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įžymus amerikiečiai
PARYŽIUJE

Šią savaitę Paryžiuje lankėsi 
Amerikos ambasadorius Sov. Ru
sijai Kirk'as ir Amerikos kariuo
menės štabo virgin, gen. Collins‘as. 
Ambas. Kirk'as tarėsi su Ameri
kos ambasadorium Paryžiuje Bru
ce, Amerikos atstovu keturių užs. 
min. pavad. konferencijoj Jessup'u 
ir matėsi su gen. Eisenhower'iu.

Gen. Collins'as tarėsi su gen. 
Eisenhower'iu ir jo štabo virši
ninku gen. Gruenther'iu. Spėjama, 
per pasitarimus buvo paliesti 
Europos gynimo klausimai.

Birželio pradžioje į Paryžių at
vyks gen. Bradley's, Amerikos 
karinių štabų kolegijos viršinin
kas. Jis, kaip spėjama, turės pa
sitarimus su gen. Eisenhower'iu 
ir Prancūzijos ir D. Eritanijos ka
riniais viršininkais Vakarų Euro
pos ginklavimosi ir gynybos klau
simais.

PAILGIXAMOS LIETUVIŠKOS 
TRANSLIACIJOS

Turimomis žiniomis, birželio 
3d. „Amerikos Balso“ lietuviškoji 
transliacija bus pailginta 15 mi
nučių. Tuo būdu per parą bus dvi 
lietuviškos transliacijos, kiekviena 
po 15 minučių. Antroji transliaci
ja bus pusvalandžiui praėjus po 
pirmosios.

Tą pat dieną prasidės „Ameri
kos Balso“ transliacijos latvių ir 
estų kalba Latviai, kaip aiškėja, 
jau prieš transliacijų pradžią ge
rai pasiruošė, nes subūrė patyru
sius specialistus programai vesti.

KASYKOS NELAIME
Gegužes 29 d. Easingtone, šiau

rinėje Anglijoje, dėl nežinomos 
priežasties anglių kasykloje kilęs 
sprogimas užgriuvo 78 žmones. 
Nežiūrint skubiai suorganizuotos 
pagalbos, tik vieną gyvą darbinin
ką pavyko išgelbėti, bet jis buvo 
tiek nusilpęs, kad ligoninėj mirė. 
Kiti keturiolika rasti negyvi. 
Gelbėjimo darbai skubiu tempu 
tęsiami, užgriuvimas šalinamas, 
bet maža vilties turima likusius 
užgriuvusias angliakasius išgel
bėti.

EILE ATOMINIU SPROGIMU
Geg. 25 d. Vašingtone oficialiai 

paskelbta apie atlikus Ramiajame 
vandenyne, Eniweetoko saloj ato
minės energijos panaudojimo mė
ginimus. Smulkesnių duomenų 
apie mėginimų pobūdį nepaskelb
ta, bet ir pranešimo galima spręsti, 
kad mėginimai lietė vandenilinės 
bombos panaudojimo galimybę ir 
kad mėginimo vietoj atlikta visa 
eilė atominių sprogimų.

AR BUS GRĄŽINTA DARBO 
PRIEVOLĖ

D. Britanijos tiekimo min. 
Strauss'as, kalbėdamas Prestone 
darbininkų susirinkime pareiškė, 
kad gali būti darbo skyrimo prie
volė grąžinta, taip jau ir dalis 
darbininkų iš tekstilės perkelta 
į karo pramone. Tačiau darbo 
skyrimo prievolė nebus grąžinta 
be parlamento sutikimo.

NAUJAS AUSTRIJOS 
PREZIDENTAS

Geg. 27 d. Austrijoj įvyko kar
totini prezidento rinkimai. Šį 
kartą dėl prezidento vietos varžė
si du kandidatai: Dr. T. Kver- 
ner'is, socialistų ir Dr. Gleissner'is 
— katalikų kandidatas. Pirmasis 
gavo 2.172.000 balsų, o antrasis 
2 milijonus. Prezidentu išrinktas 
Dr. Kverner'is.

PRANCŪZU RINKIMINĖ 
KAMPANIJA

Birželio 17 d. bus Prancūzų par
lamento rinkimai. Rinkiminė kam- 
oanija jau prasidėjo. Iš jos aiškė
ja, kad pasiūl yta 2.000 kandidatų 
1 544 vietas parlamente Viduri
niosios partijos susijungė koalici
jomis ir kovoja tiek su kairiaisiais
— kumunistais, tiek dešiniaisiais
— degolistais.

V METAI

S AVA I T Ė S I VYKIA I
PERSŲ NAFTA

Persų vyriausybė atmetė Britų 
notą siūlančią derybų keliu išsprę
sti ryšium su naftos pramonės su- 
valstybinimu kylančias komplika
cijas ir painformavo Tarptautinį 
Teisingumo Tribunolą, kad nesu
tiks pripažinti jo sprendimo Per
sų naftos nusavinimo klausimu. 
Persai skelbia, kad nuo birželio 1 
d. jie perims „Anglo Iranian Oil“ 
b-vės įmones savo žinion.

