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IEŠKO LENGVATIKIU
Kažkoks rusas ar kalmukas sausio 26 d. 

vakare, iš Maskvos raciijo vad. „taikos” stoties 
kalbėjo tarybinės, vadinasi — rusų okupuotos, 
Lietuvos vardu. Kriuksinčiu akcentu, aišku 
kurioje nors NKVD mokykloje svetimų kalbų 
pamokytas, vos beregzdamas žodžių galus, 
gyrėsi, esą tarybinė Lietuvos liaudis jau įsi
jungusi į bendrąjį „taikos” frontą. Taip turį 
padaryti ir užsieny gyveną lietuviai. Tas kalmu
kas nepatarė pastariesiems eiti kariauti į Ko
rėją. Girdi, kitoj pusėj galį būti brolių. Negi 
tu, vapėjo tas enkavedistas, raksi durtuvu savo 
broliui, tarybinės Lietuvos darbininkui ar kol- 
chozininkui į pečius.

Iš šitos raudonųjų imperialistų propagandos 
aiškėja, kad jie visokiais būdais stengiasi mažinti 
JTO karinių pajėgų didėjimą bei jų kovingumą, 
neišskiriant įvairių tautų žmonių deportavimų 
į komunistinę korėjiečių ar kinų kariuomenę 
„savanorių” titulu.

Savo propagandos muzikoje, dirgindami bro- 
iškumo stygą, jie tikisi rasti naivių žmonių 
aisvam pasauly, kurie tokiai jų dainelei patikės.

DEGINA LIETUVIŠKAS 
KNYGAS

Lenkų katalikų spauda tremtyje praneša, 
esą pastaruoju metu Lietuvos ir Latvijos įvai
riose vietovėse viešai buvusios deginamos lie
tuviškos ir latviškos knygos. Jau prieš kurį 
laiką bolševikų partinės bei propagandinės 
įstaigos sudarė draudžiamųjų skaityti knygų 
sąrašus, į kuriuos įėjo beveik visos gerosios 
knygos, išleistos nepriklausomoje Lietuvoje. Už
draustos lietuviškos knygos buvo išrinktos ne 
tik iš mokyklų ir kitų bibliotekų, bet ir privatūs 
asmenys jas turėjo sunešti į komunistų parti
jos ’ paskirtas knygų rinkimo vietas. Deginimų 
metu labai nukentėjusi Lietuvos religinė lite
ratūra.

OLANDIJOS VALDŽIOS KRIZE
Olandijoj įvyko dviguba krizė. Pirma atsista

tydino kariuomenės štabo viršininkas gen. 
Kruls’as, nes jo pateiktą planą dėl karinių pa
jėgų padidinimo atmetė krašto apsaugos ministeris. 
Nauju štabo viršininku paskirtas pulk. Hassel- 
man’as, buvęs kavalerijos inspektorius. Pro
testuodami prieš patarojo paskyrimą, atsista
tydino 16 aukštų olandų karininkų, daugiausia 
kariuomenės štabo pareigūnų.

Tuo pačiu laiku atsistatydino ir Olandų vy
riausybė. Pastarosios krizę sudarė pasitraukęs 
užsienio reikalų ministeris, suardydamas koali
cijos partijų pusiausvyrą.

Dėl naujos vyriausybės sudarymo karalienė 
Julijona tariasi su partijų atstovais.

AUSTRALIJA DIDINA 
IMIGRACIJĄ

Pastaraisiais metais Australija nori daugiau 
ateivių įsileisti, kaip pernai. Ji mano per metus 
įsileisti 200.000 ateivių, šiame skaičiuje apie 
80.000 britų.

Dėl emigrantų įsileidimo Australijoje lankėsi 
kelių kraštų, turinčių gyventojų perteklių, de
legacijos: vokiečių, italų, olandų ir kitų. Olandai 
siūlo Australijai 25.000 ūkininkų, prekybininkų 
ir kitokių specialistų. Vokiečių ir italų emi
grantų skaičius pranešime nepaminėtas.

SUMAŽINTA MĖSOS NORMA
Nuo vasario 4 d. šviežios mėsos norma D. 

Britanijoje bus sumažinta ir kainuos 8 p. sa
vaitei. Šiais metais labiau mėsos normą nenu
matoma mažinti, — pareiškė parlamente maiti
nimo min. Webb’as. Tuo tarpu nesiruošiama 
įvesti kainų kontrolės žuvims, kralikų mėsai ir 
paukštienai, nes artimiausiu laiku pirkliai pa
žadėjo daugiau šių dalykų krautuvėms pateikti. 
Saldumynų norma šiam maitinimo periodui 
lieka ta pati 20 unc.

EISENHOWER’IS RUOŠIASI 
PRANEŠIMAMS

Pereitą šeštadienį į Ameriką grįžo gen. Eisen- 
hower’is, vyr. Atlanto valstybių sąjungos ka
riuomenės vadas. Kelionėje jis išbuvo tris sa
vaites. Per tą laiką aplankė visas Atlanto są
jungos valstybių sostines ir pasitarė gynybos 
reikalais su valdžios asmenimis. Dabar gene
rolas ruošia pranešimą apie savo kelionės vaisius 
Amerikos prezidentui, parlamentui ir tautai.

KORĖJOS KARAS
Korėjos fronte JTO sausumos kariuomenė, 

stiprios aviacijos veiklos remiama, kovodama 
su kinų ir šiaurės korėjiečių komunistine kariuo
mene, žygiuoja į šiaurę Per savaitę laiko ji 
gana toli pasistūmėjo į šiąurę, vietomis sutikda
ma didesnį, vietomis silpnesnį priešo pasiprie
šinimą.

JTO aviacijos veikla ypač pažymėtina. Avia
cija, be įprastinio priešo telkinių, susisiekimo 
kelių ir priemonių bombardavimo, vakariniam 
pusiasalio pakrašty panaudojo naują priešui 
naikinti būdą. Didelis JTO aviacijos dalinys 
priešo susitelkimo vietoje išmetė per 30.000 
litrų benzino, kurį paskiau padegė. Nemažas 
žemės plotas suliepsnojo ištisa ugnies jūra. 
Vietomis liepsna siekė 2 kilom, aukščio. Pas
kiau į degantį plotą dar buvo numesta daug 
bombų. Šito veiksmo padariniai buvo pasi
baisėtini.

Sausio 27 d. Korėjos frontą aplankė gen. 
McArthur’as. Jo lėktuvas nusileido ką tik 
užimto Suwono aerodrome. Ten generolas 
pasakė: prieš septynis mėnesius iš šios vietos 
pradėjome kryžiaus žygį. Šį kartą tęsiame jį 
daugiau, kaip dėl Korėjos laisvės; kovojame dėl 
Azijos laisvės.

Vasario 1 d. JTO kariuomenės frontas buvo 
nuslinkęs toli į šiaurę nuo Suwono ir nuo Seulo 
buvo tik apie 10 kilom, atstu. Vidurinėje fronto 
daly ir šiauriniame pusiasalio krante jo pa
sistūmėjimas į šiaurę, palyginus su prieš savaite 
buvusia padėtimi, nebuvo toks didelis. Sausio 
30 ir 31 d. JTO karo laivai smarkiai bombardavo 
Inchoną, vakariniame pusiasalio krante ir ry
tiniame — Kangnungo ir Kansongo miestus.

Kinų nuostoliai Korėjos fronte, kukliai skai
čiuojant, siekia mažiausia 40.000 nukautų ir 
120.000 sužeistų.

BRITAI DIDINA KARINES PAJĖGAS
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Sausio 29 d. Britų parlamente min. pirm. 
Attlee pranešė apie ruošiamą Britų karinių pa
jėgų padidinimą. Jis nurodė, kad pagal tam 
tikrą planą ateinančią vasarą numatoma pašaukti 
235.000 atsarginių, Z klasės, 15 dienų praty
boms, 6.600 karo laivyno atsarginių jūrininkų 
18 mėnesių tarnybai ir 3.300 aviacijos atsar
ginių — 3 mėn. pratyboms. Tiekiamasis planas 
numato, kad gynybos reikalams numatytos 
3.600 milijonų svarų išlaidos ateinančiais trejais 
metais pasieks 4.700 milijonų svarų, o tankų 
gamyba padvigubės. Šių metų balandžio mėn. 
D. Britanijos karinės pajėgos padidės iki 800.000 
žmonių.

Atsarginių pašaukimas karo pratyboms turi 
tikslo parengti juos sklandesnei mobilizacijai, 
jei ji bus neišvengiama. Karo lai
vynas, atatinkamais patvarkymais, galės būti 
padidintas įvedant daugiau laivų į tarnybą. 
Kariuomenė galės greičiau pereiti parengties 
būklėn, o aviacijos daliniai — greičiau suorga
nizuoti.

Opozicijos vardu p. W. Churchill’is prašė 
paskirti kelių dienų debatus gynybos klausimais.

Šis Britų karinių pajėgų didinimo planas 
Amerikoje yra plačiai svarstomas ir palankiai 
vertinamas.

H. Andersen’as, norvegas, garsus čiuožėjas. 
Jis dalyvaus vasario 10 d. Davose prasidedan
čiose tarptautinėse čiuožimo rungtynėse dėl 
pasaulinio čempiono titulo.

KINUOS ŽYGIS PAVADINTAS 
TIKRUOJU VARDU

JTO Politinis Komitetas, ilgai svarstęs Ame
rikos pasiūlytą rezoliuciją paskelbti Kinijos žygį 
į Korėją, kaip agresijos veiksmą, pagaliau, sausio 
29 d. Amerikos rezoliuciją priėmė. Už priėmimą 
buvo 44, prieš — 7: Sovietinio bloko, Indijos 
ir Burmos balsai. Britai balsavo už.

Amerikos pasiūlytoji rezoliucija, kaip žinoma, 
be paskelbimo Kiniją apresorium, siūlo įkurti 
dar du komitetu: vieną — tirti galimybėms 
taikiu būdu konfliktą baigti, kitą — tirti bendro 
veikimo priemones prieš Kiniją. ■

Rezoliuciją dar ture spatvirtinti JTO pilnatis. 
Ryšium su jos parengimu pilnačiai, Saugumo 
Taryba buvo susirinkusi posėdžio.

INDIJOS PREMJERO POLITIKA
Indijos min. pirm. Nehru’s savo laikysena 

komunistinės Kinijos atžvilgiu, tarsi stengiasi 
jai įsiteikti. Neseniai Deljėje jis pasakė kalbą, 
kurioje išbarė Ameriką, kam ji JTO pasiūlė 
rezoliuciją pavadinti Kinijos įsivėlimą į Korėją 
agresijos veiksmu. Jis siūlė suinteresuotų kraštų 
atstovams susirinkti kartu ir tartis, bet nesi
kalbėti per tūkstantinį mylių atstumą. Ši jo 
kalba, kaip ir per didelis komunistinės Kinijos 
gynimas pradeda piktinti amerikiečius. Ir jei 
tokia nuotaika Amerikoj plačiau išsiplės, tai 
Nehru’o politiką Indija turės labai skaudžiai 
pajusti. Tai įvyks tuomet, kai Amerika sulaikys 
Indijai teikiamą moralinę ir materialinę paramą. 
Jau ir dabar įstrigo Indijos prašymas suteikti 
du milijonu tonų amerikoniškų javų, nes dau
geliui milijonų indų gresia badas. Prašymo 
svarstymas atidėtas ne tik ryšium su pastaromis 
Nehru’o kalbomis, bet ir dėl fakto, kad Pakista
nas, dėl Nehru’o užsispyrimo išspręsti geruoju 
ginčą dėl Kašmiro, sulaikė grūdų išvežimą į 
Indiją. Galimas dalykas, kad Amerikos nesku- 
bėjimas suteikti indijai javus paskatins poną 
Nehru blaiviau pažiūrėti į dalykus ir pasisku
binti baigti ginčus su Pakistanu.

PLEVEN’O IR TRUMAN’O PASITARIMAI
Į Vašingtoną buvo nuvykęs Prancūzijos min. 

pirm. Pleven’as, vyr. kariuomenės inspektoriaus 
gen. Juin’o ir būrio patarėjų lydimas.

Jo kelionės tikslas, kaip spėjama, buvo su 
prez. Truman’u ir kitais Amerikos valdžios 
asmenimis išsiaiškinti aktualiuosius Prancūzijai 
klausimus. Pasitarimai su prez. Truman’u truko 
tris dienas. Spėjama, kad jų metu buvo aptarti 
Vakarų Europos ir IndokinTJos gynybos klausi
mai. Indokinijos, jei į ją įsivels komunistinės 
Kinijos kariuomenė, prancūzai negalės vieni, be 
plačios Amerikos pagalbos apginti. Dėl to jie 
norėtų, kad Amerikos karinė pagalba lėktuvais, 
artilerija ir tankais būtų padidinta ir pagreitinta.

Po pasitarimo išleistame pranešime pasakyta, 
kad pasitarimų metu pasiekta susitarimas dėl 
Indokinijos gynybos ir kad Amerika sutiko 
padidinti Indokinijoj esančiai prancūzų kariuo
menei pagalbą.

MIRĖ MANERHEIM’AS
Sausio 28 d. Lozanoje, Šveicarijoje, ligoni

nėje po operacijos mirė vienas didžiųjų suomių 
tautos sūnų marš. Manerheim’as, sulaukęs 83 m. 
amžiaus. Jis, kaip carinės Rusijos karininkas 
dalyvavo Rusų Japonų kare 1905 m. ir Rusų 
Vokiečių kare 1914 m. Po bolševikų perversmo 
Rusijoje, grįžo į Suomiją ir ten įkūręs suomių 
kariuomenę, jos pagalba išlaisvino kraštą nuo 
rusų, o netrukus ir nuo vokiečių.

Po to buvo Suomijos regentas, o vėliau krašto 
gynimo tarybos pirmininkas. Jo iniciatyva 
pastatytoji pasieny tvirtovių grandinė, žinoma 
Manerheim’o linijos vardu, tris mėnesius at
laikė milžinišką Sov. Rusijos kariuomenės spau
dimą.

Suomių laisvės kovoms jis vadovavo 1939 m., 
kuomet Rusija užpuolė Suomiją ir 1941—44 m. 
Nuo 1944 iki 1946 metų buvo Suomijos prezi
dentas. Iš šių pareigų pasitraukė dėl nesveika
tos ir gyveno Šveicarijoje. ,

GELEŽINĖ UŽDANGA
Tuo vardu žymus anglų dramaturgas Vai 

Gielgud'as (lietuvių kilmės) parašė scenos vei
kalą. Jis vaidinamas Embasy teatre, Londone, 
Eton Avenue, N.W.3, prie Swiss Cottage po
žeminio gel. stoties.

Teatras kviečia užsieniečius į specialų seansą 
vasario 6 d. 7 vai. 45 min. Į tą spektaklį pa
pigintos kainos: 5/3, 3/6 ir 2/6. Teatro telefonas: 
PRI 2211.

Gen. L. Mathewson’as, naujasis Amerikos 
okupuojamo Berlyne sektoriaus komendantas.

ATOMINIAI SPROGIMAI
Pereitą sekmadienį Nevados valstybėj (JAV) 

netoli Las Vegas, įvyko Atominės komisijos 
prieš kiek laiko paskelbtas antrasis atominis 
sprogimas. Jo blyksterėjimas buvo matomas 
100 kilom, nuo sprogimo vietos atstu ir girdi
mas žemės sudrebėjimas. Šie sprogimai yra 
eilinis atominių ginklų ir atitinkamų tokio 
sprogimo sekimo ir poveikio aparatų bandymas. 
Kokie atominiai ginklai šį kartą buvo bandomi, 
komisija nepaaiškino, bet spėjama, kad bandyta 
atominiai artilerijos sviediniai arba mažos ato
minės bombos, kurias gali numesti ir mažesni 
bombonešiai, bet ne virštvirtovės, kaip iki šiol.

SKYLA ITALŲ KOMPARTIJA
Ne maža staigmena yra dviejų žymių italų 

komunistų pasitraukimas iš partijos ir Italijos 
parlamento nario pareigų. Magnani ir Cucchi 
pasitraukė nepritardami „generalinei partijos 
linijai”. Jie pareiškė, kad kiekvienas italas turi 
gimtąjį kraštą ginti, nežiūrint kas jį beužpultų. 
Šių įtakingų komunistų pasitraukimas rodo 
komunistų partijoj esantį nuomonių skirtumą 
krašto gynybos klausimu.

DAR KARTĄ SIŪLO DERĖTIS
Ryt. Vokietijos komunistinė vyriausybė dar 

kartą kreipėsi į vak. Vokietijos vyriausybę siū
lydama derėtis dėl „Vokietijos sujungimo”, 
priešingai, siūlytoja grąsino, kad Vokietijai gre
siąs naminis karas. Iš visa ko aiškėja, kad ir 
šį siūlymą vak. Vokietija atmes tais pačiais 
motyvais, kaip ir pirmąjį, būtent, kad ryt. Vo
kietijos vyriausybė sudaryta nedemokratiniais 
pagrindais ir dėl to negali reikšti to krašto gy
ventojų valios.

