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SUSIRĖMIMAS PALESTINOJ
Tarp Izraelio (žydų valstybės) ir
Sirijos yra demilitarizuota zona.
Joje praėjusią savaitę ir įvyko
keli ginkluoti susirėmimai. Pirmi,
kaip aiškėja, Sirijos pasienio poli
ciją puolė žydai, net panaudoję
lėktuvus. Vėliau žydai šį savo žy
gį teisino kaip atsakymą į siri j ie
čių išprovokuotą puolimą. Ryšium
su šiais įvykiais Egiptas kreipėsi
į D- Britaniją, Prancūziją ir JAV
prašydamas jų, kaip Sirijos ir Iz
raelio sienų
garantų
sulaikyti
Izraelio agresiją, kuri gresianti
Viduriniųjų Rytų taikai, nes to
kiam atvejui Arabų valstybės ne
galį būti abejingos. Amerika jau
įspėjo Izraelį ir paprašė tokį žygį
padaryti D. Britaniją ir Prancūzi
ją. Po Amerikos demaršo, Izraelis
pradėjo aiškintis ir savo žygį tei
sinti, esą jis buvęs sirij iečių išpro
vokuotas. Iš visa ko matyti, kad
šis atsitikimas neišsiplės į didesnį
įvykį.

PRANCŪZU PUOLIMAS TONKINE
Prancūzų kariuomenė Indokini
joj, į vakarus nuo Hanojos, puolė
dideles komunistines, Vietmino, pa
jėgas. Po eilės mūšių komunistai
nuvyti toliau. Vietmino kariuome
nės vadas įsakęs savo kariuomenei,
apie 30.000 vyrų, pasitraukti toliau
iš Tonkino upėš deltos. Prancūzai,
persekiodami komunistinę kariuo
menę, puolimą tęsia.
Indokinijos pasienio mieste, Banamkune, pastebėta kinų kariuo
menės, apie batalioną dydžio dali
nys. Kaip vėliau paaiškėjo, jis ne
priklauso reguliariai kinų kariuo
menei, bet susideda iš paplėšikauti
į šią sritį atvykusių kareivių. Jie
buvo tajiečių partizanų išvaryti.

KORĖJOS KARAS
Korėjoje JTO kariuomenės va
dovybė, turėdama prieš akis didelį
priešo kariuomenės sutelkimą ir
jo pasiruošimą pulti, įsakė JTO
kariuomenei pulti ir tuo būdu suk
liudyti jo kėslus ir sumažinti pas
tarojo smūgį JTO kariuomenė 160
kilometrų baru perėjo 38 lygiagre
tę ir pradėjo puolimą. Kai kuriose
vietose ji sutiko stiprų pasiprieši
nimą. Vidurinėje fronto daly įvyko
smarkių mūšių. Ten kinai atidarė
Hawachono vandens rezervuarus,
tikėdatmiesi, kad vanduo apsems
kelius ir Pukano upės vanduo tiek
pakils, kad visus tiltus nuneš. Ta
čiau taip neįvyko. Vanduo pakilo
tik apie 1 metrą, o upė plačiai
neišsiliejo. Dėl to šis kinų žygis ne
pasisekė.

RADO PAVOGTĄJĮ AKMENI
Kalėdų išvakarėse pavogtasis iš
Westminsterio katedros kurūnavimo akmuo, šiomis dienomis buvo
rastas sugriautoje Abroath’o kate
droje, Škotijoj, padėtas ant alto
riaus dėžėje ir įvyniotas į vėliavą
su Šv. Andriaus kryžiumi. Ant vė
liavos buvo padėta du, nepasira
šyti laikškai. Vienas adresuotas
karaliui, kitas — Skotijas bažny
čių susirinkimui.
Akmuo atgabentas į policijos
būstinę ir bus grąžintas į ten, iš
kur jis prieš 107 dienas buvo pa
vogtas.

GERE. SKAITYTOJAI
Šio numerio išleidimas viena
diena susivėlavo, nes teko jį spaus
dinti kitoje spaustuvėje. Dėl pavė
lavimo prašytume mūsų link labai
nerūstauti, nes dėsime pastangas
visas kliūtis įveikti ir laikraštį iš
leidinėti tą pačią dieną, kaip ik:
šiol.
s
Patark draugui ar kaimynui,
kuris dar „B. Lietuvio” neskaito,
išsirašyti jį ir paaiškink, dėl ko
reikia dabar paskubėti jį išsirašyti.
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S AVA I T Ė S
ATLEISTAS
GEN. Mac ARTHUR* AS
Pereitą savaitę gen. MacArthur‘o
pareiškimai spaudai ir jo atviras
laiškas Amerikos parlamentui su
kėlė audrą vakarų politiniuose
sluoksniuose. Nors generolo pa
reiškimai ir lietė Korėjos karo
baigimo reikalą, bet tuo pačiu jie
kėlė tokią problemą, kurios spren
dimą politiniai sluogsniai kitaip
vaizduojasi. Dėl to ir kilo prieš jį
tokia opozicija ir priekaištai, kad
generolas įsibriovė į politiką, vadi
nasi, ne į savo, kaip kariškis, sritį.
Gen. MacArthur'as, reikšdamas
nepasitenkinimą
prieš
dirbtiną
J'IO kariuomenės judėjimo laisvės
varžymą, kaip 38 lygiagretės perė
jimo klausimas ir tuo reikalu ves
tas diskusijas, pažymėjo, kad ne
karys briaujasi į politikų sritį, bet
politikai į kario sritį. Liesdamas
Korėjos karą, generolas pastebėjo,
kad pirmą kartą savo karinės kar
jeros būvy jis atsidūrė kare, kuris
neturi apibrėžto tikslo. Vėliausias
laikas, politikams esąs išsiaiškinti
tikrąją būklę. Jei jie atšauks JTO
kariuomenės veikimo laisvės var
žymus, tai ji nesunkai nugalės
kinus komunistus. Kinai neturi
pramonės, gumos, žibalo ir pakan
kamai maisto. Iš vidaus jiems
gręsia augąs partizaninis judėji
mas. Pakaktų kinams parblokšti
tai, kad JTO pajėgos blokuotų Ki
niją ir naikintų jų mažai išplėtotą
geležinkelių tinklą. Taip sąlygoms
susidėsčius. vargu ar tektų laukti
Rusijos įsivėlimo į kara.
Savo laiške, rašytame parlamen
to nariui, Respublikonui Martini'ui,
gen. MacArthur'as siūlo
Amerikai ir JTO pakeisti politiką
Korėjos karo atžvilgiu, išplėsti ka
ro veiksmus į Kiniją ir leisti
čangkaišeko
kariuomenei daly
vauti kare prieš kinus. Jis pabrėžė,
kad jei karą su komunizmu pra
laimėsime Azijoj, tai Europos kri
timas bus neišvengiamas. Jei lai
mėsime
jį Azijoj, tai Europa
išvengs karo ir liks laisva.
Kaip matyti, MacArthur'o pa
reiškimai liečia svarbiausios kovos
su pasauliniu komunizmu vietą.
Kuri tokiai kovai yra svarbiausiaAzija ar Europa. Generolas įrodi
nėja, kad Azija turi būti lemiamą
ja kovos vieta. Toks jo teigimas
prieštarauja Amerikos oficialiąja!
politikai, kuri Atlanto paktu stra
teginę pirmenybę suteikė Europai.
Vadinasi, generolas pasisakė prieš
oficialiąją politiką ir dėl to sukėlė
nepasitenkinimą ir puolimus. Taip
dalykams susiklosčius, kilo klausi
mas. kaip į sį generolo žygį rea
guoti. Reagavimas turėjo sekti, ne
žiūrint kaip populiarus Ameriko
je gen. MacArthur'as yra, nes anks
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tyvesnieji jo pareiškimai nesutapo
su Amerikos oficialiąja politika,
bet buvo be sankcijų praleisti.
Po to, kai į Tokijo siųstas krašto
aps. vicemin. Pace su gen. MacArthur’u pasikalbėjo, prez. Truman'as. balandžio 11d. atleido gen.
MacArthur'ą iš visų pareigų ir jo
vieton paskyrė gen. Ridgway'u,
dabartinį Amerikos kariuomenės
8 armijos vadą Korėjoje.
Prezidentas taip nusprendė dėl
to, kad gen. MacArthur'as pilnai
nepalaikė Amerikos ir JTO politi
kos Tol Rytų klausimais ir laikėsi
skirtingo metodo kavoje su komu
nizmu. Gen. MacArthur'o atleidi
mas iš pareigų nemažina jo didelių
nuopelnų Amerikai. Toks reiškinys
demokratiniuose kraštuose natūra
lus, nes kariškiai turi priklausyti
politinei krašto vadovybei ir veikti
pagal jų nurodymus, nes pastarą
ja! gyventojai patiki krašto val
džią. Šio principo nesilaikymas
reikštų konstitucijos dėsnių pažei
dimą.

BRITAI SVARSTO BIUDŽETĄ
Britų parlamentas pradėjo svars
tyti bėgamiesiems metams valsty
bės biudžetą. Finansų ministeris,
teikdamas jį parlamentui pažymė
jo, kad svarbiausias D. Britanijos
uždavinys atlikti apsiginklavimą
taip greit, kaip galima ir subalan
suoti jos eksportą ir importą.
Apie ketvirtį išlaidų sudaro iš
laidos gynybos reikalams ir valsty
bės įsipareigojimams, o kitas tris
ketvirtis ■— socialiams reikalams,
primokėjimams
žemoms maisto
kainoms palaikyti ir t. t. Naujasis
biudžetas sieks per 4 miliardus
svarų ir bus apie 1 miliardą uz
nykštį didesnis. Jis numato tik
mažiau pasiturintiems mokestines
lengvatas, šiaip gi tiesioginiai ir
netiesioginiai mokesčiai numtyta
didesni. Tačiau svaigėhimams ir
lūkalams jie nedidinami.

PERSIJOJ KARINĖ BŪKLĖ
ATŠAUKTA
Persijos vyriausybė, atsakydama
D. Britanijai į jos notą dėl ketini
mo Anglo Iranian Ou Co. naftos
įmones
suvalstybinti, pažymėjo,
kad tas klausimas yra ne Persijos
vyriausybės, bet parlamento kom
petencijoj. Dėl to teks palaukti po
ra mėnesių, kol parlamento komi
sijos pateiks įmonįu nusavinimo
planą.
Balandžio 9 d. Vašingtone įvyko
Amerikos ir Britų žinovų pasitari
mai
Persų naftos
klausimais.
Svarstyta toji būklė, kuri gali su
sidaryti Persijai nusavinus naftos
pramonės įmones. Kaip aiškėja,
Amerika siekia, kad Persų naftos
tiekimas būtų patikrintas lais
vajam pasauliui.
Persijoj neramumai sumažėjo.
Dalis streikavusių naftos pramo- .
.Tudy Holliday’ė, Amerikos filmų nės darbininkų grižo į darbą. Dėl
žvaigždė, gavusi „Oscar’o” dovaną: to karinė būklė Teherano srity
už geriausią moters vaidybą 1950 atšaukta.. Tas žygis teigiamai pa
metais. Dovaną jai paskirta už jos veikė Persų politinius sluoksnius.
vaidinimą „Born Yesterday” filmoj. Todėl daugiau atsirado galimybių,
kad parlamentas parems naujojo
Persijos
min.. pirm. Hussein'o
Ala'os politiką. Jis parlamentui
jau pateikė savo politikos deklara
ciją, kuria siekiama: kraštui sau
gumą ir tvarką patikrinti, teismų
reformą, valstybės biudžeto suba
lansavimą,
gamybos
pakėlimą,
švietimo reformą ir draugingus
santykius su visais kraštais.

DARBOTVARKĖS
KONFERENCIJA
Keturių didž. valstybių: JAV, D.
Britanijos ir Sov. Rusijos užienio
reikalų ministerių pavaduotojai
jau 29 pasėdžius turėjo Paryžiuje
tardamiesi dėl darbų tvarkos bū-

Baigėsi pirmasis metų ketvirtis.
Kas ,,B. Lietuvį” buvo išsirašęs
metų ketvirčiui, prašomas neatidė
liojant išsirašymo laiką pratęsti.

simai keturių užsienio reikalų mi
nisterių konferencijai. Tačiau pasi
reiškęs nuomonių skirtumas tarp
vakarų valstybių ir Rusijos nesi
duoda išlyginamas bei suderina
mas. Dėl to visą laiką pavaduoto
jai tariasi ir bando rasti abiems
šalims priimtiną vidurį, bet iki
šiol jo vis dar nerado. Per penkias
savaites ši konferencija buvo priė
jusi visokių fazių, kartais rodėsi,
kad jau visai arti susitarimo, kar
tais, kad netoli išrimo, nes nema
tyki jokių perspektyvų dėl darbų
tvarkos susitarti. Tačiau vis dar
tariamasi ir neprarandama vilties
dėl darbų tvarkos susitarti.
Šią
savaitę įvykę du posėdžiai baigėsi
kaip ir praėjusieji, nesėkmingai.

JTO PRIPAŽINO LAISVŲJŲ
ŽURNALISTŲ FEDERACIJĄ
Viduriniosios ir Rytų Europos
kraštų laisvųjų žurnalistų federa
cija, kuriai priklauso ir Europoj
gyveną lietuviai žurnalistai, turin
ti savo centrą Londone, neseniai
JTO Ūkio ir Socielinės Tarybos
buvo pripažinta kaip patariamoji
šios tarybos organizacija spaudos
ir žmonių laisvės klausimais. To
dėl federacija ateity tarybai ga
lės tiesiai tiekti savo nuomonę mi
nėtais klausimais apie būklę gele
žinės uždangos atskirtuose kraštuo
se. Tai yra vienintelė politinių
emigrantų organizacija, kuri iki
šiol JTO pripažinta, kaip pataria
moji jos organizacija.
Minėta federacija turi spaudos
informacijos biurą „Free European
Press Service”, kuris Amerikos ir
Vakarų spaudai teikia žinias apie
būklę geležinės uždangos atsikir
tuose kraštuose.
»'

Generolas MacArthur’as, vyriau
sias
sąjungininkų
kariuomenės
vadas Japonijoj, vyr. JTO karinių
pajėgų vadas Korėjoje ir vyr.
Amerikos kariuomenės Tolimuo
se Rytuose vadas, vienas populia
riausių Amerikos žmonių, kaip ka
riškis yra didžiai nusipelnęs Ame
rikai. Balandžio 11 d. prez. Truman’as jį atleido iš visų pareigų
dėl to, kad jis pilnai nepalaikė
Amerikos ir JTO politikos ir lai
kėsi skirtingo kovos metodo su ko
munizmo agresija.