Tokia Persų laikysena sukėlė rū
pesčio ir Amerikai, kuri Persams 
ir Britams patarė iškilusį dėl naf
tos suvalstybinimo ginčą spręsti 
derybų keliu, bet nesigriebti kraš
tutinumų..

D. Britanijos užs. reik. min. 
Morrison'as, informuodamas Eri- 
tų parlamentą apie Persų valdžios 
ketinimą perimti britų įmones 
Persijoje, pareiškė sutikimą tartis
su Persais dėl naftos pramonės 
suvalstybinimo tam tikromis są
lygomis, kurios patenkintų kitus 
aspektus. Jis pabrėžė, kad dery
bos gali eiti tik išminties ir geros 
valios parodymo aplinkoje.

Tuo tarpu naftos bendrovė sa
vo tarnautojams, kurių yra apie 
3.000, atsargumo sumetimais, pa
tarė šeimas išsiųsti iš Persijos.

Amerikos spauda r.e maža, dė
mesio skiria Persų užsimojimui 
suvalstybinti naftos pramonę ir 
įspėja persus dėl tų padarinių, ku
rie po naftos pramonės perėmimo 
gali naftos tiekimą sugriauti. Ži
nomas demokratų politikas Ke- 
fauer'is įspėjo, kad Persijos krizė 
gali išprovokuoti karą ateinančių 
trijų mėnesių laike. Anot jo. Per
sijai gręsia pavojus patekti sovie
tų valdžion dvejopu būdu: 1) jei 
Britai panaudos jėgą naftos įmo
nėms apsaugoti, tai Persija bus 
sovietinių „išlaisvinimo jėgų“ 
užimta, ir 2) jei ilgiau užtruktų 
Persijoj chaosas, tai komunisti
nė Persų Tudeh partija galės val
džią perimti ir be sovietinės ka
riuomenės pagalbos. Laisvosios 
tauios negalės sutikti su tokiu jė
gų pasiskirstymu, dėl to kiltų ka
ras.

TIBETAS PATEKO KINIJOS 
VALDŽION

Geg. 27 d. komunistinės Kinijos 
valdžia paskelbė, kad Pekine esąs 
pasirašytas su Tibeto vyriausybe 
susitarimas dėl Tibeto ateities. 
Pagal susitarimą, Tibetas bus at
skira Kinijos karo apygarda, kino 
generolo vadovaujama, Tibeto ka
riuomenė sujungiama su Kinų ka
riuomene. Tibetiečiai pasižadėję 
bendradarbiauti su kinais ir įsi
leisti į Tibetą antrąjį dalai lamą, 
kuris yra kinietis.

Lokiams žiemos metu pasunkė
ja maisto susiradimas. Dėl to jie 
pačius šalčiausius mėnesius pra
leidžia miegodami. Tuo laiku jie 
gyvybę palaiko tomis maisto at
sargomis, kurios kūne, taukų pa
vidalu, susikrauna vasaros metu. 
Paveikslėly matyti baltieji šiaurės 
lokiai. Pasirodo, kad šių lokių tik 
patelės žiemą miega, o patinai ir 
žiemą praleidžia, kaip paprastai, 
žvejodamiesi sau ėdalą vandeny.

Komunistinės Kinijos vyriau
sias vadas gen. Ču Te pareiškė, 
kad pastarasis susitarimas patikri
na kinų valdžios paramą tibetie- 
čiams „išvaryti iš Tibeto imperia
listus“.

Toks susitarimas reiškia, kad 
Tibetas pateko Kinijos politinėn 
ir karinėn priklausomybėn ir iš 
tos pusės sudaro Indijai komunis
tinės grėsmės pavojų Naujo dalai 
lamos įvedimas rodo kinų komu
nistų kėslus atskirti Tibeto politi
nę valdžią r.uo religinės ir tikro
jo Dalai Lamos valdžią suma
žinti.

Taip dalykams pakrypus, Indi
ja turės atšaukti savo misiją iš 
Lhasos, taip jau ir karinius dali
nius, saugančius Tibete kelius, ku
rias eina prekių pasikeitimas tarp 
Indijos ir Lhasos. Minėtą susitari
mą pasirašė keturi Tibeto val-
džios nariai, kurie prieš pusę me
tų, pasipriešinę Dalai Lamos val
džiai, pabėgo į Pekiną. Jie susita- 
rymą pasirašė be Dalai Lamos ži
nios.

