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EISENHOWER’IS PEREME 
VADOVYBĘ

Balandžio 2 d. gen. Eisenhower’is oficialiai 
perėmė Atlanto valstybių sąjungos kariuomenės 
vadovybę. Jam priklausys ir Vokietijoj esanti 
Britų, Amerikos ir Prancūzų kariuomenė. Va
dovybės perėmimo proga, spaudos atstovams 
suteiktame pasikalbėjime generolas pareiškė, 
kad įkurtosios Atlanto valstybių kariuomenės 
vadovybės uždavinys yra taikos patikrinimas 
visiems laisviems kraštams. Paklaustas, ar gali 
būti Europa apginta, generolas atsakė, kad jis 
neatvyko į čia tam, kad trauktųsi į Bretanijos 
pusiasalį.

Atlanto valstybių sąjungos vyriausioji kariuo
menės vadovybė sudaryta iš visų sąjungos val
stybių atstovų, išskyrus Portugaliją ir Islandiją.

Gen. Eisenhower’io padėjėju karo laivyno 
reikalams pakviestas viceadm. A. Lemonnier’as, 
prancūzas.

RYTU EUROPOS RAŠYTOJU 
SĄJUNGA

Prieš kurį laiką Londone -įsisteigė Tarptauti
nė R. ir V. Europos Rašytojų Sąjunga. Są
jungą sudarė šių tautų rašytojų atstovai: estų, 
jugoslavų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, ru
munų, ukrainiečių ir vengrų. Laikinosios val
dybos pirmininku išrinktas prof. S. Stronski’s. 
Lietuvių rašytojus atstovavo F. Neveravičius, 
Liet. Tr. Rašytojų Draugijos D. Britanijos sky
riaus pirm. Jis buvo ir į valdybą išrinktas.

Numatoma, kad Tarpt. Rašytojų Sąjunga 
dėsis į Rytų Europos Institutą, kurį projektuoja 
steigti ir finansuoti International Rescue Com
mittee (Tarptautinis Pagalbos Intelektualams 
Komitetas). To komiteto pirmininku yra žymus 
JAV rašytojas ir žurnalistas David Martin’as.

Rytų Europos Institutas projektuojamas suda
ryti iš keturių pradų: Profesorių Sąjungos, 
Tarptaut. Laisvųjų Žurnalistų Federacijos, Tarp- 
taut. Rašytojų Sąjungos ir Ekonomistų Sąjungos.

ATLANTO SĄJUNGAI 2 METAI
Balandžio 4 d. sukako dveji metai, kai buvo 

pasirašytas Šiaurės Atlanto valstybių sąjungos 
susitarimas. Sukakties proga įvairūs sąjungos 
valst. valdžios pareigūnai pasakė kalbas. Prancūzų 
užs. reik. min. pavaduotojas pareiškė, kad ne
sąmonė būtų tvirtinti, jog Atlanto valstybių 
susitarimas yra pasirengimas puolamajam karui. 
Atlanto sąjungos valstybių tarpe yra visiškas 
solidarumas. Belgijos užs. reik, ministeris pa
brėžė, kad per praėjusius dvejus metus buvo 
nuveikta daug, bet didieji uždaviniai tebėra 
prieš akis. Olandijos min. pirm, ir užs. reik, 
ministeris nurodė Olandų tautos pažadą—pa
kelti visus sunkumus, kurie bus reikalingi ben
dros gynybos reikalui.

MARSHALL TO PLANUI
3 METAI

Jau trys metai kaip veikia Marshall’io planas, 
arba kai Amerika šelpia Europą. Amerikos 
gausi pašalpa išgelbėjo Europą iš skurdo ir 
įgalino jos greitą atkutimą po karo. Jei ne Mar- 
shall’io planas, liūdna ir baugu būtų gyventi 
šiandieninėj Europoj, nes bolševizmo banga 
būtų dar daugiau Europos kraštų užtvindžiusi.

Marshall’io plano veikimas baigiasi 1952 
metais. Prez. Truman’as pareiškė, kad jis pra
šys parlamentą Marshall’io plano veikimą pail
ginti.

BRITŲ IŽDAS METUS BAIGĖ 
PERTEKLIUM

Kovo 31 d. baigėsi D. Britanijos biudžetiniai 
metai. Iš paskelbtų duomenų aiškėja, kad praė
jusius metus Britų iždas baigė 247 milijonų svarų 
perteklium arba daug didesniu, kaip buvęs 
finansų ministeris tikėjosi. Mažiau 200 mili
jonų svarų būta ir išlaidų, kaip tikėtasi. Šitie 
duomenys daugeliui ūkio žinovų buvo ne maža 
staigmena.

BAIGĖSI PARYŽIAUS STREIKAS
Paryžiaus autobusų ir požeminio traukinio 

' tarnautojų streikas baigėsi balandžio 4 d. Jis 
j tiuko arti trijų savaičių ir savo ilgumu Pary

žiaus miesto dažnų streikų istorijoj yra rekor
dinis. Apskaičiuojama, kad šis streikas miesto 
savivaldybei kaštavo arti milijardo frankų (1 mi- 

Į lij. svarų). Visi tarnautojai grįžo į darbą tom 
pačiom sąlygom, kurios jiems buvo pasiūlytos 

i prieš savaitę. Vadinasi, jų reikalavimas padi
dinti atlyginimą tik iš dalies buvo patenkintas.

s .a w .a i t e s 
! PRANCŪZŲ PREZIDENTAS AMERIKOJE

Prancūzijos prez. Auriol’is, užsienio reik, rni- 
nisterio Schuman’o lydimas, labai iškilmingai 
buvo sutiktas Amerikoje. Nors jo kelionė ir 
aiškinama kaip kurtuazinis gestas, atsakymas 
į Amerikos prez. Wilson’o Pr ancūzijos lankymą 
1919 metais, bet turi ir. politinių tikslų. Šiais 
laikais, kuomet tarptautinė būklė yra taip įtemp
ta ir nepastovi, prancūzai šiuo savo prezidento 
žygiu, nori parodyti Prancūzijos ir Amerikos 
draugingumo stipru :rą.

Prez. Auriol’is Amerikoje pasakė keletą kalbų, 
pabrėždamas Francūzijos siekius. Kalbėdamas 
Amerikos parlamento ir senato jungtiniam su
sirinkimui jis pareiškė, jog Prancūzija ištver
mingai ir nuosekliai sieks sukurti laisvosios Eu
ropos jungtines valstybes, kur bus gerbiama 
visų tautų laisvė ir nepriklausomybė, kad ben
drai su JAV dirbant, galima būtų sėkmingiau 
dirbti taikos labui. Niekas neturėtų abejoti 
prancūzų ryžtingumu gintis, nes nė viena tauta 
savo ryžto daugiau kartų neįrodė nepriklauso
mybę ir taiką ginti, kaip prancūzų. Prancūzija 
supranta, kad neutralumas reiškia mirtį, taip 
pat ji žino, kad teisė, neparemta jėga yra ne
veiksminga.

Amerikos politiniai stebėtojai mano, kad 
prez. Auriol’io kelionė davė labai gerų vaisių. 
Ji atkreipė Amerikos vyriausybės ir visuomenės 
dėmesį į Prancūzijos pastangas apsiginkluoti, 
į jos karinę pajėgą ir ryžtą pasipriešinti agresi
jai. Iš JAV prez. Auriol’is užsuko į Kanadą.

P. MORRISON’O KALBA
Balandžio 2 d., p. Morrison’as, kaip D. Bri

tanijos užs. reik, ministeris, pasakė pirmą di
desnę kalbą. Jis nurodė Britų pastangas tarp
tautinės būklės įtempimui Europoje ir Tol. 
Rytuose pašalinti. Taip pat pažymėjo, kad dar 
ne vėlu Sov. Sąjungai prisidėti prie likusio pa
saulio pastangų sukurti taiką. Jis pabrėžė, kad 
Britai neturi neapykantos rusų tautai it norėtų 
su ja bendradarbiauti. Kreipdamasis į kinus, 
p. Morrison’as kvietė juos į darbą su Vakarų 
ir Azijos tautomis, kurios pasirengę su jais 
bendradarbiauti.

Kviesdamas į kuriamąjį darbą Sov. Rusiją, 
p. Morrison’as, laikėsi juo toliau jos interesų 
ir dėl to nė žodžiu neprasitarė apie tuos kraštus, 
kuriuos Rusija yra pavergusi.

Savaime suprantama, kad užsienio reikalų 
ministerio uždavinys tokios įtemptos tarptau
tinės būklės laikais yra vengti viso, kas tą būklę 
galėtų dar labiau pasunkinti, bet ne mažiau 
svarbus ir aktualus tokiu momentu būtų ir teisy
bės kėlimas aikštėn, persekiojamųjų ir žudo
mųjų užtarimas.

DARBOTVARKĖS KONFERENCIJA
Keturių didž. valstybių: JAV, D. Britanijos, 

Prancūzijos ir Sov. Rusijos užs. reik. min. pa
vaduotojų konferencija dar vis tebesvarsto bū
simai užs. reik, ministerių konferencijai darbų 
tvarką. Nors tą dalyką ši konferencija jau 
penkta savaitė kaip svarsto, bet iš esmės reika
las nepajudėjo ir tebestovi vietoje. Iki šiol dar 
dėl nė vieno darbų tvarkos punkto nesusitarta, 
nors vakarų valstybės ir mėgino reikalą iš vietos 
pajudinti, siūlydamos tūlus kompromisus. Ta
čiau Rusijos atstovas pasiūlymus atmetė. Bendrai

Admirolas Sir Patrick Brind’as, Atlanto val
stybių sąjungos karo laivyno šiaurinės srities 
vadas.

S V YJKIA I
paėmus, Sovietai šią konferenciją naudoja, kaip 
propagandos tribūną. Dėl to Prancūzų užs. 
reik. min. pavaduotojas p. Parodi, laike savo 
pirmininkavimo, net geruoju prašė p. Gromyko 
nesakyti propagandinių kalbų.

KORĖJOS KARAS
Stiprios amerikiečių pajėgos, susidedančios 

iš tankų ir pėstininkų dalinių, balandžio 2 d. 
pradėjo puolimą vidurinėje fronto daly ir iki 
bal. 5 d. jį tęsė. Jos nesutiko didesnio pasiprie
šinimo, nes kinų ir šiaurės korėjiečių gynimosi 
pozicijos yra į šiaurę nuo 38 lygiagretės. Bal. 
3 d. frontą aplankęs gen. MacArthur’as pareiškė, 
kad JTO kariuomenė laiko kovos iniciatyvą ir 
kad JTO karinė vadovybė laikosi judomų kovų 
taktikos, bet ne pozicinio karo. Generolas 
nurodė, kad į šiaurę už 38 lygiagretės priešas 
vykdo kariuomenės perteikimus ir kad ten jis 
sutraukė labai dideles pajėgas, kurios gali siekti 
63 divizijas arba apie pusę milijono žmonių, 
t.y. daugiau, kaip bet kada anksčiau buvo su
telkęs. Iš to daroma išvada, kad komunistai 
dar kartą mėgins didelėm jėgom JTO kariuo
menę pulti.

JTO žiniomis, jos kariuomenės, iki kovo 9 d. 
nuostoliai siekė 228.941 kareivių. Iš šio skai
čiaus žuvo 25.374, sužeista — 128.394 ir 75.173 
be žinios dingo. Pietinės Korėjos kariuomenės 
nuostoliai siekia — 168.652 kareivių, jų tarpe 
apie 10 nuoš. žuvusių, JAV — 57.120, kurių 
tarpe 8.511 žuvusių, 37.918 sužeistų. Turkų 
nuostoliai — 1.169; iš šio skaičiaus 298 žu
vusių; Britų nuostoliai — 892, Prancūzų — 398, 
Australų — 265, Olandų — 112, Sijamiečių — 
108, Filipiniečių — 55, Graikų — 89, Kana
diečių — 68, Naujazelandiečių — 9 ir Pietų 
Afrikos — 6.

SUSIRINKO BRITŲ PARLAMENTAS
Balandžio 3 d. po Velykų švenčių pertraukos, 

susirinko Britų parlamentas. Vienas svarbes
niųjų klausimų, kuris netrukus bus svarstomas, 
tai ateinantiems metams valstybės biudžetas. 
Jo svarstymas prasidės bal. 10 d. Kaip atrodo, 
visą šią sesiją eis įtemptai, nes opozicija siekia 
parlamento paleidimo ir naujo rinkimų. Dėl 
to ji vėl naudos progas vyriausybei pasitikėjimo 
klausimą kelti. Kandangi vyriausybės partija 
turi labai mažą persvarą, dėl to bus sunku prieš 
tokią opozicijos taktiką atsilaikyti, nes neįma
noma visus atstovus parlamente laikyti. Dalis 
jų, kaip valdžios pareigūnai, dėl svarbių pareigų 
arba dėl ligos, negali į visus posėdžius atvykti.

TAIKOS KLAUSIMAS SU JAPONIJA
JAV užsienio reikalų ministerija pasiuntė 

taikos sutarties projektą su Japonija visoms su 
ja kariavusioms valstybėms. Taikos projektą 
parengė Foster’is Dulles, Amerikos užs. reik, 
min. patarėjas. Projektas numato oficialaus karo 
su Japonija baigimą ir perdavimą japonams 
teisių tvarkyti nepriklausomai visus savo rei
kalus. Tereikalaujama iš Japonijos, kad ji pri
pažintų JTO Chartos 2 §, kuris įpareigoja visas, 
organizaciją sudarančias valstybės kilusius tarp
tautinius ginčus spręsti taikiu būdu, bet ne 
ginklu.

Kiek aiškėja, pasiūlytasis taikos sutarties 
projektas daugeliui kraštų kelia baimę. Austra
lija, N. Zelandija ir Filipinai bijo galimo japo
nų karinės pajėgos išaugimo, o kitus kraštus 
baimina atsikūrusios japonų pramonės gaminių 
konkurencija. Rusija, išbuvusi kare su Japonija 
6 dienas, visai nenori taikos projekto priimti.

PERSIJOJ DAR VIS NERAMU
Persijoje kilęs neramumas dėl buv. min. pirm. 

Razmara's nužudymo ir naftos pramonės su- 
valstybinimo neatslūgo. Neramumą kursto 
vietos komunistai, agituodami naftos pramonės 
darbininkus streikuoti ir Azarbeidžano komunis
tai per Rusijos radiją iš Baku. Naftos pramonės 
darbininkų streikas išsiplėtė. Šiuo laiku strei
kuoja apie 15.000 darbininkų arba apie pen
ktadalis visų Anglo-Iranian Oil bendrovės dar
bininkų.

Nerimą padidino naujas mėginimas nužudyti 
dabartinį Persijos min. pirm. Hussein Alą. 
Suimta 8 sąmokslininkai, priklausę tai pačiai 
fanatikų grupei, kurie nužudė gen. Razmarą ir 
Teherano universiteto rektorių.

Ryšium su Persijos neramumais ir kilusiu 
naftos pramonės darbininkų streiku, į Abadaną, 
naftos pramonės centro uostą, atplaukė iš Ba- 
reino bazės du Britų karo laivai.

Orą maršabslJSir Hugh Saunders’as, gen. 
Eisenhower’io vadovaujamos Atlanto valstybių 
sąjungos karinės aviacijos viršininkas.

AR BUS ĮVESTA DARBO 
KONTROLE

Šią savaitę Britų valdžios paskelbtoji metinė 
ūkinės būklės apžvalga pateikia įdomių duo
menų. Iš jos aiškėja, kad per paskutiniuosius 
trejus metus Britų darbininko darbo našumas 
didėja apie 7 nuošimčius kasmet arba iki šiol 
nežinomu taikos metais tempu.

Šiais metais maitinimosi būklė gali tik apie 
1 nuoš. pablogėti, bet vidaus rinkos aprūpi
nimas drabužiais, audiniais, baldais, namų 
apyvokos dalykais, metalo dirbiniais, automo
biliais, radijo aparatais žymiai sumažės.

Darbo kontrolės įvedimas taikos metais D. 
Britanijoj būtų negirdėtas dalykas.