SUKILO DALIS
ALBANIJOS

Šiaurės Albanijoj kilo sukilimas.
Jį sukėlė komunistinės valdžios
teroras. Valdžia, norėdama gyven
tojus „sutarybinti“, manė tai pa
siekti nugąsdinus teroru ir baus
mėmis. Tuo tikslu iš Tiranos (sos
tinės) į provinciją buvo siunčiami
šarvuotuose automobiliuose „liau
dies teismai“, kurie tariamuosius
liaudies priešus teisė suvarytų
žmonių akivaizdoje, plakdavo bizū
nais, o paskiau sušaudydavo. Toks
brutalus teroras papiKi.no žmones.
Netrukus visa šiaurinė Albanijos
dalis sukilo. Pradėjo veikti ir
partizanai, kurių esama apie 5.000.
Partizanai gaudo „Liaudies teis
mo“ šarvuočius ir šalina gyvento
jams nepalankius valdininkus. Pa
siųstoji kariuomenė sukilimui mal
šinti neatliko uždavinio. Dalis jos
prisidėjo
prie partizanų, dalis,
neatlaikiusi kovų su partizanais,
EUROPOS SOCIALISTŲ
turėjo atgal grįžti.
KONFERENCIJA
Albanijos
sukilėlių
vadovybė
Balandžio 7-8 d. Londone įvyko pranešė, kad esamoji komunistinė
Socialistų Unijos konferencija, ku krašto valdžia be Rusijos pagalbos
rioje dalyvavo dešimties kraštų so nepajėgs sukilimo numalšinti.
cialdemokratų
partijų,
esančių
tremtyje, jų tarpe ir Lietuvos, ats
KOMINFORMAS
tovai. Konferencija svarstė naują
jį Socialistų Internacionalą, kuris
ĮSAKO ŽUDY11
bus įsteigtas šią vasarą, deklaraci
Kominformas
ruošė sąmokslą
jos projektą, ir aptarė eilę politi
prieš vengrų visuomenininkus ir jų
nių klausimų. Visa eilė partijų pa
įstaigas Amerikoje, — pranešė
sisakė dėl glaudaus bendradarbia
Laisvosios Europos komiteto pirm.
vimo su kitomis demokratinėmis
C. D. Jackson’as. Šis komitetas tu
partijomis,
kovojančiomis prieš
ri šifruotą telegramą, kurią vy
komunistų diktatūrą ir siekiančio 
liausioji
Kominlormo vadovybė iš
mis atstatyti laisvę Sovietų pa
Bukarešto įsakė komunistų agen
grobtuose kraštuose.
tams JAV iki 1951 m. liepos 1 d.
Konferencija išrinko naują vyk
nužedyti
kum. Vargą ir išsprogdin
domąjį komitetą, į kurį įeina:
ti
Vengrų
Tautinės Tarybos įstai
pirm. Zaremba (Lenkija), vicepirm.
gas Naujorke ir Vašingtone. Tele
prof. J. Kaminskas (Lietuva), II
vicepirm. — Topolovič (Jugoslavi gramoje nurodoma, kad kun. Varja), sekretorius Bernard (Čekoslo ga'os, kaip vengrų emigrantų va
vakija) ir iždininkas Selig (Ven dovo autoritetas pakilo, dėl to jis
turįs būti „likviduotas“. Toliau te
grija).
legramoj įsakoma veikti prieš ven
Lester B. Pearson’as,
Kanados erų tremtinių vadovybę, kurią rei
užsienio reikalų ministeris, pasta kią suskaldyti, remti paskiras jos
ruoju laiku smarkiai kritikavo gen. grupes ir tarp kairiųjų ir dešinių
MacArthur’ą, kam jis liečiąs tarp jų gilinti nuomonių skirtumą.
Atšifravus šią telegramą, rapie
tautinę politiką.
jos turinį pranešta JAV užs. reik,
min. Acheson'ui ir Saugumo (FIB)
direktoriui E. Hoover'iui.
Kun. ^yarga buvo Vengrijos par
lamento pirmininkas, o kai komu
nistai įsigalėjo, 1947 m. pabėgo į
užsienį.
•

VASARĄ BRITŲ ANGLIAKASIAI
TRUMPIAU DIRBS
Neseniai Londone įvykęs D. Bri
tanijos angliakasių atstovų suva
žiavimas, atstovavęs 700.000 an
gliakasių, pasiūlė angliakasiams
nuo birželio 4 iki rugpiūčio 31 d.
nedirbti viršvalandžių ir šešta
dieniais. Angliakasių atstovai tiki
na, kad pakilusio darbo našumo
dėka galima bus sudaryti .10 mili
jonų tonų anglies atsargą, reika
lingą 1951-52 metais kuro štokai
išvengti.
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KADA ĮSIGALIOS LAISVES
Gerai informauotas britų „The
Observer” (Mr. 8332) duoda astakymą į šiuos du kiekvienam euro
piečiui rūpimus klausimus: 1) kam
tas milžiniškas amerikiečiu ginklavimasis ir 2) kas būtų, jei sovie
tai, supratr jo reikšmr, nelaukda
mi, kol amerikiečiai pasieks pačią
savogalbes viršūnę, smogtų tuojau.
Laikraštis, svarstydamas klausimą,
kuri valstybė bus galingiausia pa
sauly kariniu atžvilgiu po porostrejų metų, pažymi, kad be dabar
tinės karo tatmybos praplėtimo,
per pastaruosius - 3 metus (nuol
1950. VII. 1. iki 1593. VI. 30) JAV
atsiginklavimui skiia 140 milijar
dų dolerių. Tada atsiginklavimas
bus baigtas. Jo rėmuose numatoma
skirti JAV sąjungininkams kur kas
didesnė karinė pagalba nei dabar
pagal MarshalTio ■planą.
Pasaulis žino, kokių baisių skai
čių buvo pasiekęs vokiečių ginklavimasis prieš 2-jį karą ir sovietų
— jo metu ir po jo. Tačiau visa
tai, pažymi kaifcraštis, yra tik nie
kis, palygins su tuo, kokia apimti
mi šio tikslo ėmėsi dabar ameri
kiečiai. Pagal dabartinę programą,
JAV yra pasiryžusios per pastaruo
sius 2į metų pasidaryti galingesnės
negu visas likęs pasaulis, suėmus
krūvon
draugus, neutraliuosius
ir priešus. Jau vien šiais me
tais amerikiečių gynyba bus 8 kar
tus didesnė už padidintą britų gy
nybą, o jų išlaidos gynybos reika
lams 1950-1953 m. 5 kartus prašoks
visos Britanijos metines gyventojų
pajamas.
Tik per vienus metus
amerikiečių suteikta sąjunginin
kams karinė parama bus didesnė
už visą britų biudžetą.
- Tiesa, šiuo metu Rusija turi tam
tikrą pranašumą Europos ir Azijos
žemyne. Tačiau toji situacija pasi
baigs po 18 mėnesių. Galimas da
lykas, kad ji, pramatydama tai,
gali ryžtis per tuos 18 mėn. smogti
bet kuriuo metu, tačiau tai ameri
kiečių ginklavimą tik dar daugiau
pagreitintų. Tiesa, atsisakydama
agresijos, Rusija gali išsaugoti sa
vo statusą kaip nepriklausoma val
stybė. Tačiau dabar jau niekas jai
neišsaugos tos pazicijos, kurią ji
buvo užėmusi pasauly 1945-1950 m.
Mintis apie jėgų pusiausvyrą ir pa
saulio pasidalinimą tarp 2 didžiųjų

MINI PIRMOJO

priklauso jau praeičiai, kai Rusija
buvo ginkluota ir JAV neginkluo
tos. Rusijo—jei nenorės imtis savi
žudžio karo per porą ar trejetą se
kančių metų iš pirmaeilės galybės
nusileis tarp antraeilių. JAV neno
ri dominuoti pasaulyje, jos tik nori,
kad dominuotų Jungtinės Tautos ir
galiausiai įsigalėtų tie principai,
kurie numatyti Atlanto Chartos,
— baigia laikraštis.
Dar preciziškiau savo pastabas
tuo reikalu formulavo vas.. 26d.
„Newsweek”. Šio žurnalo nuomo
ne, Politbiuras atsistoja prieš klau
simą: „Ką laisvasis pasaulis darys,
kai atsiginklavimas bus baigtas?”
Ar mėgins sugniuždyti sovietų re
žimą? Jei Kremlius įsitikins, jog
plataus masto karas per 5 metus
neišvengiamas,
galimas dalykas,
jog apsispręs smogti dabar. Tačiau
ii šiuo atveju geriausi amerikiečių
strategai sakosi neišmaną, kaip so
vietai galėtų laimėti karą. O neat
sakingiems spėliotojams arba apie
reikalą nenusivokiantiems — žur
nalas pataria verčiau laikyti liežu
vį už dantų.
Ir Jums yra galimas
ĮVAŽIAVIMAS l KANADĄ
jeigu turite darbo ir buto ga
rantijas. Jas parūpina ir kitus
su imigracija susijusius reika
lus sutvarko
Jonas J. Juškaitis
Teisinės-Kalbinės Pagalbos
Įstaiga
907 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario, Canada.
.Manchesterio Lietuvių Socialinis
Klubas balandžio 14 d. 18 vai. 30
min. (6.30 vai. p.p.), Blackley Ins
tituto salėje
Ruošia linksmą šokių vakarą
Visus lietuvius maloniai kviečia
me atsilankyti. Leike vakaro veiks
turtingas bufetas.
Įėjimas 2/6.
Salė nuo Cannon St. pasiekiama
autobusais Nr. 17 ir 60.
Klubo valdyba
Mielą bičiulį
Joną GUDAVIČIŲ
ir
p. Aldoną NEVERAUSKAITĘ
sutuoktuvių proga nuoširdžiai
sveikina
Bendradarbiai

LIETUVOS

Lietuvių kat. spauda, organizaci
jos ir atskiros parapijos mini 700
metų nuo pirmojo Lietuvos krik
što. Prieš 70o rr.„ būtent, 1251 m.
Lietuvos valstybės kūrėjas ir lietu
vių tuutos vieny toj as Minaugas,
apsikrikštijo su visa savo šeima ir,
kaip popiežius Inocentas IV nuro
do savo bulėje, dideliu skaičiumi
lietuvių. Apie savo krikštą Min
daugas painformavo popiežių, pa
siųsdamas spec, delegaciją ir pra
šydamas priimti jį bei visą lietu
vių tautą savo globon. Popiežius
Inocentas IV 1251. 7. 17 raštu pa
reiškė, kad jis su džiaugsmu su
tinka globoti Mondaugą ir visus jo
krikščionis, įspėdamas kaimyni
nius vyskupus, kad jie paremtų
Mindaugo pradėtą Lietuvos krik
ščioninimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vyskupu bu
vo paskirtas vokietis Kristijonas,
kuriam talkininkavo pranciškonai
su domininkonais, o antruoju vys
kupu Gniezeno arkivyskupas įšven
tino domininkoną Vitą. Pirmoji
vyskupija buvo įkurta žemaičiuose,
Raseinių ir Betygalos srityje, o an
troji pietinėj Lietuvoj, jotvingių
žemėj, apie Veisėjus.. Iš abiejų
vyskupijų Mindaugas pasiryžo su
daryti Lietuvos bažnytinę provin
ciją, tiesiog
priklausančią
šv.
Sosto. Inocentas IV šį Mindaugo
norą nuoširdžiai parėmė ir jam
pačiam prisiekusį vysk. Kristijoną
Įgaliojo Mindaugą vainikuoti Lie
tuvos Karaliumi. Tgi ir buvo įvyk
dyta 1253 m.

Priimdamas krikštą ir vainikuodamasis Lietuvos karaliumi, Min
daugas įsijungė su visa tauta į
krikščioniškųjų tautų šeimą. 1255
m. jis net buvo gavęs iš popiežiaus
bulę, užtikrinančią, kad po jo mir
ties vienas jo apkrikštytų sūnų bus
vainikuotas
Lietuvos karaliumi.
Už tautos vienijimą ir katalikybės
įvedimą paskiau jis buvo savo var
žovų nužudytas. Drauge žuvo du jo
sūnūs ir visa eilė valstybininkų.
Karalienė Morta ir apsikrikštiju
sieji betgi liko ligi mirties ištikimi
savo naujajam tikėjimui. Nors po

KRIKŠTO SUKAKTI

12 laisvės metų paskiau krikščio
nys sutiko daug kliūčių, bet krik
ščionybė nebuvo visiškai palaužta.
Vytauto ir Jogailos laikais įvykdy
tas masinis krikštas, kaip pažymi
kat. istorikai, sudarė tiktai an
trąjį Lietuvos krikšto etapą. Tai
progai atžymėti mūsų dailininkai
tapo visą eilę istor. paveikslų ir
muzikai skiria savo naujų kūrinių.

Dalia,
neįstengdama
nugalėti
raudonumo, kurs pylėsi veidu, nu
suko galvą, tartum norėdama jį
nuslėpti, bet, motina, lyg nepaste
bėjusi, pradėjo ją klausinėti kaip
miegojusi, ko norinti pietums, kas
mieste girdėti. Laike pokalbio, nors
ligonis ir rūpestingai dangstėsi.
Dalia pastebėjo, kad vietoje nakti
nių ir vieną ir kitą kartą išsikišo
darbo drabužiai. Visiškai sumišusi
ji atsikėlė pasiteisindama norinti
parašyti
laišką,
tačiau
mo
lina ne tik jos nelaikė, bet prie
šingai, lyg apsidžiaugusi siūlė pa
sinaudoti grynu kaimo oru patrauk
ti kur toliau prie upelio, o jeigu
norinti, tai bernas nuvešiąs ir iki
piliakalnio, kur vos už kilometro
jos pažįstama mokytoja vaikus
auklėja.
Jei pirmieji žingsniai sukėlė visą
eilę klausimų, tai jau po trijų
dienų Dalia pilnai įsitikino, kad
yra apgaudinėjama, kad motina
sveikų sveikiausia, bet kam viskas
šitas vaidinama, ji jokiu būdu ne
galėjo suprasti, tačiau viskas bu
vo daroma, kad ji toliausiai laiky
tųsi nuo namų. Tartum koks pa
siuntinys buvo prašoma sutvarkyti
reikalus tai pas giriniką, tai val
sčiuje, tai vėl kitur; tuo tarpu jai
atsisėdus prie lovos, motinos akys
savaime merkdavosi, lyg ji būtų
geriausia miego priemonė, tačiau
ant ligonio veido kartais buvo ma
tomi miltai, o kartais ir suodžiai,
kurie liudijo, kad uošvė buvo atsi
kėlusi, vaikščiojusi.

RIMČIAI
DAR VALANDĖLĖ
Džiaugsmingi Velykų varpai dar
gaudžia mūsų ausyse, o širdis dar
vis kartoja Prisikėlimo giesmės žo
džius: Kristus kėlės, mirtis krito;
Aleliuja!
Taip, Kristaus prisikėlimas ir Jo
mirties pergalė yra didelio džiaug
smo priežastimi ne tik apaštalams,
bet ir visam krikščioniškajam pa
sauliui.
Tačiau šis džiaugsmas, nors ir
labai didelis, nėra toks, kurio ne
galėtų
niekas sudrumsti.
Štai,
šio Sekmadienio šv.
Evangelija
mini Kristaus atsisveikinimo kalbą
kurioje Jis primena savo moki
niams, kad jie už valandėlės Jo jau
nebematysią, nes einąs pas savo
dangiškąjį Tėvą. Apaštalams iš
girdus šiuos žodžius, būtų buvę
labai skaudu, jei Viešpats nebūtų
pažadėjęs,
kad jie už valandėlės
vėl Jį matysią pas Jo dangiškąjį
Tėvą. „Ir vėl valandėlė, ir matysi
te manie“, — tai, ždžiai, kurie sustiprinra ir paguodžia ne tik nuliū
dusius apaštalus, bet ir visą vargų
bei skausmų prislėgtą žmoniją.
Trumpos žemiško, dažnai apgau
lingo, džiaugsmo valandos prabėga
nesulaikomai ir negrįžtamai, kaip
to kalbų upelio vanduo amžių iš
rausta vaga. Ir vargas tam, kuris
savo laimę nori sukurti iš šių
trumptų žemiško džiaugsmo mo
mentų. Jis ieško jų, ieško progų pa
sisemti daugiau
malonumų dėl
kurių paaukoja net savo sveikatą,
garbę, turtą. Nepaiso, pagaliau, net
savo šeimos, ar net tautos gerovės;
dažnai net žvenčiausius dalykus su
deda ant savo žemiškos laimės au
kuro, tačiau tos lauktos laimės jis
nepatiria, nes, vargšas, užmiršo,
kad visa tai tik trumpos valandėlės
būta. Kartumas ir nusivylimas ap
gaubia tokios laimės ieškotojo
širdį.
Sunku šiandien atrasti pasaulyje
kampelį, kuris nebūtų atžymėtas
didesnio ar mažesnio skausmo bei
vargo ženklu. Neteisingumas, nea
pykanta, persekiojimai ir ištrėmi
mai skausmo šydu apgaubia tikros
taikos ir ramybės ištroškusias sie
las. Tačiau jas pasitinka jų kančias
ir vargus laiminąs Kristus:
„Pa
laiminti, kurie liūdi, nes jie bus
paguosti... Palaiminti, kurie perse
kiojami dėl teisybės, nes jų dan
gaus karalystė.
Taip, tikrai palaiminti, kurie ty
liai ir kantriai neša su Kristumi
savo kančios kryržių. Kančia jiems
bus nei.ažeminimo, bet jų išaukš
tinimo laidas. Kiekviena jų išken
tėta diena daugiau nepasikartoja ir
tuo pačiu artina juos prie garbin
go
prisikėlimo iš visų vargu.
Pradrįsusi Dalia pradėjo atsar
giai kamantinėti mergas, bet tos,
gudriai
šai'pydamosios,
nudavė
nieko nežinančios. Kartą kiek
>
giau prasitarė bernas, kurį
le
po grįždama iš pasivaikščioiimo.
Bernas, nugara atsisukęs, nema
tydamas Dalios, kinkė arklį ir taip
piktai plūdosi, kad moteris net
prasijuokė jį užkalbindama.
— O kas jums, Povilai, atsitiko,
kad tokiais nešvankiais žodžiais
mėtotės?
— Aš mėtausi, — atsisuko i audonas supykęs, — paklausytumėt
kokiais žodžiais ponios vyro moti
nėlė tik ką mane apšaukė. Girdi,
mažai rugienos
apariau, girdi,
piemuo arklio uodegą įsikibęs tiek
apartų. Mat kokia gudri ant žo
džių, o pati badu marina, rytą kukulienė, pusryčiams kukulienė be
duonos,
pietums kukulienė
su
duona, toliau irgi kukulienė ir ku
kulienė. net žarnos groja, ir širdis
piktinasi, o aplink visi juokiasi :š‘
tokios gaspadinės, va kaip Dievą
myliu mėsių ir į teismą paduosiu,
— liejo tulžį.
— Kaip ji tave apšaukė ligonis
būdama?
— Ligonis? Velnias žino, kas čia
darosi — nesuprasi poniškų rei
kalų. Prie ponios šast į lovą, prie
mūsų šast iš lovos. Tfu, bėri, sku
bėk, — staiga sušuko į arklį, paste
bėjęs Oną.