SIRIJOS IR IZRAELIO 
KIVIRČAS

Sirijos ir Izraelio pasienio gin
kluotas kivirčas nesibaigė. Jis ki
lo dėi to, kad žydai pradėjo nusau
sinimo darbus demilitarizuotoje 
Palestinos zonoje, Sirijos pasieny. 
Tokiems darbams Sirija pasiprie
šino ir apšaudė melioratorius. Žy
dai šituo pretekstu pasinaudojo ir 
dar didesniu ginklų žvanginimu 
atsiliepė. Ginčas atsidūrė JTO 
Saugumo Taryboje, kuri patarė 
abiems šalims nutraukti ginklų 
žvanginimą, o žydus įspėjo su
stabdyti nusausinimo darbus de
militarizuotoje pasienio zonoje. 
Kaip iš debatų, svarstant kilusį 
ginčą paaiškėjo, toje zonoje nei 
Sirija, nei Izraelis neturi teisės 
kokius nors darbus vykdyti, nes 
teisė ką nors ten daryti priklauso 
tik JTO. Izraelis oficialiai paskel
bė nusausinimo darbus demilita- 
rizuotoje zonoje tęsiąs, kol neiš- Kaip toli į šiaurę, už 38 lygiagre- 
nagrinės Saugumo Tarybos nuta- tės JTO kariuomenė eis, nežinoma.
rimo. Toks žydų pareiškimas su
kiršino Arabų valstybes. Arabų 
vastybių Lyga, susiiinkusi Da
maske, nutarė paremti Sirijos lai
kyseną ginant savo teises. Netru
kus po to, Izr lėlio generalinis šta
bas paskelbė dalinę atsarginių mo
bilizaciją. Įtempimas šioje Artimų
jų Rytų daly dar padidėjo, kai, 
Irakas pasiuntė į Siriją priešlėktu
vinės artilerijos ir aviacijos dali
nius „gintis nuo Izraelio agresi
jos“.

Kuomet dalykas pradėjo tokia 
linkme krypti, Amerika įspėjo 
Arabų valstybes, kad karinės pa
galbos teikimas Sirijai reiškia pas
kutiniojo Palestinos ir Arabų val
stybių karo paliaubų sutarties lau
žymą ir Izraelio provokavimą. Po 
šio įspėjimo ginklų žvanginimas 
šiaurinės Palestinos ir Sirijos pa
sieny sumažėjo. Vis rečiau pasitai
ko žinių apie „pasienio sargybų“ 
susišaudymus.
KIEK SOVIETINIAM PRAGARE

ŽMONIŲ
Briusely pereitą savaitę posė

džiavo naciu koncentracijos sto
vyklose kalintų visuomenininku 
ir kultūrininkų: D. Rousset'o ir 
kitų ininciatyva įkurtasis tribu
nolas, kuris nagrinėjo Sovietinių 
koncentracijos stovyklų bylą. 
Liudininkais buvo pakviesta 25 
asmens, kalinti Sovietų Rusijos 
koncentracijos stovyklose ir labai 
gerai žiną tas stovyklas. Ju tarpe 
ir NKVD pareigūnas. Liudininkų 
parodymai buvo įdomūs, nes at
skleidė daug būdingų faktų apie 
to. sovietinio, pragaro buvimą.

Buvęs NKVD valdininkas Golu- 
bovič'ius pareiškė, kad Sibire jam 
vienas Sovietinis teisėjas gyrėsi 
anie jo naudotus teisimo metodus. 
Jis bylos nenagrinėdavęs, 
bet mesdaves 10 kapeikų ir 
žiūrėdavęs, kuri pusė į viršų. 
Jei atsiversdavo numeris, jis kal-
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tinamąjį nuteisdavo 10 metų ka
lėti, o jei kūjis su piautuvu, tai 
nuteisdavo sušaudyti.

Raudonosios armijos pulk. Ver- 
chov'as, buvęs 1945 m. ryt. Vokie
tijoj pareinamosios repatrijuoja
mųjų stovyklos viršininkas, pasa
kė, kad stovykloje būdavo apie 
180.000 žmonių. Kasdien per sto
vyklą pereidavo apie 3.000 žmo
nių. Kasnakt mėgindavo apie 50 
pabėgti ir kasnakt būdavo masi
nės egzekucijos, dažnai žudyta 
po 30 žmonių iš karto.

Kitas raudonosios armijos pulk. 
Andriejev'as, buvęs Karagandoje 
ir kitose Sibiro vietose stovyklų 
sargybų pulko vadas 1934 — 1941 
m. pasakė, kad sovietinėse vergų 
stovyklose yra apie 17 milijonų 
žmonių.

Tribunolas posėdį atidėjo iki 
liepos 1 d. Tuomet jis, vaduoda-
masis liudininkų parodymais, 
paskelbs šios bylos sprendimą.