NAUJA LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJO STOTIS

Amerikiečių privati organizacija, vardu „Lais
voji Europa”, turinti tikslo radijo bangomis 
paskleisti teisingą informaciją už geležinės už
dangos esantiems žmonėms, savo veiklą plečia 
didindama siunčiamųjų radijo stočių skaičių. 
Šiuo laiku ji stato Bavarijoj, Alpių kalnuose, 
netoli Holzkircheno galingą, 135 kilovatų sti
prumo stotį. Ji kaštuos apie 170.000 svarų ir 
veiks vidutinio ilgio bangomis. Dabar ši organi
zacija turi kelis trumpų bangų siųstuvus, vienas 
jų yra Vokietijoj, netoli Manheimo ir sėkmingai 
veikia.

SUTEIKĖ DAUGIAU TEISIŲ 
VOKIEČIAMS

Vakarų Sąjungininkų Aukštoji Komisija vak. 
Vokietijai atšaukė suvaržymus bei apribojimus 
plieno, dirbtino benzino, dirbtinės gumos ga
mybai. Tai pat atšaukė suvaržymus laivų staty
bos atžvilgiu dėl jų dydžio ir greičio. Sąjungi
ninkų Komisija tikisi, kad atšaukus tų dalykų 
varžymus, jų gamyba padidės ir padidėjęs kie
kis bus skirtas vakarų valstybių ginklavimosi 
reikalams.

Draudimas dėl ginklų, sprogstamosios medžia
gos ir kai kurių chemikalų gamybos, tebelieka 
galiojąs.

REKLAMINIS METODAS ATOMINĘ 
ENERGIJĄ GAUTI

D. Lilienthal’is, buvęs JAV Atominės Ener
gijos komisijos pirmininkas, dėl Peron’o pa
reiškimo, kad Argentinos mokslininkams pa
sisekė rasti naują ir pigų būdą atominę ener
giją gauti, pavadino sugebėjimu pasinaudoti 
Amerikos reklamos metodais ir pareiškė, kad 
toks pasigyrimas rodo, jog argentiniečiai ne
daug nusivokia apie atominės energijos gavimą.

PABRANGS MAISTAS
Nuo bal. 8 d. Anglijoj pabrangs duona pu

santro peno kepalas, o vėliau pakils mėsos, 
pieno, sviesto, kiaušinių ir bekono kaina. Ji 
pakils dėl didesnio primokėjimo vietiniams 
ūkininkams prie jų produktų ir dėl pakilusios 
iš užsienio įvežamų maisto produktų kainos.

KINAMS KAPOJAMA GALVOS
Kinijoj didėja kruvinasis teroras. Žmonės 

šimtais miestų gatvėse, viešai žudomi, kaip 
„liaudies priešai”. Nukapotom galvom lavonai 
laikomi kelias dienas, kad barbariškas reginys 
gyviesiems sukeltų siaubą ir klusnumą valdžiai.
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MOKYMAS
„Mokslas Anglijoje brangus ir darbininkų 

luomui neprieinamas" — rašo Mikas Pavaža 
„B. Lietuvy". Tai pakartoja Amerikos „Drau
ge” Z. G. Paimkime kitą pasakymą—„Namų 
mokesčiai Anglijoje tokie aukšti, kad tik turtingi 
žmonės gali būti namų savininkai”. Ir pasta
rajame posakyje yra tiesos, nes, sakysime, Lon
dono Harley Street namų mokesčiai siekia iki 
pustrečio šimto svarų. Dėl to tik turtingas ten 
gali namus turėti. Kalbant apie mokslą An
glijoj, nedera bendrais posakiais kalbėti. Pra
verstų pasvarstyti galimybes ir paieškoti prie
monių išmokyti bent nedidelį skaičių lietuviš
ko jaunimo Anglijoje. Kalbant apie mokslo 
brangumą, reikia patikslinti: mokslas brangus 
privačiose mokyklose ir universitetų koledžuose. 
Bet nei privačios mokyklos, nei universiteto ko
ledžai neaprėpia viso Anglijoje einamo mokslo.

[ privatines mokyklas tėvai leidžia vaikus dėl 
dviejų priežasčių: a) norėdami išauklėti vaikus 
savo religijoj, ir b) norėdami duoti jiems geriau
sią išauklėjimą. Savaime suprantama, dėl ko 
katalikai tėvai nori leisti vaikus į katalikų mo
kyklas, kurios yra privatinės ar pusiau priva
tinės ir dėl to brangios. Ar mokslas privati
nėse mokyklose yra aukščiau pastatytas negu 
valstybės bei savivaldybių išlaikomose moky
klose? Iš seno įprasta manyti, kad taip, nes 
seniausios ir geriausios mokyklos, kaip Wind- 
soro, Eątono Harrovvo ir kitos buvo privatinės. 
Netenka abejoti, kad brangiausiose ir pirmos 
eilės privatinėse mokyklose taip ii yra. Šitos 
mokyklos priklauso vadinamai „Public Schools” 
grupei, į kurias betgi eiliniams žmonėms nedaug 
galimybės patekti, nes nemokamų vietų skaičius 
jose nedidelis. Tad ten ir tebesimoko, daugiau
sia, aukštutinės klasės atžalos, kurios įrašomos 
į jų registrus beveik nuo pat gimimo dienos. 
Ten mokėsi jų tėvai, seneliai, ten, pagal tradi
ciją, mokysis ir jie. Tačiau laikai keičiasi, o su 
jais ir auklėjimo sistema. Per paskutinį dvi
dešimtmetį Anglijoj aukėjimo sistema yra ge
rokai pakitėjusi. Greta įvairaus tipo privatinių 
mokyklų išaugo nemokama gimnazija, Moderni 
Aukštesnioji Mokykla ir Techniška Mokykla. 
Privati mokykla pasiliko ir ji veikia valdžios 
parama. Didelę dalį lėšų turi surasti bendruo
menė, kuri mokyklos buvimu suinteresuota.

Prie privačių mokyklų yra bendrabučiai, 
kuriuose vaikai gali gyventi mokslo metu. Į 
šias mokyklas siunčią vaikus tėvai mano, kad 
mokslas Anglijoje yra brangus ir darbininkams 
neprieinamas. Bet ir šiose mokyklose yra tam 
tikras skaičius nemokamų vietų. Nors pagrin
dinis mokestis už mokslą jose ir nebūtų didelis, 
bet už įvairius priedus reikia primokėti. Be to, 
privatinėj mokykloj, kur mokosi turtingesniųjų 
vaikai, brangiau kainuos drabužiai ir kita. Tiek 
privatinės, tiek valdžios bei savivaldybių laiko
mos gimnazijos programa turi būti suderinta su 
universitetų reikalaujamu mokslo lygiu. Moky
tojui duodama laisvė mokymo metoduose ir 
vadovėlių pasirinkime.

Nemokama Gimnazija ir Aukštesnioji Mo
kykla (Secondary Modern School) duoda gali
mybės kiekvienam, kad ir kaip neturtingo tėvo 
vaikui, įsigyti „Mokyklos Pažymėjimą”, kuris 
jam atveria duris į tolimesnį mokslą. Tiesa, 
kad daugelis aukštesniųjų mokyklų mokinių juo 
nepasinaudoja, nes auklėjime ir mokyme labiau 
negu kur kitur, tinka posakis, kad „gali pri
vesti arklį prie vandens, bet negali priversti jo 
gerti”, o spaudimo į mokinius nedaroma, kaip 
būdavo mūsų gimnazijose.

Mokslo lygis privatinėse mokyklose, bendrai 
imant, nėra aukštesnis, kaip valstybinėse ar 
savivaldybių laikomose gimnazijose (Grammar 
Schools). Išimtis gali būti padaryta minėtoms 
„Public Schools”, kurių Mokyklos Pažymėji
mas su gerais pažymiais (distinctions and cre
dits) turi praktiškai panašią vertę, kaip mūsų 
„Brandos Atestatas”.

Mokslas Anglijoje privalomas visiems iki 15 
metų amžiaus. Pagal naujus nuostatus, įsiga
liosiančius šiais metais, baigiamuosius egzami
nus galima bus laikyti sulaukus 16 metų. 11 
metų vaikai laiko vadinamą „Intelligence Test” 
pagal kurį nustatoma į kokio tipo mokyklą 
vaikas turės eiti. Apie šitų „testų” tikslingumą 
tebediskutuojama.

Aukštesnės Mokyklos yra vienos daugiau 
akademinio tipo, kitos praktikinio. Akade
minio tipo gimnazijose, vadinamose „Gram
mar Schools”, einama lotynų kalba, sustiprin
tas matematikos kursas ir gamtos mokslai. 
Praktinio tipo gimnazijose, vadinamose „Cen
tral” ar Secondary ar Technical Schools, greta 
anglų, prancūzų kalbų, algebros, geometrijos, 
geografijos, istorijos ir 1.1., einama komerciniai 
dalykai (stenografija, buhalterija, mašinraštis), 
piešimas, muzika, namų ruoša, siuvimas mer
gaitėms, medžio darbai bei technikos dalykai 
berniukams, žaidimai bei gimnastika ir t.t. 

'Lotynų kalba šiose makyklose nemokoma. 
Prancūzų kalbos mokslas beveik visose mo
kyklose gerai pastatytas, nes ten, kur pas mus 
kalbą dėstė vienas mokytojas, čia yra du, trys. 
Teko matyti žemesnių klasių surengtus vaidi
nimus prancūzų kalba, kurie buvo labai vykę. 
Lotynų kaltos nebuvimas praktinio tipo moky
klose neuždaro mokiniui durų į tolimesnį mokslą, 
nes lotynų kaltos reikalaujama tik kai kurių 
dalykų studijoms.

ANGLIJOJE
Kas gaunama nemokamai anglų valdžios ar 

savivaldybių laikomoje mokykloje ar gimnazi
joje? Pirmiausia visų suminėtų dalykų mokslas. 
Tiek pirmo, tiek antro laipsnio ne privatinėse 
gimnazijose mokslas yra nemokamas. Jei prie 
pirmo laipsnio gimnazijos yra bendrabutis, ku
riame mokinys tuii gyventi, jam reikia mokėti 
už bendrabutį, bet dauguma gimnazijų yra va
dinamos dienos mokyklos „Day Schools”; ne
mokamai gaunamos visos knygos (tos pačios, 
kurias taip brangiai reikia pirkti mokantis pri
vatinėse mokyklose). Mokiniai be atlyginimo 
gali naudotis visais mokslui reikalingais įran
kiais, (išskyrus bent tokius dalykus, kaip smuikai, 
kuriuos reikia turėti savo). Kadangi Švietimo 
Ministerija, bei miestų savivaldybės, kurios 
aprūpina didelę mokyklų dalį, yra turtingesnės 
už paskiras bendruomenes, todėl daugeliu at
vejų ne privatinės mokyklos yra geriau aprū
pinamos knygomis ir mokslo priemonėmis, kaip 
privatinės. Be to, mokyklose už 5 penus gauna
mi pietūs ir nieko nekainuoja pusė „paintės” 
(apie 1/2 litro) pieno, kuris yra privalomas vi
siems vaikams ir už tai, kaip ir nemokamas 
mokslas ne tarp visų populiarus.

Grįžtant prie mokslo įrankių norisi duoti 
vieną pavyzdį. Londone yra apie 240 „Secon
dary Schools” gimnazijų, kuriose dėstomi ko
merciniai dalykai. Šių mokyklų komerciniams 
skyriams knygomis bei rašomosiomis mašinė
lėmis ir kita kuo aprūpinti Savivaldybė išleidžia 
apie 80.000 svarų per metus. Tuo būdu šių 
mokyklų komerciniai skyriai gali būti aprūpinti 
moderniomis mokymo priemonėmis, kurios An
glijoje šiuo metu itin ' brangios, privačiai visai 
negaunamos.

Mokyklose mergaitės rengiamos įstaigos dar
bui nemokamai, o mokantis privačiuose Lon
dono koledžuose — šešių mėnesių kursas kai
nuoji iki 100 svarų. Mokiniai taip pat gali 
gauti nemokamus kelionės bilietus, jei jie bū
tinai turi lankyti mokyklą, esančią toliau nuo 
namų.

Tvirtinti, kad Anglijoje mokslas prastai pasta
tytas, kad mokyklose vaikus „laiko” ne moko 
(darbo valandos mokyklose nuo 9.15 ryto iki 
4 vai. p.p.), kad jie iš mokyklų išeina ignora- 
musai ir t.t., reikštų visai nepažinti angliškos 
mokymo sistemos. Mokslas Anglijoje labai 
aukštai pastatytas ir kada anglas sako, kad jis 
tą ar kitą dalyką žino, tai reiškia, kad jis jį iš 
tikrųjų žino. Bet Anglijoje yra daromas didelis 
skirtumas tarp pirmos, antros ir trečios eilės 
smegenų. „Kai kurie žmonės yra per kvaili, 
kad gelėtų būti mokyti” arba „Kvailo jokia 
mokykla neišmokys” anot angliškų priežodžių, 
kurie atsispindi ir anglų mokymo sistemoj.

Mokymas Anglijoj nesiekia tai, ką mes va
dindavome „pilnutiniu išsilavinimu”. Žinoti 
viską, reiškia nežinoti nieko. Gerai, sakysime, 
Anglijos universitetuose nedėstoma tai, kas pas 
mus praeina „Pasaulinės Literatūros Istorijos” 
vardu. Studijuojant anglistiką, neteko studijuoti 
Anglų Literatūros Istorijos. O Kaune, einant 
anglistikos kursą, teko laikyti egzaminus ir iš 
„A.merikps Literatūros Istorijos”. Ten buvo 
apie 3 lektoriai 200 studentų. Anglijoj 4 ketvir
tadaliui to skaičiaus. Čia teko studijuoti apie 
atskirus autorius, gerai išskaityti atskirus šimt
mečius ir anglistui, sakysime, visai nebus gėdos 
prisipažinti, kad jo žinojimas baigiasi kuriuo 
nors šimtmečiu, net jei jis būtų Oxfordo profe
soriumi. Panašiai yra ir mokyklose. Mokinys

Žiliui išvažiavus į tėviškę, ketvirtą dieną tre
čiadienį Dalia pusiau gulėdama sofoje skaitė 
„Aukštųjų Šimonių likimą”, kai tarnaitė pa
kvietė ją prie telefono.

— Kas skambina?
— Vyriškas balsas, pavardės nesakė.
Atsiliepė Drunga.
— Gerbiamoji ponia, — pradėjo tiesiai, — 

turbūt prisimenat tokią juodukę, juokdarę pa
nelę, su kuria stovyklos metu Palangoje dali- 
notės palapine.

Dalia susidomėjo.
— Palaukit, ar tik ne Adelė?
— Adelė. Ji ištekėjus, dukrą turi. Gyven

dama tolokai Birštone prisimena savo buvusius 
draugus. Šio mėnesio šešioliktą dieną jos var
dinės. Jus kviečia.

— Man nuostabu, kad jūs einate pasiuntinio 
pareigas.

■—-Ji nežinojo jūsų adreso.-
— Ar jūs ištekėjusių moterų adresų biurą 

laikote?
— Ji mano giminaitė.
Dalia suraukė kaktą, neabejodama, kad Ade

lei ją prisiminti liepė Drunga, tad malonus susi
domėjimas dingo, palikdamas kartumą, o ki
tapus balsas įtikinėjo.

— Aš gausiu mažą patogią mašinėlę. Tą patį 
vakarą grįšime.

— Be šoferio važiuosim? — ironingai klausė 
Dalia.

—■ Vyrą jūsų irgi kviečia, — vietoje atsakymo 
pasiskubino pridėti Drunga. 

nesimoko „visko”. Nuo 4 klasės jis gali rinktis 
dalykus, iš kurių laikys egzaminus mokyklos 
pažymėjimui. Reikia pastebėti, kad čia nuo 
1951 m. vasaros egzaminų sistema bus pakeista, 
o kokia prasme pakeitimas bus padarytas, dar 
neišryškėjo. Pakeičiamos ir kai kulių dalykų 
programos.

Apsvarsčius vieną anglų mokyklos pusę, tenka 
pasvarstyti ir antrąją. Kadangi modernaus tipo 
mokykla yra kristalizavimosi būklėje, dėl to 
dažnai nukenčia vaikas, .kuris yra auklėjimo 
eksperimentų „aukos oželis”. Pirmas dalykas, 
kuris abejojimą kelią, tai ar tikslu nustatyti 
vaiko inteligentiškumo laipsnį, kuomet jis yra 
1 1 m. amžiaus, antra — ar tikslus yra skirsty
mas mokinių į a, b ir c klases? Tėvams reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad yra be galo didelis 
skirtumas tarp a ir b ar a ir c klasės toje pa
čioje mykokloje, tiek privatinėj, tiek kitokioj. 
Trečia blogybė — per didelis mokinių skaičius 
nemokamose mokyklose. Reiktų pridurti — 
valdžios ir savivaldybių laikomose mokyklose, 
nes terminas „valdiška” nėra šiuo atveju tin
kamas. Valdžia prisideda prie švietimo palikda
ma vietos savivaldybėms, bei vietinei iniciaty
vai. Direktorius ir mokytojas turi daug laisvės 
mokyklos organizavimo ir mokymo atžvilgiu.