SKYSTA BUVO DEMONSTRACIJA
Nežiūrint valdžios įspėjimo, prancūzų komu

nistai pereitą savaitę Paryžiuje ruošė protesto 
demonstraciją prieš gen. Eisenhower’į. Nors 
komunistai ir daug pastangų dėjo, bet demon
struoti susirinko mažai žmonių. Tačiau ir tų 
daugumą policija sulaikė. Tarp sulaikytųjų 
buvo 48 svetimšaliai, kurie, pagal anksčiau 
paskelbtą įspėjimą, tuojau iš Prancūzijos buvo 
iškraustyti. Dalis sulaikytųjų paleista, dalis 
perduota teismui.

VOKIETIJOJ ATGIJO JUODASIS TURGUS
Vokietijoj, nors anglių kasyklos ir pilnu tempu 

dirba, bet anglies trūksta. Namų šildymo reika
lams šią žiemą duodama tik po centnerį anglies 
mėnesiui. Dėl to atgijo juodasis turgus, ku
riame anglis sudaro svarbiausią paklausos ir 
pasiūlos abjektą.

Pereitais metais vak. Vokietijoj išliedinta 
12.121.000 tonų plieno arba daugiau kaip buvo 
leista išliedinti (leista 11.100.000 tonų).

DiPi SKAIČIUS TEBEAUGA
Po antrojo pasaulinio karo tremtinių arba 

tėvynės netekusių žmonių, trumpai sakant — 
DiPi kiekis ne tik nemažėja, bet vis dar didėja. 
Šiuo metu pasauly, Amerikos Foreign Policy 
Association žiniomis, tokių žmonių skaičius 
sukasi tarp 30 ir 60 milijonų. Pastebėti verta, 
kad tiek tėvynės netekusių žmonių yra, taip 
sakant, taikos laikais.
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GYNYBOS KLAUSIMAIS Komunistai nieku būdu negali būti neutralūs. 
Jų vadas Duclas aiškiai pabrėžia: galima būti 
vienoje ar kitoje pusėje, bet ne tarp dviejų. 
Tvirtinti neutralistus esant pasislėpusius komu
nistus yra nesąmonė.

Tokie vieši ginčai nors ir bergždi, bet atšvie- 
čia defetistines nuotaikas ir pradeda erzinti ne 
vien amerikonus, bet ir prancūzų vyriausybę 
tiek, kas visai neseniai Užsienių ministras p. R. 
Schumanas viešai papeikė „absurdišką ir nusi
kalsiantį neutralizmą, naujaveidį Muencheno 
pacifizmą”... pareikšdamas, kad „tarimasis 
nėra neutralizmas. Pasitarimai bus tuo vaisin
gesnį, juo mes būsime stipresni. Pasitarimo 
politika keturiese neprieštarauja gynimosi poli
tikai. Mūsų tikslas buvo ir yra ginti taiką. 
Deja, tokią mūsų poziciją ne visi supranta, 
dargi ir mūsų draugai, bet ją gindami mes ne
norim nei dezertuoti nei atmesti nuo mūsų įsi
pareigojimą”. „Glaudi santarvė ir pažiūrų 
vienodumas tarp Prancūzijos, Amerikos ir Di
džiosios Britanijos reikalingesnė kaip bet kada, 
todėl tenka griežtai kovoti su neatsakingų as
menų pareiškimais, kurių kenksmingas atgarsis, 
deja, kartais atsiliepis anapus Atlanto, bet mes 
negalime, sako jis, sekti ir tuos, kurie kalba 
apie preventyvinį karą, kaip negalime sekti 
ir tuos, kurie norėtų matyti mus imantis tam 
tikrų provokacinių veiksmų Europoje...” Va
dinasi ir Vyriausybės nariai taip pat „politi
kuoja” nevisada aiškiai savo politiką nusaky
dami ir niuansuotais prieštaravimais laiduodami 
sau „politinių manevrų” lauką. (Bus daugiau)

J. Lanskoronskis

Korėjos politinė drama eina į galą. Artinasi 
metas, kada turės būti padaryti sprendimai, 
kurie gal labai giliai palies visus tolimus Rytus 
ir atsilieps į likusio pasaulio politikos raidą. 
Atsilieps, bet nenulems, nes nepaisant tų spren
dimų ir ten tebesirutuliojančių įvykių, pasaulio 
būsimo likimo lemiantis centras pasilieka vadi
namoj „Atlantic Community” ir senoje Euro
poje. Čia spręsis kova tarp dviejų dvasiniai, 
medžiaginiai, socialiniai ir sociologiniai nesu
derinamų pasaulių. Kova tarp žmogaus teisių 
skirtingų koncepcijų. Korėjos krizė nieko neiš
sprendė, bet subrendino ir paaštrino senas 
problemas, iškėlė kai kurias naujas ir privertė 
pasaulį geriau pažvelgti į tų problemų sprendimo 
priemones ir taktiką. 

* * *
Atsakingųjų karo dalyvių pareiškimai ir spau

dos atstovų iš kautynių laukų pranešimai įgalina 
padaryti visiškai objektyvias išvadas, kad tas 
„kolonijų karas” savo moraliniais ir medžia
giniais padariniais pralenkia Europoje matytas 
baisenybes. Modeminis ideologinis karas, kur 
„frontas” ir „užnugaris” tiesiąja žodžio prasme 
neatskiriami ir kur prie priešo baimės prisideda 
kaimynų kerštas, teroras ir nekaltų žmonių 
masinių sušaudymų bausmės, gręsia didesniais 
pavojais ir ima daug daugiau gyvybių iš „pa
kilusių ir nežinia kur žygiuojančių” ramių gy
ventojų kaip iš kovotojų. Karo vaizdais pasi
baisėjimas pradeda daug stipriau veikti Europos 
tautų moralės kompleksą. Sąžinės miglos, lei- 
dusios Europai gyventi lyg niekas jai negrėstų, 
išsiblaško. Taikos balandis sėdi ant labai lū
žios šakelės. Patirtis rodo, kad įvykius lemian
čių atsakingųjų vadų intencijos nėra vienintelė 
dabartinio įtempimo priežastis. Istorinės jėgos 
pačios gali sukrėsti pasaulį prieš vadų ir tautų 
norą. Europos pažangieji vadai šiandien turi 
kovoti ne tiek su apakimu kiek su rezignacija: 
tie patys asmenys, kurie dar neseniai į pavojų 
įspėjimus ir paraginimus rengti nuo tų pavojų 
apsidraudimo priemones, išdidžiai atsakydavo, 
kad gal tie įspėjimai ir teisingi, bet veikti dar 
per anksti; viešoji nuomonė dar nesupras, o 
dabar dažnai tie patys pradeda beviltiškai įro
dinėti kad jau per vėlu. Įvykiai verčia kiek
vieną tautą užimti aiškią ir nedviprasmišką po
ziciją. 

* * ♦
Atrodo, kad Korėjos įvykiai ir karo nesėkmė 

gal dar labiau sujaudino JAV tautą, jauną ir 
neįgudusią pasaulinės politikos žaidime ir per
daug linkusią pasitikėti savo visagalybe. Kad 
ir atsakingi vyrai, bet dažnai vien savo asmeni
nės politinės karjeros vedini subruzdo ir pradėjo 
viešai, per spaudą ir radiją, per įvairias poli
tines tribūnas kritikuoti oficialiąją politiką ir 
piršti savus patarimus. Esą pakanka žvilgterėti 
į pasaulio žemėlapį, kad įtikintum, jog pasauli
nio karo atveju, Amerika pasiliksianti viena 
su Britų imperija, o Europos sąjungininkai esą 
pasmerkti būti užimti, o tada ar verta globoti 
ir remti kraštus, kurie patys neparodo valios 
ir nerengia jėgų gintis? Toks klausimo pas
tatymas ir yra tas Amerikos reagavimas, kurį 
vadina senu „izoliacionizmo” vardu. Tokio 
klausimo rėmuose tilpsta ir senatoriaus Tafto 
ir buvusio prezidento Hooverio pareiškimai.

pasakyti. Bet kad ir kaip sąžiningai bus vykdo
mas Atlanto pakto dalyvių Briusely priimtas 
atsiginklavimo planas, iki š. m. galo prie ben
drai turimų 10 divizijų, vargu pavyks pridėti 
daugiau kaip 10 naujų. Kita vertus, yra didelis 
klausimas, ar bendrai tas planas atitiks šios 
dienos Europos strateginius reikalavimus. Visur 
padidėję karo biudžetai, tvirtinimai, kad karo 
faktoriai šiandien ima viršenybę ant politinių, 
naujos pasireiškusios karinės tendencijos, pačio 
Eisenhower’io kariuomenių vadu paskyrimas, visą 
tatai rodo, kad vakariečių ligšiolinis karo jėgų 
suskirstymas neatatinka politinę būklę. Jėgos 
išmėtytos visam pasauly. Korėjos ir Indokini- 
jos frontai ar nėra antraeiliai? Panašiems 
klausimams pasvarstyti su vakariečiais ir buvo 
siunčiamas Eisenhoweris į Europą. Lygiagre
čiai jo uždavinys yra patyrinėti ir jos moralę. 
Nuo jo raporto labai priklausys Amerikos poli
tika Europos link.

* • *
Prancūzai vis nepraranda iliuzijų ir tebenori 

vaidinti didelį vaidmenį: jie esą didelė tautą, 
jų kraštas Europos baigų pusiasaly suima jūrinį 
susisiekimą su visa Atlantika, Prancūzijos „Jung
tinėms Valstybėms” (Union Francaise) dėka 
jų vėliava plevėsuoja visam pasauly ir visam 
pasauly simbolizuoja jų interesus. Tokiais ar
gumentais vertindami savo krašto reikšmę kar
tais ir rimti vyrai nustoja pusiausvyros ir ąky- 
vaizdoje galinčio ištikti „tragiškojo pasiaiškini
mo” tarp JAV ir Sovietų paleidžia į viešumą 
labai naivias idėjas. Jau pereitų metų vasarą su 
rimto akademiko parašu didžiausiam dienrašty, 
Le Monde, pasirodė ilgesnis straipsnis tema: 
pasilikim neutralūs! Ta lyg kabojusi ore mintis 
kitų laikraščių buvo pakartota, o netrukus visa 
eilė publicistų ir valstybės vyrų, kaip Charles 
de Gaulle, Edouard Herriot, Pierre Cot, Paul 
Reynaud, Paul Ramadier, Laurent Casanova 
ir dar kiti įvairiomis progomis pradėjo rašyti 
ir kalbėti už ar prieš neutralumą. Neutralistų 
pagrindinė tezė yra vaikiškai paprasta: istorija, 
laisvės meilė, draugystės ir dėkingumo jausmai, 
viskas mus (prancūzus) sieja su JAV, bet karo 
atveju ar mes neišvengiamai turime dėtis su 
jais? Ar mūsų draugai nesupranta, kad tokiu 
atveju mes rizikuojame mūsų viduje pilietinį 
karą? Ar ne kilnus ir ar ne patrauklus Švei
carijos pavyzdys? Kiti vėl nepasitiki Atlanto 
sąjungos tvirtumu ir klausia, ar Europos neu
tralizavimas nėra patikimesnis už atšipusiais kar
dais žaidimą, lyg tas neutralumas priklausytų nuo 
jų geros valios.

Neutraliteto priešininkai atsikerta paprastes
nių klausimu: ar neutralitetas apsaugojo Bel
giją, Daniją, Norvegiją nuo užpuolimo ir užė
mimo? Prancūzija tuo labiau negali pasilikti 
neutrali, kad ji bejėgė apsiginti viena pati. Ji 
reikalinga sąjungininkų ir pirmon eilėn pačio 
didžiojo ir galingojo sąjungininko, vadinasi, 
prancūzų ir amerikonų intymaus solidarumo 
ryšius reikia dar labiau sustiprinti. Šiuo metu, 
anot Reynaud, neutralumo šalininkų negali 
būti, yra tik nuo pareigos atsimetėliai. Ko
munistai, žinoma, trina rankas iš džiaugsmo, 
kad štai, va, neutralistų akys atsivėrė ir jie su
prato, kad Prancūzija negali kariauti ir neka
riaus. Neutralizmas, žinoma, nesaisto jų pačių.

Tokių, kurie drauge su Hooveriu galvoja, 
kad neprasminga ir dargi pavojinga eikvoti 
Amerikos jėgas Europai ginti, kada ji pati ne
parodo pakankamai energijos, tokių Ameri
koje esą dar nedaug. Tokios nuomonės prieš
tarauja oficialiajai politikai: Amerikos atsa
kingieji asmenys yra nekartą pareiškę, kad jie 
gins Europą ne vien žodžiu ir patiekdami gink
lus, bet ir keldindami savo divizijas į Europos 
kontinentą. Toks tačiau sprendimas sąlygo
jamas pačių europiečių pastangomis atsigin- 
kluoti. Tiek pats Prezidentas, tiek Valstybės 
departamentas esą nuomonės, kad Europos 
atsiginklavimas karą sutrukdys. Yra nuomo
nių priešingų, pagrįstų sovietų pareiškimu, 
kad jie netoleruosią Vokietijos atsiginklavimo.

Tokioms nuotaikoms esant į Europą atvyko 
generolas Eisenhower’is. Ta proga reikia pa
stebėti du dalykai. Pirma — Eisenhower’is 
yra iš tų, kurie Amerikos saugumą sieja su viso 
Atlanto saugumu, vadinasi, visiškai sąmoningai 
priešingas bet kuriam „izoliacionizmui”. Pa
kanka prisiminti, kad 1948 m., apleisdamas 
štabo viršininko pareigas ir aptardamas Ameri
kos perspektyvas atveju, jei Sovietai užimtų 
Europą, generolas Eisenhoweris rašė: „Ame
rikos saugumas būtų mirtingam pavojuje. Ki
toje vandenyno pusėje, kuris vis siaurėja, mes 
turėtumėm prieš mus despotišką kolosą, val
dantį senovės Romos, senovės Persijos, Ger
manų imperijos ir mongolų chanų teritorijas. 
Mūsų prieigos prie gyvybinių žaliavų būtų 
prarastos arba grėsiamos...”

Antra — ką generolas rado Europoje jos 
saugumai patikrinti? Apie dešimtį divizijų ir 
pažadus sukurti daugiau. Kas liečia prancūzus, 
kurie parodė daug pilietinio vyriškumo priim
dami labai sunkų karo biudžetą, jų ginklavi
mosi planas, kiek jis viešai žinomas, numato 
iki š. m. galo Europoje turėti 10 divizijų, pen
kias naujas parengti 1952 m. bėgyje ir dar kitas 
penkias 1953 m. Kiek per tą laiką susidarys 
atsargos rezervinėms divizijoms formuoti, sunku 

j ALIO! BALSAS IŠ KANADOS |
PRANYS ALŠĖNAS ............ j

(MŪSŲ BENDRADARBIO IŠ TORONTO)
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

Lietuviai po Klevo Lapu. Klevo Lapas — 
Kanados emblema. I Kanadą naujai įvažiavu
sių lietuvių tremtinių priskaitoma apie 10.000. 
Iš seniau gyvenančių tautiečių — taip pat apie 
šitokį skaičių. Kanados lietuvių gyvenimas, 
galima sakyti, spiečiasi dviejuose didžiuliuose: 
Toronte ir Montrealy, nors mažesni kiekiai jų 
yra ir kituose miestuose, kaip: Winnipege, Ha
miltone, Londone (tik ne angliškam, bet Ontario 
provincijos), Ottawoje, Windsore, Edmontone 
ir kitur. Toronte priskaitoma apie 5.000, o 
Montrealy — net apie 8.000 lietuvių. Taigi, 
„grupelės” nemažos.

Kanada naujųjų ateivių-lietuvių akimis. Bū
damas ir aš vienas toks, jaučiuosi esąs kompete- 
tingas tuo klausimu pasisakyti. Ir, vis dėlto, 
Kanados garbei ar mūsų laimei, reiktų pareikšti, 
kad šiuo lietuviams, ypač naujiesiems ateiviams, 
neteko nusivilti. (Seniau atvykę, žinoma, per
gyveno ir tamsių dienų: siautusios įvairios depresi
jos, nedarbas ir kit.). Mums, naujiesiems, ligi 
šiol Kanadoje užteko ir darbo ir duonos. Duok 
Dieve, kad taip ir toliau klotųsi.

Tiesa, pradžioje naujai atvykę jautė labai 
aštrią butų ir kambarių problemą. Tačiau, 
laikui bėgant, ir šis reikalas susitvarkė. Ir, 
žinote, kas lietuvius priėmė į butus ir kambarius? 
Nagi, patys lietuviai ir, dargi, daugiausia ... 
dypukai. Taip, tikrai dypukai dypukus... Žino
ma, nustebsite ir paklausite: kaip tai?

Mat, lietuviai, jų pagirtinumo sąskaiton tariant, 
vos atvykę į Kanadą ir pagyvenę po dvejus ar 
trejus metus, galima sakyti nagais ir dantimis 
kabinosi į pagrindą, tarytum norėdami prisi

Čiobiškieti atsiliepk tokiam pačiam šiuo ad
resu: Stasys Narbutas, Uplands Miners Hostel, 
Handsworth, Birmingham.