Minčių slegiama, Dalia pirmą
kartą net neužsukusi pažiūrėti
motinos, išsirengė pėsčiomis į už
trijų kilometrų esančią pašto agen
tūrą pasiryžusi išsiųsti vyrui tele
gramą, prašydama, kad tuoj at
vyktų jos pasiimti.
Prie langelio paštininkas jai at

KACAMSKASIS AMARAS
Okupuotoji Lietuva Sovietų Ru
sijos žmonėms yra tikroji „pažadė
toji
žemė”. Visokiausio plauko
įvairūs sovietinio svieto perėjūnai
traukia į Lietuvą, kaip kokie skė
riai į žirnių lauką. Na ir apnyko
jie Lietuvėlę, kaip koks šlykštus
amaras. Kiek daug tos kacapijos
Lietuvoje, galima spėti iš paskirų
jos sambūrių pasirodymų. Pav.
finansų min. pavaduotojo, iš toto
rių krašto atsibasčiusio Kuznecov’o
proga, pomirtinį jo paliaupsinimą
pasirašė tokie jo artimieji darbuo
tojai: F.. Bašlakov, A. Bahanov, A.
Bobov, I. Edinovič, A. Plakchin, 0.
Serov, A. Sokolov, M, Taurinskij,
A. Postnikov, S. Fedorovič. Vis tai
okup.
Lietuvos
aukšueji
pa
reigūnai.

Smėlis nėra toks paprastas daik
tas, kaip atrodo. Jau iš senų seno
vės žmonės jį naudoja vadina
miems
„smėlio kilimams” kurti.
Tai daroma labai paprastai. Pir
miausia nusibraižoma ant kokio
kietesnio pagrindo, pav. lentos, bu
simojo paveikslo kontūrai, paskui,
paėmus įvairių spalvų arba net
specialiai tam tikslui nudažyto
smėlio, plonai juo dengiama nu
matytos vietos.
Pažymėtina, <tad
perėjimus iš vienos spalvos į kitą,
arba visokius šešėlius smėliu gali
ma daug gražiau atlikti negu
dažais.
Baigus paveikslą, smėlis tam tik
rais, bespalviais klijais sustiprina
mas taip, kad tokį paveikslą jau
galima kabinti net ant sienos.
Viršuje matyti kokiu būdu smė
lys naudojamas paveikslui kurti,
apačioje — smėlio pagalba padirbto
didžiulio paveikslo dalis.
Ir Kaune, iki antrosios bolševi
kų okupacijos, viena moteriškėlė
panašiu
būdu
šaligatviuose
ir
aikštėse „kurdavo” tam tikrus šū
kius ir nesudėtingus ornamentus.
Mokėkime tad gerai išnaudoti
savo trumpo gyvenimo valandas:
neieškokime laimės šios žemės
džiaugsmuose ir nepameskime drą
sos bei ištvermės skausmo valan
dose, nes dar valandėlė, ir visa
piaeis...
K. V. D-is.

BUDAI LIETUVĄ RUSINTI
Šiuo metu Lietuvoje okupantai
ragina išvystyti alpinizmo sportą.
Jie neigia Lietuvos sporto žinovų
nuomonę, kad tai sporto šakai Lie
tuvoje tarpti trūksta natūralių są
lygų. Toks teigimas esąs iš pagrin
dų klaidingas.
Okupantų nuomo
ne,
Lietuvoje nieko netrūksta.
Kauno miesto komitetas jau yra
įpareigotas tuojau parūpinti reika
lingą inventorių ir pakviesti tos
sporto šakos instruktorius. O egza
minui išlaikyti ir „Alpinizmo ženk
liukui” įgyti, galima būsią nuvyk
ti į Kaukazą ar kitus sovietinius
kalnus. Nebus nuostabu, kad oku
pantai tokiais samprotavimais vaduodamiesi, netrukus paskelbs, kad
Lietuvoje galima ir dramblius ga
minti ir pasiūlys Kauno ar Vil
niaus komitetui pakviesti instruk
torius ir išsirašyti drambliams ga
minti mašinas Žinoma, nei inven
toriaus nei mašinų jie negaus, bet
visokių instruktorių ir titulų dar
daugiau rusų skaičių Lietuvoje pa
didins. To, pagaliau, krašto rusifi
kacijai ir reikia.
•

MULKINIMO IR RUSINIMO
DUOBĖS

Zarasų apylinkėje įsteigta 20 ko
munistinės propagandos lektoriu
mų. Kas gi tų lektoriumų lektoriai?
Ogi: Zarasų gimnazijos Nr. 2.
direkt. rusas Volkoų, poliklinikos
gyd. rusas Malichin, septynmetės
mokyklos direkt Smirnov, propa
gandos
darbuotoja Dubovskaja,
tarnautojas Kulikov ir kiti į Lie
tuvą atsibastę maskoliai, kurie čia
turi aukštas direktorių ir panašias
pareigas. Nestebėtina,
kad šitie
maskoliai pasirenka savo paskai
toms ir tokias temas, kaip: „Kata
likybė lietuvių tautos priešas Nr.
I” ir pan.

kišo du laiškus: vyro ir Dalios mo Kauną. Virpėdama nerimu kreipėsi
pas paštininką pagalbos.
tinos.
— Jei ponia tuoj išvyksite, tai
Vyras trumpais žodžiais kukliai
pranešė, kad visiškai jam nesiti dar pagausite ant plento prie Kakint, yra paskirtas departamento dlubės autobusą. Jei pavėluosit, tai
direktoriumi, kad naujos pareigos tik rytoj. Galėčiau pavėžėti, jei
reikalaujančios didelio įtempimo, kiek ant abrako duosit.
Dalia minutei suabejojo. Taip
kad labai jos yra pasiilgęs, tačiau
išvažiuoti tikrai
tegu dar pasėdi kaime prie moti neatsisveikinus
nos, nes tuo būdu jam yra nuima būtų nemandagu, bet skausmas
tiek ją veikė, kad nebeatsispirdama didelė rūpesčio našta.
Paskutinis pageidavimas labai ma linktelėjo ir, sėdusi į vežimą,
Daliai nepatiko, bet apsidžiaugus nudardėjo vieškeliu.
Atvyko pačiu laiku, nes auto
dėl vyro iškilimo nutarė pakentė
busas, įsilipęs į Kadlubės kalną,
ti, nebedidindama jam sunkumų.
Motinos laiškas buvo net ke iš tolo jau buvo matomas. Turė
turių puslapių. Pradžioje sveikino dama minutę laiko, kišdama atve
penkių
litų
sidabrinį,
dukrą neslėpdama savo džiaugsmo žusiam
dėl vyro pasisekimo. Smulkiai rašė paprašė:
— Praneškit Gasiūnienei, kad
kiek tas paskyrimas sukėlė kalbų,
pavydo. Trumpai paminėjo tėvo, turėjau skubiai išvykti. Atvyksiu
savo sveikatą, bet tolimesnės eilu su vyru kurį sekmadienį, paaiškin
tės visai išmušė Dalią iš vėžių. sime kas įvyko.
Motina rašė: tu Dalia, neužsigauk,
Autobusas buvo pilnas ir Dalia
kad kišuosi ne į savo reikalus, bet vos vos įsispraudė viaun, tačiau
negalima aklai užsimiršti. Esi ište minčių varginama nejuto nuovar
kėjusi ir turi neužmiršti pareigos. gio, tvaiko, tik vis rodėsi, kad ma
Laimė, kad tavo vyras pasirodė šina velkasi vėžio žingsniu, kad
taktiškas, sugebąs nugalėti pilką per dažnai sustojama. Pagaliau po
miesčioniškumą, mokėdamas stoiš dviejų valandų, pasiekusi Kauno
kai pakelti smūgi. Auouo, galėsi centrą, ji pašaukė vežiką, duoda
ramiai grįžti, nes visą kaltę vyras ma savo tėvų adresą, ragindama
suvertė ant savęs. Meluočiau, jei paskubėti.
tvirtinčiau, kad visuomenė nenu
Skambino neatitraukdama piršto,
jaučia, kas įvyko, bet turi sutikti
kad tarnaitė galvotrūkčiais puolė
su Igno paaiškinimais. Žilys, nebe
atidaryti. Iš saliono nustebę žvelgė
sitikėdamas Kaune ką nors geres
abu tėvai.
nio gauti, išdūmė į Šiaulius (džiau
— Tu! — sušuko motina.
giuosi, kad jo čia nebėra). Garmu
Vos pabučiavusi vienam kitam į
tė net jo į namus neįsileido.
skruostą, Dalia tuojau šokosi®prie
Vaikšto su Baltrušiu, žinai, Beleckių giminaičiu, bet labai sublogusį, reikalo.
matyt, rimtai buvo įsižiūrėjusi...
- Susimildama, mama, paaiš
ką reiėkia tavo laiškas,
Tris kart perskaičiusi laišką, kink
balse
jutosi
toks
įtemDalia nutarė tuoj pat vykti i —
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KIEK RUSAMS KAINAVO A. PASLAPTYS

Neseniai Amerikoje baigėsi ato raus sovietinio šnipo, svainis. Tuo
minių šnipų byla. Ši gaują, kaip metu Rosenberg’as, kartu su Morspauda pažymi, buvo viena pavo ton’u Sobell’iu plušo stengdamasis
jingiausių, nes Sovietų Rusijai Amerikos karo laivyne suorgani
perdavė atominės bombos paslap zuoti šnipų celę, bet tai jiems ne
tis ir tuo būdu paveikė pasaulio sisekė. Rusai jiems patarė atsisa
kyti šio bandymo ir nukreipti savo
žmonių likimą.
Svarbiausi šnipai buvo Klausas dėmesį į Grenglass’ą. Iš Rozen
Fuchs’as, D. Britanijoj nuteistas 14 berg’o Greenglass’as sužinojo, kad
metų kalėti ir Davidas Green- jis dirba atominės bombos dalis.
glass’as, laike šios bylos prisipaži Rozenberg’as jam aiškino, kad Ru
nęs kaltas, nors jis buvo tik kaip sija yra Amerikos sąjungininkė ir
; prokuratūros liudininkas prieš ki- dėl to turi žinoti Amerikos kari
! ,us tris kaltinamuosius. Kaltina- nes žinias, kurių ji iš valdžios
plepalais elektrifikuoja 'mieji buvo: inž. Julius Rozen- negauna.
Greenglass’as sutiko per savo
Okupantai giriasi Lietuvos kol Į berg’as, vienas apsukriausių soviežmoną
Rozenberg’ui tiekti žinias
:
tinių
šnipų
Amerikoje,
šnipų
celės
chozų elektrifikavimu. Esą jau 18
kolchozų turi elektros šviesą. Rei organizatorius, jo žmona Ethel’ė ir iš Los Alamos. Laike šios bylos,
kia pridurti, kad 18 iš 1.400 stam ; radaro specialistas Mortonas So- Greenglass’o parodymas atskleidė
biųjų kolchozų! Kita vertus, ir tie i bell’is. Atominės bombos paslaptis kaip buvo medžiojamos atominės
18 elektrą turi iš senų nepriklau i Rusijai perduodavo Harrys Gold’as, bombos paslaptys.
FUCHS’O PRANEŠIMAS
somos Lietuvos laikų. Maskvos? neseniai nubaustas 30 metų kalė
Pirmą pranešimą apie atominę
gražusis elektrifikacijos
planas į ti. Gold’as perdavinėjo gautąsias iš
numato 1951-55 metais Lietuvoje į Fuchs’o formules ir Greenglass’o bombą rusai gavo iš Dr. Fuchs’o
pastatyti elektrinių 21.000 KW ga-| planus Rusijos konsului Naujorke 1944 m. birželio mėn., arba metus
mėginamosios
tingumo. Tačiau ir tai nepatikima,? Jakovlev’ui. Pastarasis, prieš minė prieš pirmuosius
nes dar nesugebėjo iki šiol pasitai- j tos gaujos suėmimą, paspruko į atominės bombos sprogimą Ala
mogorde. Pasaulis tuomet dar ne
syti Kapėnų elektrinės, Akmenės Rusiją.
Atominės bombos paslaptys Ru žinojo, kad toks dalykas yra. Los
apylinkėje.
sijai nepaprastai pigiai atsiėjo. Alamos, už budriai saugomų jos
Žmonės, kurie darbo metu susi Kaip iš bylos paaiškėjo, Fuchs’as sienų, vyriausioji atominių specia
tepsią rankas, turi vargo, kol po gavo 100 svarų ir Greenglass’as 500 listų grupė, kurioje buvo ir Dr.
darbo jas nusimazgoja. Be to, nuo dolerių arba 180 svarų, vadinasi, Fuchs’as, sėkmingai baigė pirmąjį
dažno dankų • plovimo, pradeda iš viso šnipams pamokėta 280 sva bandymą. Dr. Fuchs’as,tiesiai iš Los
skaudėti oda. šito nemanloumo iš rų. Tai buvo visos tam tikslui Ru Alamos atvyko kelioms dienoms
į Naujorką. Brooklyne, ties Bo
vengti jau galima.
Paskutiniojo sijos išlaidos.
rough Hall’u, Fuchs’as sutiko GolNEŽINOMAS MIESTAS
karo metu buvo išrastos taip vadi
d’ą, ryšininką tarp Sovietinės am
DYKYNĖJ
namos „nematomos pirštinės”. Tai
Atominės bombos paslapčių me basados ir atominių šnipų gaujos
yra savotiškas tepalas. Juo išsite
pus rankas, galima dirbti kad ir džioklė prasidėjo tais laikais, ka ir įteikė jam pirmuosius planus ir
pati nešvariausią darbą, nes per te da niekas net nemanė, kad kažkur, pranešimą, pavadintą „Atominės
palą nešvarumas nepereina, o tepa Amerikos vidury, Naujosios Meksi energijos pritaikymas kariniams
las sunkiai dyla, atseit nuo odos kos dykynėj toliausia nuo gyvena tikslams”. Po poros minučių į ten
paviršiaus nenusitrina. Po darbo mų vietovių, yra pastatytas ištisas atvyko Sovietų vicekonsulas Ana
rankos labai
lengva paprastu Los Alamos miestas, už kurio bu tolis Jakovlev’as ir paėmė iš Gold’o
muilu nuo to
tepalo
švariai driai saugomų vartų dirbo pajė Fuchs’o įteiktuosius raštus. Valan
giausi pasaulio protai, stengdamie dai praslinkus, specialus Sovietų
nuplauti.
Paveikslėlyje — mergaitė rodo si iš gamtos išplėšti atominės diplomatinis kurjeris jau lėkė lėk
tuvu į Maskvą ir gabeno Maskvai
britų gamybos šitą tepalą arba „ne energijos pašantį.
svarbius dokumentus. Tai buvo
Los
Alamos
miestas
nebuvo
nu

matomas pirštines”.
rodytas jokiam žemėlapy. Į šį pirmosios Kremliaus gautos žinios
miestą
negalima buvo patekti. apie atominę bombą.
1944 m. lapkričio mėn. Sovietai
Tačiau jau pačioje darbo pradžioje
Sovietai už to miesto sienų turėjo iš Greenglass’o gavo tikslias žinias
Dr. Klausą Fuchs’ą, kaip savo Tro apie Los Alamos’ą. Šiame praneši
jos arklį. Fuchs’as dirbo tame mie me buvo nurodyta kiek žmonių Los
ste ir apie viską, kas tik ten dėjo Alamose dirba, įžymesnių moksli
si, pranešinėjo Sovietams. Netru ninkų pavardės, trobesių planai ir
kus rusai ten susirado kitą bendra t.t. Šias informacijos Greenglass’as
darbį, kuris jiems ne mažiau pa įteikė savo žmonai, o pastaroji —
tarnavo, kaip Fuchs’as. Tai buvo Rozenberg’ams. Rozenberg’ai ati
kažkoks Davidas
Greenglass’as, davė jas Gold’ui. o pastarasis —
Amerikos kariuomenės puskarinin Jakolev’ui. Šios informacijos bu
kis. Tuomet jis, kaip gabus mecha vo labai svarbios.
NEPAPRASTAS ŠNIPU
nikas, pateko į Los Alamosą. Ten
jis dirbo labai tikslias kaž kokio
UOLUMAS
1945 m., vasario mėn., prieš 7
mechanizmo dalis, bet kokio, neži
nojo. Gaudavo jis brėžinius ir pa mėnesius, kai pirmoji atominė bom
ba buvo ant Hirošimos numesta,
gal juos dirbdavo įvairias dalis.
Rusai, norėdami žūt būt įsibrauti rusai jau žinojo svarbiausias tos
į Los Alamosą, susekė, kad Green bombos sudėtines dalis. Tuo laiku
glass’as yra Ethel’ės Rozenberg’ie- puskarininkis Greenglass’as, dirbąs
nės brolis ir j. Rozenberg’o apsuk Los Alamose, iš inž. Rozenberg’o
komunistiniai batai