Lietuvis vaikas anglų mokykloje. Pasvarsty
kime dabar bent vieną kitą problemą, su kuria 
susiduria lietuvis vaikas, patekęs į vieno ar ki
to tipo anglų mokyklą. Nemokėdamas, ar 
netvirtai mokėdamas anglų kalbą, jis yra pavo
juje patekti ne į a, bet į b ar c klasę. B ir c kla
sėse yra daug mokinių, kurių tėvai suinteresuoti 
atimti vaiką iš mokyklos, kai sukaks jam 15 
metų ir įstatyti į darbą. Dėl to gana daug moki
nių išeina iš mokyklų neįgiję jokio mokslo pa
žymėjimo, be kurio tiek įstaigoj, tiek kitokiuose 
darbuose galima apseiti. Klasėse mokinys, 
kurių skaičius kartais viršija 35, negali susi
laukti daug mokytojo dėmesio ir tai savaime 
trukdo jo mokslo pažangą, jei jis nėra gabus. 
Be to b ir c klasėse atsiranda mokinių, kurie 
yra arba aptingę ar atsilikę ir dėl vienos ar kitos 
priežasties gali būti nepageidaujama jo įtaka 
draugams. Šis argumentas sustiprina privačiose 
mokyklose poziciją, nes valdžios ar savivaldybės 
laikomoje mokykloje, kur susirenka daugiau 
„plebėjų” vaikai, „patriciškai” nusiteikusių tėvų 
vaikas gali būti „suplebėjintas” ir tai ne pačia 
geriausia prasme. Dėl šios priežasties labiau, 
negu dėl visų kitų, pasiturįs anglas ieškos savo 
vaikams mokyklos pagal „savo socialinį lygį”.

Šia proga morėtųsi duoti vieną kitą patarimą 
tėvams, ypač tiems, kurie tvirtina, kad nega
lėsią išmokyti vaikų Anglijoje. Būtų labai liūd
na, jeigu taip įvyktų. Taigi: a) nespręsti apie 
mokyklų gerumą pagal jos brangumą. Šio 
straipsnio autorei yra tekę dirbti pusiau priva
čioj gimnazijoj (Grammar School) — savival
dybės laikomoje gimnazijoje, vadinamoje Central 
School ir privačiame koledže. Iš šių visų pla
čiausios apimties, pigiausia ir daugeliu atvejų 
geriausia buvo „Central School”. Jeigu jūsų 
aplinkumoje yra gera nemokama mokykla, ne
bijokite jos, bet pasidomėkite tuo, ką jūsų sū
nus ar duktė joje veikia. Saugokite vaiką ne 
nuo nemokamo mokslo, bet nuo b ir c klasių 
ir tokių mokyklų, kuriose jūsų gabus vaikas 
negalės įsigyti mokslo pažymėjimo, reikalingo 
tolimesniam mokslui. Į b ar net c klasę mo
kinys gali patekti ir privačioj mokykloj ir iš
sinešti iš jos vargingus rezultatus.

Auklėjimo ir auklėjimosi galimybės Anglijoje 
yra beveik neribotos. Kiekvienas, kad ir toli-

— Ne dėkui. Abu su vyru esame užimti. 
Pasveikinkit mano vardu.

— O gal dar atrasite laiko, bus labai linksma. 
Tikiuosi, tai ne paskutinis jūsų žodis. Šešta
dienį, koncerto metu, aš dar mėginsiu prašyti.

— Koncerto metu vargu teks pasimatyti.
— Aš, ponia, sėdžiu toje pat eilėje prie jūsų.
— Žinai, ponas Drunga, būkime suaugę ir 

liaukimės žaidę. Gerbiu ir nenoriu ateityje ju
mis nusivilti. Pagerbkit ir jūs mane — palikit 
ramybėje. Širdingai jus prašau. Sudiev.

Pakabino triūbelę, nerviškai traukdama ranką 
per kaktą.

— Ko jis nori? Argi yra toks padykęs, su
gedęs, kad mano gera reputacija erzina jo at
buksiančius jausmus, ar yra ištikro įsimylėjęs — 
sunku vyrus suprasti, bet antruoju atveju gražų 
jausmą veltui mėto, nes, gerbdama savo vyrą, 
daugiausia ką Drangai galiu duoti, tai pasigailė
jimą. Ir iš viso ši netikusi istorija kažkoks 
nesusipratimas. Jaunas, protingas, nebiaurus vy
ras prisisiuvo, lyg kitų moterų nerastų, lyg ma
lonumas būtų save pajuokai statyti. Argi ne
žino, kad anekdotai pinami ir kai kurios durys 
prieš jį užsidaro. Reikia rimtai šiuo reikalu 
su vyru pakalbėti.

Tačiau kaip tyčia Gasiūnas nesirodė namuose, 
aiškindamasis departamento direktoriaus sun
kia liga. Visi darbai tiek jį užgulę, kad su vargu 
ištraukiąs ir tas kelias valandas miegui. Ket
virtadienį atnešė ir kitą blogą naujieną.

— Man labai nemalonu, bet prisiminęs kon
certą, tegavau du bilietus, viskas išparduota. 
Teisybė, man lyg ir žadėjo dar du parūpinti, 
bet esu tikras negausiu.

Dalia nusiminus žiūrėjo į vyrą.
— Bilietus reiks atiduoti Žiliui.

Daugumas Amerikos mokyklų turi susisie
kimo skyrius, kuriuose mokiniai mokomi auto
mobilį valdyti ir judėjimo nuostatų. Amerikoje 
automobilį valdyti leidžiama nuo 16—20 m. 
amžiaus. Vadinasi, tokio amžiaus autom, vai
ruotojas gali būti atsakingas už vairavimo pa
darinius. Įvedus mokyklose susisiekimo mokslą, 
nelaimingų atsitikimų skaičius, dėl jaunų vairuo
tojų priežasties, žymiai sumažėjo. Paveikslėly — 
vairavimo pamoka.

miausias provincijos kampas yra aprūpintas 
gera vieša biblioteka, kuria galima naudotis 
nemokamai. Vakariniai institutai miestuose ir 
miesteliuose bei darbininkų auklėjimosi drau
gijos suteikia galimybę tarnautojams ir darbi
ninkams pigiai semtis žinių iš bet kurios pasirink
tos srities. Kas šių įstaigų negali pasiekti, Ko
respondencijos Koledžai pasitarnauja studijuo
jantiems paštu. Tuo būdu galima išeiti visą, 
universiteto kursfe, įsigyti „Bachellor of 
Arts” Science ir kitus mokslo laipsnius. 
Kas panorės už mokslą mokėti prakaitu 
tiek, kiek mokėjome tėvynėje, įsigys mok
slą ir čionai. Aukštuosius mokslus ir 
laisvoje tėvynėje išeidavo nedidelė dalis jaunimo. 
Jų tarpe buvo tokių, kuriuos ir norėdamas ne
būtumei galėjęs sulaikyti. TU ir čia nesulaikys 
nei tėvai, nei mokykla, nei kitos kliūtys. Mokslas 
reikalauja aukos, išsižadėti daugelio kasdienių 
malonumų, ilgų metų patvaraus darbo. Mokslą 
reikia mylėti, jei nori jį įgyti. Jaunimui reiktų 
žinoti, kad pernelyg populiarus dažnas smilki- 
mas grie bokalo, prie mokslo nesiderina. Teisin
gai sakoma, kad Anglijoje universiteto koledžų 
lankymas yra brangus malonumas. Tarnau
jančio ar badaujančio studento, mūsiška prasme, 
Anglijoje nėra. Daugumas studentų gyvena prie 
universitetų esančiuose bendrabučiuose, į ku
riuos nelegva patekti. Šitame perpildytame 
krašte ir ^mokantis reikia palaukti eilės.

Šio straipsnio tikslas buvo supažindinti skaity
toją su angliška mokymo sistema. Kiekvienas, 
kurį ši tema domina, ras pakankamai žinių 
auklėjimo bei mokymo šiame krašte klausimams 
pastudijuoti. Patartina ir pigi literatūra yra visi 
His Majesty’s Stationery Office leidiniai auk
lėjimo klausimais. Trumpą apžvalgą duoda: 
1. „A Guide to the Educational System of England 
and Wales”, kaina 1/-. 2. „Choice of Schools, 
Manual of Guidance”, naudinga pasiskaityti 
tėvams apie mokyklos parinkimą. Kaina 3 
penai. H. M. Stationery Office, 429, Oxford St., 
London, W. 1. Stasė Prapuolenytė

— Ne, Dalia, mano griežtas veto. Žiliui 
viskas dar gali atsitikti, pavyzdžiui pavėluos.

— Tu jo nepažįsti. Pasakė — bus.
— Dalia, nesiginčyk. Aš pats jį atsiprašysiu.
■— Ne, Ignai, man vistiek sugadintas malonu

mas, paprastas mandagumas reikalauja, kad 
bilietus Elzei su Antanu atiduotumėm, juk pa
žadėjome.

— Tuos bilietus, Dalia, gavau privačiai ir tik 
sau. Tas, kas man juos davė, palaikytų mane 
apgaviku arba spekuliantu, jei bent tavęs teatre 
nematytų. Sakau tave, nes mano nebuvimą dar 
galėtų pateisinti. Žino, kas dabar dedasi de
partamente, net ministeris gali iškviesti. Jei 
iki septynių šeštadienį neatvyksiu, vyk su drau
gais. Taigi, Dalia. Išaiškinau. Dabar daryk 
kaip nori. Palieku tau spręsti.

— Galėčiau Antanui telegramą nusiųsti, kad 
nesiruoštų į koncertą, tik adreso nežinau.

— Nesirūpink. Šeštadienį šiaip ar taip turi 
atvykti. Aš jam paaiškinsiu, tik parašyk pora 
žodžių Garmutei, aš per berniuką nusiųsiu.

* * *

Pusė septynių šeštadienį tiesiai iš stoties pri
sistatė Žilys, pasipuošęs juodu kostiumu, nauju
telaičiu paltu, nusiskutęs, išsišveitęs kaip niekad 
tartum tyčiomis stengtųsi pasirodyti prieš Elzę 
bei Dalią.

Sužinojęs nelemtą naujieną, juokdamasis nu
mojo ranka.

— Nepirmas ir ne paskutinis koncertas. Pil
nai suprantu tavo vyrą. Vistiek būčiau grįžęs, 
reikalai. Tu ruoškis, Dalia, nežiūrėk manęs. 
Palydėsiu jus į teatrą, o pats vyksiu pas savąją.

Leisdamas dūmus, pradėjo pasakoti apie savo 
tėviškę, tėvus, kurie akių nuo jo nenuleido, 
matydami buvusį piemenuką.
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BALTIJO KRAŠTAI AMERIKOS STRATEGIJOJE 
4*

Bolševikinio imperializmo didėjąs pavojus ver
čia svarstyti jo provokuojamo karo galimybes. 
Ne mažai dėmesio tokiam klausimui nagrinėti 
skiria Amerikos spauda. Vienas neseniai pasi
rodžiusių Naujorko „Times” straipsnių vertas 
ir mūsų dėmesio. Tą straipsnį parašė žinomas 
to laikraščio karinių dalykų bendradarbis P. H. 
W. Boldwin’as, kuris, benagrinėdamas Amerikos 
karo su Sov. Rusija strategiją, palietė ir mūsų 
kraštą. »

P. Baldwin’as laikosi nuomonės, kad jokia 
viena ginklo rūšis negalės užtikrinti pergalės, 
kad Korėja įrodžiusi sausumos kariuomenės 
naudingumą, ir kad be jos nebūtų jokios vilties 
laimėti rungtynes su Rusija.

Sausumos kariuomenės vaidmuo, glaudžiai 
bendradarbiaujant su oro bei jūros laivynu, 
numatomas dvejopas.

Visų pirma ji turi apsaugoti Amerikos pakraš
čių sritis (Aliaska) ir tolimesnes bazes bei visą 
Vakarų Europą nuo rusų antplūdžio.

Kadangi vien gynimasis negali nulemti laimėji
mo, tai p. Baldwin’as siūlo, laikui atėjus, pa
naudoti sausumos kariuomenę įsiveržimui į 
Rusiją. „Žygis į Maskvą” laikomas strategine 
savižudybe. Bet užtat Rusija galinti būti pa- 
klupdyta ant kelių, naikinant ją iš pakraščių.

Jūromis pergabenta ir oro laivyno saugoma 
sausumos kariuomenė galėtų išsikelti kaikuriose 
Rusijos vietose ir ten įsteigti savo bazes, iš ku
rių jau galėtų plėstis į visas tris puses, atsirė
musi jūrą. Tokiomis tinkamomis vietomis laiko-

Iš seno yra įsigyvenusi visiškai klaidinga nuo
monė, kad jautis nekenčia raudonos spalvos. 
Pasirodo, kad visi jaučiai yra „daltonistai”, 
t.y. tokie, kad spalvų vienos nuo kitos neat
skiria. Taigi jautį bulių kautynėse matadoras 
įsiutina ne skaros raudona spalva, bet skaros 
mosikavimu.

Yra atsargumu pasižyminčių žmonių, kurie 
pamatę toli besiganantį jautį, stengiasi juo 
greičiau pašalinti raudonas savo parėdo dalis; 
skarelę, kaklaraištį ar kitus daiktus, bijodami 
tais daiktais užsitraukti jaučio rūstybę. Savaime 
aišku, toks atsargumas visiškai nereikalingas, 
nes raudona spalva jaučio nejaudina.

Bulių kautynės yra ispanų tautinis sportas. 
Tokiom rungtynėm niekada žiūrovų netrūksta. 
Rungtynės baigiasi kraujo praliejimu: jaučio 
arba toreadoro, žiūrint kuris bus vikresnis. 
Dažniausia liejasi jaučio kraujas, nors būna 
atsitikimų, kad ir jautis^ kautynes laimi. Pav. 
šiame vaizde retas tokio atsitikimo momentas, 
kuomet jautis pamovė antfrago toreadorą.

ma Baltijos kraštai, Krymas, Murmanskas, 
Kurilų salos ir Kamčatka.

Taigi amerikiečių galvosenoje vyksta spartus 
pasikeitimas. Dar prieš keletą metų rusai buvo 
laikomi draugais ir jiems buvo leista daryti 
viską, ką tik jie norėjo. Po to atėjo laikas kai 
jiems buvo pasakyta: „Jeigu jums užtenka ką 
gavote, tai galėsime išsitekti, kad ir nebūdami 
draugai”. Bet tik Korėjos karas .atvėrė akis, 
kad pasaulyje taikos tol nebus, kol nebus su
naikintas komunizmas — ar revoliucijos keliu, 
ar ginklo jėga.

KALENDORIAUS ISTORIJA
Pirmojo teisingo kalendoriaus sudarymo garbė 

tenka egiptiečiams. Jie jau 4231 metais prieš 
Kr. mokėjo metus padalinti į 12 mėn. lygiai po 
30 dienų kiekvienam mėn., o likusias 5 dienas 
paskirdavo puotoms bei įvairioms iškilmėms.

Romėnai, būdami daugiau civilizuoti, kaip 
egiptiečiai, kalendorių reformavo apskaičiuoda
mi metų ilgį pagal žemės apsisukimą aplink saulę.

Tai atsitiko 46 metais pr. Kr. Gimimą, val
dant Romos imperiją Juliui Cezariui. Jis, tuo 
laiku garsaus astronomo Sosigenes patariamas, 
reformavo kalendorių, nustatė metų ilgumą 
364į dienos, išleido įsakymą, kad kas ketverti 
metai turi turėti 366 dienas, o visi kiti — 
365 d. Viena diena, kuri susidaro per 
4 metus, turi būti pridėta prie trumpiausio mė
nesio, būtent, vasario. Metai su pridėtine diena 
buvo pavadinti kilniaisiais metais. Pats kalen
dorius jo reformatoriaus vardu buvo pavadin
tas. O vasario mėn. kilniasiais metais turėdavo 
30 dienų, o paprastaisiais 29 d.