Tais laikais, kada miesto susisiekimo priemo
nėms traukti pradėta svarstyti vietoj arklio 
panaudoti motorą, daugelis žmonių nenorėjo 
apsiprasti su mintimi, kad vagono prišaky ne
simatys arklio. Tais laikais vienas Bostone 
gyvenęs inžinierius primygtinai siūlė statyti to
kius tramvajus, kokius jo brėžinys šiame pa
veikslėly vaizduoja. Konstruktorius įrodinėjo, 
kad priešais vagoną būtinai turįs būti padirbtas ar
klio prišakys. Be tokio dalyko tramvajus su
kelsiąs siaubą pakeliui sutinkamiems arkliams ir 
daug bėdos pridarysiąs. Ir pirmieji automobi
liai mažai kuo skyrėsi nuo arkliu velkamo ve
žimo.

tvirtinti, kad gyvenimo audros jų nenupūstų kur 
nors į jūrų vandenis. Jie, užsidirbę po porą 
ar trejetą tūkstančių, tuojau griebėsi savų namų 
užpirkimo operacijos. Taigi, dabar lietuviškų 
namų, ypač Toronte, pridygo, tarytum grybų 
po lietaus. Žinoma, tie naujieji „namų savinin
kai” pasidarė suinteresuoti greitesniu už namus 
padarytų skolų išmokėjimu. Todėl jie, kartais 
net patys labai susispaudę, priima kiek galima 
didesnį skaičių nuomininkų, kad galėtų daugiau 
nuomos gauti ir kad namai „patys už save mo- 
kėtųsi” ...

Savaime aišku, tai yra geras dalykas ir tiems, 
kurie namus užsipirko ir kurie gali gauti butus 
(ypač su šeimomis). O kanadiečiai į savo namus 
visada mažai priima arba visai nepriima nuominin
kų, nes jie mėgsta plačiai gyventi.

Šiaip nuotaikos Kanadoje geros. Niekas čia 
į mus nežiūri šnairomis, ypač vietinė darbininkija, 
nes ir mes esame darbininkai. Darbovietėse 
į dypukus žiūri su pagarba kaip į gerus ir sąži
ningus darbininkus. Pav., Toronte, buvo fabri
kų, kuriuose dirbo net apie po 150 lietuvių naujų
jų ateivių.

Kai kurie fabrikų skyriai (Neilson’s Chocolate 
Ltd., ir kt.), buvo pasidarę visai „lietuviški” ...

Kanadoje, ačiū Dievui, nejaučiama tokių 
nuotaikų, kaip „Vienybės” korespondentas iš 
Australijos rašo, jog australai būkštaują dėl 
naujų ateivių didelio gajumo, kurie vietomis 
baigią išpirkti priemiestinius sklypus, besistaty- 
dami savus namelius, o „Draugo” Anglijos 
korespondentas — poškina kaip nelygus luomi
nis gyvenimas yra Didž. Britanijoj. Pasiturį 
farmeriai, esą, pyksta, kodėl dypukai prieš juos 
nenuima kepurės ir nelenkia kupros ...

Tiesa, Kanadoje, ypač miestuose, didžiųjų 
„bigšatų” mes asmeniškai veik nematome. 
Jie tramvajais nevažinėja, į kuriuos grūdasi 
neturtingesnis luomas, taigi, ir mes, bet dūzgia 
automobiliais. Čia turi daug automobilių ir 
darbininkija (nemaža motorizuotų yra ir mūsiš

PROF. AUG. JANULAIČIO 
ATMINTI PAGERBIANT

Gyvename tremtyje nuolatiniais rūpesčiais 
apie paliktus namus, nuolatinėmis mintimis 
apie juos, bet visdelto mūsų kasdieniai vargai ir 
tremties tikrovė nereitai verčia primiršti kas yra 
palikta. Išblykšta praeities vaizdai, tarytum 
migloje nyksta artimųjų veidai. Tačiau viena 
kita skaudi žinia, atėjus iš anapus, vėl viską 
išryškina, akyse stoja brangūs praeities vaizdai, 
tai, kas kadaise buvo gyventa, su kuo sueita...

Tokia skaudi žinia visiems mums, Lietuvos 
universiteto, o ypač Teisės fakulteto auklėti
niams, buvo apie prof. dr. Augustino Janulaičio 
mirtį 1950 m. gegužės mėnesyje Lietuvoje. Toji 
liūdna žinia iš karto skaudžiai ir jautriai grąžino 
į anuos lietuviškus universitetinius laikus, studijas 
ir bendradarbiavimą Teisės fakultete, tarytum 
tas viskas būta buvę tik vakar . Ir taip akyse 
aiškiai iškilo neužmirštamas ir brangus vaizdas 
vieno ryškiausių Teisės mokslų fakulteto asmenų 
— prof. Augustinas Janulaitis.

Prof. A. Janulaitis mirė baigęs 72 metus (gimė 
1878 m. kovo 19 d. Malavėnuose, Šiaulių aps.) 
ir išgyvenęs pilną, įdomų, turtingą gyvenimą. 
Kovotojas už Lietuvos laisvę ir socialinį teisingu
mą dar toli prieš 1918 metus, aktyvus bendradarbis 
„Ūkininko”, „Varpo”, „Kovos”, „Visuomenės”, 
„Vilniaus Žinių”, „Lietuvos žinių” ir k. „Dar
bininkų Balso”, „Žarijos”, redaktorius judrus 
revoliucionierius, o laisvę atgavus — žymusis 
mokslininkas, Lietuvos teisės istorikas, redaga
vęs „Praeitį”, Teisės Fakulteto leidinių redakto
rius, pagaliau Teisės fakulteto dekanas (sekęs 
po prof. P. Leono ir prof. Vacį. Biržiškos) daugelio 
mokslo darbų autorius — „Valstiečių sukilimas 
Šiaulių ekonomijoje”, „Kunigai ir 1831 m. 
revoliucija”, „Vyriausias tribunolas”, „Ignas 
Danilavičius”, „Bajorai”, „Napoleono Teisynas” 
ir k., eilės monografijų apie S. Daukantą, M. 
Akelaitį, L. A. Jucevičių ir kt. autorius. Antrą 
kartą bolševikams Lietuvą okupavus, prof. 
Augustinas Janulaitis okupantų buvo pašalintas 
iš Teisės Fakulteto ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos. Tai galima buvo ir laukti, nes neįmano
ma būtų įsivaizduoti šį žymųjų Lietuvos teisės 
istoriką klastojant tą istoriją pagal maskoliško 
okupanto įsakymus.

Reikia tikėtis, kad velionies artimieji draugai 
ir bendradarbiai Amerikos ir kitoje lietuvių 
spaudoje plačiai paminės šį įžymųjį kovotoją 
dėl Lietuvos laisvės ir socialinės taisybės, žmogų 
ir mokslininką, jo mokiniams visad liksiantį 
šviesų ir brangų mokytoją. S. Žakevičius

DBLS Wolverhamptono skyrius vasario 17 d. 
4 vai. popiet Bingley Secondary School salėje, 
Wblverhamptone, ruošia iškilmingą, plačia pro
grama visos Coventrio Apygardos lietuviams 
Nepriklausomybės šventės —

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
Meninę dalį išpildys Nottinghamo Lietuvių 

„Rūtos” choras ir tautinių šokių grupė. Solo 
dainuos p. B. Valterinė. Po programos šokiai. 
Visus lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti. 
Važiuoti iš miesto centro autobusu Nr. 9 iki 
Chad’s Church. Į salę įėjimas iš Aston Str.

Wolverhamptono skyriaus valdyba

kių dypukų), tačiau jie nuolat automobiliais 
nevažinėja, nes nenori perdaug išleisti kurui ...

Kitos lietuvių nuotaikos Kanadoje. Tiesa, 
šiame reportaže daugiau kalbėsiu tik apie To
rontą, kur ir man pačiam tenka gyventi. Tačiau, 
tikiu, iš to bus galima susidaryti vaizdą apie 
visoje Kanadoje gyvenimą. Montrealis nuo 
mūsų yra gerokai toli, net 334 mylios, todėl jame 
teko tik porą kartų tebūti. Iš Montrealio padan
gės tik tiek tegalėčiau pasakyti, kad tenai, kaip 
ir visur kitur Kanadoj, išskyrus tik inžinierius 
nedaug kas savo srity dirba.

Beje, Montrealis dar tuo garsesnis, kad tenai 
yra įsikūręs Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Laikinasis Organizacinis Komitetas, kitaip sa
kant „LOK’as”. Deja, tenka apgailestauti, kad 
tame Komitete justi perdidelis snūduriavimas. 
Seniai Kanadoje organizuojama Lietuvių Ben
druomenė, bet jos kaip nėr, taip nėr ...

Šiaip visų ir visur vargai, bėdos ir džiaugsmai 
vienodi. Daugeliui teko pamiršti turėtus užsiėmi
mus, nutraukti mokslinius darbus, o paimti 
į rankas neįprastus įrankius, tačiau — ką gi pa
darysi? Taip jau likimo lemta ...

Tačiau lietuvių didesni skaičiai, kaip Mont
realy, taip ir Toronte, visvien padarė savo. 
Pav., Toronte, kai kurios gatvės lyg visiškai 
„sulietuvėjo”.

Jei nelabai „įkerti” anglų kalbą, gali apsieiti 
ir be jos. Nori apsikirpti — gali eiti pas (lie
tuvį kirpėją, namus nusipirkti, apsidraujsti, 
drabužius išsiglostyti ar išsivalyti, baldus išsimokė
tinai paimti, teisinius reikalus atlikti, pagaliau, 
vesti ar naują „pilietį” — sūnų ar dukterį pak
rikštyti — viską gali atlikti lietuviškai kalbėdamas. 
Taip, tikrai, tą viską gali padaryti milijoniniailn 
Toronto mieste, kuris užima net 50 kv. kilometr® 
plotą. I

Čia turime apsčiai visokių amatininkų, kraut®, 
vininkų ir kitokio verslo žmonių; turime sav||: 
parapiją su dviem lietuviais kunigais, šeštadieni 
lietuvišką mokyklėlę ir t. t. ir t. t. wį
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LIETUVIU KALBOS VADOVAS
Jau kuris laikas kaip yra pasirodęs mūsų 

lauktasis, Prof. Dr. Pr. Skardžiaus, St. Barz- 
duko ir J. M. Laurinaičio sudarytas, Lietuvių 
Kalbos Vadovas. Tai didelis, 606 puslapių dar
bas, kurio svarbą gražiai nusako šie jo redak
cijos žodžiai: „Bet svarbiausia yra tai, kad mes 
turėtume rimtesnę kalbinę priemonę, kuri pa
dėtų mums ilgiau išlaikyti gimtosios kalbos 
kultūros lygį bei jos savaimingumą, lengvinantį 
mūsų tarpusavį susižinojimą ir tuo būdu ilgiau 
palaikytų mūsų tautinį bei bendruomeninį jaus
mą”.

Vadovo yra įvadas ir dvi dalys: teorinė dalis 
ir žodynas. Įvade apžvelgiama lietuvių kalbos 
senovė, dabartinis jos pobūdis, rašomosios kal
bos raida, bendrinė kalba ir jos vartosena, ben
drinė tartis ir rašyba, norminės lytys, žodynas 
ir bendra Vadovo linkmė; be to, čia duotas 
anglų kalba prof. P. Skardžiaus straipsnis apie 
lietuvių kalbą bei jos išlaikytą senovę.

Pirmosios dalies yra šie skyriai: 1. Garsų 
daryba, jų rūšys ir tartis, 2. Rašyba ir raidynas, 
3. Garsų rašyba, 4. Pradinių didžiųjų ir mažų
jų raidžių vartojimas, 5. Žodžių dalių kėlimas, 
6. Rašymas kartu ir skyrium, 7. Svetimybių 
rašymas, 8. Santrumpos, 9. Kalbos dalykai, 
10. Skyryba, 11. Kirtis ir priegaidė (intonacija).

Savaime suprantama, šiame straipsnyje neį
manoma nagrinėti, kad ir trumpai, kiekvieno 
Vadove dėstomo dalyko. Tad gal tektų tik 
kiek sustoti ties Vadovo rašyba.

Vadovo, kaip ir ligšiolinė, rašyba yra grin
džiama dviem pagrindais: garsiniu ir kilminiu, 
t.y. vienus žodžius rašome taip, kaip tariam, 
pvz.: namas, stalas. Iš kilmės rašome taip, 
kaip atitinkamo žodžio kilmė rodo, pvz.: ąsa

Šiame vaizde matyti japonų Hirosima, kur 
prieš pusšeštų metų amerikiečiai numetė pir
mąją atominę bombą. Nežiūrint milžiniško 
sugriovimo, miestas atstatomas buvusioje vietoje. 
Vaizde matyti naujai pastatyti namai.

Vos tik mūsų eilės pradėjo tankėti Toronte, 
tuoj net kitataučiai verslininkai užuodė iš to 
naudą. Netgi žydelis Dundas gatvėj — ir tas 
panorėjo būti lietuviu. Jis bene pirmasis išsika
bino lange lietuvišką iškabą: „Lietuviškai kalbąs 
prašytojas ir valytojas”. Kai užėjęs pradėjau 
su juo šnekėtis, jis pasisakė: „Ui, aš esu lietuvis”... 
Ir, tiesa, nors dvidešimt su viršum metų iš Lie
tuvos, bet gana gražiai lietuviškai šneka ...

Turime Toronte net'*ffetuvišką vaistinę, kurios 
savininkas yra Kanadoje gimęs ir augęs pro
vizorius p. Margis. Jis net receptines žinias 
ant vaistų bonkučių užrašė lietuviškai ...

Gyvenimas eina savo keliu. Toronto lietu
viai dupukai jau senokai apsiprato su esama 
būtimi. Jie prisitaikė prie aplinkos, padėjo 
portfelius, kuriuos nuolat su savimi nešiodavosi 
ką tik atvykę iš Vokietijos ir kantriai laukia 
dienos, kada galės grįžti laisvon mielon Tėvynėn. 
Tiesa, dėl tų portfelių, čia buvo susidarę netgi 
nuotaikingų anekdotų (mat, kanadiečiai portfelių 
niekad nenešioja). Kartą, esą, gulėjo du dypukai 
paplūdimyje, o šalia jų ■— du portfeliai. Maty
damas tai, vienas kanadietis klausia kito: „Žiūrėk, 
Džio. kas ten per žmonės?” — „Tai profesoriai 
iš Europos” ... O ką jie laiko odiniuose kapšuo
se?— Diplomus, atsadęs antrasis...

Kad gyvenimas čia įėjo į tikras vėžes, sako ir 
tokie statistiniai duomenys iš Toronto. Pernai 
vietinėj lietuvių parapijos bažnyčioj buvo su
tuokta 110 porų (užpernai 88 poros). Tenka 
pasidžiaugti, kad iš susituokusiųjų 101 pora yra 
grynai lietuviška, o 9 mišrios tautine prasme. 
Pernai pakrikštyta 55 lietuvių kūdikiai.

Kalėdų tarpušventis buvo jau taip gausus 1 vedybų atžvilgiu, kad Toronto lietuvių parapija 
pasiekė rekordą: nuo Kalėdų pirmosios dienos 
iki Naujųjų Metų išvakarės lietuvių bažnyčioje 
buvo sutuokta 15 porų. Geras ženklas: kai 
tuokiasi ir gimsta, tai lietuvių tauta nežus... 
Kultūrinės apraiškos. Toronto lietuviai neat-

(anksčiau: ansa- indo auselė), drąsus (dransus), 
kąsnis (kansnis), rąstas (ranstas), mįslė (minslė). 
Todėl šituos du pagrindus vartojant, dabartinė 
rašyba yra nei gryna garsinė, nei kilminė, bet 
maišyta t.y. garsinė kilminė.

Aplamai, tenka pasakyti, kad autoriai, ruoš
dami Vadovą bei siekdami didesnės rašybos ko- 
difikacijos, susidūrė su dviem jautriomis mūsų 
visuomenės tendencijomis. Konservatyviosios 
linkmės šalininkai (pasakyčiau, balčikonininkai) 
įsitikinę, kad reikią ir toliau laikytis Rygiškių 
Jono 1922 m. gramatikos rašybos pagrindų, 
kurių savo laiku švietimo ministro buvo įsakyta 
laikytis mokyklinėje praktikoje. Kitos linkmės 
(praktiškosios) žmonės galvoja, kad toji rašyba 
mums esanti per sunki ir todėl ją reikią susi- 
prastinti. Be šių replių, Vadovo redaktorių 
kodifikacinę rašybos linkmę veikė dar ir trem
tyje besireiškiąs nepaprastas rašybos palaidumas. 
Su konservatyvia tendencija Vadovas nesutiko 
jau dėl to, kad Rygiškių Jono gramatikos ra
šyba yra nepilna, pats jos autorius savo rašy
boje šį tą yra kaitaliojęs ligi pat savo mirties, 
o antra, kai kurie tos rašybos dalykai jau yra 
visuotinai pakeisti: pvz. buvo rašoma dėl, rūg
štus, rūgštis, o ne del, rūkštus, rūkštis ir 1.1. 
Juo labiau šiuo metu redaktoriai negalėjo rim
tai ir galvoti apie kokį didesnį kalbos rašybos 
pertvarkymą: tai sukeltų kalbos maišatį. Štai 
kodėl Vadovas, paisydamas minėtų sumetimų 
bei aplinkybių, tesistengia vartojamuosius kal
bos dalykus sistematingiau ir pilniau išdėstyti 
bei pašalinti kaikurias nevienodybes ir siekia 
ko didesnės rašybos kodifikacijos. Tad šit 
kaikurios rašybinės naujybės.