GARSŪS
Naujosios Vilnios statybos darbi
ninkai pereitais metais liepos mėn.
Vilniaus kurpių artelėje užsakė 30
porų batų. Po ilgo laukimo, gruo
džio mėn. batai buvo gatavi. Gavę
batus darbininkai nustebo, kad ba
tų negalima avėti. Pasirodo, ne tik
jų dydis buvo skir tingas, bet ir me
džiaga Įvairavo. Vienas buvo pa
siūtas iš avies kailio, kitas iš kiau
lės odos. Kaip bederintum, bet
viena koja lieka neapauta.

pimas. kad motina nesiryždama
žvilgterėjo į tėvą, kurs sumurmėjo.
— Pirma
nusivilk,
prisėsk,
paskui pakalbėsime. .
— Sakykit, aiškinkit tuojau, nes
priešingu
atveju
vykstu
pas
Garmutę
— To
betrūko, — aiktelėjo
motina.
— Nežinau, ką tu nori sužinoti,
— supyko tėvas.
— Ką mama rašė apie Žilį?
— Nieko blogo, turbūt sutiksi,
kad atvažiavęs pas tave visas
dienas leido.
— Jis mano gimnazijos draugas.
— Ir geras, namuose neišsikal
bėję, einate į Versalį šokti, ką?
— Su
broliu,
kartais,
irgi
šokama.
Tėvas, dukros tono suerzintas,
pakėlė balsą.
— Gražiausiai,, tik turbūt vyras
kitaip galvojo, jei iš teatro žmone
lę viešai išvedė.
— Tėve, argi nesakė, kad jo
motina susirgo?!
— Sakė, žinoma, tik
įdomu
kodėl Garmutės nepaėmėt kuri
laukė, kodėl Žilys toks raudonasliko tau išėjus, kodėl pati be vyro
vykai. Tfu, visas miestas šnabždasi,
gėda žmogų susitikti.
— Grynas nesusipratimas, vyras
bilietus pamiršo/.
— Tegu perkūnas mane trenkia,
jei tai nesusipratimas, o ne kome
dija. Viskas kartu: ir bilietai, ir
vyras neatvyko, nors prieš sa
vaitę ruošėsi, ir Žilys atvyko, žinau,
žinau, viską supratu.
Motina, matydama dėmėtą duk
ters veidą, mėgino stabdyti tėvą.
— Palik, aš pati pakalbėsiu.
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— Kalbėk. Tai kogi kaime
sėdėjai, — vėl šokosi į dukrą, kiek
pakimęs iš pykčio, — kad gėda
žmonėms į akis pažiūrėti, a ? —
pats paaiškino nesusivaldydamas.
— Sakau vyro motina telegramą
atsiuntė.
— Telegramą, tai ką ji - miršta?
Duktė akimirkai suabejojo.
— Miršta? — nerimo tėvas.
— Guli... — neryžtingai pradėjo
Dalia.
— Guli, žinoma, burbulas, kad
žmonėms į akis nesimestum, kad
primirštų visą nemalonumą, kurį
visuomenei padarei.
— Prieš mane įžeidinėdamas,
tu Igno paklausk.
— Klausiau.
— Ir?!
— Tą patį dūduoja, ką ir tu. Tik
kvalys visą miestą aplakstė beaiš
kindamas, vos pas ministerį ne
buvo. Išpūtė dar daugiau.
Pra
džioje nieks ir dėmesio nekreipė.
Bet mat, ką Dievas nubausti nori,
ėam protą atima.
— Viešpatie, kam tas viskas, juk
toks paprastas reikalas.
— Žilys
jai
viską
galėtų
išaiškinti.
— Žylis žodžio nepratarė, tar
tum ne apie jį kalbos eina.
— Nekaltas būdamas, jis neže
mins save besiteisindamas, tuo
labiau, kad ir aš čia įpinta.
— Laišką parašyk dėkodama...
Bet Daliai buvo jau per daug.
Sukniubusi taip gailiai pravirko,
kad praėjus pykčiui1, tėvas bejė
giai žvilgterėjo į motiną, linkterė
jęs dukros link, lyg duodamas
ženklą, kad ją paglobotų, o pats
sunkiu žingsniu išėjo iš kambario.
Beglostydama, beramindama mo

tina irgi apsiverkė ir apsikabinu
sios pamažu aprimo, kol Dalia pa
pasakojo visą įvykį.
Motina klausėsi labai atydžiai.
Dukrai baigus, valandėlę tylėjo,
kažką svarstydama.
— Juntu, vaikeli, kad tiesą
kalbi, skaudu tau, žinoma, tik man
vienas dalykas mįslė lieka: kam
vyras išvežė tave į kaimą?
Lyg naujos idėjos pagauta, Da
lia pakėlė galvą. Pablyškusiame
veide susipynė kietos raukšlės —
ji suprato motinos mintį: arba vy
ras ištikrųjų ją įtarė, arba norėjo
visuomenę įtikinti, kad tarp jos ir
Žilio kažkas daugiau, negu drau
giškumas, juk ant kortos stovėjo
direktoriaus vieta!
■— Kas tau yra? — šūktelėjo
motina.
Dalia pasviro į sofą.
— Nieko, mama, praeis, nu
vargau.
— Aš tau lovą pataisysiu.
— Ne.
nereikia.
Aš vykstu
namo.
— Ar negeriau tau būtų čia
pasilikti?
— Būtinai turiu eiti namo.
— Palydėsiu.
— Viena noriu likti.
— Taksi pašauksiu.
— Man grynas oras reikalingas.
Išėjo. Nebejute įkyraus smul
kučio lietaus, kuris šiaurės vėjo
plakamas, lipo prie veido, sunkėsi
pro drabužius lediniu glėbiu glaus
damasis prie kūno. Mintis karštli
giškai, bet aštriai veikė nepraleis
dama mažiausios smulkmenos ir
tokie įtarimai pradėjo kilti, kad
nebepakęsdama skausmo, kuris jau
nebesiskyrė nuo fizinio, kartą net
balsu
šūktelėjo,
atkreipdama

sužinojo kaip padaroma atominė
bomba ir kaip ji veikia. Šios ži
nios Greenglass’ui padėjo susio
rientuoti kuriam tikslui skiriamos I
jo dirbamos Los Alamose dalys.
1945 m. birželio mėn., arba mė
nesį prieš pirmosios mėginamosios
a. bombos Alamogorde, Naujosios
Meksikos dykynėj, sprogimą, So
vietai iš Greenglass’o sužinojo, kad
ji bus sprogdinama. Tuomet pas
tarasis pirmą kartą susitiko su ry
šininku
Gold’u.
Laike
pokal
bio, Greenglass’as Gold’ui įteikė
brėžinius ir piešinius tos bombos,
kuri ’turėjo Alamogorde sprogti.
Gold’as tuos planus perdavė Jakov
lev’ui. To būdu Kremlius žinojo
viską, kas darosi Los Alamose,
maždaug tuo pačiu laiku, kaip ir
Vašingtonas.
509 DOLERIU UŽ A. BOMBOS
PASLAPTIS
1945 m. rugsėjo mėn. Green
glass’as gavo iš rusų pirmuosius judinius grašius, galimas dalykas,
kad ir vienintelius. Gold’as Green
glass’o žmonai įteikė 500 dolerių
kaip atlyginimą už jo šnipinėjimą
rusams. Tai buvo mėnesiui praė
jus po a. bombos ant Hirošimos nu
metimo. Tuomet Greenglass’as ru
sams pranešė apie įvykį, kurio
Kremlius dar- nežinojo. Sovietai iš
Greenglass’o sužinojo, kad tris die
nas vėliau po Hirošimos įvykio, ant
Nagasakio miesto numestoji bom
ba buvo padirbta iš plutonijaus ir
kad daug kartų ji buvo galingesnė
už pirmąją. Tikslus šios bombos
aprašymas susidėjo iš 12 mašinėle
rašytų puslapių, buvo pavaizduo
tas piešiniais ir diagramom.
Bylos metų paaiškėjo Sovietinių
šnipų Amerikoje veiklos smulkme
nos: kaip jie "buvo organizuoti ir
kaip turėjo elgtis susitikdami su
ryšininkais.
Rozenberg’ai ir Sobell’is pripa
žinti kalti. Rozenberg’ai nubausti
mirties bausme, Sobell’is — iki gy
vos galvos kalėti, Greenglass’as 15
metų kalėti.
,
* «
Amerikos kongreso (parlamento
ir senato) Atominės Energijos Ko
mitetas balandžio 9 d paskelbė, kad
keturi sovietiniai šnipai savo veikla
mažiausia pusantrų metų pagrei
tino Sovietų Rusijos atominius
darbus. Britų įpilietintasis Dr.
Fuchs’as daugiausia žalos yra pa
daręs. Iš likusių trijų, du: Britų
mokslininkas
Dr.
Alan Nunn
May’us ir buv. Amerikos kariuo
menės puskarininkis Greenglass’as
nubausti kalėti. Tik Dr. Pontecor
vo,
Britų įpilietintas atominis
mokslininkas pernai, pasinaudo
damas savo atostogomis, paspruko
į Rusiją.

praeivių dėmesį.
Tik viena teisybė, kokia ji be
būtų, galėjo ją ištraukti iš tos ne
pakenčiamos
dvasinės
būsenos.
Tik kur ją surasti? Ir staiga, lyg
iš pasąmonės atplaukė Drųngos
per telefoną pasakytieji žodžiai:
‘‘Aš ponia, sėdžiu toje pat eilėje
prie jūsų”. Iš kur jis galėjo žinoti
trečiadienį, jei vyras tvirtinęs tik
ketvirtadienį gavęs bilietus?
Dalia pridėjo žingsnį ir, atsira
dusi prie savo buto, dirstelėjo į
langus. Dėkui Dievui, tamsu, net
tarnaitės nėra. Numetusi peršla
pusį apsiaustą, tiesiai nuskubėjo į
vyro kabinetą, kur telefono abo
nentų knygoje pradėjo ieškoti
Drungos numerį. Radusi pasuko
penkis skaičius, tačiau niekas neat
siliepė. Nusileido čia pat į kėdę,
pasiryždama laukti.
Kad tik vyras negrįžtų. Nežinotų
ką jam pasakyti, kaip. sutikti: ar
kaip svetimą, ar kaip savą. Vai
dinti šiuo metu nepajėgtų. Vėl ir
vėl skambino, kol, pagaliau, kaž
kas pakėlė triūbelę.
— Alio,
gal
poną
Drungą
galima?
— Ponia, aš esu. — atsiliepė ki
tapus džiugus balsas.
— Likimas mane nubaudė; pyk
davau, kada jūs man skambindavot, dabar pati jus trukdau ir tai
vėlyvu laiku.
— Aš —. visad pasiruošęs jus
klausyti.
— Ponas Drunga, esate tikras
burtininkas. Pažadėjote greta ma
nęs koncerto metu kėdę gauti ir
štai išlaikėte žodį.
.
— Tikrai, kaip pasakoje įvyko,
susimildamas pasakykite kaip tai
padarėte.

. GERIAUSIAS MAISTAS 1S
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių
parduotuvė siūlo:
Čekoslovakiška dešra 1 sv. 5/6
Airiška salami
1 sv. 5/Daniška salami
1SV. 7/Kiaulienos dešros
1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžu
tėse
12 oz. 2/9
Daniškas bekonas dė
žutėse
12 oz.
dėžė 3/1 sv. 4/3
Rūkyti lašiniai
Sūdyti laišiniai
1 sv. 4/Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. 3/6
Olandiškas sūris
1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/Raugintų agurkų dėžė
2/6
Austrai..
riešutinis
sviestas
12 oz.
2/3/3
Uogienė 2 sv. 6 oz. dėžė
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 da
lykų Reikalaukite kainaraščių
arba nurodykite dalykus, kurių
pageidaujate

MINTYS

Paprastas geležies virbas vertas
5 dolerius. Tas pats virbas, per
dirbtas į arklio pasagas, vertas jau
10 dol.; perdirbtas į adatas, vertas
3.285 dol.; į laikrodžio spiruokles
— 250.000 dol. Toks palyginimas
gali būti pritaikytas ir kitos rūšies
medžiagai — jums. Jūsų vertė
nustatoma pagal tai, ką iš savęs
padarėte.
James Hughes
* * *
Sirgti dažnai yra ne kas kita,
kaip ryžingumo stokos pažymis.
V. Hippel
* » »
Kiekviena liga labai gerbia pa
grindinį
atsiprašymą:
„Neturiu
laiko sirgti”; tik ten ji apsigyvena,
kur sutinkama ir priimama su vi
sais patogumais, kur puoselėjama
ir ugdoma.
V. Hippel
Kvailiai dėl
perdėtos
gėdos
nuslepia gydytojui kūno negala
vimus.
Horacijus

Blogai, kai gydytojais netikima,
bet be jų neįmanoma išsiversti.
Gėtė

i

VYKSTANTIEMS KANADON
vietas parūpins laivuose, plau
kiojančiuose linija: Southaraptonas — Halifaxas.
BURROWS & ALLEN’S
TRAVEL BUREAU.
177, Sloane Street, London,
S.W 1. Tel.: SLO 8221. Kelionės
kaina — nuo 50 svarų.

— Jei pasakysiu, pasaka tokia
pilka kasdienybė pasidarys...
— Pilkoje kasdienybėje heroju
mi norite atrodyti? — liūdnai
pakaušė Dalia.
— Nugalėjote, nenoriu pajaco
Stikliukais blizgėti.
Kai
jums
skambinau, jau abu bilietus kiše->
nėję turėjua.
— Kaip tai abu?
— Jūsų vyras paėmė septintoje
eilėje du bilietus ir devintoje ei*
Įėję du bilietus. Aš tose pačiose
eilėse paėmiau sekančius. Kaip tai
įvyko irgi prisipažinsiu.
Trečia
dienį stovėjau eilėje prie kasos,
kai priekyje pamačiau jūsų vyrą.
Jam perkant bilietus išėjau iš eilės,
lyg teatro vietų plano pasižiūrėti,
na ir, dovanokit man, viena ausimi
pagavau numerius. Po to pasi
traukiau, kad manęs nematytų.
Matot, kaip paprasta.
Drunga ilgai laukė, nesuprasda
mas kas atsitiko, nes Dalia tylėjo,
tik kai jau tarpas pasidarė nebe
pakenčiamas, atplaukė jos balsas.
— Keturi bilietai...
— Ponia, jūs atrodot nustebusi,
jūs nežinojot?
— Ne.
Užviešpatavo dar ilgesnė tyla.
— Ponia... jūs tik tą norėjot iŠ
manęs... išgauti?
— Taip. ,
— Geriau būtumėt man nes
kambinusi...
Dalią nustebino jo nuoširdus
užuojautos kupinas balsas. Jei jis
ką ir suprato, tai iš to sau kapi
talo nenorėjo daryti. Ir ji pajuto
jam lyg dėkingumą.
— Nejaugi jo jausmas tikras?
Vis laikė triūbelę klausydama jo

„BRITANIJOS

4

4

LIETUVIS’

1951 m. balandžio 13 d.