Kitas Romos imperatorius, Augustas, trokš
damas sau garbės, nuskriaudė vasario mėnesį, 
atimdamas iš jo vieną dieną ir pridėjo ją prie 
rugpiūčio (augusto nes šis mėnuo buvo pava
dintas jo vardu) norėdamas parodyti, kad „au
gusias” yra garbingesnis negu „julius” (liepos) 
mėn., kuris buvo pavadintas imperatoriaus Ju
liaus Cezario garbei.

Nuo to laiko ir iki šios dienos niekas nebe- 
atitaisė padarytos vasario mėn. skriaudos.

Apskaičiuodamas žemės orbitą arba kelią 
apie saulę, astronomas Sosigenes padarė nedi
delę klaidą, būtent 11 minučių ir 48 sekundės. 
Tuo būdu per 128 metus susidarė viena diena, 
o po 1500 metų Juliaus kalendoriaus vartojimo 
susidarė apie 10 dienų skirtumas. 1582 metais 
popiežius Gregorius XIII pasistengė atitaisyti 
astronomo Sosigenes padarytą klaidą.

Gregorius XIII nustatė, kad saulės metai 
turi 365 d. 5 vai. 49 min. ir 12 sek. Tuo būdu 
laiko skaičiavimui buvo padėti tvirti pagrindai, 
ne šis apskaičiavimas atitiko esamąją būklę. 
Susidaręs laiko skirtumas buvo išlygintas — pra
dedant skaičiuoti vieton spalio 5 d. spalio 15 d. 
Naujai sudarytas kalendorius buvo pavadintas nau
jo stiliaus kalendorium. Naujo stiliaus kalendorių 
nevisi kraštai iš . karto įsivedė. Pirmiausia priė
mė katalikiškieji kraštai, k.a., Ispanija, Portu
galija ir dalis Italijos. Protestantiškieji kraštai 
daug vėliau, pvz., Danija tik 1700 m., o Rusija 
laikėsi senojo stiliaus iki pat bolševikų revoliu
cijos.

Anglija naująjį kalendorių priėmė 1750 m., 
bet oficialiai įvedė tik 1752 m., kada buvo susi
daręs 11 dienų skirtumas tarp Naujojo ir Senojo 
kalendoriaus.

DBLS Bradfordo skyriaus narius 
p. Br. PLECKAITYTĘ 

ir
p. St. KULIAVĄ

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveiki
name linkėdami geriausios kloties visuose 

šeimyninio gyvenimo žingsniuose.
Bradfordo skyriaus valdyba ir nariai

Nottingham© Liet. Klubo „Romuva” narę 
p. Anelę DUMČIŪTĘ 

ir
p. Antaną VAŽGAUSKĄ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir saulėto bei laimingo gyvenimo linki

Klubo valdyba ir nariai

Naujasis kalendorius Anglijoje buvo sutiktas 
nemažu triukšmu, pvz. miestuose žmonės darė 
susirinkimus ir demonstracijas gatvėse šaukdami: 
„Grąžinkite mums 11 dienų”.

Kartu su Gregorianinio kalendoriaus įvedimu, 
nauji metai pradėta švęsti sausio 1 d. Prieš 
tai daugelis kraštų naujuosius metus pradėdavo 
įvairiai — pvz. Anglija iki 1752 m. naujus metus 
pradėdavo kovo mėn. 25 d. Šis paprotys dar 
ir šiandien daugelyje vietų tebevartojamas, 
pvz., biudžetą sudarant ir panašiai. „D”.

FAUSTUI KIRŠAI SUKAKO

60 METU
Ši sukaktis plačiai buvo atžymėta Bostone, 

kur gyvena sukaktuvininkas ir daugiau lietuvių 
rašytojų. Sukaktis atžymėta pobūviu ir atitin
kamais raštais spaudoje. A. Vaičiulaitis „Drau
ge” plačiai apžvelgė F. Kiršos kūrybą ir pateikė 
keletą jos pavyzdžių.

F. Kirša yra kilęs iš Zarasų apskrities. Per 
tuos 60 metų parašė keturias knygas eilėraščių, 
buvo laikraščio ir žurnalo redaktorius ir kelių 
laikraščių bendradarbis.

Čia dedamas jo eilėraštis yra sukurtas trem
ties sąlygose.

SMUTKELIS
Šimtametis senis ant tėvelio dvaro
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro.

Kai iš ūkio Sibiran sūnų išleido,
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido. 

Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiūri,— 
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.

Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja:
Dievui veria šoną ir subado kojas.

Ant galvos vainiką iš erškėčių pina,
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.

Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių
Su kančia ir siela gimsta pats Ąmutkelis.

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta: 
Dievas atsistoja iš po seno kalto.

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato: —'
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.

Kai smuikeliui plėšė paskutinę skiedrą,
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo:

„Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktų
Mano pirštų darbo, kad stebuklas veiktų. 

„Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai. 
„Jei stebuklus rodai, aš tavęs maldauju: 
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja”.

O kai jis Dievulį nunešė šventovėn
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę.

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

Kas turėjo laimės lankyti Romos katakombas, 
tas, be abejonės, pastebėjo, kad vienas mėgia
miausių paveikslų pirmaisiais Krikščionybės am
žiais yra buvęs Kristaus — Gerojo Ganytojo 
paveikslas. Jį galima rasti beveik ant kiekvienos 
katakombų sienos, juo yra paženklinti net mi
rusiųjų karstai. Apie šį, pirmųjų šimtmečių 
krikščionių taip pamėgtą. Gerąjį Ganytoją ir 
kalba antrajam sekmadieniui po Velykų skirtoji 
Evangelija. „Aš esu gerasis ganytojas. Gerasis 
ganytojas duoda savo gyvybę už savo avis. 
Samdinys, kurs ne ganytojas, kuriam ayys jie 
savos, pamatęs ateinantį vilką, palieka avis ir 
bėga; vilkas grobia ir išvaiko avis. Samiiiriys 
bėga, nes jis samdinys, ir jam nerūpi avys.. Aš 
gerasis ganytojas; aš pažįstu savąsias ir mano
sios pažįsta mane, taip kaip pažįsta maneTėvas,/ 
ir aš pažįstu Tėvą. Todėl aš guldau savo gyvybę 
už savo avis. Aš turiu ir kitų avių, kūčios ne 
iš šitos avidės; man reikia ir’ jos atvesti; jos 
klausys mano balso ir bus viena avidė ir vienas 
ganytojas”. " ’ " ' i: j - i-Tm '

T-i t FIs kur tas nuostabus Dievo susirūpinimas 
žmogumi? Kodėl jis seka žmogų net į skepti
cizmo tyrus, jo ieško net indiferentizmo dyku
mose, jo nepalieka užsispyrimo bedugnėje,. jį 
gelbsti ir iš pavojingiausios nuodėmių klampynės? * 
Kodėl jis, tapęs Geruoju Ganytoju, pats savo 
gyvybę guldo, gindamas žmogaus sielą ’ nuo ' 
plėšriųjų vilkų? Tik vienas tegali būti atsalčy- 
mas: Dėl to, kad Dievas yra gerumas ir mėifė.'

Gal nė viena sąvoka nėra pasidariusi taip ” 
svetima mūsų laikams, kaip gerumo ir malles 
sąvoka. Nelaimingas mūsų laikų žmogus daž- ’ 
nai jau nemato nieko daugiau, kaip* beširdį Ii-' 
kimą, jį nepermaldaujamai slegiantį. Jis riėš ' 
žino, kas yra meilė ir gerumas, jis nepažįsta to 
Gerojo Ganytojo, kuris jį seka, jį myli ir už 
jį aukojasi. Dėl to svarbiausias ir vienintelre' 
žmogaus uždavinys, dėl kurio prasminga gy
venti, yra pažinimas, kad Dievas-meilė. Paži- 
nimas, kai — kaip sako Rilke — „virš viša bučfi - 
Dievo gerumas: ir virš akmens, ir virš pavaša-' 
rio žiedų ir virš kūdikio lopšelio tamsią naktį’V 
Jei tikėjimas Dievo meile ir gerumu, budinčiu 
virš neapykantoj ir blogyje paskendusio pasatl- 
lio, negaivintų žmogaus, 'jis turėtų palūžti/ 
nematydamas išeities. i.ji'4-t

Savo meilę ir gerumą pasaulyje Dievas vykdo, 
pasinaudodamas žmonėmis. „Kaip mane Te- ' 
vas yra siuntęs, taip ir aš jus siunčiu”; Aš siun
čiu jus būti vienas kitam geraisiais ganytojais. / 
Krikščionis negali atsikalbinėti Kaino žodžiais: '" 
„Argi aš esu mano brolio sargas?” Jam kiek
vienas Evangelijos puslapis duoda atsakymą;' ' 
„Taip, tu esi jo sargas, tu turi mylėti savo bfdlį' 
kaip pats save, tu turi būti jo gerasis ’ganyto
jas”. K. Vx Kl

Skyriaus narius: ’ ' ••• j
Augustiną KURĄ ir 
Danutę GOMAITĘ ■ -. <■
Vytalių BALEIŠĄ ir

Eugeniją GELAŽNINKAITĘ 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir gražaus 

sugyvenimo linki. <n,.v v .- •
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba ir nariai

— Tegu tik įsitaisysiu, visai žiemai atgabensiu 
tėvukus, tegu ir jie pamato miesto prašmatnybes.

Tuo tarpu Dalia, sukinėdamasi prieš veidrodį, 
segė brangenybes neramiai karts nuo karto dir
stelėdama į laikrodį, kurs rodė jau be kelių 
minučių septynias.

— Nebeatvyks. Perspėjo, jei iki septynių ne
bus, tai galiu ką noriu daryti.

— Gal laikrodis skubina, — mėgino raminti 
Žilys, bet žvilgterėjęs į savąjį įsitikino, kad abu 
ėjo vienodai.

Draugai iškišo pro langą galvas tarp praeivių 
ieškodami Gasiūno, bet jo nesimatė.

Laikrodis išmušė septintą valandą. Dalios ir 
Žilio akys susitiko.

— Kaip visad neturi laiko, tarnyba matai, — 
liūdnai su ironija pastebėjo, — aš nevyksiu.

— Gal dar, mėgino raminti Žilys.
__ ’.— Jau penkios po. Ne, aš nevyksiu, — ap

sisprendė Dalia, — imk bilietus ir vyk pas Elzę.
— Per vėlu, ji nepasiruošus, skubėk pati.
— Viena?
— Aš kartu vykstu.
— Tai bėgte.
— Gal taksi pagausim.

* * *
Pirmas skambutis jau buvo praskambėjęs, kai 

Dalia, Žilio lydima, spraudėsi tarp išsidažiusių 
ponių į parterio- septintą eilę, karts nuo karto 
besisveikindama su gausiais pažįstamais.

Teatras buvo sausakimšai prisipildęs ir sumi
šęs ūžesys, puošnumas, besiskleidžią brangūs 
kvepalai, įkaitę nuotaika veidai pagavo Dalią, 
kuri nejučiomis šypsodamosi nusileido į fotelį, 
kai greta prabilo pažįstamas Drungos balsas.

—> Aš bijojau, ponia, pavėluosit.
— Tai jūs, — nusijuokė gerai nusiteikusi, — 

tikrai nesitikėjau greta sėdėti.

— Aš trečiadienį jus perspėjau.
— Bet kaip pataikėt ?
Antras skambutis suvirpino salę, viršuje pri

geso didžiulis žirandėlius, nugramzdindamas į 
jaukų raudonumą, kai daugelio dėmesį patraukė 
greit besispraudžiąs vyras su paltu, skrybėle 
rankoje.

Lyg instinkto pagauta Dalia pasuko galvą 
susidurdama su savo vyru.

— Greit, Dalia, — prašnabždėjo pastarasis, 
linktelėjęs durų link galva.

Automatiškai ji pašoko su šaldančia baime 
širdyje.

— Tėvas I — Žaibu pralėkė mintis, — trečias 
priepuolis.

Abu jau ėjo koridoriumi, kai salėje pasigirdo 
plojimas.

Dalia pagriebė vyro ranką.
— Tėvas?!
— Ne... mano motina.
Dalia, lyg nesuprasdama, kurį laiką žiūrėjo 

į vyrą, bet, pajutusi didžiulį palengvėjimą, susi
gėdo.

— Mi... — bijojo baigti.
— Ne. Susirgo, nori mudu matyti. Paėmiau 

automobilį. Lagamine rasi visus tau reikalingus 
drabužius.

Važiavo kurį laiką tylėdami.
Dalia padėjo vyrui ranką ant peties.
— Tikiuosi mama pasveiks.
— Aš irgi, miela.
— Klausyk, man taip nesmagu, pirmą minutę 

aš galvojau tik apie savuosius.
— Tai natūralus instinktas.
— Tu nepeiki manęs?
— Faktinai aš tavęs turėčiau atsiprašyti. 

Išroviau tave iš viso tikėto džiaugsmo.
— Nekalbėk apie tai.

— Daug pažįstamų buvo ?
— Daug, nespėjau sveikintis.
— Mano ministerio nepastebėjai?
— Į lož.s nesidairiau.
— Turėjo būti, .pažįstami tvirtino, kad eis. 

O kodėl Žilys su tavimi, o ne Garmute sėdėjo?
Dalia pastatė akis.
:— Bilieto tu negavai.
Dabar atėjo vyro eilė nustebti, kuris žiūrėjo 

lyg nesuprasdamas. Pagaliau pliaukštelėjo sau 
įkaktą.

— Tai aš viską sumaišiau.
— Ką sumaišei ?
— Gavau ir kitus du bilietus, tik išsiblaškęs 

pamiršau tau perduoti, žinai koks aš dabar.
— Ignai, tai jau perdaug, ką Garmutė pasa

kytų sužinojusi!
— Ji žino.
— Žino?!
— Kaip tyčia sutikąu jos tėvą ir perspėjau 

gavęs.
Dalia aiktelėjo.
— Ar tu supranti, kas dabar bus?
— Mano kaltė.
— Tuo nepadėsi, — nerimavo žmona užmir

šdama motinos ligą.
Vyras ją pusiau apkabino.
— Nurimk, tu liksi prie motinos, p aš ta pa

čia mašina grįšiu. Rytoj anksti rytą pirmiausia 
užsuksiu pas Garmutę.

— Susimildamas taip padaryk!

Gasiūno motina gulėjo patale savo raudo
nomis, visad skubančiomis akimis pabėgdama 
nuo marčios žvilgsnio. Tarp abiejų moterų 
buvo labai korektiški mandagūs santykiai, bet 
iki tikro širdingumo daug ko trūko.

Jos neberasdavo bendros kalbos, o ieškSjima- 
žodžių taip įtempdavo nuotaiką, kad džiaugdas 
vusios radusios progą pasprukti prie kasdieni
nių reikalų.

Greičiausiai tai buvo pirmo vizito rezultatas, 
kad dar sužieduotinė Dalia pirmą kartą aplankė 
didelį tvarkingą Gasiūnų ūkį, kur du kart netiri 
ketai aptiko motiną kažką tyliai šnabždančią. . 
sūnui-į ausį. Ją pamatę abu atrodė, sumišę.

Gulėdama patale motina visai neatrodė ligo- . 
nis, priešingai — sveikas raudonumas žarstė 
įdegintą, vėjo ir darbo patamsintą raukšlėtą veidą. 
kurs būtų visai patrauklus, jei .ne tos gudrios., 
mažytės, paraudusios akys lakstančios iš kampo ,t 
į kampą.

Dalia, besirengdama kitais drabužiais, liūdnai- „ 
šyptelėjo. Vėl motina su -sūnumi tyliai šnab^t/^ 
ždasi, nes plonutė siena perduotų kiekvieną 
normalų garsą. Argi jos bijoma? Ir kokios tai ' t, 
gali būti paslaptys, kam Ignas taip pataikaują?

Tyčiomis garsiai. kaukšėdama įėjo, kad , ne- 
tektų nemaloniai pasijusti, kaip tada,,pirmą kartą«>įųj

Vyras kalbėjo apie vaistus, daktarą, Įiepėm-.t 
saugotis, tuo tarpu motina pritardama linksėjo,;-.;! 
tačiau Daliai atrodė, kad ji kitą ką. galvoją,,,,!: 
nuolat kilnodama galvą, lyg įsiklausydama ką... ., 
mergos virtuvėje daro, kur eina, ką ima.