Laikydamasis aiškiai susekamos kilminės prie
balsių rašybos, Vadovas rašo su g, o ne su k 
šiuos žodžius: augštas, baugštus, bugštus, baig- 
štus, rūgštus, sluogsna, sluogsnis, spigtas, sprigtą 
(„smūgis piršto galu per nosį”), strigtas. Su į, 
ne su y: tįsoti (šalia jau anksčiau rašomų tįsti, 
tęsti ir kt.).

Su priebalse j: bjaurus, bjurti, jieškoti, jiešmas, 
jietis, jieva, pjauti, pjūvis, pjūklas, pjaulai, pju
dyti, spjauti, spjūvis, rugiapjūtė, rugpjūtis... 
Šioje rašyboje susivokti yra lengva, nes Vado
vas nustato aiškią taisyklę, sakydamas, kad 
priebalsę j rašome žodžio pradžioje prieš balsę 
(pvz.: joti, jau, jiešmas) ir j išlieka ir tada, jei 
šie žodžiai gauna priešdėlį arba su kitu žodžiu 
sudedami (pvz.: atjoti, šiaipjau); be to, j rašome 
žodžio viduryje po b ir p, pvz.: bjaurus, pjauti. 
Tačiau žodžių priesagose ir galūnėse po prie
balsių b ir p. (ir m, v) priebalsės j neberašome, 
pvz.: labiau, šlapias, kurmio, kalvio.

Vadovo „Rašymas kartu ir skyrium” dalis 
duoda itin aiškių dėsnių, kurių ligi šiol neturė
jome. Vadovas nustato, kad visi nutrupėję žo
džiai, įgiję vieno žodžio reikšmę, rašytini vienu 
žodžiu, pvz.: a) įvardžiai: kažkas, kažikas, ir 
kt.; b) prieveiksmiai: kaskart, kasdien, galbūt, 
turbūt ir kt. Taip pat kartu rašomos visos su
durtinės lytys, kurios visiškai draugėn suaugusios 
ir vienu žodžiu tariamos, pvz.: betkas, betkuris, 
kaikas, visdėlto (-tačiau), kaikur, užpernai, todėl, 
dėlto (-tačiau, betgi), tučtuojau, permaža, perge- 
ras, pergudrus, amžinatilsį, labanakt. Tačiau 
tie patys žodžiai, turėdami skirtingos reikšmės, 

silieka ir kultūrinėj srity. Čia nuo pernai pradė
tas leisti naujas, didelis ir turiningas savaitraštis 
„Tėviškės Žiburiai”, kurį redaguoja žinomas 
mūsų istorikas ir žurnnalistas Prof. Dr. A. Šapoka, 
talkininkaujamas stipraus redakcinio kolektyvo. 
Neseniai pradėta organizuoti ir jau įsteigta To
ronte lietuviška spaustuvė „Žiburiai”, kuri 
spausdina „Tėviškės Žiburius” ir atlieka kitus 
spaudos darbus.

Senoji bažnytėlė Toronto lietuviams permaža. 
Čia, nors laikomos pamaldo svienu kartu ir baž-1 
nyčioj ir salėj po bažnyčia, bet vistiek per ankšta. 
Todėl, praeitų metų pabaigoj, iškelta mintis 
pirkti ar statyti naują lietuvių bažnyčią. Tuo 
reikalu buvo įsteigta Bažnyčiai Statyti 
Fondas, kuris per trumpą laiką jau turi surinkęs 
apie 10.000 dolerių.

Praeitais metais Torontą aplankė beveik visi 
žymesnieji mūsų dainos menininkai iš JAV. 
Čia viešėjo ir turėjo savo koncertus visos solis- 
tinės mūsų dainos pajėgos, o „Čiurlionio” an
samblis — koncertavo net du kartu.

Džiaugsmas ir garbė lietuviams, kad jie pa
jėgia užpildyti savais žmonėmis tokias sales, 
kaip Eaton Auditoriją arba Mascy Hali, kurios 
talpina apie 2.000-3.000 žmonių. Koncertų metu 
jos būdavo pilnos.

Taipogi pernai, minėdami Vasario 16, užpil- 
dėm lietuviai ir Toronto milžinišką katedrą. 
Stebėjosi net Toronto Kardinolas.

Taigi, gyvename, krutame, kuriamės, kultū
riškai veikiame ir laukiame. Laukiame Tėvynėj 
prašvintant aušros. Duok Dieve, kad Vakarų 
demokratijos atbustų, nes, kitaip, gali priseiti 
jiems ir mums keliauti į Sibirą pro Beringo są
siaurį, kurio plotis tėra 60 mylių ir kuris jungia 
Aliaską su Sibiru, o tenai — jau netoli Nyžne 
Kolymsk, Anadyrsk Kamensk sritys, kuriose ir 
dabar vargsta, badauja, šąla ir miršta tūkstan
čiai lietuvių.

rašytini skyrium, pvz,: Kai (kuomet) kas duoda, 
imk. Kai (-kada) kurį sutiksiu, paklausiu. Per 
daug (per daugelį) metų išsimokės. Jis vis (-vi
sad) tiek teduoda. Jis vis (-visad) dėl to (-ano) 
vaiko vargsta. Jis neatėjo dėl to (to: -dėl tos 
priežasties), kad sirgo. Kiek jam už tat (-už 
tai, už tą daiktą) sumokėjai?

Be to, Vadovas minėtame skyriuje išdėsto 
kaip rašomos, skyrium ar kartu, dalelytės gi, 
be, te, tebe ir neigtukai ne, nebe, nė ir nei. Tie
sa, Vadovo bene vartojimo aiškinimas, tenka 
pasakyti, nėra pilnas. Vadovas sako: „Prie
veiksmis bene paprastai vartojamas klausiamuo
siuose sakiniuose ir rašomas kartu, pvz.: Bene 
(-ar) jis žino? Bene jam darbas rūpi? Bene čia 
yra pinigų?”. Taip, bene atstoja ar, tačiau 
Į ik dalimi, nes jis prileidžia neigimą ir įteigia 
pageidaujamą neigiamą atsakymą. Juk nerei
kia turėti nė aštraus kalbos jausmo, kad tuo 
įsitikintume girdėdami šiuos žmonių kalbos 
pavyzdžius: Bene jam darbas rūpi dirbti? Bene 
čia yra pinigų. Taigi, negalime bene tapatinti 
su be, kuris tikrai atstoja ar, pvz.: Žiūriu be nėr 
ko iš mūsų krašto. Prijungdami prie be neigtu- 
ką ne, gauname negraduotos klausiamosios 
galios padargą bene, tetinkantį klausiamąja 
sakinio lytimi neigimui išreikšti. Be abejonės, 
lengva mums betko reikalauti, tačiau žinokime, 
jog, anot autorių, kartais jį dirbant „atrodė, 
kad ne dirbantieji darbą, o darbas dirbančiuo
sius pribaigs”.

Be to, Vadovas įveda nežinia kodėl gana 
stambią rašybinę naujybę, sakydamas, jog nesą 
skirtumo tarp nė ir nei ir todėl tam pačiam reika
lui esą galima vartoti abu žodžius, J. Jablon
skis savo gramatikoje griežtai skyrė tuos žodžius, 
duodamas šiuos pavyzdžius: Tu nė Dievo, tur 
būt, nebijai. Nė saulės duktė jam neįtiktų. 
Jie nė vienas to nežinojo. Jis nė kiek, nė maž 
nedirba. Mudu vilko senai nė matyt nematėva. 
Per trejus metus nei galvos šukuosi, nei burnos 

plausi, ir nagų nešluostysi. Nei aš nulesiau 
kviečių dirvelę, nei aš pabaidžiau bėrus žirgelius. 
Mėnuo nei šviečia, nei šildo. Kita vertus, žo
delis nė ir bendrinėje kalboje iki šiol buvo įprasta 
vartoti sakinio daliai aiškiau pažymėti, jungtuku 
(G. K. 1933, 76 p.). Kodėl šita plačiai įsigalėjusi 
praktika pakeičiama, Vadovas nutyli.

Antrąją Vadovo dalį sudaro apie 30.000 
žodžių žodynas. Tai tikra mūsų kalbos dausa. 
Jį skaitydamas bei naudodamas, kiekvienas 
lietuvis džiaugsis, nes tai pirmas toks lietuvių 
kalbos, prasidėjusios nepasiekiamose amžių glū
dumose ir nuolat įvairėjusios, lobynas, kokio 
iki šiol neturėjome. Tiesa, turėjome įvairių 
žodynų, bet, jie pertrumpi ar tokie, kuriais negalė
jome pilnai pasitikėti. Šituoju su ramiausia 
kalbine sąžine galime naudotis, nes jis yra iš 
nepriklausomybės laikais prasiskleidusių mūsų 
didžiai senos ir turtingos kalbos žiedų geriausių 
mūsų kalbininkų nupintas vainikas. Šis žodynas, 
su teorine vadovo dalimi, yra ir didis lietuvių 
kalbos paminklas, kuris parodo, jog, anot prof. 
Skardžiaus, mūsų kalba šiandie yra pasidariusi 
tobulu įrankiu, tinkančiu net painiausioms 
sąvokoms ir didžiausioms pasaulinėms idėjoms 
reikšti ir, nežiūrint to, yra glaudžiai susijusi su 
gyvąja žmonių kalba ir išlaikiusi savo senovinį 
savotiškumą.

Baigdamas savo kuklias pastabas, manau, 
kad geriausias Vadovo komentaras yra šie jo 
redaktorių tautos meilės kupini žodžiai: „Savaime 
aišku, mes savo bendrinės kalbos visai nenorime 
padaryti bedvasiu, nuo gyvenimo atsijusiu miši
niu ir todėl ją visų pirma grindžiame gyvosios 
kalbos vartosena, kad ir nevisados sutinkančia 
su visuotiniais formalinės logikos reikalavimais; 
bet norėdami, kad ji tuo pat metu tiktų plačiam 
lietuvių bendravimui visame pasaulyje, mes 
ją dar paremiame bendraisiais kultūros bei 
civilizacijos siekimais, todėl į ją įtraukiame ap- 
čiai ir tarptautinių tarpusavinio susižinojimo 
kalbinių priemonių. Tačiau taip darydami mes 
stengiamės svetimuosius elementus savajai kal
bai pritaikyti, ne savąją kalbą tempti ant svetimo 
kurpalio. Mums atrodo, norint sėkmingiau 
atlikti savo likiminį uždavinį ir tuo metu nereikš
mingai, be pėdsakų nepranykti plačioje pasaulio 
jūroje, pirmiausia reikia laikytis tų geriausių 
reiškiamųjų priemonių, kurias mes esame amžiais 
susikūrę, ir jau paskui imtis iš svetimųjų visa, 
kas mums padeda tarpusavyje lengviau ben
drauti pasaulyje”.

O kas dabar, kai mes turime šią brangią prakti
nę kalbos priemonę ? Kuo mes tremtyje turėtume 
prie to likiminio uždavinio prisidėti ? Atrodo, 
kad kiekvieno lietuvio, itin rašytojo, poeto, 
spaudos darbininko ir šiaupjau plunksonos 
verslininko yra prievolė taikyti Vadovo teikiamą 
rašybą bei dėsnius. Mūsų kalbininkai nepapras
tai sunkiomis sąlygomis atliko milžinišką darbą 
ir jiems bus didžiausias už tai atlyginimas,jei 
mūsų tremtinė visuomenė tuoj imsis ir laikysis 
kodifikuotosios Vadovo rašybos. Juo labiau 
tuo netenka abejoti, nes ir „Lietuvių Švietimo 
ir Kultūros Taryba jau nutarė įpareigoti visas 
lietuvių mokyklas, įstaigas, spaudą ir kitas 
kultūrines institucijas šios rašybos laikytis. 
Aiškus daiktas, tokia sąmoninga visuotinė para
ma įgalins Vadovo autorius parūpinti jo antrąją, 
jų žodžiais tariant, be abejonės, jau daug geresnę 
ir pilnesnę laidą. J. Žmuidzinas

Mgr. W. Swiderska atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wassermann, ■ Kahn), šlapumo ir kitas. 
16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2, tel. GLA 8776
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Kaip norėtų Bažnyčia prisidėti prie kelio 
išlyginimo tautų sugyvenimui? Jai Rytai ir 
Vakarai nereiškia priešingų principų, bet daly
vauja bendrame paveldėjime, kurį visi kūrė 
bendromis jėgomis ir yra pašaukti bendrai kurti 
ateityje. Savo dvasinės misijos jėga ji yra visų 
tautų motina ir visų tų, kurie ieško ištikimos 
talkininkės ir išmintingos vadovės.

Ir tačiau — didžiausia neteisybė — iš gerai 
žinomos pusės Mums primetama kaltinimas, 
kad norime karo ir kad tuo tikslu bendradar
biaujame su „imperijalistinėmis” galybėmis, kur- 
rios — kaip tvirtinama — siekia daugiau masinio 
žudymo karinių priemonių jėga, negu teisės 
įgyvendinimo.

Ką kita Mes galime atsakyti į tokį skaudų 
įžeidimą, jei ne taip: perkratykite dvylika praėju
sių Mūsų Pontifikato metų ir ištirkite kiekvieną 
Mūsų lūpomis pasakytą Žodį, kiekvieną iš Mūsų 
plunksnos išėjusį sakinį—jūs nerasite nieko, 
kaip paraginimus taikai. Prisiminkite ypatingai 
fatališką 1939 m. rugpjūčio mėnesį, kada besiple
čiant kankinančiai karinio pasaulinio konflikto 
baimei, nuo Albano ežero krantų kėlėme Mūsų 
balsą, saikdindami Dievo vardu valdančiuosius 
ir tautas išspręsti savo nesutarimus bendrais 
ir legaliais keliais. Niekas neprarasta su taika 
— šaukėme — viskas gali būti prarasta su karu.

Pabandykite visa tai blaiviai ir garbingai 
pasvarstyti ir turėsite pripažinti, kad jeigu tebėra 
dar prieštaraujančių interesų suskaldytame pa
saulyje saugus uostas, kur taikos balandis ra niai 
galėtų padėti savo koją, jis yra čia, šioje Apaštalų 
ir kankinių krauju pašventintoje vietoje, kur 
Kristaus Vietininkas nežino šventesnės pareigos 
nė dėkingesnės misijos, kaip būti nepavargstan
čiu kovotoju už taiką, laisvę ir teisingumą.

Taip darėme praeityje, taip darysime ateityje, 
kol dieviškajam Bažnyčios Steigėjui patiks laikyti 
ant mūsų silpnų pečių Aukščiausiojo Ganytojo 
pareigų didybę ir naštą.

PAMALDOS
Rochdale (40, William Str.) vasario 11 d. 

10,30 vai.

Vasario 16 minėjimas. Londono Lietuvių 
Meno Sambūris vasario 18 d. (sekmadienį) 
ruošia Vasario 16-sios minėjimą Lietuvių Klubo 
salėje, 345a, Victoria Park Rd., London, E. 9.

Programa: 11 vai. pamaldos ir pamokslas 
lietuvių bažnyčioje.

6 vai. vak. iškilmingas posėdis, paskaita ir 
koncertinė dalis. Po minėjimo — šokiai. Įėji
mas — auka Tautos Fondui.

Vasario 3 d. 17 vai. St. Patrick’s, Parish Hall, 
Paradise St. Bradforde, rengiamas

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Programoje: Žemaitės 3-jų veiksmų komedija 

„Trys Mylimos” ir kt. įvairumai. Šokiams 
groja modernus džiazas. Bufetas — užkan
džiai ir alutis. Kviečiame visus tautiečius atsi
lankyti. Bradfordo skyriaus valdyba

Linksma Komedija. Londono Lietuvių Meno 
Sambūris „Vaidila” vasario 3 d. (šeštadienį) 
Lietuvių Klubo salėje, 345a, Victoria Park Rd., 
London, E. 9 vaidins 4 veiksmų komediją

PONAS DAUGANORIS
Po vaidinimo šokiai. Pradžia 6 vai. vak. 

Bilietai gaunami prie įėjimo.

„Nepriklausoma Lietuva” — nepartinis, po
puliariausias, geriausia informuotos lietuvių sa
vaitraštis, leidžiamas Kanadoje, 10 pusi., di
delio formato, kainuoja tik 30/- Kreiptis: J. 
Janulaitis, 21 Ann Place, L. Horton, Bradford, 
Yorks.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo:

Australiška salami 1 sv. ... 6/6
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Daniška salami 1 sv. ... 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. ... 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse 1 sv. ... 2/-
Daniška kiauliena ” 12pz. dėžė ... 3/-
Itališka kiauliena 1 sv. ... 3/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. ... 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. ... 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. ... 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė ... 2/6
Austrai, riešutinis sviestas 12 oz. dėž. 2>
Jei užsakymas viršija 60 šik, persiuntimo 

išlaidas pamokame mes.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734. 
Galima gauti Įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.
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“BRITANIJOS LIETUVIS ” 1951 m. vasario 2 d.

KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI =1 LIETUVIAI SVETUR

fifes’-

PAS LEAMINGTONO VYRUS 
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

Santykiai su farmeriais? Nesimpatiški, — visi 
kaip vienas patvirtino, o p. Kerutis pridėjo: 
„Jei ilgiau dirbi tai tik daugiau išnaudoja”. 
Tokios šeimyniškos nuotaikos, kaip Lietuvoje 
čia ir būti negali. „Čia dirbi visą mėnesį pas 
vieną ūkininką ir jis nepaklaus: kas tu? iš kur? 
kokiu būdu į čia patekai?” — aiškina p. Bu- 
davičius.

Anglų darbininkai paprastai, kaip pasėmus 
sako, kumečiai, iš paviršiaus sprendžiant, gyvena 
neblogai. Kiekvienas turi 2 miegamus, 1 „sit
ting” kambarį ir virtuvę. Pas darbininką pa
tekti į jo butą yra taip pat sunku, kaip ir pas 
farmerį. Žodžiu, gyvena kiekvienas savo uždarą 
gyvenimą ir jokio bendravimo ne tik su mumis, 
bet ir tarpusavy nepalaiko.

Laukai ir jų apdirbimas? Piktžolių daugybė. 
Lietuvoje laukai švaresni ir geriau įdirbami. 
Usnių ir dagių pilnos ganyklos. Labai gera pe
rykla visokiems piktžolėms — gyvatvorės, ku
riose veisiasi visoks amaras ir nėra kaip su juo 
kovoti.

Baigę kalbėti apie anglo žemės ūkį, kurį vis 
lyginome su Lietuvos vėl grįžome prie gyvenimo 
sąlygų.

Valgis? Angliškas, standartinis, pagal sa
vaitinį, iš anksto nustatytą planą. Nors vii ėjai 
lietuviai, bet ir jie turi laikytis užplanuoto val
gio ir recepto, bet barščių retkarčiais išverda.

Taigi, pusryčiams — košė su pienu, žuvis 
kartą į savaitę, dukart bekonas, vieną kartą 
kiaušinis, 2 kartu makaronai ir 1 kartą dešrelės. 
Ir taip sukasi kiaurai ištisus metus. Duonos 
duoda kiek nori. Arbata, sviestas ir marme
ladas.

Pietums, kuriuos tenka valgyti darbovietėj, 
gaunam išsivežti 3 sumuštinius, arbatžolių šauk
štelį ir cukraus. Ūkininkui uždėta pareiga pa
rūpinti karšto vandens.

Vakarienei gaunam sriubos, mėsos su daržo
vėmis ir bulvėm. Du kartus gaunam pudingo.

Maisto, „valdiško”, aišku, neužtenka; tenka 
patiems prisipirkti. Perka vyrai lašinius, dešras, 
konservus, kondensuotą pieną. Svarbiausia, tai 
kad neužtenka pietums. Prie hostelio sumuš
tinių reikia prisidėti ką nors tvirtesnio. Dažnai 
užkandama ir vėlai vakare einant gulti.

Šitokiam maistui išleidžiama nevienodai: žiū
rint apetito ir taupymo, betgi vidutiniai išeina 
5-10 šilingų savaitei.

Už 47 darbo valandas, šeštadienį dirbama tik 
ligi 12, kiekvienas gauna 5 svarus, o pirmiau 
4 sv. 14 šil. Už hostelio patalpas su šviesa ir 
kuru, už maistą, patalynę, skalbinius į savaitę 
atskaito 35 šilingus. Atskaičius mokesčius, 
kiekvienas gauna 2 sv. 14 šil. 1 p.

Nežiūrint mažo atlyginimo, vistik yra asmenų, 
kurie sutaupę ligi poros šimtų svarų. Bet taupy
ti tenka dantis sukandus. Tokių labai nedaug. 
Ligi 50 svarų yra sutaupę nedaugiau kaip 10 
nuošimčių. Visi kiti gyvena šia diena. 5 vyrai 
turi pirkę motociklus. Daugumas gerai apsi
rengę, yra tokių, kurie turi net po 5 eilutes.

Rūkalams išleidžiama kas savaitę nuo 10 
šilingų ligi svaro. Nerūkančių yra tik 10 nuo
šimčių.

Įvairiems svaigalams, vidutiniškai į metus 
„galvai” tenka apie 25 svarus. Dabar vyrai 
geria ir alų. Pirmus metus atvažiavę buvo lin
kę tik link „tauriųjų”.

Gyvenamos patalpos prastos. 1 „kambarys” 
4-3 žmonėms. Vadinamas kambarys tik pert
vara atskirtas plotas, nes pertvara ne ligi lubų. 
Kitame „kambary” kaimyno nematai, bet jį 
girdi ir užuodi. Tai ne kambariai, bet gardai. 
Barako viduriu eina koridorius, kurio galuose 
stovi po krosnį. Šilumos pakanka. Lovos gele
žinės. Stalų išviso nėra. Yra tik spintelės ir 
kėdės. Paklodės keičiamos kas 2 savaiti; 1 pa
klodė 2 savaites po antklode, ir ta pati pak
lodė 2 savaites po šonu. Faktinai 4 savaitėms 
1 paklodė. (Pramonės hosteliuose 1 paklodė, 
tokia pat tvarka klojama, bet tik 2 savaitėm!)

Grindys cementinės. Prie lovų nedideli pa- 
tiesalėliai.

Dėl skalbinių skalbimo vyrams ne maža 
bėda. Vietoje skalbyklos nėra. Ji Leamingtone
ir už skalbimą reikia patiems pamokėti.

Kada bus galima laisvai pasirinkti darbus 
ar daug

kas pasiliks dirbti žemės ūky?
„Pasiliks tik tie, kurie neras darbų kitur, — 

buvo tvirtas atsakymas.
Ar visi mano grįžti Lietuvon? „Pasilikti niekas 

nemano, — vėl vieningai praskambėjo. Ir ne
stebėtina. Šie žmonės turi sunkesnes sąlygas, 
kaip miestuose gyveną ir dirbą pramonėje. 
Tik 5 asmenys nepriklauso DBLS. Priežastys 
įvairios: vienam gaila 6 penų, kiti nusivylę iš 
viso organizacijomis ir iš priklausymo nemato 
nei sau nei kitiems naudos. „B. Lietuvio” ateina 
25 egz.

Nelaimių per 3 darbo metus nebuvo. Susir
gus — kiek kitokia tvarka, kaip miestuose: 
pirmas 3 savaites gauna pilną atlyginimą. Se
kančias 4 savaites gauna pusę, o vėliau tik iš 
Socialinio draudimo, bendra tvarka.

Anksčiau, lyjant nereikėdavo važiuoti į dar
bovietes ir mokėdavo pilną atlyginimą, dabar

patvarkė taip, kad ūkininkas turi surasti darbo 
pastogėj.

Atostogų ž. ū. darbininkai gauna į metus tik 
1 savaitę.

Žemės ūkio hosteliai priklauso vietiniams 
Žemės Ūkio Komitetams, kurie rūpinasi hos
telio visais reikalais. Jie atlyginimą išmoka. 
Jei darbo nesuranda, taip pat moka atlyginimą, 
nors dabar, kai mažiau darbininkų, tokių 
dienų beveik nepasitaiko. 

♦ * *
Tokiais reikalais kalbėjomės. Reikalai kas

dieniniai, paprasti. Kada į juos nieks nesigilina, 
jų nesvarsto, nenagrinėja, atrodo, viskas yra 
tvarkoje, bet įsigilinus ir palyginus net su tų 
pačių lietuvių, gyvenančių mieste, žemės ūkio 
darbininkų gyvenimas atrodo vargingas.

Darbas sunkesnis, prastesnis ir mažiau atly
ginamas. Fabrike, kur visi ir viršininkai ir dar
bininkai samdyti ir santykiai atrodo pakenčia
mesni. Čia gi nieko nėra bendro. Čia ir skir
tumas tarp vietinio ir mūsų žmogaus didesnis ir 
santykiai, jei išviso tai galima būtų pavadinti 
„santykiais”, nesimpatiški. Ir vyrai kalba kar
čiai.

Gyvenimo sąlygos prastos. Patalpos daugiau 
negu blogos: karo belaisvių, vidury laukų. 
Artimiausias miestelis už 3 mylių. Ir jokio 
susisiekimo! Atėjo šeštadienis ar sekmadienis 
ir vyras neturi kur dingti. Nusibosta barakas. 
Traukia į miestą. Belieka tik karčiama, lietu
viškai kalbant. Į ją ir einama, nes nėra kur 
dėtis. Argi stebėtina, kad per metus vien tik gė
rimams 25 sv. išleidžiama. Pabuvęs porą va
landų jų sąlygose tokiu reiškiniu nesistebiu. 
Šie vyrai yra geri, labai geri žmonės. Jie išlaikė 
meilę savo kraštui nepaliestą. Jų širdys ne
suabejojo dėl kelionės atgal, nes jie čia rado 
labai kietą gyvenimą ir šaltas širdis. Jų dar 
niekas šiame krašte nesuviliojo, nes jie dar 
nieko gera nematė.

Kalbamės. Kambarys šiltas, bet lauke lyja. 
Lietus vienodai barbena į lubas — stogą. To
kiems monotoniškiems garsams aidint, gal ir 
gera miegoti, bet p. Bieliniui dirbti — tikrai 
nepatogu. Tačiau jis mano, turįs karališką 
butą, nes vienas gyvena.

Atsisveikinome. Atsisveikindami vyrai dėkojo 
jūsų korespondentui neslėpdami nusistebėjimo, 
kad nors po trijų metų atsirado kas susidomė
jo jų pilku gyvenimu. Kada žmogus pasipasa
koja savo vargus, savo nedalią saviškiams, šiuo 
kartu visiems Anglijos lietuviams, gal ir jų gy
venimas atrodys lengvesnis. Aš jų padėką per
duodu „B.L.” redaktoriui ir visiems skaityto
jams. Ir kyla klausimas: kiek dar šiandien 
yra tokių hostelių? Kiek ten mūsų vyrų velka 
tą nevilties naštą ir laukia, kada pasibaigs jų 
vargai ir, kada, pagaliau, galės jie grįžti į nor
malias gyvenimo sąlygas ir gyventi taip, kaip 
visi žmonės gyvena?

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nottingham© lietuvių kolonijoje įvyks vasa

rio 10 d. 19 vai. Sycamore Rd. Schools (Lietu
vių Klubo „Romuva” patalpose).

Po oficialiosios dalies meninė dalis. Rengėjai

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Argentinos lietuviai, meno ir muzikos mylė

tojai, vis dažniau pradeda išleisti lietuviškas 
plokšteles, kuriose įamžina savo kultūrinio me
no vaisius. Paskutiniu laiku šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas Argentinos lietuvių dainos ir 
muzikos veterano kompoz. V. Rymavičiaus, 
akomponuojant A. Kuprevičiui, įdainavo naujas 
plokšteles. Šį kartą įdainuota Lietuvos Him
nas ir dainos: „Vasario 16” Rymavičiaus, 
„Kritusioms tremtiniams” J. Glioso žodžiai, 
muz. Rymavičiaus, „Ten kur žaidžia Nemu
nėlis”, Rymavičiaus, „Ant kalno karklai siū
bavo” J. Naujalio, „Kas subatos vakarėlį”, 
„Du broliukai kunigai” ir „Saulelė raudona” — 
St. Šimkaus.

Būtų gera, kad šias plokšteles pasistengtų 
įsigyti ne tik Argentinos, bet ir kitų pasaulio 
šalių lietuviai, nes ne visur įmanoma jas išleisti.

Leonas Kančauskas

KANADOS LIETUVIŲ GYVENIMO FILMAS
Michalauskas, didelis foto ir filmų mėgėjas, 

prieš porą metų atvykęs į Winnipegą, atspėjamu 
nuo darbo laiku, pradėjo filmuoti vietos lietuvių
gyvenimo įvairius įvykius Winnipege ir Mani- 
tobos prerijose. Vėliau iš šių nuotraukų p. 
Michalauskas sumanė padaryti filmą, kuris 
vaizduotų lietuvių gyvenimą Kanadoje. Kon
trasto dėliai, jis prie šių vaizdų pridėjo dar kai 
kuriuos lietuvių gyvenimo momentus iš Lie
tuvos. Tuo būdu padarytas įdomus filmas, 
kurio rodymas užtruks apie valandą. Pirmą 
kartą šis filmas parodytas Winnipeg© lietuviams 
sausio 7 d. Lietuvių klube. Vėliau filmas bus 
parodytas ir kitų vietovių Kanados lietuviams.

DIPUKAI IR AMERIKOJE JUDA
„Mūsų naujųjų ateivių judėjimą po platųjį 

Amerikos kontinentą geriausiai galima matyti 
laikraščių administracijose. Naujųjų skaitytojų 
adresai keičiami ir keičiami. Laikraščiai tuo 
kiek nepatenkinti, bet, rimčiau pagalvojus, 
šitą kilnojimasi ir galimybių tyrinėjimą pir
maisiais buvojimo metais reikia laikyti gajumo, 
vitališkumo ženklu, primenantį senųjų imi
grantų bei pirmųjų pionierių energiją”. „Vienybė”

Seniausias Amerikos lietuvis, be abejonės, yra 
Bonifacas Šimkus, gyvenąs Čikagoje. Jis ne
seniai minėjo 102 gimtadienį. Į Ameriką atvyko 
1904 metais, ilgą laiką dirbo kaip angliakasys. 
Šimkus yra sveikas ir stiprus, o geros nuotai
kos pagautas, patrepsi polkutę.

Operos dainininkas VI. Puškorius, iš Vokietijos 
atvyko Amerikon ir apsigyveno Bostone.

Lietuvaitė Genė Ivanauskaitė, išmoko kirpėjos 
amato ir Liege, 120, rue Hors-Chateau atidarė 
savo kirpyklą.

Buvęs VLIKo narys ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas V. Sidzikauskas nuo šių metų pra
džios paskirtas VLIKo bendradarbiu JTO 
reikalams.

Radio siųstuvo „Amerikos Balsas” transliacijos 
lietuvių kalba numatoma pradėti Vasario 16. 
Į lietuviškųjų transliacijų personalą pakviesti ir 
jau dirba pik. J. Grinius ir jūrų kpt. A. Labanaus-

UOGIENES, iš Lenkijos importuotos: vyšnių, aviečių, juod. serbentų ir slyvų, 2 sv. 
ir 6 unc. dėžėse po 3 šil. 6 penus (be persiuntimo).

MĖSOS IR KITI GAMINIAI
Medžioklinė dešra ............
Jugoslaviška dešra ............
Kiaulienos dešra..................... ■■
Lenkiška sausa krokuvinė dešra
Krokuvinė plona dešra
Lietuviška dešra....................
Šviežia rūkyta dešra ............
Australiška sausa dešra
Rūkyti lašiniai .....................
Rinktiniai lašiniai (stori) ...

1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.
1 sv.

8/- 
7/- 
6/6 
6/6 
5/6 
5/6 
4/6 
4/- 
4/6 
4/-

Paprasti lašiniai (1 col. storio)... 1 sv. 3/9
Lenkiška kiauliena .......................30 unc. 7/6
Lenkiška kiauliena ....................... 12 unc. 3/6
Daniška kiauliena .............................. 7/6
Lašiniai virimui .............................. 1 sv. 3/-
Aguonos žydr...................................... 1 sv. 2/6
Švieži krienai ........... : ............ 1 sv. 2/6
Pipirai, juod. nemalti..................... 1 sv. 19/-
Raug. agurkai . 5 lt. dėžė 9/6
Raug. agurkai .10 lt. dėžė 15/-

Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų statinė (apie 56 svarai) — 38/6, su prisiuntimu. Kiti dalykai 
— pagal kainaraščius.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

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

Kai meškeriojant 
Bėda įvyko, 
Jis iš už medžio 
Žvėrelio tyko.

DĖL GARDESNIO KĄSNIO

kas. Lietuviškojo skyriaus vedėju numatomas 
LAICo direktorius K. Jurgėla. Lietuviškų trans
liacijų laikas dar nepaskelbtas, bet jos bus šiomis 
bangomis: 13, 16, 19, 31, 41 ir 49 m.

Radio siųstuvo „Laisvoji Europa” lietuviškųjų 
transliacijų reikalams sudaromas komitetas ši 
4 pagr. grupių atstovų JAV ir aptariama jo 
veikimo programa.

Balfas, tremtiniams lietuviams, esantiems Vo
kietijoje sušelpti, neseniai atsiuntė 9.000 svarų 
sviesto ir 6.000 svarų sūrio.

IRO įspėjo tremtinius, emigruojančius į JAV, 
kad nesivežtų laikrodžių daugiau, kiek savo 
naudojimui reikia, nes slapta gabeną laikro
džius bus atgal deportuoti. Toks įspėjimas 
iškilo susekus, pas vieną, neseniai atvykusį į 
Naujorką DiPi 21 laikrodį, o pas kitą — ištisą 
100 laikrodžių.

