrukus ateis diena, kada vokiečių poli
cija jus kojomis spardys”, arba vieton sura
minimo žodžio, drėbteldavo: „kas pats nepad- 
vės, tam atėję raudonarmiečiai gerklę perpiaus”.

Netekę kantrybės ligoniai, kovo 22 d. suruošė 
demonstraciją, reikalaudami pašalinti spygliuo
tas vielas, ginkluotą policiją ir vokietę gydy
toją Steinegger-Linde. Sanatorijos direkcija pa
žadėjo viską, ko ligoniai pageidauja, padaryti, 
bet nieko nepadarė.

Balandžio 17 d. sanatorijoje vėl įvyko tuo 
pačiu reikalu ligonių demonstracijos. Ši kartą 
grupė ligonių, šiukšliniu vežimėliu už vartų, 
išvežė įgrysusią gydytoją ir išvertė. Tačiau sana
torijos direktorius, lenkas Zawadzki’s, tuojau 
ją vėl atsivedė į Sanatoriją. Ligonys, jo aki
vaizdoje, ją vėl nuvežę už vartų išvertė.

Direktorius, pamatęs kas dedasi sanatorijoje, 
pasikvietė aukštus IRO pareigūnus. Nulaikęs 
su jais konferenciją, pradėjo šalinti iš ligoninės 
tuos ligonis, kuriuos manė demonstracijose 
dalyvavusius. Dėl tokių veiksmų ligoniai pas
kelbė bado streiką ir badavo balandžio 20 ir 
21 d. Kadangi džiovininkams badavimas yra 
labai pavojingas, dėl to, kai kuriems gydyto
jams tarpininkaujant, ligoniai laikinai sutiko 
bado streiką nutraukti, jei bus sustabdytos iš 
labai pavojingas, del to, kai kuriems gydyto- 
sanatorijos ligonių „deporateijos”, ir kol ateis 
iš IRO štabo Bad Kissingene sprendimas. Ne
žiūrint tai, „deportacijos” buvo vykdomos.

Balandžio 24 d. į sanatoriją pakviestas di
desnis ginkluotos policijos būrys prievarta išga
beno 12 ligonių, iš jų 6 ligonių komiteto narius, 
jų tarpe ir lietuvių grupės seniūną M. Jauniškį.

Ligonių iš sanatorijos „deportavimas” buvo 
dramatiškas, lydimas šauksmų, priešinimosi, verk
smų, ligonių alpimų. Vienas ligonis, ukrainietis, 
šio įvykio buvo taip paveiktas, kad iš susijaudi
nimo nusižudė. G. V.

LOTERIJA
Ji suorganizuota atsižvelgiant skaitytojų pa

geidavimo, pareikšto anketose ir eina „B. Lie
tuvio” vardu. Tikslas — abipusis: dalyvau
jantiems vertingą dalyką laimėti ir pelnu, jei jis 
bus, paremti laikraštį. Laimėjimams paskirta: 
radio priimtuvas, foto aparatas, dviratis, amži
noji plunksna, Ronsono žiebtuvėlis ir 5 „Geno
cide” knygos. Visi daiktai — aukštos vertės.

Loterijos bilietai po 6 penus, gaunami vieti
niuose DBLS skyriuose, arba tiesiai iš centro.

Bilietų platinimas biagiamas birželio 8 d. 
Laimėjimai traukiami birželio 15 d. Plačiau apie 
loteriją — „B.L.” 16 num.

Nepraleiskite progos loterijoje dalyvauti.
Belgijos lietuvis, 40 m. amžiaus, vedybų tikslu 

nori susirašinėti su lietuvaite iki 35 m. amžiaus. 
Fotografijos pageidaujamos. Rašyti: Montvidas 
Aleksas, Rue Šimonis 54, Jupille — Liege, 
Belgique.

Vyras: Ar tai naujos mados šukuosena?

Siamo boksininkai nesilaiko jokių taisyklių. 
Leidžiama daryti viską, išskyrus kąsti, rauti 
plaukus ir spiauti priešininkui į veidą. Rungty, 
nės tęsiasi penkis rundus po 3 minutes, žinoma- 
jei vienas kovotojų prieš tai nepatenka į ligoninę.

LIETUVIU HALO TENISO PIRMENYBĖS
Nespėjo praeiti lietuviškų prepšinio komandų 

turnyras, kaip įvyko gana reikšmingos sporti
nėje dvasioje pirmosios lietuvių stalo teniso 
pirmenybės, kuriose išryškėjo geriausieji mūsų 
stalo tenisininkai Anglijoje. Pasirodo, kad šioji 
sporto šaka mūsų sportininkų nėra užmiršta, 
bet kiek sąlygos leidžia, uoliai kultivuojama.