Dar valandėlę pasėdėjęs, sūnus. pasilenkė atsi
sveikinti ir išsibučiavęs kreipėsi į žmoną. . , . (

— Be tavęs man bus labai ilgu, bet ramesnis„
jausiuosi, jei mamą paglobosi. Bent savaitę,., . 
dvi pabūki kartu. ' . .. ..

Daliai terminas pasirodė per ilgas, bet susival-, 
džiusi ramiai atsakė.

— Darysiu ką gal 
pasveiktų.

Palydėjusi janjriai 
dama į ausį.

- , ;. - į-jnįj/
siu kad tik mania greičiau,ji( .

apkabino vyrą pašnabždė-u ■ •
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MASTOMOSIOS MASINOS
Žmogus nuosekliai kratosi darbo. Jis vis 

į darbą. Rašomosios 
ir labai didelę žmogaus 
esminė jo darbo dalis 
visiškai mašinoms už-

Ta linkme seniai einama ir dabar 
tam tikslui pastatytas 

galima vadinti mąsto-

Tai ir yra elektronikos pagrindas. Jis yra 
panaudotas radijui, televizijai, radarui ir foto- 
elektrinei akiai (kuri, pav. geležinkelio stotyse 
atidaro duris, kai tik prie jų žmogus prisiar
tina ir t.t.) ir daugeliui daugeliui stebėtinų da
lykų apie kuriuos retas kas žino.

toli pažengta stengian-

daugiau mašinų įkinko 
ir kitokios mašinos nors 
darbo dalį atlieka, bet 
— galvojimas, dar nėra 
krautas,
tiek toli pažengta, kad 
mašinas visai pagrįstai 
mosiomis mašinomis.

Idant paaiškėtų kiek
tis galvojimo darbą mašinoms užkrauti ir kaip 
to siekiama, teks atlikti trumpą ekskursijėlę 
į istoriją ir kitas mokslo sriteles, tik tada reika
las iš esmės paaiškės. Taigi:-

.Bassey”, „Markas” ir 
vardais vadinami: žmonės, ar kokie 
Tai ir yra mąstomieji robotai, kurių 
susideda iš daugelis tūkstančių elek- 

lempučių, maždaug panašių, kokios

Atomėlio sutriuškinimo tyrinėjimas būtų visai 
neįmanoma be ekektroninių aparatų, nes be- 
sklindą atomo spinduliai netruktų sutriuškinti 
tyrinėtojo rankas ir jį patį, jei tik parodytų 
atkaklumą. Panaudojus elektroniniu principu 
veikiančius prietaisus, galima tyrinėti atomo 
sugriovimo būdus, nes tie aparatai yra iš toli 
esančių ir gerai nuo pavojingo atominio spin
duliavimo apsaugotų vietų valdomi. Be tokių 
prietaisų neįmanoma būtų kęsintis į atomėlį.

Panašūs prietaisai pradeda pakeisti žmones ir 
kituose darbuose. Pav. Anglijoje yra ištisas 
fabrikas, kuris, tokių prietaisų valdomas, seri
jiniu būdu dirba radio aparatus, JAV — tele
fono aparatus ir t.t. Elektroninis prietaisas 
valdo lėktuvą (be žmogaus, iš tolo valdomas 
lėktuvas), to būdo dėka pati patranka suranda 
taikinį, pati iššauna ir, jei padaro klaidą, tai 
pati savo klaidą ir pataiso; elektroninis mi
kroskopas 14.000 kartų padidina daiktus; elek
troninis prietaisas parodo laikrodžio negalavi
mą: kiek jis per parą atsilieka, arba kiek skuba. 
Viena gerųjų šių mašinų savybė yra ta, kad jas 
gali valdyti ir ne mokslininkai, bet technikai.

akis. Ji, sukinėdamosi laisvai į visas puses, 
ieško šviesos šaltinio, o radusi suteikia atitin
kamus poveikius mechanizmui. Dėl to vėžlys 
slenka link šviesos. Jei „vėžlio” „pilvukas” 
patuštėjęs (akumuliatorius išsikrovęs), tada šis 
prietaisas veržiasi link stiprios šviesos, kuri yra 
įtaisyta tam tikroje pastogėje. Į ten „įžygiavęs 
vėžlys” „užpietauja”, t.y. pabūna, kol akumu
liatorius būna prikrautas. Kuomet „vėžlys pa
sisotina”, stipri šviesa daugiau jam nereikalinga. 
Tada jis keliauja į prieblandą patinginiauti ir 
pasilsėti. Tuomet jį baido ne tik stipri šviesa, 
bet ir tamsa.

Judėdamas „vėžlys” aplenkia kelią pastojan- 
čias kliūtis; jei negali jų aplenkti, tai traukiasi 
atgal. Jei pakeliui susitinka kitą 
tai labai mandagiai vienas kitam 
lią. Ir, pagaliau, radęs tinkamą 
ramina ir sustoja.

Dr. Walter’io „vėžliai” gyvena 
bary< Jie išeina aikštėn kai tik 
reaguoja kiekvienai lempai, kuri namuose už
degama arba gesinama. „Vėžlių” nuotaika ne
pastovi. Iš anksto ją negalima atspėti. Ji kinta 
priklausomai dienos laiko ir oro.

Praktinės reikšmės iš šių „vėžlių” dabar 
jokios, bet jie yra bandymų pradžia sukurti 
naują mokslo šaką, vadinamą „kibemitą” arba 
tokį mokslą,' kuris, sujungęs fiziką, matematiką 
ir fiziologiją, siekia kurti daiktus pagal 
tvarinius.

LIETUVIAI 
SVETUR

tokį „vėžlį”, 
užleidžia ke- 
vietelę, apsi-

laisvai kam- 
sutemsta ir

gyvusius

Pereito šimtmečio vidury vienas anglų mok
slininkas „Pi” formulę išskaičiavo iki 707 žen
klo. Šis darbas iš jo pareikalavo 15 metų. Ne
seniai tas darbas buvo užkrautas atlikti „Enia- 
kdi”. Pastarasis per keletą minučių „Pi” iš
skaičiavo iki 2.040 ženklo.

Pereitojo karo metu sąjungininkai patyrė, 
kad vokiečiai ruošiasi elektrinę patranką pas
tatyti. Kiek ji gali būti pavojinga, toks klausi
mas išaiškinti buvo pavestas „Eniako” seseriai 
„Bassey”. Ji galvojo 8 dienas ir pateikė rami
nantį atsakymą, kad vokiečių elektrinė patranka 
visai nepavojinga. O vokiečių mokslininkams 
toks dalykas paaiškėjo tik po metų laiko ir ilgai 
trukusių ir brangiai kaštavusių mėginimų.

Kas yra „Eniakas 
panašiais 
padarai ? 
smegenys 
troninių
būna televizoriuose bei radijo priimtuvuose. 
Tai yra įdomus šių dienų mokslo kūrinys, bet 
be abejonės, šio šimtmečio galo žmonėms jis 
atrodys toks paprastas, kaip dabar mums atro
do rašomoji mašinėlė, arba ir radijas.

Pirmąją „mąstomąją mašiną” išrado Pas- 
kal’is, 1945 metais. Ji buvo paprasta skaičia
vimo mašina. Nuo to laiko iki šių dienų tokios 
mašinos buvo tobulinamos bei išradinėjamos.' 
Palyginus su pirmąja, nors ir ne mažai jos pato
bulėjo, bet, kadangi iš esmės rėmėsi ratuko pa
sisukimo skirtumais, dėl to „mąstymo” atž
vilgiu buvo per tingios ir nerangios. Tik elek
troninių lempučių panaudojimas „mąstomųjų 
mašinų” statybai padarė šiuo atžvilgiu 
liuciją”.

Skaičiavimo mašina, kaip žinoma, 
skaitmenis ir, po mygtuko paspaudimo
sukimo, pateikia jų sumą (pav. sudėtis) arba 
skirtumą (atimtis). Tai atlikusi mašina laukia 
naujo įsakymo ir panukinimo.

Tuo tarpu tokia pertrauka elektroninėms ma
šinoms nežinoma, nes jos 
tumo „nepamiršta”, bet, 
ir pasinaudoti.

Elektra, kaip žinoma,
net pro mikroskopą nematomų, 
neigiamų dalelyčių. Ji metaliniu laidininku 
(leiskim — varinių) eina dėl to, kad neigiamo
sios jos dalelytės (elektronai) šoka nuo vieno 
vario atomo ant kito. Galima padaryti ir taip, 
kad tos dalelytės arba elektronai, visai nuo 
laidininko nušoks, vadinasi, atsipalaiduos. Taip 
būną pav. ir paprastose radijo lempose, kuriose 
elektronai nuo įkaitintos vielos nušokę, per
šoka tinklelį ir atsiduria ant plokštelės.

„revo-

gauna 
ar pa-

ne tik panašaus skir- 
prireikus, sugeba juo

susideda iš mažyčių, 
teigiamų ir

— Tik nepamiršk Garmutės atsiprašyti.
— Būk rami. Viską sutvarkysiu.
Nusekusi akimis bedingstančias tolumoje auto

mobilio šviesas, drėgno vėjo nupurtinta, pasuko 
į namus, kur atsisėdusi prie motinos mėgino 
užmegzti kalbą, bet motina lyg nuvargusi ned
viprasmiškai merkė akis, kad Dalia, palinkėjusi 
ramios nakties, lempa nešina grįžo į sau skirtą 
kambarį, kur ant apskrito išraižyto senoviško 
staliuko laukė vakarienė: sūris, skilandis, svies
tas. Arbata buvo atvėsusi, tat, vos prisilietusi, 
nustūmė puoduką, tačiau skilandžio nepagai
lėjo, nes po kelionės jutosi alkana. Numalšinusi 
apetitą, Dalia įsirangę į lovą, bet miegas neėmė 
ir plačiai atidarytomis akimis klausėsi kaip 
ūkauja rudens vėjas, dūkdamas po tuščią kaimą, 
kur vienišo šuns lojimas mirdavo platybėse. 
Buvo šalta, nejauku, mintys lyg tie pabaidyti 
paukščiai blaškėsi galvoje. Vaidenosi koncertas. 
Žilys, keista liga ir neramus nujautimas varė 
lauk miegą, tad vartėsi po lovą baimingai įsi
klausydama į šnarėjimą, cypimą, pagal sienas. 
Bijodama, kad pelė- neaplankytų lovos, pertraukė 
ranka per kėdę ieškodama degtukų. Radusi 
uždegė lempą ir prisukusi knatą, kad neblaškytų 
miego, užmerkė akis, vengdama žiūrėti į pajuo
dusias susenusias sienas, kurių lubos slėgė, rodos, 
čia pat liesdamos. Tačiau nuovargis padarė savo 
ir vis labiau rimo, kol vėjo -dainų liūliuojama 
pagaliau užmigo.

Sapnavo tyrą vandenį, kurį pasisėmusi, iš
troškusi glaudė prie lūpų, tačiau vanduo pavir
tęs dumblu, kurį su pasišlykštėjimu nustūmė 
nuo savęs.

Atmerkė akis. Lempa, išbaigusi žibalą, vos 
raudonai mitksėjo ir didžiai rūko. Dalia žvilg
terėjo į staliuką, kur viliojo arbata, bet taip 
Sunku buvo lipti iš lovos, kad pirma iškišo vieną,

„Mąstomosios mašinos”, kaip pastebėta, pa
sižymi žmogiškomis silpnybėmis. . Pav. „Bas
sey” nemėgsta dirbti tuojau pažadinta rytais, 
nors, teoretiškai imant, ji turėtų visada spręsti 
uždavinius, nes lempos kaista tik tam tikrą 
laiką (panašiai, kaip radijo priimtuvas, kuris 
pradeda veikti tik kai jo lempos įkaista), bet 
taip nėra. Dėl to tenka palaukti, kol „Bassey” 
visai „išsibudina” ir „darbinga tampa”. Kita 
mašina, ilgai dirbusi antrojo pasaulinio karo 
metu, 1945 metais „pradėjo nesusivokti”, nors 
teoretiniai ji buvo visai tvarkoje. Ji, paprasčių 
paprasčiausia — persidirbo. Kurį laiką pasil
sėjusi, vėl pradėjo dirbti taip gerai, kaip ir se
niau. Šitų mašinų specialistai pastebėjo, kad 
jei jos suserga, tai tenka jas „gydyti” panašiai, 
kaip gydoma persidirbusius mąstančius žmones. 
„Persidirbusiai” mašinai duodamos „atosto
gos”. Jei tai nepagelbsti, ji „gydoma” elektros 
smūgių poveikiais, puikiai žinomais šių dienų 
medicinai. Jei ir tai nepadeda, tuomet belieka 
„operacijos” būdu pašalinti

Šiuo metu Amerikoje ir 
elektroninės mašinos kalbų 
Jos turės greit ir gerai bet 
į kurią norima.

„susirgusį organą”. 
Anglijoje statomos 
vertimo reikalams, 
kurią kalbą išversti

Ne mažesnio dėmesio, kaip „mastomosios 
mašinos” vertas ir anglo mokslininko Walter’io 
„vėžlys” (šiuo laiku Anglijos kinuose, įvairių 
įvykių apžvalgoje rodomas). Šis robotas ne 
vien tik savo viešpaties klauso, bet jis reaguoja 
šilumai, šviesai, šalčiui, tamsai ir triukšmui, 
panašiai, kaip gyvas tvarinys.

Walter’io „vėžlys” — nedidelė metalinė dė
žutė, dengianti ant trijų ratukų sumontuotą me
chanizmą. Prietaisas savo išvaizda tikrai panašus 
į vėžlį. Jo prišaky, kaip žąsies, gana aukštai 
yra į viršų iškilęs kaklas. „Kaklo” viršuje, ten, 
kur turi būti galva, yra įtaisyta fotoelektrinė

paskui kitą ranką ir sušalusi vėl užsidengė nu
tardama laukti ryto, tačiau, troškulio kankina
ma, pažvelgė į laikrodį, kurs rodė vos penktą 
valandą. Pasiryžusi šoko iš lovos ir pripuolusi 
prie arbatinuko užvertė galvą godžiai gerdama. 
Į nugarą pūtė vėjas ir atsisukusi pastebėjo pra
viras duris į koridorių, kuris skyrė kito namo 
galą. Atsigėrus! priėjo prie durų norėdama jas 
uždaryti, kai iš virtuvės atplaukė įsakomas mo
tinos balsas. Nebetikėdama savo ausimis Dalia 
sustingo vietoje, vėliau tyliai prasmuko į kori
dorių, kur, paėjėjusi kiek į dešinę, rado virtuvės 
durų plyšį. Lempos šviesoje motina minkė 
duoną kažką kalbėdama dviems moterims, 
kurios sukinėjosi prie kibirų, pildamos bulves.

Ponas Adomėnas 
Prie fortepijono.
Koks miklumas pirštų, 
Koks švelnumas tonų.

Ji kaip 
padaryti 

Laikui

Elektronika — nauja mokslo šaka, 
paminėti pavyzdžiai rodo, įgalino 
daug puikių ir labai svarbių dalykų, 
bėgant, atrodo, ji pateiks nemažų staigmenų,
kurios, galimas dalykas ir dabar yra, bet visuo
menei nežinomos, kaip turinčios užkonspira- 
vimo etiketę, vienokiam ar kitokiam tikslui 
parengtos. (a)

GERIAUSAŠ MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVES

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo:

Čekoslovakiška dešra . 1 SV. ... 5/6
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Daniška salami 1 sv. ... 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. ... 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse 12 oz. ... 2/9
Daniška bekonas ” 12oz. dėžė ... 3/-
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/-
Uogienė 2 sv. 6 oz. dėžė ... ............ 3/3
Mėsos paštetas 7 oz. ... ............-/9
Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo

išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vokietiją. 
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY ROAD, 
LONDON, E.2. Telef.: SHOreditch 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.

Mgr. W. Swiderska atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo ir kitas. 
16,St.Gabriels Rd., London,N.W.2, tel.GLA 8776.

Dalia vėl tyliai pasitraukė, bet šį kartą užmir
šusi ir šaltį lipo į lovą didžiai stebėdamasi. Negi 
motina taip greit pasveiko. Kam tada toji 
telegrama, baimė, rūpestis...

Kai išsimiegojusi dešimtą valandą atidarė 
duris į virtuvę,' rado tik motinos tarnaitę sen
mergę Oną, kuri, nuo mažens tarnaudama pas 
Gasiūnus, turėjo visišką jų pasitikėjimą.