Dr. J. Kamarauskas, rentgenologas, prieš 
porą metų iš Vokietijos atvykęs į Ameriką, 
šv. Bernardo ligoninėje, {Čikagoje dirbo savo 
specialybės darbą. Nesėkmės dėl neišlaikytų 
valstybinių egzaminų paveiktas, dvasiniai palūžo. 
Draugai, tikėdamiesi, kad poilsis pagerins jo 
nuotaiką, sudarė sąlygas jam išvykti į Indianos
valstybę paatostogauti. Beatostogaudamas paty
rė, kad visi svetimšaliai turi registruotis. Ši 
žinia sukėlė jam nepagrįstą baimę, kurios veikia
mas ir nusižudė.

Muz. B. Jonušas apsigyveno Kolumbijoje. 
Atvykęs į Medeliną pradėjo kurti chorą. Tai 
jam pavyko. Jo diriguojamas choras jau turėjo 
keletą viešų pasirodymų kolumbiečiams. Lie
tuviškos dainos jiems labai patiko. Dėl to choras 
gavo keletą kvietimų ruošti lietuviškos dainos 
koncertus.

Ir jums yra galimas 
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ

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

Jonas Juškaitis, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

PROTINĖS LIGOS — KANADOS 
RYKŠTĖ

Žinomas protinių ligų specialistas, Dr. Norman 
L. Easton’as, pareiškė, jog Kanadoj protinėmis 
ligomis sergančiųjų skaičius yra lygus visomis 
kitomis ligomis sergančiųjų skaičiui.

60% Kanados normalių žmonių turi protinė
mis ligomis sergančių artimųjų. Esą, laike 2-jo 
Pasaulinio karo daugiau vyrų nepaimta į karo 
tarnybą dėl protinių ligų, kaip dėl kitų prie
žasčių.

Protinės ligos gali būti paveldimos, tačiau ša
lia to, didžiausia priežastis susirgimo protinėmis 
ligomis yra alkoholis. Daugelis alkoholikų patys 
suserga, o jeigu ne — dažnai jų vaikai gimsta 
nenormalūs.

Kitos išprotėjimo priežastys galinčios būti 
šios: sifilis, narkotikai, įvairios infekcijos dėl 
blogų dantų arba sutrikusių gerkles glandų, 
didelis nuovargis, nusilpimas, galvos sužeidimai, 
finansiniai ar šeimyniniai rūpesčiai ir pan.

Didžiausias skaičius Kanadoje protinėmis li
gomis sergančiųjų vyrų esąs tarp 20 ir 40 m. 
amžiaus, o moterų — tarp 25 ir 35 metų. Iš 
protiniai sergančiųjų 52% sudaro vyrai, o 48% 
— moterys. įg sį ,

Protiniai sveikais išlikti, anot Dr. Easton’o, 
daug padeda ilgos kelionės, sportas, bažnytinės 
pamaldos, geri kino teatrai ir pan., nes kiek
vienas žmogus turi kuo nors domėtis „šalia 
savęs” ir šalia kasdieninių rūpesčių.

Pats didysis raktas į protinį sveikatingumą 
esanti gera nuotaika, nuolatinis šypsnys veide 
ir tinkamas susitvardymas savęs kasdienybės ap
linkumoj. Nei vienas žmogus negalįs būti lai
mingas, kuris gyvena vienišai ir rūpinasi tik 
„pats savimi”. Kiekvienas žmogus, norėdamas 
išlikti protiniai sveikas, turi stengtis susirasti 
sau tinkamą darbą, kurį jis pamėgtų ir kuris, 
šalia nuovargio, dar teiktų jam vienokį ar ki
tokį pasitenkinimą.

Net voveraitė Kailis merginai, Saugi vietelė,
Būtų laimikis, Mėsa — į puodą, Šauk, pensininke!
Jei nieko kito Kai ant knygutės Pasisekimo
Miškuos neliko. Unciją duoda. Visi tau linkimi

4
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LIETUVIU NAMU ATIDARYMAS PAGIRTINA GRASA IR RYŽTAS-
Beklajodami tremtyje svetimais kraštais ir 

keliais, dažnai žodžiais ir mintimis prisimename 
savuosius namus. Ar jie buvo turtingi, ar 
vargingi, jie visuomet pasiliks mūsų atmintyje 
šviesūs ir visados ilgėsimės ten sugrįžti. Vaiž
ganto žodžiais tariant, ten mūsų tėvynė, mūsų 
meilė ir mūsų pasididžiavimas. Tačiau ir trem
tyje bebūdami lietuviai stengiasi sukurti savo 
ratelius, savo kampus, kur nuotaika ir aplinkybės 
primintų mūsų paliktas tėvynes ir suteiktų ryž
tingumo naujiems darbams ir žygiams pavergtos 
tėvynės išlaisvinimui.

Jau treji metai praėjo nuo to laiko, kai D. 
Britanijos lietuviai ryžosi sukurti savo kampelį, 
perkelti iš savo širdžių tolimos tėvynės dalį į šį 
laisvą, tačiau taip skirtingą kraštą. Nėra mūsų 
tarpe turtuolių, o vistik sunkiai uždirbti pinigai 
plaukė į Sąjungos Centrą ir prieš keletą mėnesių 
Britų imperijos širdyje, vienam maloniausių 
Londono rajonų, lietuviai įsigijo erdvius ir gra
žius namus, iš kurių jau tinkamiau galima orga
nizuoti visą lietuvišką veiklą šiame krašte, kur 
lietuvis pakeleivingas gali sustoti, praleisti laiką 
savųjų tarpe, kur galės atvykti nelaimės prispaustas 
ar pasidalinti savo bėdomis ir vargais.

Ir štai sausio 27 d., įvyko Lietuvių Namų 
Londone iškilmingas atidarymas. Ir, rodos, 
tai nebuvo grynas atsitiktinumas, kad atidarymo 
valandai artėjant ir belaukiant kviestųjų svečių, 
pirmasis iš jų buvo ministeris B. K. Balutis, 
DBLS Garbės Narys, lietuvių gerbiamas ir 
mylimas globėjas šiam krašte. Į atidarymo 
iškilmes atsilankė apie 60 įvairių tautų kviesti
nių svečių, tarp jų Estų ministeris Torma, Latvių 
pasiuntinybės tarėjas T. Ozolins, kunigaikštytė 
Atholl, visoj Anglijoj žinoma asmenybė. P. 
Balickai, didelis lietuvių draugas Mr. Harissonas, 
iš Prancūzijos atvykęs pik. Lanskoronskis, p. 
Varkalai, DBLS-gos pirm. p. Bajorinas ir lie-

PROPAGANDINĖ LIETUVIU 
NAMU REIKŠMĖ

Ne kartą buvo rašyta ir įvairiose kalbose 
minėta, kad Lietuvių Namai pasitarnaus mūsų 
propagandai šiame krašte, mus čia garžiai repre
zentuos. Kai kas gal buvo linkęs palaikyti 
tai vien propaganda siekiant daugiau akcijų 
parduoti. Tačiau tiktovė parodė, kad tai, kas 
tuo reikalu rašyta bei sakyta, yra tiesa. Visi, 
kurie atsilankė į Namų atidarymo iškilmes 
įsitikino, kad Namai lietuvius tikrai gražiai 
reprezentuoja. Jie žavėjosi tautodailės rinkiniu 
ir neabejojo, kad namų atidarymo iškilmės 
pasiekė savo tiklsą, nes gražiai patarnavo mūsų 
propagandai šiame krašte, Be kita ko, praeivių 
kreipė ir mūsų trispalvė, visą dieną kabojusi 
prie namų. Visiems buvo aišku, kad prie tokių 
namų mūsų trispalvė ne gėda pakabinti. Tokių 
parengimų ateity bus ruošiama ir daugiau, kad 
tuo būdu būtų užpildyta ta spraga, kurią mes 
jautėme, ir kurios negalėjo užpildyti nė mūsų 
pasiuntinybė, neturėdama tinkamų reprezen
tacijai namų.

Visa tai dabar galima padaryti tik namų 
akcininkų dėka, kurių įnašais narna inupirkti.

Tačiau namai dar neteikia pilno džiaugsmo. 
Nesmagumą kelia skola. Jei nors kiek pasi
tempsime, be abejonės skolą pamokėsime ir 
surinksime skolai pamokėti reikalingą sumą. 
Taip toli nuėję, atgal tikrai negrįšime. Lietu
vių Namai jau spėjo tinkamai užsirekomenduoti 
ir tapti mūsų, Britanijos lietuvių, būtinybe, 
mūsų ginklu kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo 
ir mūsų ištikimu draugu. Mes jų apleisti dabar 
negalime. Turime padėti jiems visiškai sutvir
tėti ir slegiančios naštos atsikratyti. Žodis pri
klauso rezervui, t.y. tiems, kurie iki šiol Namų 
akcijų dar nepirko. Ministeris Balutis pareiškė 
viltį, kad jie tikrai į talką ateis ir savo svarais 

' nuo namų skolos naštą nuims. Jų ir laukiame.
NAMŲ AKCIJAS PIRKO

Už 10 sv.: B. K. Balutis, už 3 sv.: J. Sau- 
liūnas, už 2 sv.: A. Skučas, už 1 sv.: J. Punkris, 
S. Natkus, M. Burba, J. Araminas, J. Poškus, 
A. Dubinskas.

Dar liko surinkti 798 sv.

— Ar negalėtumėte ką gera šitam automobiliui 
padaryti? gįt

Žinoma. Nuimsim padangas ir uždėsim 
kitam.

tuvių organizacijų atstovai, DBLS Centro Val
dybos bei Tarybos nariai. Iš laikraščių atstovų, 
pažymėtinas „Daily Telegraph” populiariausios 
skilties „London Day by Day” redaktorius 
Peterborough.

Prieš iškilmingą namų atidarymo aktą įvyko 
svečių priėmimas ir lietuviško etnografinio ir 
dailės dirbinių rinkinio apžiūrėjimas. Jis yra 
įrengtas tam tyčia padarytoje vitrinoje centro 
valdybos kambaiy, užimančioje kuone du pa
sieniu; labai imponuojančiai atrodo. Rinkinys 
meniškas, įdomus, dėl to visiems patrauklus, 
kelia gerą nuotaiką ir puikiai reprezentuoja 
lietuvius.

Iš svečių nuotaikos ir atsiliepimų galima buvo 
susidaryti įspūdį, kad, pagaliau, susilaukėme to 
laiko, kada galime savo draugus, padedančius 
mūsų sunkioje kovoje ar bekovojančius kartu, 
pasikviesti ir nors kukliai priimti ir pasirodyti 
kas mes esame.

Namų atidarymo iškilmės prasidėjo 7 vai. 
vakare, dalyvaujant gausiam Londono ir pro
vincijos lietuvių būriui. DBLS pirm, ir Namų 
Direktorius M. Bajorinas atidarymo iškilmę 
pradėjo nušviesdamas anglų kalba namų įsigijimo 
aplinkybes ir jų paskirtį, mūsų reikalus ir mūsų 
santykius su šio seno laisvo krašto šeimininkais. 
Lietuviškoje kalbos dalyje jis ypač pabrėžė 
faktą, kad namų įsigijimas nebūtų buvęs įmanomas 
be duosnios lietuviškos visuomenės sudėtų įnašų. 
Tiesa, tik apie tūkstantis Britanijos lietuvių 
prisidėjo prie akcijų pirkimo. Dėkodamas vi
siems prisidėjusiems, p. Pirmininkas suminėjo 
ypatingai nusipelniusius skyrius bei asmenis 
namų pirkimo atžvilgiu. Iš skyrių aiškiai pirmau
ja šaunusis Treliskės skyrius, pasidaręs, beveik 
lietuviškų dorybių ir organizuotumo simbolis. 
Iš paskirų asmenų, kurie atsižvelgiant mūsų 
būklę šiam krašte, prisidėjo labai dideliu įnašu, 
buvo paminėti: p. Peleckas, P. Brazauskas, 
kiekvienas nupirkęs akcijų po 100 svarų ir kiti 
akcininkai-rėmėjai: B. Bradžionis (50 sv), A. 
Briedis (50 sv.), V. Leonas (50 sv.), R. Saulė 
(51 sv.), K. Srebalius (50 sv.), P. B. Varkala 
(64 sv.) ir P. Vituvis (50 sv.).

P. Bajorinas padėkojo namų administratoriui 
p. J. Dėdinui ir šeimininkei p. O. Bitaitei, kurie 
nenuilstamu darbu tvarkė ir tvarko Lietuvių 
Namus dažnai dirbdami be jokio poilsio ir taip 
pat visiems tiems, kurie paaukoja savo laisvalaikį 
padėdami namų ruošos ir tvarkymo darbą.

Džiaugdamasis pasiektais vaisiais p. Pirminin
kas pažymėjo, kad didysis darbas dar nebaigtas: 
dar daug pastangų lieka pridėti pilnam namų 
įrengimui ir skolos išmokėjimui. Ypač pabrėžti
nas tas faktas, kad arti tūkstančio svarų skolos 
reiks pamokėti dar šiais metais. Baigdamas 
žodį p. Bajorinas pakvietė p.Balųtį atidaryti namus.

Ministeris Balutis trumpai, bet kaip visada, 
gyvai ir vaizdingai tartame žodyje apgailestavo, 
kad jis nesąs toks turtingas, kad galėtų savo 
įnašu nuimti šiam naujagimiui — Lietuvių Na
mams nuo kojytės tą keletą tūkstančių svarų 
svorį ir kaip laimingas jis būtų, jei tai galėtų 
padaryti. Toliau ministeris sveikino visus pri
sidėjusius pinigais bei darbu ir ypač visus tuos, 
kurie iki šiol dar įstengė susilaikyti nuo prisi
dėjimo. Joks mūšis negalįs būti laimėtas be 
rezervų, tęsė ministeris ir todėl tie gausūs tau
tiečiai, kurie iki šiol yra susilaikę nuo prisidėjimo 
ir yra mūsų galingas rezervas. Jis turįs vilties, 
kad vietoj tų, kurie jau išsisėmė bepirkdami 
akcijas, ateis gausus susilaikiusių tautiečių re
zervas ir savo įnašais sudės trūkstamus svarų 
tūkstančius ir nuriš tą svorį nuo naujagimio 
kojytės. Baigdamas savo žodį ministeris įteikė 
p. Bajorinui papildomą Pasiuntinybės įnašą 
į Namų Fondą.

Baigiamąjį žodį tarė p. Varkala, kuriam būnant 
DBLS pirmininku namų pirkimo idėja buvo 
iškelta ir pradėta vykdyti. Nuoširdžiais žodžiais 
jis apibudino lietuvio prisirišimą savo namams, 
savąjai pastogei. Jei anglas sako, kad jo namai 
yra jo pilis, tai lietuvė motina mokino jaunąją 
kartą sakydama, kad niekur nėra taip gera ir 
patogu, kaip po tėviškės stogu, savo mieluose 
nameliuose. Britanijos lietuviai Londone su
kūrė lietuviškos teritorijos gabalėlį, kuris visuo- 
visuomet primins jiems tėviškės namelius ir, 
pagaliau, pasiliks mūsų tremties paminklas. 
Baigdamas p. Varkala akcininkų vardu padėkojo 
Namų Direkcijai už jų darbą, rūpestingumą 
ir drąsą įsigyjant Lietuvių Namus ir linkėjo 
sėkmės ateityje.

Po atidaromųjų kalbų kun. A. Kazlauskas 
pašventino namus. Tuo būdu buvo pradėtas 
naujas lapas gražiam ir vieningam Britanijos 
lietuvių veikime. Kiekvienas mūsų tikimės, kad 
ir toliau Britanijos lietuviai, nežiūrint jų politinių 
pažiūrų bei kitokių skirtumų, galės taip gražiai 
sugyventi, pamirš nesutarimus, o savo vieningumo 
pavyzdžiu paskatins išsklaidyti nesutarimus, jei 
jie kur nors ir kiltų. Vyt. Izbickas

Didysis Kovotojas už Lietuvos Laisvę, tauti
nės minties, iliustruotas kultūros ir politikos 
mėnesinis žurnalas „Laisvoji Lietuva”, leidžia
mas Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Kanadoje. 
Metinė prenumeratos kaina 25 šil. Lengvos mo
kėjimo sąlygos: per penkias savaites po 5 šil. 
Prenumeruokite tuojau. Atstovas K. Jonelynas, 
The Chace Hostel, Coventry.

Sausio 20 d. Nottingham© Lietuvių Klubo 
„Romuvos” Scenos Mėgėjų Būrelis debiutavo, 
suvaidinęs 4 v. dramą „Dr. V. Kudirka” pagal 
K. Inčiūros to paties pavadinimo dramą.

Šiek tiek apie veikalą, koks jis buvo parodytas 
paminėtame spektaklyje.

Sunku jį būtų pavadinti K. Inčiūros drama. 
Gal todėl rengėjai privengė net dėti programoje 
autoriaus vardą, jį paminėdami tik veikalo 
aprašyme.