NUODINGAS DRAUGAS
R. Skirstonas, buv. IRO valdi s:uo laiku gyvenąs Bropklyne, turi
Nuo to laiko, kai prieš 400 metų, praktikos patyrimais. „Aš pada
pirmasis baltaveidis, su kokiu nors riau daugiau, kaip 500 plaučių ninkas. atvyko į Kolumbiją ir įsi labai daug Lietuvos ir jos gyveni
indėnų vadu rūkė pirmąją „taikos vėžio operacijų ir tiek daug atvejų kūrė vienoje įmonėje su 409 dol. mo vaizdų. Juos jis nori išleisti
paskiru leidiniu. Neseniai jis buvo
europiečių atrastasis taba- gydžiau vėžį, kur negalima buvo mėn. algos.
pypk
Dr. M. Brakas. žinomas lietuvių pasikvietęs keletą talkininkų pa
kas .laikomas moraline ir fizine daryti operacijos, bet niekur nega
atrinkti leistinus vaizdus.
blogybe. Nežiūrint tai, asmenų lėjau susekti tiesioginės vėžio ligos j veikėjas Danijoje, neseniai buvo dėti
skaičius, laikančių tabaką ne pra sąsajos su rūkymu“,— pareiškė jis. i atvykęs į Vokietiją ir tarėsi su va Šiame darbe jam talkininkavo ar
chitektas Alyta, geografas A. Ben
Širdies ligos dėl rūkymo. Taip dovaujančiais veiksniais.
keikimu, bet žemiškų smagumų
Pulgis Andriušis su šeima šiuo derius, dail. P. Osmolskis ir to al
šaltiniu, nuolat didėja. O pastaruo pat mažai pagrįsti tvirtinimai, kaa Į
ju metu taip pat ir daug moterų rūkymas padidina širdies ligas ir j metu gyvena Sydney. Atvykęs į bumo leidėjai. Peržiūrėjus pareng
pamėgo šitą, tariamai, sveikatą bendrai trumpina gyvenimą. Žino- i Australiją kurį laiką gyveno toliau tas nuotraukas, nutarta dar pada
ma, kad rūkymas laikinai padidi-1 užmiestyje, Iš darbo grįžęs, per 7 ryti papildomų nuotraukų iš kai
žalojančią „nuodingą žolę“.
Sveikatai
kenkiąs
augalas? na kraujo spaudimą ir pagreitina menesius rašė savo įspūdžius, ku- kurių gyvenimo sričių.
Gražina Tulauskaitė parašė nau
Daug
rimtų mokslininkų taip pulsą, bet ar kiti kasdienio gyve rie buvo atspausdinti periodinėje
teigia ir tokius teigimus įvairiais nimo reiškiniai to paties nedaro? spaudoje, Po to parašė knygą iš ją eilėraščių knygą. Leidžia „Ven
duomenimis paremia. Du ameri Ant tokio pagrindo atsistojus, tu lietuviško kaimo buities „Sudiev, tos” leidykla, Vokietijoje.
Ją
dabar
pradeda
kiečiai gydytojai: Dr. Ernestas L. rėtų būti vyrui uždraustas ne tik . kvietkeli”.
Australijoj suorganizuota keliau
Wynder‘as ir Dr. Evarts A. Gra- rūkymas, bet ir žiūrėjimas į gražias , spausdinti Adelaidėje „Australijos janti naujakurių dailininkų paro
ham‘as paskelbė 605 plaučių ser mergaites, nes tie dalykai abu j Lietuvis”.
da. Parodos tikslas — parodyti Dipukas visur pasidaro palankias
sąlygas.
Ch arnikas P. Kvedaras praeitą Australijos gyventojams naujųjų
gančių tyrinėjimų duomenis. Iš jų „griebia” už širdies! Bandymai su į
aiškėja, kad nemažiau, kaip 96 širdies liga sergančiais parodė, kad vasarą atvykęs iš Argentinos, To ateivių meną. Parodoje lietuviams
nuošimčiai ligonių eilę metų buvo saikus rūkymas jų bendrai savi ronte gavo darbą brangiųjų meta atstovauja šie dailininkai: Bistricansamblio
dirigentas
nenuosaikūs rūkytojai, tuo tarpu, jautai nėra žalingas. Todėl nėra lu rafinavimo įmonėje.
Neseniai kas, Kalgovas, Ratas, Rūkštelė, muzikos
kai iš kitos, 780 vyrų grupės sir pagrindo teigi, kad, rūkymas jra jis pakeltas į įmonės vedėjo pa Šalkauskas, Šimkūnas ir Vaičaitis. tremtyje, pradėjo dirbti vienoje
gusių kitomis ligomis, rūkytojų širdies ligų priežastis. Žinomi pa- dėjėją.
Parodoje yra gausus lietuvių Brooklyno airių bažnyčioje kaip
buvo 73 nuošimčiai.Kiti mokslinin šaulio gydytojai linkę manyti, kad
Lietuvis angliakasys bus kunigu. tautodailės skyrius. Lietuvių sky vargonininkas.
kai, rinkę tam reikalui duomenis, tabako vartojimas yra puikiai
Romoje studijuoja Stasys Šimkus rių parodoje tvarko dail.
J.
Antanas Paulaitis, Vilniaus kraš
padarė išvadą, kad plaučių vėžys jungęs į moderniojo žmogaus Si- (Smith), gimęs 1914 m. Škotijoje, Bistrickas.
to lietuvis, Gyvenąs Herfatz 6,
daugiau, negu dvigubai, užtinka- venimo ritmą. Tačiau jie neoa,a angliakasių šeimoje. Sulaukęs 19
Prof. P. Jakubėaas iš Vokietijos Wangen/Allgau, Germany, aprū
mas pas tuos asmenis, kurie 25 -.a rūkyti be pertraukos ir reko metų su savo tėveliu pradėjo eiti išvyko į Šveicariją ir ten pastoviai pina pasaulio lietuvius vokiečių
metus rūkė cigaretes, kaip pas menduoja savo pacientams, turin į kasyklas ir ten išdirbo 13 metų. apsigyveno.
mokslo knygomis. Norintiems ko
tuos, kurie nerūkė, arba rūkė atsi tiems
Dr. A. Salys, dirbąs Pensilvani kios nors knygos, bet nežinantiems
nvxuo šią aibuų,
UdlU^Ll rUKJll
aistrą, baidyti
rūkyti ClH- Į Vėliau aktyvai reiškėsi politinia
tiktinai.
garus, vietoj greit degančių ciga- me gyvenime ir septynerius metus jos Universitete, slavistikos ir bal pavadinimų, A. Paulaitis atsiunčia
Šie ir kiti duomenys, paryškina rečių. Vis dėlto yra eilė asmenų, buvo gimtojo miesto tarybos narys. tistikos katedroj, pakeltas j asso katalogą su 3.300 knygų pavadini
mi stebėjimais, rodo, kad tabako sergančių širdies ligomis, kuriems Dabar Gregorįanumo Universitete ciated profesorius. Tuo pakėlimu mų iš 60 technikos sričių.
dūmų nuosėdos ir dervos skatina, rūkymas turi būti griežai uždraus Romoje studijuoja teologiją ir už Dr. A. Salys gavo nuolatinę pro
Švaistui sukako 60 metų. Juozas
vėžio atsiradimą. Tačiau naujausi tas. Prie jų tenka priskirti pacien poros metų gaus kunigystės šventi fesūros vietą.
Balčiūnas-švaistas, gimė Rokiškyje
tyrinėjimai tokios nuomonės ne tus nesenu širdies raumenų in- mus.
Tapęs kunigu, tikisi dirbti
Audžia istorinį kilimą. Lietuvos 1891 m. kovo 18 d. Karininkas, „Ka
patvirtino. Laboratoriniai bandy faktu (kraujo kamštis), reumati tarp Škotijos lietuvių. Šlimkų šei- karaliaus
Mindaugo 700 metų rio” redaktorius, kariuomeės Spau
mai, daryti pelėms, kurios pusę niu širdies raumenų susirgimu ir ’ ma
namuose kalbėjo tik lie- krikšto sukakčiai atžymėti dail. A. dos ir Švietimo skyriaus vedėjas,
savo normalaus gyvenimo buvo lai širdies dekompensacija. Taip pat!! tuviškai.
Tamošaitienė audžia didžiulį kili visada rado laiko šalia to ir bele
komos stipriuose tabako dūmuose asmenis, turinčius rūkymo katarą, j
Amerikos lietuvių spaudoje pasi- mą. Šio kūrinio mecenatas kun. tristikoje reikštis. Jau Lietuvoje
arba kurioms buvo tiesiog įšvirkš šia proga tenka įspėti sumažinti ’Į rodė spėjimų, esą Jonas Valaitis, P. M. Juras, kilimą išstatys Alkos buvo parašęs „Šilkinė suknelė”
tas tas, dervinis nuodas į vėžiui rūkymą arba, bent laikinai, visai j BALFo ambasadorius Vokietijoje, muziejuje
Jungtinėse
Amerikos „Naujan gyveniman”, „Meilės žar
jautrius audinius, neparodė jokių nutraukti. Nors liaudies patarlė ;■ netrukus grįšiąs į Ameriką, nes di Valstybėse.
du”, monografiją apie Liudv. Ado
vėžiu susirgimų ir jų gyvenimas ir sako: „Kas ilgai kosti, tas ilgai i dieji lietuvių emigracijos darbai
Vet. Dr. J. Gliaudelis iš Naujor- mą Jucevičių. Išvertė Dostojevskio
nesutrumpėjo. Dėl to amerikiečių ir gyvena”, bet chroniškas bron jau praėję.
ko persikėlė gyventi į Indianą, dir „Nusikaltimas ir Bausmė”. Keletą
Tautinis Vėžio Institutas atmeta chų kataras nėra jokia „gyvenimą
Australijos lietuvių spaudoje pas ba mėsos apdirbimo fabrike kaip naujų knygų*parašė tremtyje, da
tezę, kad dėl rūkymo didėja plau pailginanti” liga.
kutiniu laiku plačiai nagrinėjama veterinarijos gydytojas Elkhard, bar ruošia naują pasakų knygą.
čių susirgimai vėžiu ir atkreipė
Pasaka apie „karsto vinį”. Rū aktualūs lietuvių jaunimo ir mo Ind.
Gyvena Čikagoje.
dėmesį, kad kaip tik šios ligos at kymo priešai, kurie kitaip rūkstan kyklinio amžiaus vaikų švietimo
Bendras Velykų stalas Liežo apy
25 metus redaktoriau j a. Matas
veju būna klaidingų diagnozių. čios .cigaretės nevadina, kaip tik bei auklėjimo klausimai. Ta proga linkės lietuviams pavyko labai pui
Tikrai, vėliau pasirodė. kad tos ta „karsto vinis”, apsidžiaugė patyrę iškeliama konkrečių pasiūlymų dėl kiai. Visų dėmesį traukė seselės Zujus 1926 m. kovo mėn. pradėjo
redaguoti Amerikos Lietuvių Rymo
bako blogybės pasireiškė tik kaip
meniški
margučiai. Katalikų Susivienijimo laikraštį
Dr. R. Pearl’o, iš John Hopkinso lietuviškų sekmadienių bei rajoni Laurencijos
nepavojingi plaučių erzintojai.
universiteto, duomenis. Pearl’is iš nių mokyklų steigimo, kur būta Buvo surengta spaudos loterija ir „Garsą” ir iki šiol jį redaguoja. M.
Kalti kiti veiksniai.
Paryžiaus tyrė 6.913 asmenų per 50 metų dėstomi
lituanistiniai
dalykai tuo būdu išplatinta knygų ir lai
Vėžio Institutas ir kitos tyrinėjimo amžiaus ir suseke, kad 61 nuoš, tų j (gimtoji kalba, lietuvių literatūra, kraščių. Vladas Abromavičius akor Zujus yra Lietuvos karys — sa
vanoris, ryžtingas lietuvis, visuoįstaigos patikrino kai kuriuos dėl
geografija). deonu pagrojo lietuviškos muzikos menininkas.
kurie buvo saikingi rūkytojai, arba IĮ Lietuvos istorija
plaučių vėžio ligos teigimus ir
visai nerūkė, galėjo sulaukti 60 .į Diskusijų išvadoje pasiūlyta Au- dalykų ir palinksmino susirinku
Knados lietuvių teatras ruošia
išaiškino, kad tie tyrinėjimai, ku
Iki pusiaunakčio skambėjo
metų, tuo tarpu iš stiprių ir į SKtralijos Lietuvių Bendruomenės sius.
vaidinti
A. Rūko pjesę „Bubulis
riais remiasi tabako priešai, beveik
j vadovybei išdirbti tikslų tremties Tillery lietuviškos dainos.
ir Dundulis”. A. Rūkas, gyvendaišimtinai būdingi vienai žmonių aistringų rūkytojų tik 46 nuoš. j mokyklų planą ir
instruktuoti
Skulptorius
V.
Košuba
Brooklyne
grupei. Šios grupės žmonės laike tokią amžiaus ribą galėjo pasiekti, j šiuo reikalu lietuvių apylinkes.
įsigijo namą, kuriame įrengė savo mas Vokietijoje, parašė linksmą
Bet Dr. Pearl’is neatkreipė dė
pjesę iš lietuvių gyvenimo, kurią
savo darbo būna palankiose vėžiui
Kanados lietuviai ūkininkai, gy studiją ir dail. P. Košubienės ke
svarbų
daly- j
į
vieną
pagal didžiųjų veikėjų pavardes
atsirasti salygoe: laboratorijų, fa mesio
ramikos
dirbtuvę.
veną
Grego
apylinkėje,
90
mylių
rūkyaistringieji
brikų ir kasyklų alyvų garuose ir ką, — kad
Vienos dienos uždarbį tremtiniai pavadino „Bubulis ir Dundulis”.
beveik
yra
visi
tie, j nuo Winnipeg© atstu, visi gerai
mineralų rūkuose. Tuo būdu pa tojai
Brocktone,
Mass, ir šiais metais Vokietijoje ši pjesė buvo pastatyta
gyvena. Ten 14 šeimų turi savo
Lietuvių Dramos Teatro „Aitva
brėžiama, kad negalima imti- pas kurie sunkiai dirba protinį ar fiūkius. Į ūkius turi įsivedę elektrą, Lietuvos nepriklausomybės paskel
ras”, kuris veikia Retmolde.
kirą vėžio ligos atsiradimo veiksnį zinį darbą. Taigi, jei jie anksčiau
bimo
sukakties
proga
paskyrė
Lie

ūkio
įsitaisę radiją, įvairiausių
ir statyti jį, kaip pavyzdį prieš miršta, kaip lėčiau vegetuoją jų
Dabar Kanados Lietuvių Dramos
mašinų. Toje vietoje labai der- tuvos laisvinimo reikalams, Praėkitus veiksnius, kurie iš esmės gali bendralaikiai, tai ne vien dėl pik
Teatras
ryžosi šį pavasarį suvai
326
dol.
jusiais
metais
jie
surinko
tojo tabako, bet dėl persidirbimo linga žemė.
būti dar reikšmingesni.
dinti „Bubulį ir Dundulį”. Reži
Dr.
Algirdas
Vokietaitis
žinomas
solisVincės
Jonuškaitės,
operos
Dr. W. F. Reinhoff’as, žinomas ir jėgų išsekimo. Kaip tik šios ka
tės, 25 metų dainos sukakties pro fizinio auklėjimo žinovas, priešna- suoja A. Dikinis, dekoracijas piešia
Baltimorės plaučių chirgurgas, šį tegorijos žmonėms pažangūs gydy
ga
Brooklyno Moterų
Vienybė cinės rezistencijos dalyvis, kalintas K. Veselka. Kadangi pjesei reikia
pataria
rūkyti
cigarus,
dalyką aiškina pasiremdamas savo tojai
didesnės aktorių sudėties, tai pa
kurie gali būti atsvara jų įtemptam apsiėmė suruošti koncertą Nau- Štuthofo koncentracijos stovykloje,
rinkti gabesni scenos menui as
šiuo
metu
yra
slidinėjimo
instruk

jorke.
darbui ir poilsio pakaitalas.
sumišusio balso, kai apačioje su
mens, kurie talkins.
Ką rodo gyvybės draudimo duo
Kompozitorius J. Žilevičius yra torium vienoje žymesniųjų slidigirgždėjo vartai.
vietų
Kalifornijoje,
Sierra
Lietuvos ūkio atstatymo studijų
nėjimo
menys. Gyvybės draudimo duo atidavęs spausdinti savo opreretę
Vyras!
komisija. Prof. J. Kaminsko ragi
Nevada kalnuose.
menys
kaip
tik
ir
griauna
tvirtini