— Mamos nėra? — paklausė viešnia.
— Ką ji_darys4vii tuvėje, pusę'nakties prabudėjau.
Dalia lyg norėjo kažką pasakyti, bet pagal

vojusi tik numojo ranka, sukdama į mažą moti
nos kambarėlį. Motina gulėjo kaip ir vakar, 
atidžiai sekundei įsigerdama marčiai į akis, 
vėliau kaip paprastai nusuko žvilgsnį, medžio

GENIALUMO NENUSLĖPSI

Štai graudus romansas, 
Virpa — verkia stygos...
Kur jūs muzikantą
Rasite jam lygų!

Sao Paulo mieste Brazilijos lietuviai neseniai 
suorganizavo orkestrą. Jam diriguos A. Ambra
zaitis.

Prof. Stanka, šiuo laiku gyvenąs JAV, paruošė 
. pasaulinio universiteto planą. Kaip iš spaudos 

aiškėja, būdingoji to universiteto pasauliškumo 
savybė būsianti ta, kad paskaitas turės skaityti 
viso pasaulio profesoriai.

Pagaliau JAV gyveną lietuviai žurnalistai ry
žosi susiburti į organizaciją. Neseniai įvykęs 
Naujorke gyvenančių žurnalistų pasitarimas iš
rinko komisiją: J. Petrėnas, S. Urbonas, A. Gra- 
žiūnas, A. Šalčius, kuriai pavedė sušaukti vi
suotiną Naujorke ir apylinkėje gyvenančių lie
tuvių žurnalistų susirinkimą lietuvių žurnalistų 
organizacijai įkurti.

Neseniai iš Romos į Jungtines Amerikos Val
stybes išvažiavo kun. J. Petrėnas ir kun. S. 
Laurinaitisį. Kun. Petrėnas yra pakviestas pa
storacijos darbui į Great Falls Vyskupiją (Mon
tanoj), kur jau dirba 4 
Laurinaitis apsigyvens 
(Ohio).

Kovo 10 d. iš Romos 
vių Šv. Kazimiero Kolegijos Romoje Vicerek- 
torius Kan. Dr. Z. Ignatavičius. Romoje gy
vendamas jis nenuistamai rūpinosi Šv. Kazi
miero Kolegijos gerove. Jis savo energija bei 
sumanumu daug prisidėjo prie šios lietuviškos 
įstaigos Šv. Mieste kūrimo ir jos dvasinių bei 
ekonominių pagrindų stiprinimo. Brazilijoj 
Kan. Ignatavičius gyvens Belle Horizonte mieste 
ir profesoriaus šios Vyskupijos Kunigų Semina
rijoje, dėstys Kanonų Teisę ir Moralinę Teo
logiją.

Moterų Vienybė, viena seniausių Brooklyno 
lietuvių moterų organizacija, pernai minėjo 
savo veiklos 15 metų sukaktį. Organizacijos 
tikslas — kultūrinė veikla ir lietuviškojo kultū
ros darbo rėmimas. Du kartu per mėnesį narės 
renkasi posėdžio ir svarsto organizacinius ir 
kultūros darbo klausimus. Dažnai ruošiamos pas
kaitos. Ypač garsūs M. Vienybės tradiciniai 
parengimai: Naujų Metų sutikimas ir Pavasario 
Baliai. Jau penkeri metai, kai šiai organizacijai 
vadovauja Ona Valaitienė. Be jos valdyboje 
yra: St. Abraitienė — sekr., P. Zubavičienė — 
vicepirm., I. Baltuvienė ir P. Šimėnienė — iž
dininkės.

Ginkaus radijas. Kovo 17 d. sukako 21 metai 
kai Brooklyne veikia J. Ginkaus radijo valan
dėlė. Pradžioje buvo perduodamos tik sporto 
žinios, bet laikui bėgant, radijo valandėlės pro
grama buvo išplėsta ir patobulinta. Ji tapo vie
tos lietuvių kultūros ir informacijos centras. 
Per Ginkaus radijo valandėlę yra kalbėję visi 
mūsų įžymieji asmens, taip jau jos programoje 
dalyvavo žymieji mūsų daininkai, muzikai ir 
rašytojai.

lietuviai kunigai. Kun. 
Kolumbus Vyskupijoje

į Braziliją išvyko Lietu-

Ir Jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina ir kitus su imigracija susijusius 

reikalus sutvarko
Jonas J. Juškaitis 

Teisinės-Kalbinės Pagalbos Įstaiga
907 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario, Canada. '

dama po kambarį. Paklausta dėl sveikatos, 
trumpai atsakė.

— Ką ten, vaikeli, kai guliu tai ir geriau.
— Tada prašom nesikelti.
— Kad ir norėčiau neįstengiu,’ ketvirta diena

nė kojos nenuleidau. (Bus daugiau)

p. Nijolę RAGAUSKAITĘ 
ir

p. Julių BIELINĮ
sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir lin
kime laimingo gyvenimo, kad Jūsų širdyse 
visuomet būtų saulėtas dainuojantis tėviš- 

• kės'pa vasaris.
Jūsų Marcelė ir Aldona

Jam kaip ropę graužti 
Ir tokie kankanai.
Tikras virtuozas, 
Gerbiamieji mano!

Daug mėgino senis, 
Bet nupirko maža.
Argi jis netiktų 
Nottinghamo džazui?
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IS MŪSŲ GYVENIMO LIETUVIU NANAI VIS DAR SAUKIASI

būti liudytojais dviejų ne-
— D. Britanijos lietuvių 
turnyro ir pirmosios dainų 
Tai buvo lyg per atlaidus 

vaišino ir

kalbant, kiekviena daina skambėjo 
choristai dainavo su įkvėpimu, su 
pasitikėjimu savimi ir savo dirigen- 
ir klausytojai, garsų pavergti, scenoje

,iš peties” plėšiančius dainininkus, ne

sužinoti.

nes abu chorai

DIDELE MENO ŠVENTE
Atvelykio šeštadienį, kovo 31 d. į Nottingha- 

tną suplaukė beveik iš visų vid. Anglijos vietų 
lietuviai, norėdami 
kasdieninių įvykių 
pavasario krepšinio 
šventės Anglijoje.
Lietuvoje. Giminaičiai ir svetimi 
nakvino dainininkus ir sportininkus, tokius pat 
tremties vargo brolius ir seses, kurių čia pri
gužėjo didokas pulkas.

Malonu buvo girdėti, kad Nottinghamo iš
kilmės nė vieno neapvylė; nė vienas nesigailėjo 
atvykęs pasigerėti tuo, kas glūdi kiekvieno lie
tuvio sąmonėje; nė vienas nesusiraukė išgirdęs 
tai, ką davė du dainos meno darbuotojai — 
Londono Meno Sambūrio vadovas p. V. Ma- 
maitis ir Nottinghamo lietuvių choro „Rūtos” 
vadovas p. V. Untulis.

Dainos šventė vyko šūkiu „Vai, lėkite, dainos 
iš vargo supintos”. Ją atidarė p. S. Eimutis, 
„Rūtos” choro valdybos pirmininkas, apibu
dindamas dainos reikšmę ir grožį. Pirmasis pa
sirodė „Rūtos” choras su šešiomis dainomis, 
privertęs sausakimšą didžiulę salę susikaupti ir 
pajusti, kad šis koncertas yra ne eilinis. Po to 
scenoje pamatėme Londono Lietuvių Meno 
Sambūrio chorą, kurs sudainavo devynias dai
nas, sukėlusias nepaprasto pasitenkinimo ir 
reikalavimų kartoti. Tai buvo tų dviejų chorų 
atskiri pasirodymai. Kita programos dalį iš
pildė jau jungtiniai chorai — vyrų ir mišrus, 
tik dirigentai pasikeisdavo.

Apskritai 
lyg nauja, 
meile ir su 
tais. Todėl 
matė ne 
baugščius naujokus, A>et veidų ir sielų grožio 
paradą, matė koncertuojančių brolių ir sesių 
gyvą gėlyną. Nors salėje buvo apie 600 žmonių, 
bet kiekvienos dainos melodijos kiekvienas 
niuansas buvo gaudomas net pristabdžius kvė
pavimą. Šitokį mūsų tautiečių kulturingumą ta 
proga labai malonu pažymėti. Ir kas gi nebūtų 
supykęs kalbinamas, kai scenoje skamba tokie 
puikūs dalykai, kaip „Oi, kas sodai”, „Julija”, 
„Už jūrių marių”, „Vėjo dukra”, „Ledas”, 
„Miškų gėlė”, „Stikliukėlis” ir kiti šedevrukai; 
kai savo partijas atlieka tokios chorų pažibė- 
lės, kaip Barcevičienė, Adomavičiūtė, Šturmaitė, 
Čepukaitė ir kitos bei kiti, kurių pavardžių 
neteko

Mes nesiimame lyginti tų dviejų chorų arba 
spręsti, katras katrą „nunešė 
mums yra brangūs, kaip du Lietuvos gintaro 
gabalai, dviejų pasišventusių menininkų toly
džio šlifuojami. Pagaliau, juk tai buvo ne cho
rų varžybos, bet jungtinis jų koncertas, greičiau 
nunešęs mūsų širdis į pasakišką dainuojamos 
liaudies poezijos pasaulį, kur laimė, ilgesys, 
meilė, džiaugsmas ir sielvartas yra mums la
biausiai suprantami dalykai ir kuriuo seniai 
žavisi net nelietuviai literatai ir muzikai. Taip 
pat mes nesiimame nei barti, nei mokyti tų 
žmonių, kurie, dėl jų pasiaukojimo ir sunkaus 
darbo, verti vien tik pagarbos, padėkos ir pa
ramos. Šį kartą jie buvo apdovanoti šešiomis 
gėlių puokštėmis, audringais aplodismentais ir 
„bravo” šauksmais. Jie to tikrai nusipelnė.

Programos dalyviams ir ponams dirigentams 
padėkojo DBLS-gos pirmininkas, p. M. Bajo
rinas, pasidžiaugdamas tų chorų darbo rezulta
tais, paguosdamas ir padrąsindamas juos. DBLS 
Nottinghamo skyriaus pirm. p. K. Kudla trum
pu žodžiu padėkojo visiems programos daly
viams ir klausytojams. Jis išreiškė viltį, kad 
daina parves mus į laisvą tėvynę. Tuo pagei
davimu ir buvo užbaigta ši istorinė meno šven
tė, palikusi tokius puikius įspūdžius, tokius 
gražius prisiminimus ir tokius švelnius, malo
nius dainų aidus, tebeskambančius mūsų ausyse, 
pradedant pilkąją darbo dieną.

Baigiant dar tenka paminėti „Rūtos” choro 
valdybą, pakėlusią sunkią organizacinio darbo 
naštą. Kad viskas vyko taip sklandžiai, tai yra 
nuopelnas tokių darbštuolių, kaip V. Melniko, 

— Gal ir tiesą- vandentiekio meisteris sakė, 
kad mes kukterėję, bet, nebūt ir jis gudresnis, 
jei kasdieną reiktų šešis berniukus išmaudyti.

— Mano sūnelis labai nori jus aplankyti. 
Ir vaikas supranta, kad esate geros širdies žmo
nės.

išimties, kas tik galėjo, traukė į Not-

prie Marks Spencer. Susėdo į du 
bet vistiek visiems norintiems važiuoti 

Išvažiavo džiaugdamiesi pate-

Atvykę skaito ir studijuoja 
šūkį: „Vai lėkite dainos iš 
Aiškinasi. Klauso jungtinio 
dainų. Programa ne tokia

Po

S. Eimučio, M. Burbos ir kitų. Turbūt geriausias 
jiems atpildas už jų rūpesčius bus jų moralinis 
pasitenkinimas tuo, ką jie surengė.

Viskas šimtu procentų pavyko. S.L-s.

VVOLVERHAMPTONIŠKIAI NOTTINGHAME
Nottinghamas atvažiavo į Wolverhamptona 

padėti atšvęsti Vasario 16 d. ir palinksminti 
wolverhamptoniecius daina, užtat pastarieji, jiems 
atsirevanšuodami ir norėdami jų dainos paklausy
ti, visi be 
tinghamą.

Rinkosi 
autobusu, 
neužteko vietos, 
kę į laimingųjų skaičių ir apgailestaudami pa
silikusius. Jaunimas troško pamatyti gražias 
Nottinghame augančias Lietuvos gėles, o senieji 
— išgirsti lietuvišką dainą ir paragauti Not
tingham© alučio.

Štai ir vietoje, 
prieš akis esantį 
vargo nupintos”, 
ir paskirti chorų
ilga, bet įspūdinga ir už širdies griebanti. 
dainos linksmybių reikia ir vakarienės. Susirinkę 
ieško ir staiga pamato dviejų kilometrų ilgio 
eilutę, traukiančią link bufeto. Po visų linksmy
bių ir alaus, vvolverhamptoniškiai važiuoja atgal. 
Sustojo Bathe ir klausė: ar ten yra lietuvių. 
Vietiniai nurodė bažnyčią, kur daugiausia ren
kasi lietuviai. Tuo būdu pataikyta į pamaldas 
Bathe. Po pamaldų, pasiskirstę į kelias grupes, 
tęsė kelionę atgal, dalinosi įspūdžiais ir dažnas 
reiškė pageidavimą, esą kaip būtų gera, kad 
Anglijos lietuviai dažniau savo kolonijose ruoš
tų tokius „atlaidus”. Šer.

MARGUČIU BALIUS
Balandžio 1 d. Londono Lietuvių Moterų 

Šv. Onos D-ja Parapijos klube, Victoria Park, 
suruošė tradicinį margučių balių. Susirinko 
gražus senesniosios ir vėlesniosios lietuvių emi
gracijos būrys. Prie gražaus, lietuviškais už
kandžiais apdėto ir papuošto stalo, D-jos pir
mininkė p. Liudžiuvienė pasakė, kad prieš 
keliasdešimt metų pirmosios lietuvės išeivės 
nutarė Londone susiburti ir įsteigė Šv. Onos 
D-ją. Svarbiausias jų tikslas buvo susiburti į 
organizaciją, kad geriau galima būtų ginti so
cialinius reikalus, lietuvybę ir lietuviškas tra
dicijas išlaikyti. Pažymėjusi apie D-jos nuveik
tus darbus, pirmininkė nusiskundė, kad senųjų 
išeivių moterų skaičius mažėja, o vėliau atvy
kusios lietuvės mažai prisidėjo. Dėl to, laikui 
bėgant, taip gražiai ir ilgai veikusi organizacija 
gali visai susilpnėti. Tokio reto susibūrimo pro
ga žodį pasakė klebonas kun. Sakevičius; klubo 
v-bos narys p. Bulaitis ir kiti.

Už gražiausia numargintus margučius buvo 
skirta dovanos. Pirmąją laimėjo p. Pakalnis, 
antrąją — p. Bulaitytė.

Pobūvis praėjo jaukioje nuotaikoje; padai
nuotą gražių momentui pritaikintų dainų. Rei
kia pastebėti, kad Londone gyvenančios seno
sios ateivių kartos lietuvės moterys yra puikiai 
organizuotos ir aktyviai pasireiškė tautinėje 
veikloje. Linkėtina mūsų pirmtakūnėm nepail
sti ir toliau sėkmingai dirbti lietuviškos kultū
ros labui. (ba)

3 LIETUVIAI IŠVYKO JŪRE1VIAUTI
Londone, Lietuvių Namuose gyvenę: Z. Ku

dirka, A. Pešiotas ir A. Dukaitis susirado darbo 
Norvegų prekybos laivyne, kaip jūrininkai. 
Darbą susirasti jiems padėjo Norwegian Sea
mens Association. Visi trys jūrininkauti išvyko 
balandžio 3d. (.)

Popieris ne tik brangsta, bet vis sunkėja są
lygos jį gauti. Galimas dalykas ,kad dėl popierio 
stokos negalima bus vėliau 
pasivėlinusiems prenumeratą 
siųsti. Prašytume dabar, kol 
Lietuvį” pasitikrinti ateičiai.

išsirašiusiems ar 
pratęsti laikraštį 
sąlygos yra, „B.

Patark draugui ar kaimynui, kuris dar „B. 
Lietuvio” neskaito, išsirašyti jį ir paaiškink, 
dėl ko reikia dabar paskubėti jį išsirašyti.