Mat, tremtyje nėra to veikalo teksto.
„Vincas Kudirka” buvo vaidintas prieš karą 

Kauno ir 1942 m. atnaujintas Vilniaus dramos 
teatre. Čia jis susilaukė nemažo pasisekimo 
ir išsilaikė Vilniaus Dramos Teatro repertuare 
ne vieną sezoną.

Nesant tremtyje to veikalo teksto, prieš keletą 
metų susimetę Vokietijoje, Augsburge, keli 
vilniškio pastatymo dalyviai atkūrė veikalą iš 
atminties, smarkiai jį apkarpę ir suprastinę 
lygiai apimties lygiai ir formos atžvilgiu.

Tuo būdu tai, ką teko matyti Nottingham© 
mėgėjų scenoje, galima būtų pavadinti veikiau 
suscenintu veikalo atpasakojimu. Iškritus iš
tisam veiksmui, iškopiuravus ne maža scenų 
ir dialogų, daugelis personažų virto vien epizo
diniais veikėjais, kai kurios scenos pasidarė 
įtemptai dirbtinės, kai kur scena ar atskiri vei
kėjai atsiranda, kaip „Deus ex machina”, veiksmo 
tęstinumui vien sulipdyti, be tikros gyvenimiškos 
ar sceninės logikos. Pačiuose dialoguose daugiur 
pasigendama „inčiūriško” žodžio sodrumo, švel
niu sentimentu išdažytos replikos.

Nenuostabu, veikalas ne autorinis atkurtas.
Priedami prie veikalo atlikimo Nottingham© 

mėgėjų scenoje, visų pirma turime pabrėžti, 
kad jį vertinti tegalima žiūrint iš mėgėjų teatro 
taško. Taigi, statant minimalius kriterijus. 
Rodos, „Romuvos” Scenos Mėgėjų Būrelis 
neturi savo sudėtyje nė vienos profesinės akto
rinės jėgos.

Kalbant apie veikalo pastatymą, tenka paste
bėti, jog jis nepasižymėjo kokia ypatinga kūry
bine išmone ar originalumu. Sunku būtų to ir 
reikalauti, turint galvoje pernelig jau primity
vias technines sąlygas ir aprėžto lankstumo 
aktorinę medžiagą.

Tenka, betgi, pripažinti, kad lygiai režisoriaus, 
p. V. Rupinsko, lygiai ir dekoratoriaus, p. J. 
Kyburo įdėta nemaža kūrybinio sumanumo 
paprasčiausiomis priemonėmis išryškinti epo
chos dvasią ir sulipdyti veikalą scenoje, kad 
visi galai laikytųsi krūvoj.

Kiek dėl pačios režisūros — tektų pastebėti, 
jog kai kur duota perdaug laisvės individualiems 
vaidintojų charakteriams prasimušti, reikiamai jų 
nepalenkiant kuriamojo personažo naudai.

Veikalo atkūrimas, sutrumpinimas, veikiau 
atpasakojimas atnešė režisoriui daug sunkumų. 
Ypač ten, kur sutirštintas patosas sudarė labai 
slidžią ir režisūrai nedėkingą dirvą. Kai kur 
režisorius laimingai praplaukė pro tas uolas, 
bet vietomis (ypač 3-ojo veiksmo gale) užkliuvo. 
Ten patosas skambėjo disonansu, organiškai 
nesusietas su, palyginti, realistine veiksmo eiga.

Iš atskirų vaidintojų svarbiausią ir sunkiausią 
naštą teko kelti p. S. Eimučiui, vaidinusiam 
Kudirką. Jo vaidybos naudai reikia pripažinti 
nemažą įsijautimą į vaizduojamojo personažo 
psichiką, darbą ir būklę, p. Eimutis, Kudirkos 
rolėje, buvo nuoširdus. Atrodo, jis bus gerai 
apgalvojęs savo vaidmenį, įsigilinęs į psicho
loginę ir formalę jo pusę, žodžiu, priėjęs prie 
darbo rimtai ir sumaniai. Galima būtų pri
kišti p. Eimučiui, kad jo sukurtasis V. Kudirka 
buvo „per elegantiškas”, pergražus ir negin
čytinai perjaunas. Jei dėl dviejų pirmųjų prie
kaištų galima būtų ginčytis, nes tai interpreta
cijos dalykas, trečiasis — grynai techninis klau
simas. Ketvirtame veiksme bemištantis Kudirka, 
nors ir labai išblyškęs bei silpnas, atrodė visvien 
dvidešimt kelerių metų jaunuolis esąs. Truputis 
tirštesnio ir rūpestingesnio grimo būtų jį priar
tinęs prie istorinės tikrovės.

Tokiu pat nuoširdumu pasižymėjo ir p. J. 
Astos sukurtas Bevardis — nors ir ne pati cen
trinė veikalo figūra, bet apimties atžvilgiu di
džiausias vaidmuo. P. Astos vaidyba daugiur 
buvo įtikinama ir nuoširdi. Blogiau jam sekėsi 
3-me veiksme, kur dėl atkurto veikalo nevyku
sios struktūros, Bevardis priverstas du kartu 
atsirasti „lyg iš dangaus nukritęs” ir verstis 
gana patetiškomis frazėmis. Tektų, gal, taipgi 
suabejoti, ar Bevardžiui — studentui, tinka ge
rokai berniškas plačių neapvaldytų mostų ir 
garsios gerklės stilius. Daugiau santūrumo cha
rakteryje, atrodo, būtų atnešę naudos vaizduoja
mam tipui.

Antanėlio — senio knygnešio rolėje p. J. 
Viliūnas sukūrė įdomų ir įtikimą charakterį. 
Mėgėjų scenos plotmėje nedaug tegalima būtų 
jo vaidybai prikišti.

P-lė I. Čepukaitė — Marijos, mokytojos ro
lėje, deja, nepasiekė įtikinamumo. Jos sukurta
sis tipas buvo gerokai dirbtinis. Vietomis ji 
„laužėsi”, šaržavo. Iš jos vaidybos sunku būtų 
išlukštenti mokytojos — idealistės bruožus. Be 
to, scenoje ji nesijautė bent kiek laisva. Tarpais, 
mizanscenose, nežinojo kur dėti rankas, kaip 
tinkamai atsistoti. Čia ir režisūros kaltė.

P-lė O. Kalinskaitė atvaizdavo simpatišką 
Valeriją, Kudirkos bendradarbę ir platonišką

jo meilę. Priešingai p-Iei Čepukaitei — jos 
vaidyba buvo perdaug santūri. Jos sukurtoji 
Valerija dvelkė melancholija, švelnumu ir re
zignacija. Valerijai, kaip Kurdirkos bendradar
bei ir iš dalies globėjai, pravartu daugiau dina
mikos, ryžto. Tam pakaktų kelių vaidybinių 
bruožų.

Vargu, ar galima būtų ką prikišti p. B. Kybu- 
rienei, šeimininkės rolėje. Ji nevaidino. Ji el
gėsi scenoje taip, kaip gyvenime, kaip namie 
būtų elgusis panašiomis aplinkybėmis. Toks 
susidarė įspūdis, žiūrint jos vaidybos. Taip 
suvaidinus kam tą nedidelę, o iš esmės gana 
blankią rolę profesiniame teatre, pasakytume — 
gera aktorė.

P. A: Gudliauskas — kunigėlis, p. J. Rupin- 
skas-Galinis, p-lė G. Uždravytė — visi trys1 
vaidino laisvai ir pakankamu ryškumu kūrė 
charakterius. Ypač gera buvo p-lė G. Uždra
vytė — rūpestingai ir nuoširdžiai suvaidinusi 
Moterėlę iš Kražių. P. J. Bliūdžius-Vidmantas 
ir p. A. Budininkas — šnipas Maskauskas — 
atrodė gerokai suvaržyti. P-lei M. Baronaitytei 
teko sunki ir nedėkinga Barboros rolė. Pagal 
veikėjų sąrašą — Barbora davatka. Tokia 
ji, rodos, ir Inčiūros veikale. Atkurtame gi —- 
Barbora tik piktbobė. Nieko davatkiško joje 
nėra. Suvaidinti tą rolę, išvengus šaržo, ne
lengva. Negalima pasakyti, kad p-lei Baronai
tytei tai pavyko. Jos vaidyboje buvo daug 
medžio. Ypač.nevykusiai buvo žemėn parbloš- 
kimo scena. Fizinės jėgos pavartojimo scenos 
reikalauja gerų aktorių ir itin kruopščios reži
sūros. Priešingu atveju, jos sukelia žiūrovų 
juoką, vietoj reikalaujamo pasibaisėjimo. Re
žisorius būtų geriau padaręs, tos scenos iš viso 
nedėjęs.

Labai įdomus ir natūralus buvo p. A. Gar— 
kauskas trumputėj gydytojo rolėj.

P. A. Viskantas, gana įtikinamai ir neblogu 
įsijautimu vaidinęs Andriuką, susisarmatynimo' 
scenoje parodė tikrą vaidybinį „perliuką”. 
Buvo nuostabu žiūrėti, kaip galima taip natū- ■. 
raliai ir nuoširdžiai susidrovėti be žodžių sce
noje.

Suglaudus, galima padaryti išvadą, kad spek
taklis pavyko neblogai. Buvo malonu ir ne
nuobodu praleisti tris valandas, žiūrint į sim
patingųjų nottinghamiečių jaunuoliško užside
gimo, ryžto ir atkaklaus darbo vaisius.

Teko patirti, jog tie pasiryžėliai nesigailėjo 
darbo ir triūso savo tikslui pasiekti, per eilę 
mėnesių kuone kasdien po darbo repetuodami 
veikalą ligi nakties.

Čia, štai, ir glūdi antroji įvykio pusė — tauti
nė lietuviškoji ir moralinė.

Spektaklio rengėjai turėjo įveikti nemaža 
lygiai materialinio, lygiai ir moralinio pobū
džio kliūčių. Gal ir ne visi vietos tautiečiai vie
ningai jų pastangas rėmė juos, darbą bedirbant, 
drąsino. Teko girdėti ir apie intrygėles ir apie 
apkalbėjimą iš anksto. Deja, tai bendra mūsų 
tremtiškoji liga — susmulkėjimas, įtarumas, 
neigimas.

Kita vertus, visgi matyti, kad ryžtas ir ener-. 
gija įveikia ir tas kliūtis.

Linkint Nott. Liet. Klubo „Romuvos” Sce
nos Mėgėjų Būreliui neatgulti poilsio „ant 
laurų”, norėtųsi.atkreipti jo vadovyį>ės dėmesį, 
ar nebūtų geriau pradžiai rinktis lengvesnius 
veikalus.

Atrodo, debiutui pasirinkti „Dr. V. Kudir
ką” bus nulėmęs noras parodyti itin patriotišką 
dalyką. Tai labai gražu, tačiau, turint galvoje, 
kad „Dr. V. Kudirka” originale- — veikalas, 
didelis ir nelengvas pastatyti, o atkuriant iš 
atminties, gana nevykusiai sujauktas, būtų, gal, 
geriau buvę palikti jį ateičiai, gi pradžiai pasi
rinkti ką lengvesnio.

Nottinghamo lietuvių visuomenė gana gau
siai apsilankė vaidiniman, tačiau artimiausios 
kolonijos — Derby, Leicesteris ir kt. neišsirengė. 
Gaila. Ar čia kaltas per mažas vaidinimo iš- 
reklamavimas, ar anų kolonijų nerangumas, 
apsisamanojimas? F. Neveravičius

LIETUVIU NAMAI
KULTŪRINIS SĄJŪDIS

Sekmadienį, vasario 4 d. 3 vai. vaikų ir tėvų 
pobūvis.

4 vai. — pulk. Lanskoronskio paskaita „Po
litinė šių laikų padėtis, ir busimosios Europos 
santvarka”. y

Penktadienį, vasario 16 d. 7 vai. —p. P. B. 
Varkalos Vasario 16 proga paskaita. Po paskai
tos— lietuviškos muzikos koncertas iš plokštelių;

Visi „Lietuvių Dienų” ir „Tėviškės Žiburių”’ 
skaitytojai ir platintojai nuo vasario 1 d. prašo- ' ’ 
mi kreiptis į naują atstovą.

„Lietuvių Dienos” — metams 22 šil. Puikus 
iliustruotas mėnesinis žurnalas, 24 pusi.

„Tėviškės Žiburiai” — populiariausias Kana
dos lietuvių savaitraštis iš 8 pusi, didelio for
mato tik 32 šil. metams, pusm. 17 šil.

„L. D.” platintojai prašomi atsiskaityti už 
8,9,10 nr. kuo skubiausiai senam atstovui, neiš- 
parduotus grąžinti. Rašykite šiuo adresu: Mr. 
J. Mackevičius, White Hart Hotel, Holmfirth, 
Huddersfield, Yorks.
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NAUJIENOS
* D. Britanijos užs. reikalų min. E. Bevin’as 

serga plaučių uždegimu. Šiuo laiku jis baigia 
70 amžiaus metus. Jo sveikatos būklė gerėja.

* JAV įkurta Valstybės Saugumo komisija, 
susidedanti iš 9 asmenų. Jos uždavinys buvo 
rūpintis atatinkamais teisiniais nuostatais, kurie 
įgalintų sėkmingiau kovoti su krašto priešais.

* Londoną aplankė, žymus Jugoslavijos ko
munistų veikėjas, propagandos min. Dzilas ir 
Jugoslavijos parlamento pirmin. Dedjer’as. Jų 
apsilankymas yra privataus pobūdžio, tačiau 
vyrauja nuomonė, kad turi ryšio su Tito pastan
gomis pagerinti santykius su D. Britanija.

* Statistikos duomenimis, pereitų 1950 metų 
pradžioje Lenkijoje buvo 24.762.000 gyventojų.

* Virš Švedijos buvo pasirodęs skraidąs švie
sus daiktas, panašus skraidančioms lėkštėms, 
kurį ilgai vijosi karinis lėktuvas. Tuo metu, 
kai lėktuvas pranešė, kad daikto nepaveja, 
buvo pasiųsta visa eskadrilė naikintuvų. Jie 
grįžo be nieko, nes paslaptingas daiktas dingo 
virš Baltijos jūros.

* Šių metų pradžioje D. Britanijoje buvo 
per 12 milijonų radijo aparatų, o JAV, kur 
yra kiek daugiau kaip tris kartus gyventojų — 
60 milijonų aparatų.

* Sausio 28 d. netoli Romos nukrito italų 
keleivinis lėktuvas. 13 žmonių žuvo, o 4 yra 
sunkiai sužeisti. Katastrofa įvyko dėl perkūno 
trenkimo.

* Metinėse tarptautinėse automobilių lenkty
nėse Monte Carle pirmą vietą laimėjo prancū
zas, prancūzų darbo automobiliu „Delahaye”, 
antrą — portugalas „Fordu”, trečią airis — 
anglišku automobiliu „Jaguaru”.

* 20.000 vengrų neseniai iš Vengrijos buvo 
ištremta į Sovietų Rusijos vergų stovyklas. 
Prieš tokį nežmoniškumą protestuodami Ame
rikos žydai darbininkai pažymi, kad ištremtie
siems gresia mirtis dėl išbadėjimo ir pervargimo 
nuo sunkaus darbo.

* N. Gvinėjoj Lamingtono ugniakalnis dar 
tebesiveržia. Jo ugninė masė palietė didelį gy
venamą plotą, kuriame žuvo per 4.000 žmonių.

* Paryžiuje šios savaitės pradžioje buvo su
sirinkę konferencijai Amerikos ambasadoriai iš 
už geležinės uždangos kraštų.

* Amerikos senatorius McMahon’as pareiškė, 
kad Amerikoje atominių ginklų gamybos srityje 
padaryta žymi pažanga.

* Satelitinėj Čekoslovakijoj komunistų kova 
su bažnyčia tebežiaurinama. Pastaruoju metu 
vėl buvo surengtas keturiems kunigams teismi
nis spektaklis, kurie buvo kaltinami „šnipinėjimu 
ir liaudies demokratijos interesų išdavimu”. 
Visi nuteisti po daug metų kalėti.

* Dabartinis Švedų kariuomenės štabo viršin. 
gen. Svedlund’as paskirtas vyr. kariuomenės 
vadu.

* Į Persiją atgabentas iš Amerikos pirmasis 
ginklų transportas Persijai, pagal karinės pa
galbos teikimo planą.

* Belgų kunigaikštis Karolis, buvęs karaliaus 
vietininku 6 metus, laike Leopoldo buvimo 
tremtyje, kaip padėką už atliktą darbą, gaus 4 
milij. frankų ir pilį su žemės plotu. Atatinka
mas įstatymas jau pateiktas Belgų parlamentui 
svarstyti.

* Amerika sovietinei Vengrijai atsakė tokiu 
pat diplomatams judėjimo varžymu, kokį Vengrija 
taiko Amerikos diplomatams. Nuo šiol Vengri
jos diplomatai be leidimo galės važinėti tik 18 
mylių nuo Baltųjų Rūmų.

* Medvilnė brangsta dėl padidėjusio ginkla
vimosi ir dėl numatomo mažesnio jos derliaus. 
Šiais metais medvilnės derlius būsiąs 4 milijo
nais balų mažesnis, kaip pernai. Ryšium su 
medvilnės kainos kilimu, pabrangs ir medvil
niniai audiniai.