„Artistai
”
ir
paruošęs
spaudai
Po sunkiais žingsniais linko tra
Kun. A. Povilaitis Dorfene, Ba- nimu, Bostone, JAV susikūrė Lie
tėjo mediniai laiptai. Krūtinėje mą, kad rūkymas trumpina gy vieną savo Vertingiausių kūrinių
venimą. Nepasitvirtino ir kitas tei mišriam chorui — „Laisvės Tė varijos, kukliomis iškilmėmis atš tuvos Ūkio Atstatymo Studijų Ko
iki skausmo trūko, oro, lyg ji po
ventė savo 50 metų kunigystės ju misija. Ji susideda iš sekančių as
tais laiptais mindžiojama gulėtų... gimas, kad jauno amžiaus asme vynei numylėtai”, žodžiai J. Ste
biliejų. Jubiliatas gimė 1876 m. menų: ekon. J. Audėnas (pirm.),
nims
rūkymas
sulaikąs
augimą.
ponaičio.
Kraujas tvistelėjo į veidą, lyg
spalio 22 d. Valakbūdžio kaime, inž. J. Dačinskas (vicepirm.), arch.
Antrojo
pasaulinio
karo
metu
nau

Jungiasi
laikraščiai.
Esamomis
mėšlungio traukiamos susigniaužė
J. Okunis (sekr.) ir nariai — agr.
jokų ėmimo
duomenys parodė, žiniomis, trys Amerikos lietuvių Slavikų parapijoj.
rankos, tačiau Dalia nekilo — sė
J. Rimeikio vadovaujama knygų J. Daugėla, inž. K. Germanas, agr.
ypač anglosaksų kraštuose, kad katalikiški laikraščiai bus sujung
dėjo. Ir staiga dingo visas pasiry
nežiūrint per paskutinįjį dešimt ti
į
vieną.
Netrukus
įž leidykla „Venta” iš Traunšteino Dr. P. Kaladė, ekon. St. Lūšys,
žimas. m’rė didūs žodžiai, pasijuto
metį padidėjusio rūkymo, naujo Bostono
bus
perkeltas
„Dar persikėlė į Murnau. Adresas: Mur- prof. J. Paltarokas, inž. V. Sirutavisiškai bejėgė, silpna: nepajėgs
vičius, inž. K. Rimkus ir prof. A.
kų vidutinis ūgis buvo didesnis, bininkas” į Brooklyną taip pat nau/Obb., Postlagernd. Germany.
pamesti, nepajėgs užmesti savo
Australijoje yra apie 6000 lietu Vasiliauskas. Kiekvienas Komisi
kaip pirmojo pasaulinio karo lai ir „Lietuvių Žinios” iš Pittsburgo
asmenybės, nepakils žygiui. Nusi
kais.
Vadinasi
rūkymu,
kaip į Brooklyną ir sujungtos su Brook vių. Jų dvasios reikalus rūpina 7 jos narys atstovauja kurią nors
lenks visuomenei ir plauks gyve
Nau lietuviai kunigai: V. Balčiūnas, F. šaką.
baubu, kuris plaučiuose užveisia lyne leidžiama „Amerika”.
nimu kaip direktorienė pametus
vėžį, arba — trumpina gyvenimą, jasis laikraštis būsiąs leidžiamas Jatulis, L. Kemėšis, J. Kungys, P.
Ši komisija jau išleido savo dar
viską, kas su didžia siela buvo
Vaseris ir Dr. P. Bačinskas.
arba — sulaiko kūno augimą, jau dukart per savaitę.
bų sąsiuvinį Nr. 1 (1951 m. vasario
ugdoma
Plauks viena, nesisemAlg. Kačanauskas, neseniai atvy mėn.), kuriame dipl. inž. P. Drąsunegalima bus taip smarkiai švais
Lietuvos vaizdų albumas.
Vyt.
dama moralės jėgos iš to, kas jos
Augustinas, žinomas fotografas, kęs iš tremties, žinomas „Sietyno” tis apžvelgia Lietuvos elektros ūkį.
tytis, kaip iki šiol.
F. B.
neturi — iš vyro.

Pakėlė akis į veidrodį. Lyg sve
timas veidas, dingusios pasitinkinčios geros akys, iš kurių dabar lyg
pagieža trykšta, neapykanta, lyg
skausmas pinasi su piktu kerštu
— būsimu triumfo jausmu.
— Jūs, ponas Drunga, dar prie
telefono?
— Jūs man nieko neatsakot.
— Aš vykstu į jūsų giminaitės
vardines.
— Žinotumėt koks aš jums dė
kingas; ar jūs perduosit vyrui
mano prašymą, ar man pačiam jį
paprašyti?
— Vyras nevyksta. Laiko neturi.
Viena. Manęs pasiimti čia nevykit.
Penktą valandą būsiu prie kariiliukų ramovės. Sudiev.
Pakabino triūbelę.
Besišypsąs vyras atidarė duris į
kambarį..
(Pabaiga)

MODERNIOS

Atėjo vienas
Į restoraną
Išgerti taurę
Gaivaus šampano.

O muzikantai,
Svečią pamatę,
Moderniškiausią
Paėmė natą.

MUZIKOS

PRIEŠAS

Gal prie to meno
Jis nepriaugęs,
Nes jam atrodo,
Kad katę smaugia.

Štai paprasčiausias
Apsigynimas,
Jei kas ant nervų
Groti tau ima.
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GYVENIMO BRITU DARBININKU PROFES. SĄJUNGOS

,AUŠROS SŪNŪS” BRADFORDE
Bradfordo ir apylinkės lietuviai
jau seniai žinojo, kad Lietuvių
S-gos Bradfordo Apygardos valdy
ba ryžtasi žūt būt pastatyti S.
lųnnantaitės Čiurlionienės „Aušros
sūnūs”. Žinojo, bet netikėjo : juk
tiek gražių sumanymų ir pasiryži
mų sunyko juos berealizuojant.
Tačiau Apygardos valdyba nuo
savo pasiryžimo
nesitraukė ir
paskelbė, kad balandžio 1 d. vaidi
nimas įvyks erdvioje St. Mary’s
salėje. Minėtą vakarą žmonių pri
sirinko pilna salė. Visi nekantriai
laukė uždangos pakilimo. Paga
liau sušvito rampos šviesos ir, pu
blikai nutilus, suskambo graudi
lietuviška daina su deklamuojamu
prologu apie Lietuvos kryžiaus ke
lius. Po to sekė veiksmas po
veiksmo, paveikslas po paveikslo,
o žiūrovai ir juokėsi, ir raudojo, ir
pykčiu prieš okupantus bei viso
kius parsidavėlius degė, ir, paga
liau, laisvės idėjos dar stipriau
uždegti liko.
Rusteika (J. Juškys) stebino
žiūrovus giliu įsijautimu, puikia
dikcija ir patrauklia, imponuo
jančia lietuvio ūkininko išvaizda.
Jis savo vaidmenį atliko pavyzdin
gai. Gerai laikėsi ir Rusteikienė
(E. Janulevičienė). Kur ji sprendė
rimtus šeimos reikalus, buvo įtiki
nanti ir motiniška; kur suokalbiavo
su dukterimi, stigo stipresnės įtai
gos. Jurgis (P. Daržinskas), jų sū
nus — tikras Rusteikos vaikas: kie
tas, tiesus, nemeluotai idealais gy
venąs. Rožė (S. Arminaitė), jų
duktė, gerai išstudijavusi savo
vaidmenį ir įsigyvenusi į atskirų
epizodų dvasią. Kai ji juokėsi, ir
žiūrovai neiškentė nekvatoję; ‘-.ai ji
verkė ir sielvartavo, ir žiūrovai
ašaras braukė. Barbora (D. Rimkauskaitė), elgeta, knygnešė, taipgi
savo vaidmenį pakankamai supra
to, tik kartais jai stigo gyvesnės
išraiškos ir užsidegimo. Albinas
Stinkis (St. Juozapavičius), laikrodininkas-išdavikas, turėjo itin sun
itų uždavinį sukurti „simpatingo”
išdaviko charakterį. Savo pareigą
atliko gerai, tik tuo metu, kai iš
Rožės stengėsi išgauti knygnešių
paslaptis, turėjo būti dar meilesnis,
lipšnesnis. Šatkus (J. Jokubka),
ūkininkas iš Kražių, galėjo dar gi
liau išryškinti skriaudžiamo ūki
ninko tipą, nors ir sukurtame as
menyje buvo įtikinantis, realus.
Žandarai (A. Čepulis ir St. Kuliavas) buvo visiškai savo vietoje,
tik Štolcui kai kada kliudė ne laiku
išryškėjąs „gaidukas” (ypačiai pa
čioje dramos pabaigoje).
Visumoje drama pavyko. Žiūro
vai pasijuto pagyvenę engiamoje
Lietuvoje ir pamatę savo kraujo
brolius.
Drama režisavo P. Masiulis, ku
rio darbas buvo sunkus ir sudėtin
gas, atsimenant aktorių ribotą lai-

LIETUVIS
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„BRITANIJOS LIETUVIS”
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Balandžio 21 d. Bradforde,
St. Patrick’s Church Hall, 1
Paradise St., antrą kartą stato
ma S. Čiurlionienės 4-rių veiks
mų drama
Aušros sūnūs
Pradžia 16 vai. Po vaidinimo
šokiai. Vietinius ir apylinkės
tautiečius kviečiame pasinau
doti šia paskutine proga.
DBLS Bradfordo Apygardos
Valdyba
ką repeticijoms ir nevienodą jų
patyrimą. Labai vykusias dekora
cijas padarė A. Petrikonis, talki
ninkaujant p. Žaliui ir kitiems.
Pasibaigus vaidinimui, padėkos
žodį tarė
Apygardos valdybos
pirm. Pr. Duoba. Režisierius apdo
vanotas gyvų gėlių puokšte. Būtų
labai pravartu sudaryti sąlygas,
kad „Aušros sūnus” pamatytų ir
kitų didesnių kolonijų lietuviai
Manchester’is jau kviečiasi pas
save.
(-is)

MANCHESTERIO NAUJIENOS
Didžiulę ekskursiją kovo 31 d.
į Nottingham© Damų Šventę bei
krepšinio turnyrą
suorganizavo
Manchesterio skyrius.
Velykų metu erdvios klubo pa
talpos buvo per ankštos, nes gau
siai užplaukė svečių. Klubo valdy
ba daro žygius kluban pritraukti ir
seniau čia gyvenančius lietuvius.
Ruošias vykti į apylinkėj senųjų
lietuvių rengiamas pramogas, kad
anie atsilygintų tuo pat.
Klube esančios sekmadieninės
mokyklos mokytoja yra p. Banai
tienė iš Roehdales.
Klube, knygyne-skaitykloj
savaitgalias galima užsiprenumeruo
ti ir pirkti įvairių laikraščių. Skai
tyklos vedėju, vietoj išvykusio V.
Šalvaičio yra V. Šiaučiulis.
Atgijo „Skersvėjis”, po Velykų
pasirodė 2 num. Tik dabar pasivauinęs žurnalu. Tai jau antras šioj
apylinkėj žurnalas.
Organizuojama garsioji Manches
terio gatvėmis Sekminių eisena.
Scenos mėgėjai pasiryžo atbusti,
padirbėti.
M. N.
PLIAS D. BRITANIJOS SK.
VALDYBA

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos D. Britanijos
skyrius šiuo metu turi 19 narių.
.Neseniai įvykusiame skyriaus na
rių visuotiname metiniame susirin
kime išrinkta valdyba ir revizijos
komisija. Valdybon išrinkta V. Izbickas, J. Vilčinskas ir S. Šalkaus
kas.
J
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
Sąjungos Centro Valdyba nutarė
surengti vaikų vasaros stovyklą. Ji
prasidės liepos 28 d. ir bus pride
rinta prie tuo pačiu metu rengia
mos skautų stovyklos. Vieta ir ki
tos sąlygos bus paskelbtos vėliau.

KELIAUNINKAS

Pastaruoju metu lietuvių stovy
kloje Hamburge vieši įdomus ir re
tas svečias — Stasys Urmanas.
Jis, 3 metus iškankintas Butyrkų
kalėjime ir 2 metus Sibire, laimin
gai paspruko ir po 8 mėnesių nuo
tykingos kelionės, 1947 metais at
bėgo į Švediją ir į Prancūzija. Čia
buvo vienas smarkiausių liudinin
kų Kravčenkos byloje prieš komu
nistus, nes pripasakojo daug daly
kų iš Rusijos vergų gyvenimo.

Iš Prancūzijos išėjęs keliauti po
pasaulį pėsčias, sukorė per 23.000
km. kelio ir aplankė visas vakarų
Europos šalis, net Jugoslavijoj
buvęs. Keliauja skautų uniforma
(jūrų skautas) ir visur jis sukelia
susidomėjimą. Jo didžiausias pun
das kelionių dienoraščių su žymių
asmenų parašais ir antspaudomis
ir laikraščių iškąrpos liudija, kad
tos kelionės tikai įvykdytos. Bu
vęs pas Švedijos karalių, pas
Churchillį, pas De Gaule, net Ali
Khan su Rita Hayworth aplankęs.
Romoje buvo Popiežiaus priimtas
ir savo pasakojimais buvo sudo
minęs Popiežių apie Lietuvą, Ru
siją ir visas apkeliautas šalis.
Keliauninkas moka kuone visas
Europos kalbas. Yra drąsus ir ryž
tingas. Bematant Klausytojus už
dega ir sudomina. Europos spau
doje rašoma ir paveikslai dedami
■apie ši lietuvišką keliauninką.Visur

pažymima, kad tai lietuvis paspru
kęs iš Rusijos kacetų.
Tolimesnis St. Urmano kelio
nių planas: Australija, JA Valsty
bės, Pietų Amerika, Afrika, Indija
su galinguoju Everestu, kurį pasi
ryžęs nugalėti ..
Keliauja be kliūčių. Konsulai ir
vizų davimo įstaigos mielai su
„good luck” deda antspaudus ir
v ižas į jo albumus ir su tokiomis
vizomis keliauja visur be kliųčių Į
Australiją vyks balandžio mėn. an
troje pusoje Kelionė nekainuo
sianti.