BRITANIJOS LIT.TUVTS

:M';Įėa

Lietuviai gali 
pavalgyti ir 

įsikūrę DBLS 
administracija.

pemakvoti, 
Namuose taip pat yra 

ir „B.L.” redakcija ir

visiškai 
susidariusią iš namų 

Greit paskelbsime namų eks-

Kada buvo svarstomas namų pirkimo klausi
mas, tada daugelis prikaišiojo, kad imamasi 
perdidelės rizikos. O namus nupirkus, gavau 
nemažai įspėjimų žodžiu ir raštu, kad buvo pa
daryta klaida ir kad jokiu būdu nesurinksime 
pakankamai pinigų nuo bankroto išsigelbėti.

Ir tikrai būklė atrodė nepavydėtina. Turė
jome užtraukti 5000 sv. paskolą, kurios vieną 
tūkstantį reikia grąžinti pirmaisiais metais. 
Namų vidus buvo apleistas, nebuvo jokių baldų 
ir neturėjome nė cento pinigų Namų Fonde. 
Savaime suprantama, kad kol nebus atliktas 
minimalis remontas, nupirkti baldai ir patalynė, 
negalima turėti jokių pajamų iš namų, o išlaidos 
didelės. Tokia būklė galėjo privesti prie ban
kroto. Todėl nestebėtina, kad ir centre buvo 
dėl to kiek baimės. Reikėjo juo greičiau, t.y. 
iki Naujų Metų, daugiau pinigų, mažiausiai 
800 sv. Pesimistai sakė, kad surinksime ne dau
giau kaip 100 sv., tuo tarpu iki Naujų Metų 
surinkome per 1000 svarų. Rezultatai nuste
bino ne tik pesimistus, bet ir optimistus, tiek 
mane tiek ir kitus, kurie tikėjomės per tą laiką 
surinkti apie 800 sv. Už tai galime visi pasi
didžiuoti ir jausti pasitenkinimą, didelį darbą 
atlikę. Bravo akcininkai ir ačiū visiems.

Šių pastangų dėka, šiandien namai jau stovi 
tvirčiau. Nors prie namų dar reikės pridėti 
darbo ir pinigų, juos gražinti, taisyti ir p., ta
čiau jau šiandien Lietuvių Namai yra tokioj 
būklėj, kad galima juos visu pilnumu naudoti 
ir turėti pajamas. Viši kambariai išnuomuoti, 
veikia valgykla, baras, salė paruošta šokiams, 
paskaitoms, susirinkimams ir p. 
namuosė paviešėti, 
pailsėti, 
centras
Namai dabar duoda pakankamai pelno bėga
moms išlaidoms dengti ir ilgametei paskolai 
pamokėti ir dar kiek pelno atliks.

Tas pelnas dar didės. Todėl galima pagrįstai 
tikėtis, kad netolimoj ateity Namų Bendrovė 
galės patiekti akcininkų dispozicijai 
padorią pinigų sumą, 
gryno pelno.
ploatacijos apyskaitą kovo 31 dienai, kuri pa
tvirtins mano teigimus.

Taip atrodo namų reikalai imant dėmesin 
ilgalaikį namų eksploatacijos planą. Deja, pati 
artimiausia ateitis, ir tai šis mėnuo, stovi žy
miai kitokioje šviesoje. To priežastis yra 1.000 
svarų trumpalaikė paskola, su kuria skaitytojai 
jau buvo pakartotinai supažindinti. Netenka 
abejoti, kad iš namų eksploatacijos pirmaisias 
veikimo metais jos jokiu būdu negalima bus 
pamokėti. Ši našta dėl to turi kristi akcinin
kams. Pradžioje metų buvo paskelbta, kiek 
mažiausia pinigų reikia surinkti. Per tris mė
nesius parduota akcijų už, beveik, pusę reikia
mos sumos. Dar liko apie 500 svarų. Tiek mes 
ir norėtume gauti.

Nenoriu per daug gąsdinti akcininkų, bet 
būklė yra tokia, kad tie 500 svarų turi į centrą 
įplaukti per šį mėnesį. Tai yra namų mirties 
ar gyvybės klausimas ir aš visu rimtumu krei
piuosi tuo reikalu į lietuvius. Trumpai paaiškin
siu, kodėl taip yra.

Pusė trumpalaikės paskolos, t.y. su palūka
nomis 525 svarai, turi būti grąžinta gegužės 
1 d. Namų B-vės sąskaitoj šiandien vos turime 
kelias dešimtis svarų. Tai atsitiko dėl to, kad 
reikėjo prieš savaitę pamokėti netoli 400 svarų 
sąskaitą už ilgalaikės paskolos valstybinius mo
kesčius, palūkanas, įkainuotojų ir advokatų iš
laidas. Kartą prasidedi su skolintojais, esi jų 
malonėje ir prisipažinsiu, kad tos išlaidos buvo 
nelauktos ir jų nesitikėjau. Valstybiniai mo
kesčiai ir k. už namus ir Namų B-vės steigimą 
buvo namutyti ir jau senai pamokėti, bet tokių 
didelių paskolos užtraukimo mokesčių nenu
mačiau ir už tai prisiimu visą atsakomybę. 
Bendrai dėl paskolos gavimo turėjome nepa
prastai daug vargo ir sunkumų. Ji buvo gauta 
tik p. P. Varkalai, J. Vilčinskui ir man davus 
asmenišką garantiją, kad bus grąžinta. Kliūtys, 
tačiau pasitaiko kiekvienam darbe, o ypač to

LENKI ŠKOS UOGIENĖS
Vyšnių 2 sv. 6 unc. svorio dėžė ... 3/6 Vyšnios sunkoje 2 sv. dėžė ... ............ 3/6
Braškės, avietės arba slyvos apie Renklodai (slyvos) sunkoje

2 sv. 6 unc. dėžė ... 3/6 2 sv. 1 unc. dėžė ............ 2/6
MĖSOS GAMINIAI

Kiaulienos dešra 1 sv.... ... 6/6 Rūkyti lašiniai 1 sv. ... ............ 4/6
Palendvicinė dešra 1 sv.... ... 7/6 Lašiniai (1 col. storio) 1 sv. ............ 4/-
Lietuviška dešra 1 sv.... ... 6/- Paprasti lašiniai ........ 1 sv. ... ... ... 3/6
Krokuvinė plona dešra 1 sv.... ... 6/- Lašiniai (virimui, gab.)............ ............ 3/-
Šviežia, rūkyta dešra 1 sv.... ... 5/- Braziliškas paštetas 6 unc. ............ 1/-
Lenkiška kiauliena 29 unc. dėžė ... 9/- Švieži lenkiški krienai 1 sv. ... ..J ... 2/6
Lenkiška kiauliena 12 unc. dėžė ... 4/6 Grikiai (košei) 1 sv. ... ............ 1/9
Tikros frar.kfurtinės dešrelės Žydriosios aguonos 1 sv. ... ............ 2/6

10 unc. dėžė ... 4/6 Čekiška (lunch) mėsa 1 sv. ... ............ 3/6
Rauginti kopūstai „Hart” 10 litrų dėžė, su prisiuntimu 15/-, Raug. agurkai 5 litrų dėžė, su

prisiuntimu 9/6. J

Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, siunčiami mūsų kaštu; mažesnės vertės užsakymams i
reikia pridėti 1/6 įpakavimo ir persiuntimo išlaidoms. i

J. ItlCBAllOS (Butchers) Ltd. 1
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. .. . Y

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5S77, siuntinių skyriaus — BER 3281.
..... ....

kio didelio masto užsimojime, kaip Lietuvių 
Namai. Manau lietuviai sutiks su manim, kad 
nežiūrint kliūčių ir klaidų ir stokos patyrimo, 
Lietuvių Narffų eksploatacijos reikalus sutvar
kėme patenkinamai ir kad jie yra tinkamai ad
ministruojami.

Prie stambesnių išlaidų dar prisidėjo namų 
stogo ir rūsio taisymas ir baro įrengimas, kas 
bendrai kainavo apie 200 sv.

Štai dėlko, mums reikalinga per šį menesį 
parduoti akcijų už 500 sv., kad galėtume grą
žinti pirmąją paskolos ratą gegužės 1 d. Ne
tenka • aiškinti, kokios būtų pasėkos Lietuvių 
Namams ir mūsų lietuvių vardui šiame krašte, 
jei savo įsipareigojimų laiku neišpildytume. 
Antrą paskolos dąlį (590 sv.), kuri turės būti 
įmokėta lapkričio 1 d. tikimės gauti iš namų 
eksploatacijos ir dėl to akcininkų nereikės var
ginti. Tačiau dėl pirmosios ratos kitos išeities 
nėra, kaip kreiptis į lietuvius.

Noriu tikėti, kad ir į šį mano prašy-ią, kaip 
ir ankstyvesniuosius tautiečiai entuziastingai at
silieps ir svarais, patarimais ir padrąsinimais 
patalkininkaus baigiant šį mums, taip labai 
svarbų ir didelį darbą. Tikiu, kad ypač DBLS 
skyriai, kurie praeity buvo atsilikę akcijų parda
vimo atžvilgiu ir lietuviai, kurie dar neprisi
dėjo prie vajaus, atitaisys šią būklę per šį mėnesį. 
Žinau, kad visi kiti ir be paraginimo, pagal 
išgales, dar prisidės savo svarais.

Dėkoju visiems už ikišiolinę paramą, padrą
sinimas ir patarimus ir prašau paremti namus 
šį, paskutinį kartą. Laikykime tai mūsų tauti
nės garbės dalyku, mūsų, D. Britanijos lietuvių, 
gero vardo išlaikymo egzaminu. Tikiu, kad dėl 
rezultatų nereiks nusivilti. M. Bajorinas

JAUNIME! PAJUDINKIME 
NAMU VAJU

ir linkė- 
bičiulių 

Gražiau-

3

Per šventes pasikeitėme sveikinimais 
jimais. Lietuvių Namai iš savo 
gavo daug sveikinimų Velykų proga, 
šią ir maloniausią mums laišką atsiuntė Irena 
Gaižauskaitė. Ji

„Kas savaitę 
namams pinigų, 
lėtai. Siunčiu 
vardu vieną akciją, 
praėjo gan ilgai, 
pyti kol namų vajus pasibaigs.

Iš savo pusės jauniems lietuviukams ir lietu
vaitėms norėčiau 
kime Namų Vajų,

rašo:
skaitau kiek dar liko surinkti

Matau, kad vajus eina gana 
1 sv. ir prašau išrašyti mano 

Kol sutaupiau tą svarą,
Maniau, kad nespėsiu sutau-

sušukti „Jaunime! Pajudin- 
nes senieji jau pailso”.

AKCIJAS PIRKONAMŲ
Už 4 sv. E. Hermanas, už 2 sv. B. ir P. Vo

veriai, M. Gutauskienė, V. Lazauskas, už 1 s v. 
M. Menčiūnienė, J. Jonkaitis, P. Žinka, I. Gai
žauskaitė, R. 
Kairevičius, . 
Pniauskas, A
Pučinskienė, T. Grikinas, E. M. Charlton, 
Astrauskas.

Namams aukojo: V. Remeikis 5 šil., Z.
sv. Dar liko surinkti 542 sv. 15 šil.

Pauliukonis, V. Matukaitis, 
Cimermanas, J. Jarutis, 

Alseika, J. Maculevičiūtė,

j.
■o

S.
J.

M.
■'į1

LIETUVIU NAMAI
Londonas, 43 Holland Park, W. 11.
Vaikų ir tėvų balius bus balandžio 8 d. 3 

p.p.
vai.

PASKAITŲ CIKLAS

Ateinančias tris savaites trečiadieniais L. 
Namuose bus skaitomos paskaitos anglų kalba 
apie Britų politines partijas. Paskaitas skaitys 
partijų paskirti kalbėtojai. Šios paskaitos bus 
gera proga lietuviams geriau susipažinti su šio 
krašto politiniu gyvenimu. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti.

Pirmoji paskaita bus balandžio 11 d., 7.30 vai. vak. 
P. F. J. C. Mennell’is kalbės apie Britanijos 
Darbo Partiją, kuri dabar valdo kraštą. Po 
paskaitos bus klausimai ir diskusijos.

I
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BRIT ANUOS LIETUVIS” 195 m. balandžio 6 d.

TRUMPOS NAUJIENOS
* Neseniai susirinkę Anglijos didžiųjų laikraš- lyr.o spauda. Iš užplanuotų bazių jau dabar | 

čių redaktoriai svarstė žurnalistų parengimo 15 veikia. Jos turi atskiras geležinkelio šakas ir, : 
klausimą. Po ilgų diskusijų jie priėjo išvadą, slapti mo sumetimais, vadinamos numeriais, bet 
kad dabarties laikai reikalauja spaudos turinio r.e v ietovardžiais. Naujosiose bazėse esą spraus- 
gamintojo plataus ir visapusiško išsilavinimo, mintais varikliais lėktuvai naikintuvai.
Dėl to teoretinis žurnalistų rengimo kuisąs * JTO išleis savo pašto ženklūs,
universitetuose turėtų būti praplėstas ir pailgin- * JTO žiniomis, pasauly yra 2.400 milijonų
tas iki penkių metų. gyventojų. Nuo 1920 m. pasaulio gyventojų

* Spaudos žiniomis, amerikiečiai Kipro saloje skaičius padidėjo 500 milijonų. Kasmet jis pa- 
(Viduržemio jūros rytinėje daly) įkūrė _ savo didėja 1 nuošimtį.
aviacijai bazę. * Vatikano bibliotekoje rastas nežinomas,

* San Marino respublikėlė (Italijoj), turinti tryliktojo šimtmečio rankraštis. Ištyrus paaiš-
14.668 gyventojus, turi savo kariuomenę. Ji kėjo, kad tai yra Dantės rankraštis, jo „Die- 
susideda iŠ 38 karininkų ir 950 kareivių. viškosios Komedijos” dalis, liečianti „Rojų”.

* Sovietinis marš. Vorošilov’as, buvęs šaltkal- * Prancūzų vyriausybė leido Amerikai įsteig-
vis, vienas keturiolikos politbiuro narių, dabar ti Chateauroux’e aviacijos bazę. Ten bus 
esąs paskirtas Rusijos švietimui, literatūrai. Atlanto sąjungos aviacijos skirstomasis sandė- 
menui, mokslui ir sportui vadovauti. lys ir lakūnų mokykla.

* Maskvos radijas paskelbė, kad prof. Ponte- * Italų policija Genujoj, Ansaldo laivų sta-
corvo, buvęs Britų atominių tyrinėjimų įstaigos tykiose vėl rado slaptą ginklų .sandėlį. Jame 
mokslininkas, praeitą vasarą paslaptingai din- buvo viena patranka, keletas sunkiųjų kulko- 
gęs, dabar esąs Rusijoje ir ieškąs būdo, kaip tvaidžių, šautuvų ir daugybė šovinių. Tai jau 
mirties spindulius panaudoti lekiančiam lėktų- r.e pirmas atsitikimas, kad komunistai slaptus 
vui sunaikinti. ginklų sandėlius buvo įrengę dirbtuvių patalpose.

* Skotų tautinės partijos konferencija, įvykusi * JAV vyriausybė įteikė parlamentui įstatymo 
Glasgove pasisakė, kad iš Westminsterio ka- projektą dėl 9 kontrtorpėdinių laivų pardavimo 
tedros pavogtasis ir iki šiol nesurastasis karti- Prancūzijai, Danijai, Peru ir Urugvajui.
navimo akmuo, turi pasilikti Škotijoje. Be to * Į Romą atvyko Lenkijos bažnytinės pro- 
konferencija sutiko, kad: škotų naujokų ė., i- vincijos galva, arkivysk. Vyšinski’s, Šv. Tėvui 
mas būtų sustabdytas; su emigracija iš Škotijos pranešti apie katalikų bažnyčios būklę Lenkijoje, 
kovojama ir vertimas Skotus dalyvauti Festi- Romoje jis bus apie mėnesį laiko.
valy apgailėtas. * 30 rusų divizių ryt. Vokietijoj dabar kelia-

* Praeitą savaitę raudonoji Berlyno policija mos iš nuolatinių buveinių į zonos pasienį, esą 
apšaudė priartėjusius prie sovietinės miesto ryšium su būsimais manevrais. Dėl šio rusų 
dalies autobusus su Amerikos turistais. Niekas judėjimo Amerikos kariuomenei Vokietijoj duo- 
keleivių nebuvo sužeistas. Dėl šio įvykio ru- tas įsakymas būti parengties būklėj.
sams įteiktas protestas.