* Kasdien D. Britanijos paštas išskirsto apie 
20 milijonų laiškų ir pusę milijono siuntinių.

* Gruodžio ir sausio mėn. Anglijos ir Valijos 
(išskyrus Škotiją) 126 miestuose, turinčiuose apie 
20 milijonų gyventojų, gripu ir plaučių užde
gimu susirgę mirė 6.750 žmonių.

* Šveicarijos vyriausybė parengė įstatymo pro
jektą, kuris suteiktų vyriausybei galią kontro
liuoti krašto gynybai reikalingas medžiagas.

* Prancūzų iniciatyva, Paryžiuje, vasario 6 d. 
šaukiama Atlanto sąjungos valstybių atstovų 
konferencija bendros kariuomenės sudarymo 
reikalui aptarti. Į konferenciją pakviesta ir 
Federalinė Vokietija.

* Kanados parlamentui pateiktas svarstyti 
gynybos planas, kuris numato aviacijos ir pėsti
ninkų dalinių pasiuntimą į Europą. Plano 
vykdymui prašoma paskirti 500 milijonų dolerių.

* Amerikos krašto aps. min. gen. Marshall’is 
pareiškė, kad Amerika turi dėti pastangas pa
siekti kariuomenės pajėgų didinimą 50.000 karių 
kas mėnuo. Tokio didėjimo laipsnio pasiekti 
tikimasi tik vasarą. Iki to laiko karių paren
gimas eis tokiu tempu: sausio mėn. 5.000, va
sario — 8.000, gegužės — 35.000.

* Esamomis žiniomis, gen. Eisenhower’io va
dovaujamos Atlanto sąjungos valstybių kariuome
nės vyriausioji būstinė bus Versaly, bet ne Paryžiuje

* Marš. Montgomery’s, kaip spėjama, būsiąs 
gen. Eisenhower’io pavaduotojas, o gen. Juin’as, 
kuris neseniai buvo paskirtas prancūzų kariuo
menės vyr. inspektorium, būsiąs vieno rajonų 
sausumos kariuomenės vadas.

Iš naftos šiuo laiku gaunama per 1000 įvairių 
cheminių dalykų, tuo tarpu 1912 metais jų buvo 
gaunama tik keletas, pav. žibalas, benzinas, 
automobiliams tepalas ir dar keli. Iš naftos 
dabar gaunama, be kitų dalykų, ne maža vaistų, 
įvairiausių dažų, veido pasigražinimo priemo
nių, technikinis spiritas, nylonas, visokie medžio 
preservatai ir t.t. Paveikslėly — chemikas be- 
ieškąs naftoje dar neaptikto gero dalyko.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės ir Broliai, kurie dar nepratęsę „Skautų 

Aido” prenumeratos 1951 m., prašomi iki va
sario 10 d. pratęsti, antraip „Skautų Aido” 
Nr. 2 jau negaus. Naujai užsiprenumeravę 
„Skautų Aidą” iki minėtos dienos, gaus ir Nr. 1. 
„Skautų Aidas” šiais metais išeina kas mėnuo 
ir jo prenumeratos kaina Anglijoj tik 12 šil. 
metams. Dar galima gauti „Skautų Aidą” Nr. 6, 
kuriame yra ištisas puslapis fotografijų iš bu
vusios Anglijos lietuvių skautų — čių stovyklos. 
Kaina 2 šil. „Skautų Aido” įgaliotinis Anglijoje 
psktn. K. Vaitkevičius, 55, Byron St., Derby.

Vasario 3 d. Blackley instituto patalpose, 
Manchesteryje, įvyks Manchesterio ir Lowtono 
DBLS skyrių jungtinis

KALKIŲ BALIUS
Nepraleiskite retos progos. Be kitų įdomy

bių žada pasirodyti ir „Juozapas su Adolfu”.
Kviečiame ir svečius pasistengti juo daugiau 

apsikaukinti. Gros pirmos klasės džiazas, veiks 
turtingas bufetas, o geriausios kaukės gaus 
vertingas premijas.

Pradžia 6,30 vai. Įėjimas 2/6 šil. Važiuoti 
iš Cannon St. autobusais: 17, 17x ir 63.

Lietuvės moterys, išgyvenusios D. Britanijoj 
trejus metus ir atleistos nuo darbo pasirinkimo 
varžymo, gali gauti darbo degtukų fabrike, 
netoli Londono. Lengvas darbas, 44 valandų 
darbo savaitė. Iš pradžių atlyginimas 1 šil. 
8 penai į valandą. Po šešių savaičių bonuso 
(išdirbio) priedai ir galimybė gauti didesnį at
lyginimą. Butas: privačiai arba hostely. Tei
rautis: „B. Lietuvis” Nr. 1.

„Kario” 1 ir 2 num. jau parduoti. Kai gausiu 
daugiau, paskelbsiu „B. Lietuvyje”. V. Zda
navičius, 35, Fashion St., London, E.l.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ

Iššokus žmogui iš greitai lekiančio lėktuvo, 
oro srovės jo veidas būna taip paveiktas, kad 
jei kas pažįstamų galėtų pamatyti, tai jokiu 
būdu to žmogaus neatpažintų,. Amerikos Avia
cijos tyrimų įstaiga, norėdamas susekti koks 
yra didžiausias oro srovės greitis, kurį dar gali 
atlaikyti žmogaus veidas, atliko eilę tyrimų. 
Šiame paveikslėly yra keli momentai, nufoto
grafuoti laike tokio bandymo. Kairėje — nor
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KNYGOS,
LIETUVIŲ SPAUSDINTAS ŽODIS 

1950 METAIS
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba, veikianti JAV, 

602 Harvey St., Denville, Illinois, išleido biule
tenį apie pereitais metais išleistus naujuosius lie
tuvių raštus. Iš jo aiškėja, kad nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų, nepalankių lietuviškai spau
dai aplinkybių ir didelio lietuvių tremtinių išsi
sklaidymo pasauly, lietuvių raštų leidimas tei
kia patenkinamą vaizdą

Paskirais dalykais imant, buvo išleista:
Kalendoriai ir metraščiai. 1950 metams iš

leisti kalendoriai: Australijoje, Kanadoje ir 
Venecueloje (pirmieji), Argentinoje. JAV-se 
išėjo didelis T.T. Pranciškonų „Metraštis”, 
Sūduva išleido „Kas kiekvienam žinotina” ir 
A. Leono „Kelrodis 1950 metams”. 1951 me
tams jau išleido kalendorius Vokietijoje — 
„Tremtis”, JAV-se — „Sūduva”, „Draugas”, 
„Keleivis”, „Margutis”, T.T. Pranciškonai ir 
„Kristaus Karaliaus Laivas”.

Periodinė spauda. Dr. J. Prunskis gerai pa
tarnavo periodinei spaudai savo knygele „Ką 
ir kaip rašyti į laikraštį” (išleido „Draugas”). 
Argentinoje išėjo Liet. Inž. ir Architektų S-gos 
skyriaus biuletenis. Brazilijoje pradėta leisti 
jumoristiniai laikraščiai „Garnys” ir „VIa”, 
D. Britanijoje pasirodė „Akiratis” „Manches
terio Apygardos Žinios”, „Skautybės Sargyboje”, 
„Skersvėjis’ (jumoro) ir „Sporto Dienos”., 
JAV-se periodikos atsirado daugiau: „Bičiulis”, 
„Budėkime”, „Eglutė” (vaikams), „Karys” 
„Laiškai Lietuviams”, „Lietuvių Dienos” (buv. 
„Kalifornijos Lietuvis”), „Lietuvių Kelias”, „Ne
munas”, „Tremtinių Informacijos”, „Valio”. 
Atgaivinti „Aidai”. Liet. Bibliogr. Tarnybos 
biuletenis „Knygų Lentyna” pradėta multi
plikuoti Amerikos Lietuvių Tarybos padova
notu hektografu, biuletenio tiražas pakilo nuo 
21 egz. iki 175. Italijoje pasirodė „Saleziečių 
Balsas”. Kanadoje atgaivintas „Skautų Aidas”. 
N. Zelandijoj išėjo „Naujosios Zelandijos Lie
tuvis”. Prancūzijoje leidžiamas darbininkams 
laikraštis „Darbo Rankos”. Vokietijoje evange
likai pradėjo leisti net 3 leidinius: „Jaunimo 
Ratelis”, „Liet. Evang. Liuteronių Vyr. Bažn. 
Tarybos Pranešimai” ir „Mūsų Pasaulis”. „Lie
tuvį pakeitė „Tremtis”. Atgaivintas Maž. Lie
tuvos tradicinis „Keleivis”. „Vyčio” korpora
cija leido savo pranešimus.

Vaikų knygos. Tiktai viena pasirodė: Vytės 
Nemunėlio „Pietų Vėjelis”, P. Osmolskio iliu
struota ir JAV-se išleista. Tai buvo pirmieji 
tokie skurdūs metai vaikų knygų leidimo atž
vilgiu.

Psichologija. Vokietijoje pakartotas prof. 
Dr. A. Maceinos „Didysis Inkvizitorius”, iš
leisti nauji veikalai: kun. K. Mažučio „Mažasis 
žmoniškumo manifestas” ir K.K. Girtauto 
„Portraet dės Heimatlosen. Heimatlosigkeit als 
Weltschiksal”.

Religija. Romos Katalikų Eklezija. Belgijoje 
išleista brošiūrėlė „Šv. Aušros Vartų Marija 
melskis už mus”. Italijoje išspausdinti du Dr. 
V. Gidžiūno, O.F.M. veikalai lotynų kalba „De 
fratribus minoribus in Lituania (1245-1517)” ir 
„De missionibus fratrum minorum in Lituania”. 
Vokietijoje pasirodė arkivyskupo — metropolito 
Dr. J. J. Skvirecko „Naujo Testamento” 2 da
lies vertimas (2 laida). JAV-se išėjo kun. Dr. 
J. Vaitkevičiaus „Gyvoji Dvasia” (Mąstymų 
I tomas), kun. J. Čižauskas išleido „Švenčių 
prieblandą”, pasirodė vertimai: L. Dooley, 
S.V.D. „Fatimos Marija” ir F. von Lama „An
gelai” bei „LRKSA 57-sis Seimas”. Prancūzi
joje Lietuvos draugas J. Mauclere paskelbė 
„La situation de l’Eglise Catholiųue en Lithua- 
nie”, o Šveicarijoje atmuštas iš žurnalo ,,Anima” 

maliose sąlygose žmogaus veidas; vidury — to 
paties žmogaus veidas, tokio stiprumo oro 
srovės veikiamas, kokia būna iššokus iš 440 km 
greičiu per valandą lekiančio lėktuvo; deši
nėje — tas pats žmogus tokios oro srovės veikia
mas, kokia būna480 km greičiu lekiančio lėktuvo.

Šiuo laiku sprausminiais varikliais lėktuvai 
lekia greičialeu kaip garsas sklinda, greičiau kaip 
1000 km per valandą ir jei žmogus iššoktų (ži

noma su 
parašiutu) 
iš taip 
greit 1c- 
k i a n č i o 
lėktų vo, 
tai didelis 
klausimas 
ar jis at
laikytų tą 
milžinišką 
oro spau
dimą, ku
ris tokiose 
sąlygose 
yra.

RASTAI
Liet, pogrindžio laiškas Popiežiui Pijui XII 
„Notschrei eines sterbenden Volkes”. Vokie
tijoje pasirodė arkivysk.-metropolito Dr. JJ, 
Skvirecko „naujojo Testamento” vertinio 2 
dalies antroji laida ir kun. St. Ylos „Skautų 
Maldos”. 284/286 Evangelikai, baptistai. Ar
gentinoje E. Valionienė išvertė ir išleido C. A. 
Guevara „Religingi ir krikščionys”. Kanadoje 
Mažasis Brolis išleido savo lėšomis „Ramybės 
uostą”. JAV-se išėjo Dr. T. M. MarshaU’o 
veikalo „Septyni dalykai, kuriuos turėtumei 
žinoti” vertimas. (Bus daugiau)

ĮVAIRENYBĖS
AUKSO ATSARGOS

Amerika ir mažutė Šveicarija savo aukso 
atsargomis stovi pirmose vietose. Pirmauja, 
žinoma, Amerika: ji turi geltonojo metalo net 
už 24.399.000.000 dol.

Antroje vietoje būdama, Šveicarija aukso 
atsargų sutaupė už 1.387.000.000 dol. Trečioje 
vietoje yra irgi nedidelė valstybė Belgija, kuri 
aukso turi už 624.000.000.

Toliau savo galingumu šioje srityje gali pasigirti 
šios valstybės: Prancūzija — 548 milijonų, Ka
nada — 408 milijonų, Indija — 256, Olandija
— 166, Ispanija— 111, o Italija — 96 milijonus.

Šiuos duomenis pateikia Amerikos statisti
kos šaltiniai.

Kiti kraštai irgi nemenkas turi aukso atsar
gas. Iš jų Brazilija laiko atsargon padėjusi 
aukso už 317 milijonų dolerių, Kuba — už 289, 
Portugalija — 157, Turkija — 162, Urugvajus
— 164, Venecuela — 323, Iranas — 124, o kiti 
kraštai, sykiu sudėjus, 742 milijonus dolerių.

Į tuos skaičiavimus neįeina Rusija, kuri tik
renybėje gal stovi net trečioje vietoje, bet so
vietai žinias apie savo ekonominę būklę slepia. 
Paskutinės iš 1936 m. žinios rodė, kad Rusijoj 
aukso anuomet buvo už 839 milijonus dolerių. 
Bet tikrų žinių nesugaudant, oficialiai 3-čia 
vieta tenka Belgijai.

SUDIEV BALTAJAI RASEI
Praeis keli tūkstančiai metų, vis tiek ar mes 

turėsime atomines bombas ar ne, ir neliks bal
tosios rasės, — taip pranašauja Bostono uni
versiteto prof. W. C. Boyd’as, vaduodamsis ra
sių maišymosi duomenimis, surinktais įvairiose 
pasaulio dalyse. Baltieji, juodieji ir raudono
džiai sutirps azijatų masėje. Ateity pasauly bus 
viena masė ir jos atstovai, anot profesorių, atro
dys taip: trumpa plačia galva, tamsiai rudom 
akim rusvaodžiai, žemyn drybtlėjusiais antakiais 
ir kiek besigarbanuojančiais juodais, kaip vos 
tik vaksuotas batas, plaukais. Pažiūrėsim ar taip 
ir bus.

SENIAUSIA ISPANĖ
Ispanų spauda pranešė, kad Kanarų salyne 

gyvena seniausia ispanė. Ji yra Rožė Munoz’ė, 
gimusi 1830 metais, vadinasi, šiuo laiku ji turi 
120 metų amžiaus. Jos meniu susideda iš pieno 
ir kukuruzinės sriubos. Paklausta apie ilgo 
amžiaus priežastį, Rožė atsakė, kad ieškant 
tokios priežasties negalima bus visai paneigti 
pypkę, kurią ji rūkanti dažnai ir nuoširdžiai.

Jei tai būtų tiesa, tuomet tektų daryti keistą 
išvadą, kad tas pats dalykas vieniems amžių 
ilgina, kitiems trumpina.

PAVOJINGIAUSI VAIRUOTOJAI
Pavojingiausi automobilių vairuotojai yra ne 

jaunamečiai, kaip įprasta manyti, bet pilname
čiai, 21 metų amžiaus. Tokią išvadą padare 
lowos valstybinio koledžo prof. A. R. Lauer’is, 
ištyręs daugybę automobilio katastrofos atsiti
kimų. Ar vyrai geresni automobilio vairuotojai, 
kaip moterys? Tarp 16 ir 33 metų — negeresni. 
Bet peržengę šią amžiaus ribą, vyrai, kaip vai
ruotojai, gerumu toli pralenkia. Tačiau nuo 41 
iki 53 metų amžiaus moterys vėl pradeda pra
lenkti vyrus automobilių vairavimo mene, bet 
pasiekę šią ribą jos galutinai užleidžia vyrams 
pirmenybę ir iki grabo lentos nebeatgauna mi
nėtos pirmenybės prieš vyrus.

Litvaitis.

V

SACHMATA1
UŽDAVINIO NR. 16 SPRENDIMAS

1. B. a 2. - K. a 2 X 2. Ž. c 3 4-
L — K. c 2 X . ........ 2.Ž. a 3 +
1. — a 2 X 2. Ž. a 3 4-
1. — c 2 X 2. Ž. c 3 4-

Teisingai išsprendė: st. Ramanauskas.

UŽDAVINIO NR. 17 SPRENDIMAS
1. B. b 7. c 6. 2. b 4.
1. — c 5. 2. b 3.
1. — K a l(a2) 2. B. c 1.

Teisingai išsprendė: St. Ramanauskas, A.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 25JSPRENDIMAS

Teisingai išsprendė ir taškų 
gauna: 2 t. A. R. Mironas, 
po 1 t.: Vikt. Zdanavičius, 
V. Janušauskas, K. Valteris, 
V. Stundys, A. Liegus.
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