Balandžio 29 d. puikioje Halifaxo YMCA 
salėje susirinko 19 tenisininkų. Dauguma iš 
tolimesnių krašto vietovių: Londono, Glou- 
cesterio ir kitur, atvyko nepagailėdami kelionės 
išlaidų, nepabūgdami nuovargio.

Į tenisininkus žodį tarė vietinio DBLS skyriaus 
pirmininkas ir DBLS Sporto Sajos vardu svei
kino V. Bruzgelevičius.

Pirmenybės vedamos keturiomis grupėmis, iš 
kurių i pusfinalį be pralaimėjimo iškopia: A. 
Remeikis, V. Piščikas, B. Vilūnas ir S. Navickas, 
o su vienu pralaimėjimu: P. Kakeranas, H. 
Petkus, R. Dambrauskas ir V. Dulkė. Pusfina
lyje įvyksta visa eilė karštų ir įdomių dvikovų 
ir netrukus žaidėjai pradeda skirstytis vietomis. 
Įdomiausia ir bene ilgiausia kova buvo Remei- 
kio ir Piščiko. Sviedinėlis išlaikomas ant stalo 
po keletą ar keliolika minučių del Piščiko už
sispyrimo gintis, o Reimeikio ir gintis ir pulti. 
Abu prityrę žaidėjai, bet visgi Piščikas priverčia 
Remeikį po 5 setų kovos pasiduoti bendru re
zultatu 3 : 2.

Priešfinalyje susitinka nė vienų rungtynių 
nepralaimėjęs Vilūnas su Kakeranu. Įdomu, 
kad abu varžovai yra linkę į kuo skubiausi 
taško iškovojimą, todėl išvysto stiprius puoli
mus ir kontrpuolimus, už ką žiūrovai jiems 
nepagaili „katučių”. Pelnytai laimi Vilūnas 
21 : 12, 24 : 22 ir 21 : 14, o Kakeranui užtikri
nama 3-ji vieta.

Finale susitinka Vilūnas ir Piščikas. Iš jų 
vienas turi būti meisteris, bet kuris? Per šias 
rungtynes Vilūnas ne tik įrodo, kad jis gali 
kirsti mirtinus smūgius, bet taip pat ir gintis 
ar staiga pereiti į puolimą, todėl visiškai pelny
tai laimi prieš į gynimąsi linkusį Piščiką 21 : 18, 
21 :18 ir 21 : 17 ir tuo tampa Anglijos lietuvių 
stalo teniso meisteriu.

Pirmųjų trijų vietų laimėtojams DBLS Sporto 
Sajos daiktines dovaneles įteikia Sąjos vadovas 
G. Glatkauskas, o Vilūnui pereinamąją taurę, 
palinkėdamas meisteriui ją išlaikyti ir sekan
čiose pirmenybėse.

Po šio žaibinio stalo teniso turnyro paaiškėjo 
geriausieji tenisininkai ir vietomis pasiskirstė 
šiaip- I—B. Vilūnas, II—V. Piščikas, III—P. 
Kakeranas, IV—H. Petkus, V—V. Remeikis, 
VI—Dulkė, VII—S. Navickas ir VIII—R. Dam
brauskas. Ab.

I VAIRENYBĖS
KIEK KUR YRA GYDYTOJŲ

American Medical Association žiniomis, JAV 
yra daugiausia gydytojų ir ten vienas gydyto
jas tenka 260 žmonių. Kituose kraštuose vienas 
gydytojas tenka: D. Britanijoj — 870, Islandi
joj — 890, Danijoj — 950, Kanadoj ir N. Ze
landijoj — po 970, Australijoj, Šveicarijoj, Šve
dijoj, Ispanijoj, Norvegijoj ir Olandijoj — po 
1.100, Luksemburge — 1.200, Čekoslovakijoj — 
1.300, Prancūzijoj — 1.300, Airijoj — 1.500, 
Bulgarijoj — 15.000, Suomijoj — 2.200, P. 
Afrikoj —■ 2.400, Egipte — 4.200, Kinijoj vienas 
gydytojas tenka net 25.000 gyventojų.

PRANEŠIMAI
Londono ir apylinkės lietuvių skautų dėmesiui.
Dedamos pastangos suorganizuoti skautišką 

vienetą Londone. Visi skautai ir norintieji 
naujai įstoti, prašomi kiek galima greičiau pra
nešti savo vardą, pavardę ir gyv. vietą adresu: 
A. Povilauskas, 4, Salters Rd., Whipps Cross, 
Walthamstow, E.17.

Steigiamos sueigos data ir vieta bus pranešta 
vėliau. Iniciatoriai
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