Balandžio 4 d.. Lietuvių Namuo turi 27 prof, s-gas. Tačiau jos dir
se Britų Profesinių Sąjungų Cent ba sutartinai, sudarydamos federa
ro
Tarptautinio
Departamento cijas. Prof, s-gų skaičius mažėja,
atstovas p. A. E. Carthy’s minėta o bendras narių skaičius didėja.
tema t kaitė paskaitą. Prelegentas, Pav. prieš 20 metų buvo 900 prof,
pradėdamas
paskaitą, pareiškė, s-gų, o šiuo metu tėra tik 186 su
kad gal ir nevisi klausytojai sutiks 9 mil. narių.
su Profesinių Sąjungų idėja, ta
Prof, s-gos išsilaiko iš narių mo
čiau jis stengsis išaiškinti jų darbą. kesčių, kurie yra nuo 6 penų iki
xJo to paaiškės, kiek Prof. S-gos 11 šil. į savaitę.
naudingos aafominKams. Dabarti
Krašto konferencija, kurioj daly
nėje Prof. S-gų santvarkoje jos vauja apie 800 atstovų, priima
dirba tik tam, kad galėtų padėti apyskaitą už praėjusius metus,
nariams ir, Kad kilus klausimui, nustato veikimo planą ateinanrastų sprendimą, atitinkamą esa tiems metams ir renka 33 asmenų
mai padėčiai. Tai yra organizaci tarybą. Šalia tos tarybos krašte
ja, kuri tarpininkauja darbininkui veikia apie 500 vietinių prof, s-gų
jo
santykiuose
su
darbdaviu. tarybų.
Prof. S-ga ne politinė partija.
Taigi, suglaudus, galima pasaky
Ji žymiai skiriasi nuo kontinento ti, kad profesinių sąjungų tikslas
prof, sąjungų, kurios iškilo iš so yra numatyti įvykius bei išspręsti
cialistinių partijų ar krikščionių klausimus prieš iškylant jiems;
darbininkų judėjimo. Čia gi, jos teikti patarimus, pagalbą, pašalpas
kilo spontaniškai iš pačių darbi ir organizuoti darbininkų švietimą.
ninkų. Anglų profesinės sąjungos Visos darbininkų problemos kyla
derybomis išlygina interesų skirtu _š apačios ir piofesinės sąjungos
mus su darbdaviais ir stengiasi su visus aai bininkus laiko lygiai, va
daryti grupines sutartis, iš kurių dindami juos Sir and brother, tuo
laimi ne tik nariai, bet ir nenariai būdu pabrėžiamas kilnumas ir so
(national agreement). Kontinente lidarumas. Taip pat ir EVW darbi
tokias sutartis sudaro vyriausybė, ninkai yra mielai priimami ir net
kas yra netikslu, nes profesinių raginami jungtis į prof, s-gas. Tuo
sąjungų atstovai geriau žino dar bėdų būtų parodytas susidomė
bininkų sąlygas. Net ir kitais klau jimas prof, s-gų idėja ir solidaru
simais, kaip pav. sveitakos, jauni- mas darbininkų judėjime.
mo darbo sąlygų ir pan., nors tai
Prof, s-gos nėra darbiečių parti
ir neįna į prof, s-gų tikslus, bet jos organas, kaip kartais prikiša
jos netiesioginiai daro įtaką šių ma. Joms priklauso įvairių politi
klausimų sprendimui. Iki šiol že nių pažiūrų darbininkai. Tiesa,
mės ūkio prof, s-gos silpnai veikė prof, s-gos davė pradžią Darbo par
ir savo darbe turėjo mažiau pasi tijai, kuri iki 1901 m. vadinosi
sekimo. Tuo tarpu geležies ir ang Darbininkų reprezentacijos komi
lies pramonės .darbininkai yra la tetu.
bai gerai susiorganizavę.
Narių mokesčiai nenaudojami
Anglų
darbininkų
judėimui politiniams reikalams. Tam tikslui
pradžią davė pramonės darbinin yra sudaromi atskiri, neprivalomi
kai prieš 150 metų. Pradėjus kur fondai. Šiuo metu apie 5-6 mil. na
tis pramonei mažesnėse vietovėse, rių palaiko politinį fondą.
tų vietų darbininkai buvo labai
Prie prof, s-gų centro veikia
išnaudojami, jie mėtėsi iš vienos tarpautinis skyrius. Šio skyriaus
vietos į kitą, ieškodami geresnių tikslas yra išplėsti santykius su pa
sąlygų. Pramonė plėtėsi ir išaugo saulio darbininkija. Bandyta ben
į didesnius vienetus. Tose vietose dradarbiauti net su Sovietų Rusija,
darbininkai, suprasdami savo in tačiau tai nepasisekė ir nepasitei
teresus, išėjo į aiškesnę kovą su sino. Šiuo metu stengiamasi ben
darbdaviais ir pradėjo organizuo dradarbiauti ir derinti darbininkų
tis į klubus, vėliau sąjungas. Ne problemas vakarų pasauly ir kosant valstybinės globos, buvo or mnjose.
ganizuojamas narių draudimas nuo
Šiandien jau atsiekta didelių
ligos ir nedarbo.
laimėjimų: darbininkui užtikrinta
Britų profesinių sąjungų judėji saugi ateitis, teisingas atlyginimas
me pažymėtinos trys datos. 1) ir nustatytos darbo valandos, svei
1850 m. laikotarpis, kada buvo katos apsauga, kilnumo ir solida
bandyta veikti per politines par rumo (Sir and brother) jausmas.
tijas ir kada įėjo į praktiką, kad Dabartiniu metu vyriausybė taria
darbininkams sudarius sutartį su si su prof, s-gomis, kai iškyla klau
darbdaviais, toji sutartis buvo simas derinti darbininkų ir darb
abiejų šalių respektuojama; 2) davių santykius. Tariamasi su
1889 m. laikotarpis, kada pramonė darbdaviais dėl darbo sąlygų pa
smarkiai kilo, augo miestai ir atsi gerinimo.
rado didelis darbininkų pareikala
Po paskaitos sekė paklausimai. Į
vimas. Tuo laiku į profesines są juos atsakydamas prelegentas pa
jungas į sijungė ir eiliniai darbi pildomai paaiškino,
kad prof,
ninkai; 3) Dabartinis, 1950 m. lai s-gos siekia nedarbą pašalinti, žiūkotarpis, kuomet užsibrėžta paša ri, kad darbininkas gautų pelnytą
linti nedarbą.
atlyginimą, kuriuo
jis
galėtų
Profesinių
sąjungų
vadovybę patenkinti
materialinius
savo
renka nariai. Skyriai renka savo i eikalavimus
įgytų
atsakovadovybę ir atstovus į konferen mybės jausmą. Krašte kylą neo
ciją (visuot. suvažiavimą). Krašto ficialūs
streikai
nereikšmingi,
konferencija (national conference) reiškiniai, nes jie sudaro labai
yra vyriausias profesinių sąjungų mažą darbo
valandų
nuostoį
organas. Krašte veikia įvairios (1/10% darbo valandų) ir tik ko
profesinės sąjungos. Kai kurios munistai ir sensacine spauda daro
profesijų grupės turi, net po kele- j§ to didelį dalyką. Apribojimo
ta prof, s-gų, pav. technikos grupė atsitikimai krašte mažėja ir prof.

LENKIŠKOS
Vyšnių 2 sv. 6 unc.
svorio dėžė ... 3/6
Braškės, avietės arba slyvos
apie 2 sv. 6 unc. dėžė ... 3/6

UOGIENES
Vyšnios sunkoje 2 sv. dėžė

3/i

Renklodai (slyvos) sunkoje

2 sv. 1 unc. dėžė ... 2/6
.MĖSOS GAMINIAI
Kiaulienos dešra
1 sv. 6/6 Rūkyti lašiniai ...
1 ;sv. 4/6
1 sv. 7/6 Lašiniai (1 col. storio) 1 sv.
Palendvicinė dešra
1 sv. 6/Lietuviška dešra
1 sv. 3/6
Krokuvinė plona dešra 1 sv. 6/- Paprasti laišniai
3/Šviežia, rūkyta dešra 1 sv. 5/- Lašiniai (virimui, gab.)
Lenkiška kiauliena 29 unc.
Braziliškas paštetas 6 unc. 1/dėžė ... 9/ Švieži lenkiški krienai 1 sv. 2/6
Lenkiška kiauliena 12 unc.
Grikiai (košei)
... 1 sv. 1/9
dėžė ... 4/6
Žydriosios
aguonos
1 sv. 2/6
Tikros frankfurtinės
dešrelės 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. Lašiniai, 110
svarų dėžė kainuoja 16 svarų ir 19 šil. su prisiuntimu.
Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, siunčiami mūsų kaš
tu; mažesnės vertės užsakymams reikia pridėti 1/6 įpakavimo
ir persiuntimo išlaidoms.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
Atsargumas
saugo.

nuo nuostolių ap

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

LIETUVIŲ NAMAI
Šokiai bus balandžio 14 d. vaka
re. Gros orkestras.
Balandžio 18 d. 7,30 vai. vak. Lie
tuvių Namuose p. J. Biggs-Davison, M.A. skaitys paskaitą anglų
kalba apie Britanijos Konservato
rių Partiją, kuri šiuo metu sudaro
oficialią šiame krašte opoziciją.
Po pakaitos bus diskusijos ir
klausimai. Tikimasi, kad dides
nis lietuvių skaičius pasinaudos
proga arčiau susipažinti su šio
krašto politiniu gyvenimu.
Šokiai bus balandžio 21 d. vaka
re. Gros orkestras. Prieš šokius,
6,30 vai. p. J. Martinkevičiaus
„Juodosios magijos” seansas.
Klubo narius ir svečius kviečia
me gausiai atsilankyti.

s-gos su tokias reiškiniais kovoja.
Jei EVW susiduria su kai kuriais
suvaržymais, tai dažnai tie patys
suvaržymai taikomi ir anglams.
Galimas dalykas, kad kai kuriose
vietose gali pasitaikyti nesklandu
mų dėl komunistų įtakos atskirose
vietovėse. Tačiau tai prelegentas
laiko tik vietinės reikšmės dalyku,
Anglų prof,
s-gos
pirmauja
prieš kitas prof, s-gas Europoje
tuo, kad ten jų yra daug, jos pa
grįstos politika ir kiekviena sten
giasi pasiūlyti daugiau už kitą.
Į paklausimą dėl ligoninių prof,
s-gų prelegentas atsakė, kad ligoni
nių personalas sunkiai suorgani
zuojamas dėl specifinės 'ligoninių
struktūros. Bandoma ir šią stritį
paimti į savo rankas. Tačiau blo
giausioje padėtyje yra namų ruošos
darbininkai, kiek tai liečia darbą,
darbo valandas, atostogas ir atlyginmą. Čia sunku ką nors suorga
nizuoti turint galvoje masę darb
davių ir skirtingas sąlygas atski
rose vietose. Neįmanoma sudaryti
su darbdaviais kolektyvines sutar
dartis.
O
darbdavys,
jei
prisideda
prie
bininkas
profs-gų, jį atleidžia. ' Ir ‘ta sritis
yra neužmiršta; galvojama ją ro
guliuoti įstatymu, tačiau ir čia su
siduriama su sunkumais.
(b)

AKCININKU

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namų Akc. B-vės Di
rekcija nutarė Bendrovės finan
sinių metų pabaiga laikyti balan
džio 30 d. Namų- įsikūrimas yra
baigtas ir šį mėnesį pasibaigs ak
cijų pardavimo vajus. Visi doku
mentai sutvarkyti ir sutartys pa
sirašytos. L. Namai tuo būdu bus
įstatyti į tinkamas vėžes ir galės
savistoviai verstis. Dabartinė lai
kinoji L. N. Direkcija yra nuomo
nės, kad jai pavestas darbas tuo
būdu bus atliktas ir namų valdy
mas turi būti perduotas akcinin
kų išrinktiems asmenims.
L.N. Bendrovės knygvedyba ir
atsiskaitymas bus patikrinti prisie
kusių revizorių ir jų patikrinimo
duomenys patiekti akcininkų susi
rinkimui. Akcininkų susirinkimas
maukiamas gegužės 17 d. 3 vai. p.p.
Lietuvių Namuose. Tikimasi, kad
juo da.igiau akcininkų jame daly
vaus. Akcininkai balsuos pagal tu
rimų akcijų skaičių.
Šį mėnesį dar yra proga visiems
atsitikusiems tapti akciniskais ir
bendrininkais.
Lietuvių
Namų
Siekime, kad neliktų nė vieno lie
tuvio, kuris nebūtiį nė svaru ne
prisidėjęs prie mūsų kultūros cen
tro šiame, svarbiame pasaulio
centre įsigijimo. Juo labiau žiūrė
kime, kad akcininkų susirinkimas
būtų mūsų visų pasitenkinimo ir
pasididžiavimo proga ir kad jis ne
virstų likvidaciniu susirinkimu.
Likvidaciniu jis gali virsti tik tuo
met, jei met gagužes 1 d. negrąžin
sime 525 sv. paskolą. Jei norime
tai išvengti, turime per šį mėnesį
sunešti į centrą tuos 500 sv. Tiek
pinigų mes galime surasti ir turi
me tai padaryti. Taip toli nukelia
vus, negalima abejoti, kad atgal
jau negrįšime.
Visi pasiryžkime šiandien nu
pirkti dar, bent po vieną akciją, o
kas gali-ir daugiau. Vienas sva
ras daugumai mūsų bus beveik ne
pajustas, tuo tarpu jis užtikrins
Lietuvių Namų egzistenciją. Var
giai ar galima būtų rasti kitą vie
tą, kurioje tas, kiekvieno mūsų
svaras galėtų padaryti tiek naudos,
kiek jis padarys šiuo kartu, nupir
kus L.N.B-vės akciją.
Neatidėliokime rytojui tai ką ga
lima šiandien padaryti.
L. Namą B-vės Direkcija

6
BRITANIJOS LIETUVIS”

6

TRUMPOS NAUJIENOS

1951 m. balandžio 13 d.

KNYGOS

SPAUDINIAI

* Nuo birželio 1 d.^D. Britanijoj geležinės uždangos 17.000 pūslių su
pabrangs pašto patarnavimas ir atitinkama literatūra. Kiekviena
telefonas. Padidinamus tarifus dar pūslių galėtų nugabenti apie 60
turės parlamentas patvirtinti. Mo svarų spaudinių.
* Turkai ruošiasi pasiųsti į Ko
kestis už siuntinius į užsienį nu
matomas perpus didesnis,
pa rėją 5.000 karių esamiems ten sa
kęstas už spaudinių
pirmąsias vo kariams pakeisti.
2 unc. bus 1 penu padidintas, mo* Australijos spauda mirga at
brangs telegramos ir telefoniniai sitikimais apie ateivius, kurie pra
pasikalbėjimai iš viešu telefonų.
dėjo nesilaikyti darbo atžvilgiu
* Britų derybos su Argentina dėl pasirašytų įsipareigojimų. Jie me
Britų derybos su Argentina dėl ta jiems Darbo įstaigų paskirtą
mėsos teikimo D. Britanijai neda darbą ir ieškosi patys darbo. Iki
vė vaisių. Nežiūrint tai, mėsos nor šiol aar prieš juos nebuvę pavar
ma nuo balandžio 15 d. D. Britani tota sankcijų, bet kaip bus ateity,
jos gyventojams bus kiek padidin klausimas svarstomas.
* Piemonto ir Ligurijos srityse,
ta ir kaštuos 10 penų. Mėsa bus
duodama vietinė. N. Zelandijos mė Italijoj, mokytojai buvo paskelbę
sos transportus į Angliją suvėlino vienos dienos streiką, reikalauda
cen buvę uosto darbininkų streikai. mi padidinti atlginimą.
* Baigus ginčą Amerikoje dėl
* 10 Sov. Rusijos žvejų tipo lai
prezidento
teisės
neatsiklausus vų vėl įplaukė į Lamanšo kanalą.
parlamento siųsti kariuomenę už Būdinga tai, kad rusų laivai Britų
Amerikos ribų, netrukus į Europą vandenyse pasirodė vėl prieš Bri
bus perkeltos 4 Amerikos kariuo tų karo laivyno manevrus, kaip ir
menės divizijos. Jos priklausys gen. pernai. Šie rusų laivai, kaip atro
Eisenhower’io štabui. Šiuo laiku do, plaukia iš Karaliaučiaus į
Vokietoje yra 2 Amerikos kariuo Vladivostoką.
menės divizijos.
* Prof. H. Urey’s, žinomas Ame
* Prancūzai
sustabdė
radijo rikos fizikas, atominis specialistas,
transliacijas Amerikai. Tai jie pa pareiškė esąs nuomonės, kad So
darė taupumo sumetimais ir norė vietų Rusija turi atominę bombą.
dami padidinti transliacijas už ge D. Britanija galinti pasidirbti a.
ležinės uždangos kraštams.
bombą, bet abejoja, kad Argentina
* Maskvos laikraščiai pranešė, galėtų pasidaryti panašią bombą
kad „Stalino tarptautinės taikos“ irt dar tokiu būdu, apie kurį nese
premij a esanti paskirta 7 asme niai paskelbė prez. Peron'as.
nims. Jie gausią auksinį medalį, su
* 250 žmonių iš už geležinės už
Stalino paveikslu ir po 100.000 ru dangos kraštų atbėgo į vak. Ber
blių. Premijuotųjų tarpe yra Joliot lyną. Iš jų 180 rusų. Rusais rūpi
Curie, prancūzas, atominis specia nasi Berlyne esąs provoslavų ko
listas, iš pareigi! pašalintas kaip mitetas. Tie rusai, kurie atbėgo dėl
komunistas ir Canterburio deka- politinių priežasčių, kaip politiniai
nanas Hawlett'as John'son'as.
emigrantai pergabenti į vak. Vo
* Neseniai į Liverpoolį grįžo kietiją.
Britų laivas iš pietinio poliaus van
* Kai kuriems dalykams D. Bri
denų, medžiojęs banginius. Medžio tanijoj bus įvesta kainų kontrolė.
klė truko pusę metų. Per tą laiką Be kita ko kontrolė paliesianti ei
buvo užmušta ir sudorota 1.600 lę namų apyvartos dalykų, kaip:
banginių. Laivas atgabeno bangi aliumininiams indams, nerūdijan
nių riebalų, mėsos ir kitų gaminių čio plieno peiliams, šakutėms, va
apie 1 miljono svarų vertės.
riniams ir misinginiams
dirbi
* Į vak. Berlyną atbėgo iš ryt. niams, šepečiams, popiečio dirbi
Berlyno daug vokiečių mokytojų. niams ir kitiems daiktams.
Jie atbėgo dėl to, kad mokyklose
* Prancūzijos prez. Auriol’is, sabuvo įtaisyta mikrofonai, per ku■ vaitę paviešėjęs JAV, nuvyko į Kariuos
enkavedistai
klausydavoi nadą. Ten paviešėjęs tris dienas,
kaip mokytojai dėsto istorijos, geo namo grįžo oro keliu.
grafijos ir kitų delykų pamokas.
* Satelitinė Lenkija neįmokėjo
„Tremtis” — nepartinis tremtinių
laiku Britams savo skolos ratos. Ji
savaitraštis,
leidžiamas Vokietijo
siekia 400.000 svarų ir turėjo būti
pamokėta kovo 31 d. Britų amba je. Kaina vienam mėnesiui 5 šil.
sadorius Lenkijai paklausė jos val Susipažinimui siunčiama nemodžią, kada skola bus sumokėta.
„Dirva“ — įnomus savaitraštis,
* Balandžio 10
dsusirinko leidžiamas Amerikoje. Prenumera
Schuman/o planą priėmusių valsty tos kaina metams 48 šil., pusei me
bių užsienio reikalų ministerial. Po tų 24 šil., ketvirčiui 12 šil.
pasiatrimo jie pasirašys minėtą
„Nemunas” — nepriklausomos
planą. Šis planas, kaip žinoma, krypties žurnalas, leidžiamas Ame
siekia sujungti vak. Europos val rikoje. Jau gautus platinimui Nr.
stybių anglies ir geležies pramonę 5, be to dar galima gauti nr. 2 ir
į vieną ekonominį vienetą ir jam 3-4. Vieno egz. kaina 3/6, platinto
vadovauti numato virš valstybių jams nuolaida. Be to
vyriausybių
esančią
vadovybę.
Dar galima gauti kišeninių kaFederalinę Vokietiją šioje konfelendorėlių
1951/52 m. — 2 šil. ir
rencijoje atstovauja jos kancleris
„Barono
Miunchhauseno nuoty
Adenauer'is.
* Bonoje, po trijų savaičių per- kių” — 8 šil.
Kreiptis: J. Mašanauskas, 58,
traukos, vėl
prasidėjo
vakarų
Newfield
Rd., Coventry. .
valstybių ir Federalinės Vokietijos
karinių dalykų žinovų pasitarimai
Sąžiningas it patyręs laikrodi
dėl vokiečių kariuomenės dalyva ninkas iš Rygos taiso laikrodžius
vimo vakarų gynyboje.
pigiai ir greit. Siųsti paštu regis
* Vak. Vokietijai įkūrus užsie truotu laišku: A. Jurgis: 44, Clif
nio reikalų ministeriją, praeitą sa ton Gardens, Golders Green, Lon
vaitę Federalinės Vokietijos prez. don, N.W.ll.
Heuss'ui prisistatė pirmieji 8 sve
Manchesterin ir apylinkės lietu
timų valstybių ambasadoriai Vo
kietijai. Jų tarpe buvo ir šv. Sosto vius Sekminių eisenai, gegužės 18
nuncijus arkivyskupas Munch'as. d. kviečiame registruotis pas VI.
Vakarų valstybės, kaip okupaciniai Kupstį Turintieji — su tautiniais
kostiumais!
Rengėjai
kraštai, savo pasiuntinių neturi.
* Vieno Amerikos lėktuvų fabri
Mgr. Wanda Swiderska, atlieka
ko direktorius pasiūlė paleisti už
mediciniškas kraujo analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metabolizmą,
ir 1.1. 16, St. Gabriels Rd., London,
N.W.2, tel. GLA 8776.