* Amerikos senatorius W. G. Magnuson’as, 
senato komisijos prekybos laivyno reikalams 
pirmin. pareiškė, kad metų laike Amerikos 
karo laivynui bus įteiktas povandeninis, ato
mine energija varomas laivas. Jis panėręs van
denyje galės plaukti 60 mylių greičiu per valandą. 
Tokio. laivo modelis dabar bandomas.

* Naujorko „Times” pranešė, kad 2.000 
rusų enkavedistų ir technikų perėmė Lenkijos 
uostų ir praplatinto geležinkelio liniją: Lietu
vos Brasta — Varšuva — Poznanė — Frank
furtas (prie Oderio) apsaugą.

* Pereitą savaitę į vak. Berlyną atbėgo Pots
damo burmistras W. Paul’is. Potsdamas yra 
netoli Berlyno, rusų okupuotoje Vokietijos daly 
apie 100.000 gyventojų miestas.

* Amerikos ambasadorius Airijai Garrett’as 
praėjusią savaitę Vašingtone pareiškė baimę, 
kad karo atveju rusai gali ateiti iki Lamanšo 
kanalo ir po to nuleisti parašiutininkų desantus 
Airijoje. Toks atvejis D. Britanijai sudarytų 
labai sunkią padėtį.

* Egipto parlamentui įteiktas Sueco kanalui 
suvalstybinti įstatymo projektas. Jis grindžia
mas tokiais samprotavimais: „Britanijos dar- 
bietiškoji vyriausybė suvalstybino viešo nau
dojimo įmones. Kai kurios rytų valstybės, pav. 
Persija, tokią politiką pasekė”.

* 600 mylių atstu nuo Airijos, Atlanto van
denyne rasta lėktuvo „Globemaster”, prieš Ve
lykas skridusio su 53 keleiviais į Angliją ir pa
keliui dingusio, lentos. Šis radinys rodo, kad 
lėktuvas su visais keleiviais žuvo.

* Britų gen. Morgan’as, raketinių sviedinių 
žinovas, pareiškė, kad priešlėktuvinė artilerija 
ir kitos tam tikslui naudotos priemonės paseno, 
nes jas negalima bus panaudoti nuo milžinišku 
greičiu skrendančių lėktuvų puolimo gintis. 
Vienintelė nuo tokių lėktuvų gintis priemonė, 
bus vairuojamas sviedinys.

* Šiuo laiku vak. Vokietijoj yra 47.575.000 
gyventojų. Tam skaičiuje 9.200.000 pabėgėlių 
ir išvietintųjų, daugumas iš Lenkijos ir Čeko
slovakijos (7.875.000). Vokiečių statistikų nuo-

Jau galima gauti Lietuviškai-Anglišką ir An- 
gliškai-Lietuvišką kun. H.H. Pewtress ir kun. 
Gėrikas žodyną. Kainą 10/6 su prisiuntimu.

Siūlome šias knygas: Tikslus laiškų rašymo 
vadovas — 6/-; Vyr. ir moter. laiškų rašymo 
vadovas — 4/6; Laiškų rašymo palydovas — 
4/6; Pilnas laiškų rašymo vadovas — 4/6; Mo
terims' laiškų rašymo vadovas — 3/-; Vyrams 
laiškų rašymo vadovas — 3/-; Biznio laiškų 
rašymo vadovas — 4/6; Komercinė korespon
dencija — 4/-; Kaip rašyti gerus laiškus — 3/6; 
Pirmieji žingsniai biznio laiškus rašant — 3/-; 
Jones — Anglų tarties žodynas — 10/6; Oxford 
Pocket Dictionary —- 3/6 ir 7/6; Modern English 
Grammar — 5/-; Palmer — A Grammar of 
English Words — 6/6; Johnson — Grammar 
and Idiom — 3/6; Eckersley — Essential En
glish, 4 knygos — 16/-; Jones — Anglų foneti
kos apžvalga — 16/-; Palmer — A Grammar 
of Spocken English — 12/6; Ward — The Pho
netics of English — 6/-; MacCarthy — English 
Pronunciation — 5/-. Persiuntimas 6 arba 
9 penai.

EXPRESS BOOK SERVICE
97, Moore Park Road, London, S.W.6.

Balandžio 14 d. 16 val. Bradforde, St. Patrick’s 
Parish Hall, Paradise St. šaukiamas

DBLS Bradfordo skyriaus visuotinas narių \ 
susirinkimas

Darbotvarkėje: Centro Valdybos atstovo pra
nešimas, Bradfordo skyr. veiklos informacija ir 
kt. aktualūs reikalai. Po susirinkimo — šokiai 
ir alutis. Kviečiami nariai ir svečiai gausiai 
dalyvauti. Bradfordo skyriaus valdyba

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas ba
landžio 14 d. 18 vai. 30 min. (6,30 vai. p.p.), 
Blackley Instituto salėje

Ruošia linksmą šokių vakarą
Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti. 

Laike vakaro veiks turtingas bufetas. Įėjimas 
2/6. Salė nuo Cannon St. pasiekdama auto
busais Nr. 17 ir 60. Klubo valdyba

mone, per 3 milijonus vokiečių laike karo žuvo 
frontuose bei per miestų bombardavimus.

* Italijos teismas nubaudė komunistę Laurą 
Diaz’ę, Italijos parlamento narę, 8 mėn. kalėti 
Už Šv. Tėvo įžeidiimą.

* Šv. Tėvas atskira bule (raštu) paskelbė ar- 
kangelą Gabrielių telesusisiekimo (telegrafo, te
lefono, radio ir televizijos) patronu.

* Amerikos vyriausybė patvarkė, kad 30 
nuoš. plieno būtų skiriama ginklavimo reika
lams. Be to platiną ir nikelį leido naudoti tik 
karinių priemonių gamybai.

* Rusai ryt. Vokietijos daly užplanavo pas
tatyti 150 aviacijos bazių, — skelbia vak. Ber-

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS-gos skyriai: Londono I 5 sv., Corby

liūnas 10 šil., P. Eidukaitis 10 šil.), Leicester 
2 sv. 14 šil. 6 p., P. Sušinskas 3 sv., B. ir P. Vove
riai 2 sv„ P. Kavaliauskas 1 sv., R. Pauliukonis 
1 sv., J. Šulskus 10 šil.

Nottinghamo Liet. Klubo „Romuvos” (Sy
camore Rd.) patalpose pradedant balandžio 
14 d. 6,30 vai. kiekvieną šeštadienį bus

šokiai, grojant liet, muzikai
Vietovė pasiekiama 31 autobusu iš miesto 

centro. Klubo valdyba

DBLS-gos Birminghamo skyriaus narį 
p. Stasį KASTAUTĄ 

ir
Miss Gladys DORAN 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina, laimingo 
gyvenimo ir gražios ateities linki

Prestwoed Sanatorijos lietuviai

Išnuomojamas kambarys su baldais dviems 
asmenims. A. Liepinis, 18, Oldhill St., London, 
N. 16.

Paieškomas Kazys Kairys. Prašomas atsiliepti 
Sąjungai.

Pilvas yra vergas turi priimti viską, kas duo
dama, bet už neteisybes ir keršija klastingai 
kaip vergas. Emile Souvestre

Londono Lietuvių Meno Sambūris š.m. 
balandžio 15 d. (sekmadienį) Parapijos sa
lėje, 345a Victoria Park Rd., E. 9, Londone, 
ruošia dainavimo klasės mokinių ir moky- 
atojų

Dainų koncertą
Programoje: įvairių kompozitorių kūriniai. 

Pradžia 6 vai. vak.

SPAUDINIAI
MŪSŲ SPAUSDINTAS ŽODIS 

1950 METAIS
(Papildymas)

Šiame paveiksle yra Amerikos karo laivas, 
kaip viena daugybės karinių priemonių, kurių 
gamybai reikalingi didžiuliai kiekiai plieno.

Amerika pastaruoju laiku per metus išlydina 
plieno 13 milijonų tonų daugiau, kaip visa li
kusi pasaulio dalis kartu. Tokį milžinišką Ame
rikos pajėgumą plieno gamyboje dar aiškiau 
pavaizduoja šie skaičiai: per vieną dieną Ame
rikos liejyklos išlydina tiek plieno, kad iš jo 
galima būtų pastatyti 1000 prekinių vagonų, 
2000 sunkvežimių, 12.000 automobilių, 2000 
namų, 20.000 virtuvėms šaldytuvų, 20.000 kros
nių, 1 lėktuvnešis. 2 sunkieji kreiseriai, 2 preki
niai laivai, 2 tanklaiviai, 500 tankų, 5000 lėk
tuvų, 1000 priešlėktuvinių patrankų, 1000 sun
kiųjų patrankų, 2000 bombų, 500.000 patran
koms sviedinių ir tai dar liktų 23.000 tonų plie
no, sakysim: uknoliams ir arklių pasagoms. 
Kiek iš tokio gabalo plieno šitų gerybių galima 
būtų padaryti, tik mąstomoji mašina galėtų 
tiksliai atsakyti.

„Kalėdoms” ir „Naujiems Metams”, 
Laisvi nuo įstatymo.

Šventės proga”, ,
„Tavo Pasaulio '

mokslai. Funk

Apmastymai 
„Jis yra mūsų 
Liuteronių Są-

and Wagnails 
„Dictio- 
Legend” 
Folklore.

I'er šių metų pirmuosius 2 mėnesius atėjo, 
pagaliau ir paskutionieji pr. metų leidiniai. 
Kaip ir buvome numatę, jų atsirado nedaug.

Religija. Vokietijoje Lietuvių Evangelikų- 
Liuteronių Vyriausioji Bažnyčios Taryba iš
leido: „Liuter, vyskupų konferencijos pareiški
mą dėl Popiežiaus Romoje paskelbtos dogmos 
apie Marijos kūnišką paėmimą į dangų”, kun,
A. Kelerio 
J. S. — ,
Reformacijos 
ramybė” bei 
junga”.

Socialiniai
leidykla Naujorke išleido atspaudą iš 
nary of Folklore Mythology and 
II tomo — Dr. Jono Balio „Lithuanian 
Lithuanian Folk Song. Lithuanian Mythology”.

Muzika. Vokietijoje išspausdinti „Pašvaistės” 
leidyklos gaidos: K. V. Banaičio „Oi nėra nie
kur” ir J. Strolio „Vai ir prijojo”, trečias tos 
pačios leidyklos veikalas spausdintas Naujorke:
B. Budriūno „Malda”. Pirmieji 2 leidiniai turi 
dailininko Adomo Galdiko pieštus titulinius 
lapus, o trečiasis — dail. M. Rimienės. Kun. 
L. Voisiekauskas išleido kompozitoriaus J. 
Žilevičiaus redaguotą Česlovo Sasmausko „Lie
tuvišką muziką. Requiem ir kita. 1869—1916”, 
papuošta dail. T. Petraičio 
Pagaliau Bostone, Mass, 
leido savo kūrinius: „Ne 
nelis. Hop seed polka”.

Literatūra. Vokietijoje
skirtas leidinys: Petro Pilkos „Žvaigždžių ieško
jimas. Lyrika”. Išleista tiktai 100 numeruotų 
egzempliorių, kurie nebus parduodami.

Atsiminimmai. Per visą, eilę numerių „Drau
go” skelbti J. Daumanto „Partizanui už gele
žinės uždangos” išleista atskira 
jas: Lietuvių Katalikų Spaudos

Palyginamoji 1949—1950 metų 
dukcijos statistika.

Valstybės

pieštu tituliniu lapu. 
Kazys Kinderis iš- 
girelė ūžė” ir „Apy-

pasirodė bibliofilams

SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLA

Stovykla bus nuo liepos 28 d. iki rugpiūčio 
5 d. vidurinėje Anglijoje. Tiksli vietovė bus 
pranešta vėliau. Maistas ir palapinės kainuos 
30 šil. kiekvienam. Negalį šio mokesčio sumo
kėti prašomi laišku pranešti man. Kiek galima, 
kiekvienam bus padėta.

Registruotis iki liepos 15 d. Registruojantis 
atsiųsti 10 šil. Dėl kurių nors priežasčių nega
lintiems stovyklauti, pinigai bus grąžinti.

Šiais metais mūsų stovykla turi gražių pers
pektyvų. Tarptautinis skautų biuras teiraujasi, 
ar ir šiais metais mes turėsime stovyklą ir pra
šo iš kalno pranešti, kad galėtų vėl mus aplan
kyti. Keletas anglų tuntininkų jau pažadėjo 
mums paramą.

Mes turime į šią stovyklą suvažiuoti visi. 
Jeigu kartais Tu, Sese ir Broli, ir žadi emigruoti 
iš Anglijos, bet iki to laiko dar neišvažiuosi, 
atsimink, kad dalyvauti stovykloje yra Tavo 
pareiga. Atsisveikinsi su pasiliekančiais ir išsi
vesi gražiausių įspūdžių. Be to padėsi mums 
reprezentuoti lietuvio skauto vardą šioje šalyje.

Psktn. K. Vaitkevičius, 15, Byron St., Derby
* * *

Gautas „Skautų Aidas” Nr. 2 Kaina 2 šil. 
Gaunamas pas psktn. K. Vaitkevičių.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 26 SPRENDIMAS

1. Kalba, 2. Akacija, 3. Unija, 4. Nostalgija, 
5. Akvarelė, 6. Skėtis.

Kaunas, Laisvė.
Teisingų sprendimų negauta. 2 t. gauna 

A.R. Mironas.

GALVOSŪKIS NR. 28 (vert. 1 t.).
Raskite žodį, kuris skaitomas iš pradžios 

reiškia miestelį, o skaitomas iš galo — paukštį.

— Vedžiau puikią seno stiliaus moteriškę, 
gražiais, ilgais, puošniais plaukais. Bet po 
vestuvių žiūriu ir be padidinamojo stiklo šito 
grožio jau negaliu matyti; ir aš tapau propa
gandos auka.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Br-tanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.11. REDAKCIJA — 
raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei 
nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 
šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, do
leriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. 

REDAKC. IR ADMIN. TELEF. PARk 9699.
Printed by: M. Caplin A Co. Press Ltd. 15, Dunheved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel. THO 2727

knyga; leidė- 
Draugija.
spaudos pro-

Išleista 
knygų

Anglija 
Belgija 
Italija ... 
Prancūzija 
Suomija
Švedija 
Šveicarija 
Vokietija

Europoje

Jungt. Amerikos
Kanada ...........

V-ės

Š. Amerikoje...

Argentina 
Brazilija 
Kolumbija 
Urugvajus 
Venecuela

P. Amerikoje

Austraiijoje
Naujoje Zelandijoje
Atlante (laivuose)

Pasirodė 
naujų 

laikraščių
1949 1950 1949 1950

1 1 1 5
— 1 — —

1 2 — 1
I 1 1 1

--- 1 — —
1 —■ 1 —

— 1 — —
80 44 13 6

84 51 16 13

36 63 4 14
8 4 2 3

44 67 6 17

2 7 — 1
1 2 — 2

— — — 1
1 2 — —

— 1 1 —

4 12 1 4

— 1 2 —
— — — 1

1 — 2 —

133 131 27 35Laisvajame pasauly
Gal būt leidinių pasirodė ir daugiau, bet jie 

ne pasiekė bibliografinių įstaigų. Jei skautai, 
vyčiai, ateitininkai siuntinėtų visus savo leidi
nius, parapijos — savo laikraštėlius, biuletenius 
ir pan., mokslininkai —- straipsnių žurnaluose, 
enciklopedijose, žodynuose atspaudas, dokto
rantai — savo disertacijas, tikrai statistika būtų 
pilnesnė. Aleksandras Ružancovas

Keleivis, Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis 
Nr. 1 (3-4). 1951 m. sausio-vasario mėn. Lei
džia — MLT spaudos komisija. Atsakingasis 
red. Ansas Lymantas. Laikr. adr. Arno Endri- 
kaitis, c/o „Keleivis”, Rotspitzstr. 13, (13b) 
Muenchen, Forstenried, Germany.

VYKSTANTIEMS KANADON 
vietas parūpins laivuose, plaukiojančiuose 
linija: Southamptonas— Halifaxas. Teirautis
BURROWS & ALLEN’S TARVEL BUREAU.
177, Sloane Street, London, S.W.I. Tel: 
SLO 8221. Kelionės kaina — nuo 50 svarų.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO., 

24, Charles II St., London, S.W.l.
parūpina bilietus kelionei j visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su

tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 

specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš

kus adresuoti į DBLS Centrą).
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