1951 M. SAUSIO-VASARIO MEN
MŪSŲ SPAUSDINTAS ŽODIS
Antibolševikinio tautų bloko lei
1950 m. paskelbta trumpa biblioaiija turėjo pasisekimą. Liet. džiamam vokiečių k. „ABN-Korr.”
B.oi. Tarnyba susilaukė nemaža kovo mėn. biuleteny daug vietas
laiškų su įvairiais klausimais dėl skiriama garsiąja! Stasseno 7 p.
išleistų knygų. Dėlto ryžomės pasi programai, kuria reikalaujama at
dalinti su bibliografijos mėgėjais statyti Lietuvai ir kt. kraštams nePažymima, jog
surmkiomis žiniomis kas antras priklausomygę.
mėnuo. „Knygų Lentynos” - Liet. Stassenas nurodo tikrą kelią, apie
Bibi. Tarnybos biuletenio š. m. Tomo Dewey išpranašautą Rytų
Nr. 1.-2. surašyti šie nauji leidiniai. tautoms laisvės dieną, džiaugdama
.Kalendoriai pasirodė Vokietijoje si am-čių „Common Cause” drau
(išleido Bremene kun. Šiarka), gijos paskelbtu šūkiu, jog ameri
JAV (išleido J. Karvelis) bei Vene- kiečių tauta žino tik vieną tikslą:
GR46Ecueloje („Tėvų Kelio” leidinys). iškovoti tautoms pasaulyje laisvę
Vyras: Sunkia dieną turėsiu,
Periodiniai leidiniai. Vokietijoje ir teisę pačioms laisvai apsispręsti
teks iškilmingam posėdžiui pixdar pr. metais pradėjo eiti Mem- apie savo valdymosi formą, plačiau
mininkauti, parodą ir vaikų darže- mingene „ABN Informacija”. Švei aptariama kas privedė vokiečius
lį atidaryti.
carijoje įsteigtos „Šveicarijos Lie prie pralaimėjimo rytuose, pažy
Žmona: Gal ir man šią dėžutę tuvių Žinios”. JAV-se išleisti „Lie- mima, kaip Maskva pavertusi orto
galėtum atidaryti.
tuvos Ūkio Atstatymo Studijų Dar- doksų bažnyčią savo komunistinio
bai” (Bostone). Kanadoje net 3 ateizmo įrankiu nori padaryti
nauji laikraščiai pasirodė: evange- „antrąja Roma”. Tam tikslui perei
likų krikščioniškos minties „Mūsų tais metais 40.000 bolševikų žval
Dienos”, redaguojamos P.E. Ens- gybos agentų buvo paversti orto
NOTTING1IAMO KREPŠINIO
kaičio, ir du jumoristiniai „Pelėda” doksų „dvasininkais", o 75 pravo
TURNYRAS
slavų vyskupai faktiškai yra sovie
ir „Skunke”.
Kovo 31 d. Nottinghame įvykęs
Religija Prof. Simo Sužiedėlio tų vid. reik, m-jos valdininkai. Jau
krepšinio turnyras beigėsi staig
„Jėzaus
Nukryžiuotojo
Seserų 1942 m. metropoltas Sergijus buvo
mena. Laimėjo jauna ekipa — Not
Kongregacija” su sesers Anuncia- Staliną paskelbęs „Dievo išrink
tinghamo ..Nemunas”. J.e laimėjo
i tos anglišku tekstu bei prel. M. tuoju vadu”.
ne laimės ar atsitikinų aplinKrupavičiaus ir K. Urbonavičiaus
kybių
dėka,
bet
užtarnautai.
bei kun Pr. Juro straipsniais išlei
SOVIETINIS JUMORAS
J auni „Nemuno” krepšinkai paKIENO GI GARBEI BUVO
kaip
subrendęs, kovin- sta pačios kongregacijos.
sirodė
Socialiniai mokslai. Vokietijoje
IŠKILMĖ
gas ir darbštus krepšinio vieneLietuvybės
Išlaikymo
Tarnyba
iš

Kauno
teatras
pilnas žmonių.
tas, kuris nori laimėti, žino, kaip to
leido „Pasaulio Lietuvių Bendruo Scenoje kabo didelis Stalino por
siekti ir laimi. Jie įrodė, kad pažan
menės keliu”, o JAV-se pasirodė tretas. Oėjusi scenon žmogysta ilgai
gai ir geriems rezultatams reikalin
brošiūros „Communism extermina kalbu apie Staliną, kaip didžiausią
gos ne garsios pavardės ir ne spin
tes nations (Amer. Liet. R.-K. Fe šių laikų literatą. Kai pabaigė, visi
tose rūdijančios laimėtos taurės,
deracijos leidinys, Dayton, Ohio) teatre buvę atsistoję penkias minu
liet darbas ir kietos pastangos. Pa
ir „Bendrojo Amerikos Lietuvių tes delnais kaukši ir rėkia „ura
garba nemuniečiams ir linkėjimas
Šaipos Fondo penktasis seimas Stalin’u”.
Vėliau scenon išėjęs
dirbti ir progresuoti, kad mūsų
1951m. sausio 5-6d. d„ „Amerikos" choras dainuoja dainą apie Staliną.
krepšinio tradicijų reprezentacija
laikraščio išspausdintas.
Vėl iškilmių dalyviai stojasi iš
šiame krašte dar pagerėtų.
Menas. Kun. Pr. Juro išleistos K. vietų , vėl delnais kaukši ir vėl
Halifaxo „Vilnius” — vienas tur
V. Banaičio „Liaudies dainos miš šaukia „ura
,ura”. Šiam vaidinimui
nyro favoritų, sukovojo ambicin
riam chorui, IV.”
pasibaigus,
scenon
įeina argai, parodė gražių metimų ir pro
Atsiminimai. „Naujienose” spaus tįstas ir padeklamuoja eilėraštį
tarpiais sukūrė gražių derinių,ypač dinti M. Gudelio
atsiminimai apie Staliną.
Vėl tos pačios
žaisdamas ir laimėdamas
prieš
„Lietuviai gynė savo miškus (1905- katutės ir tas pats šauksmas. Kai
praėjusių metų meisterį — Man6 m. kovų vaizdai) atspausdinti po penkių minučių jis nutyla, michesterio „Kovą”. Tačiau ekipa du
atskira knyga 302 puls. Anglijoje nėjimo pabaiga.
kartu per vieną dieną paklupdžiusi
buv. D. Britanijos pasiuntinys ir
Kieno gi garbei šis minėjimas
„Kovą”, nesurado ginklo žaisdama
Įgaliotas ministeris Lietuvai (ank buvo suruoštas? Jokiu būdu neįsprieš „Nemuną” ir turėjo pasiten
ščiau konsulas Kaune) paskelbė pėsit. Tai buvo iškilmingas Ta
kinti antrąja vieta.
savo įdomius atsiminimus „Before raso Ševčenkos, ukrainiečių rašy
„Vilnius” turėtų kreipti daugiau the curtain.”
tojo, mirties sukakčiai priminti
dėmesio į komandinį žaidimą’ deri
.Verta pažymėti, kad Amerikos iškilmė.
nius ir taktines kombinacijas. Šiuo
Lietuvių Taryba, kreipėsi į visus
PASIKALBĖJIMAS APIE
metu visi antpuoliai buvo grįsti
leidėjus ir paprašė juos siuntinėti
POLITIKĄ
tik sparta.
visus leidinius (knygas ir laikraš
Sov. Rusijos traukiny sėdi ką tik
Manchesterio „Kovas” gavo gerą čius)
Liet. Bibliogr. Tarnybai vedusių pora. Priešais juos sėdįs
pamoką, kuri, reikia tikėti, įkvėps (Lithuanian Bibliography Service.
nežinomas žmogus dažnai žiovau
klubo vadovus ir krepšininkus 602 Harvey Street, Danville, Illi
ja, nutęsdamas garsą „ach”. Netru
griebtis seniai pamiršto darbo. nois, USA) ir Liet. Bibliogr. Archy
kus pradėjo žiovauti ir jaunavedys.
Įtemptos žaidynės, kaip žaibo tur vui
(Archives
Bibliographiques Tačiau jo žiovavimo garsas susilie
nyrai, paeikalauja iš dalyvių viso Lithuaniennes, Berne, 2 rue Karldavo į „o”.
fizinių jėgų panaudojimo. Meiste Spitteler, Switzerland,
Suisse).
Vyro žiovavimą piktai sutrukdė
ris atvyko į turnyrą visiškai nepa Bibl. Tarnyba kreipėsi į pasaulio žmona, primindama jam anksty
siruošęs, daugumas žaidėjų jau ke lietuvių bendruomenės komitetus,
vesnį pamokymą:
li mėnesiai bus kamuolio nematę. prašydama, kad būtų išleistas pot
— Šimtą kartų kartojau, kad su
Pasekmės aiškios — greitas nuo varkis dėl leidinių siuntinėjimo
nepažįstamais nesikalbėtum apie
vargis, blogi metimai, netikslios bibliografinėms įstaigoms (lietuvių
politiką.
pasuotės ir stoka kovingumo. Ne ir vietinio krašto centrinei valsty
JEI TAIP ILGIAU BUS
ką teprikovosi, kai kojose — švi binei bibliotekai) bei Lietuvos gen.
Mitrofanas: — Jei taip ilgiau bus
nas, akyse — tamsa, o krūtinę plė konsului Naujorke. Jei bibliografų
metus,
visi turėsim eiti
šo „kvapo” stoka. „Koviečiai teat balsas bus išgirstas, susilauksime dar
simena, kad krepšinis jungia pa daugiau tikslumo bibliografiniame elgetauti.
Jefimas: — Jei dar metus taip
grindinius atletikos pradus: šuolį, biuletenyje, o surinkti leidiniai bus
bus, tai ir elgetauti nereiks.
bėgimą, metimą ir yra reikalingas tinkami išsaugoti.
Mitrofanas: — Gal manai, kad
gero kondicinio pasiruošimo ir
Aleksandras Ružancovas
per tiek laiko mes visi badu
nuolatinio
treningo.
Bandymas
išmirsim?
PADĖKA
žaisti krepšinį be šitokio pasiruo
Jefimas: — Ne, jei taip dar me
Už darbą ir materialinę paramą,
šimo ir be treningo duoda menkus
tus
truks, tai nebus pas ką eit
ruošiant
.1951
m.
pavasario
krepši

rezultatus ir yra žalingas žaidėjo
sveikatai. „Kovas” iš Nottinghamo nio turnyrą, DBLS Sporto Sąjos elgetauti.
išsivežė trečią vietą, panižusias vadovybė nuovybė nuoširdžiai dė
JEI DAR NESPĖJAI PRENU
sąžines ir pluoštus įskaudusių rau koja: Nottinghamo Sp. Klubo „Ne
MERATOS
PANAUJINTI — AT
muno
”
vadovybei
ir
nariams,
p.
menų, kurie bent savaitę primins
kiekvienam žaidėjui — „nemiegok Galbuogienei, p-lėms Lauciūtėms, LIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ.
p. Gavėnienei ir visiems kitiems,
ant laurų, bet dirbk ir tobulėk!”
Gavau „Karį“ Nr. 4-5 (dvigubas
Likusios dvi turnyre dalyvavu prisidėjusiems prie šio turnyro su
numeris). Kaina 2/3. V. Zdanavi
sios ekpos: Bradford© „Šarūnas” rengimo.
čius, 35, Fashion St., London, E.l.
DBLS Sporto Sąjos vadovybė
ir „Nemuno” II-ji dar tebėra jau
nos ir nepatyrusios. Prieš akis jos
DĖKUI „RŪTAI”
tebeturi dar daug darbo
Nottinghamo „Rūtos“ choro diri
Džiugu tik paminėti, kad daugu
mas tų jaunų žaidėjų krepšinį žai gentui p. V. Untuliui ir choristams
sti oradėįo čia. Anglijoje, kur krep- už taip rūpestingą ir nuoširdžią
PRAŠOMA TALKOS
I šinis nėra populiarus ir sąlygos — globą laike dainų šventės Notting
Asmens, klausantieji lietuvišką- I gan sunkios. Nežiūrint tai, jaunųjį hame, kovo 31 ir balandžio 1 d.
sias „Amerikos Balso” (Voice of I eilėse matyti daug žadančių pajė nuoširdžiai dėkojame.
Londono Liet. Meno Sambūrio
America) radio transliacijas malo gų, kurios laikui atėjus reprezen
choro dirigentas ir choristai
niai prašomi savo pastabas dėl jų j tuos lietuvišką krepšinį.
Didžiausias mūsų žaidynių lai
pranešti Inform. Tarnybai, adresu:
ELTA (14b) Pfullingen, Goethestr. mėtojas buvo Nottinghamo lietu
balan16, Germany. Tuo pat adresu pra viškoji visuomenė kuri laimėjo vi
Bradforde - St.
šoma siuntinėti ir iškarpas vietos | sų dalyvavusių pagarbą ir dėkin džio 15 d., 12,30 vai.
laikraščiu, kuriuose rašoma mums i gumą už sunkų organizacinį darbą
Halifaxe - St. Columba, balan
A. Pužauskas džio 22 d., 11,30 vai.
ooiaisiais klausimais.
I rūpesčius ir aukas.

— Nežinau kaip reiktų gyventi,
jei nebūtų išrastas telefonas.
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Nors kartą pasisekė gerą ugnelę
sukurti.