Apie bylos eigą labai plačiai 
informavo Amerikos spauda

KORĖJOS KARAS
JTO kariuomenė, pereitą savai

tę sugniuždžiusi didįjų pavasarinį 
komunistų puolimą, apsupo dide
les kinų kariuomenės mases ir 
apie 5.000 išbadėjusių kinų paėmė 
nelaisvėn. Tarp belaisvių buvo ne 
mažai ir senosios, Čangkaišeko, 
kinų kariuomenės karininkų.

Kartu su belaisviais JTO ka
riuomenė paėmė daugybyę muni- 
cijos ir ginklų, kurie yra rusiškos 
1950 m. gamybos, dar visai nevar
toti.

Sugniuždžiusi komunistų puoli
mą, JTO kariuomenė pati perėjo 
į priešpuolį ir persekiodama besi
traukiančią komunistų kariuome
nę, visu frontu peržengė 38 lygia
gretę. Šiaurinėje fronto daly ji už 
tos lygiagretės nuėjo net 60 kilom.

Kinai, traukdamiesi ginasi tik 
norėdami savo pasitraukimą pri
dengti, dėl .to didesnio pasiprieši
nimo nesudaro.

Yra nuomonių, kad ji eis iki siau
riausios pusiasalio sąsmaukos ir 
ten laikys frontą.

Po komunistinio puolimo nepa
sisekimo, plačiai pasklydo daug 
gandų apie daromus žygius Korė
jos karą baigti derybų tvarka. Ta
čiau tokie gandai nepasitvirtini®

Sakoma, vyno rūsiuose gana pa
vojinga dirbti. Tai išgirdęs be abe
jonės, ne vienas gali pamanyti, 
kad didžiausias pavojus gali grėsti 
iš perdidelio vyno „paėmimo“ ir 
po to sekančių padarinių. Deja, ne 
toks pavojus ten dirbantiems 
gresia, o tas, kad vynui fermen
tuojant, arba rūgstant, bonkos 
dažnai susprogsta, ypač jas paju
dinus ir sprogusio stiklo ske
veldros gali sužeisti veidą.

Paveikslėlyje matyt vyno rūsy 
dirbanti darbininką ir dėvintį spe- 
cialę kaukę, kuri apsaugoja jo 
veidą nuo vyno bonkos sprogimo 
padarinių.

Admirolas Sir Rhoderick R. 
McGrigor'as, D. Britanijos pirma
sis Jūrų Lordas ir karo laivyno 
štabo viršininkas.

DARBOTVARKES KONFERENCIJA
Keturių didžiųjų Amerikos, D. 

Britanijos, Prancūzijos ir Sov. Ru
sijos užs. reik. min. pavaduotojų 
konferencija Paryžiuje posėdžiau
ja jau 12 savaičių. Jos tikslas — 
parengti darbų tvarką minėtų val
stybių užs.. reik, ministerių kon
ferencijai. Darbų tvarkom reikia 
įrašyti tuos klausimus, kurie api
ma dabartinio įtempimo pasauly 
priežastis. Dėl šių klausimų pasi
reiškęs tarp Rytų ir Vakarų val
stybių nuomonių skirtumas nesi
duoda suderinamas. Kai tik paaiš
kėja, kad Vakarai palinksta nuo
laidoms, rusai pradeda kelti nau
jus reikalavimus. Dabar jie jau 
reikalauja į darbų tvarką įtraukti 
ir Atlanto vastybių paktą. Gro- 
myka įrodinėja, kad nesant tokio 
klausimo, Rusija nemato tikslo ir 
iš ministerių konferencijos. Kai 
Amerikos atstovas pastebėjo, kad 
iš Atlanto pakto pavojus gali bū
ti nebent Rusijai ir tik tuo atve
ju, jei ji kurį šio pakto kraštą už 
pultų, Gromyka į tai nieko neat
sakė.

Būna posėdžių, kada jie trunka 
minutę ar net dar trumpiau, nes 
konferencijos dalyviai neturi ką 
nauja pasakyti, ko jau pereituose 
posėdžiuose nebūtų pasakę.

Nors konferencijos eiga ir nero
do perspektyvų sėkmingai baigtis, 
bet, nežiūrint tai, ji vis tik nenu
trūksta ir tebetęsiama.

ITALIJOS SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMAI

Geg. 28 d. ir 29 d šiaurinėj Ita
lijoj įvyko savivaldybių rinkimai. 
Balsuotojų skaičius buvo labai 
didelis. Nežiūrint karštos rinkimi
nės kampanijos, didelių nesusi
pratimų per rinkimus neįvyko. 
Šie rinkimai įdomūs tuo, kad ro
do gyventojų pakrypimą dešinėn. 
Krikščionių demokratų ir dabar
tinės valdžios koalicijos partijos, 
kaip aiškėja iš rinkimų eigos, dau
gely savivadybių turės daugumą. 
Tuo tarpu per 1946 metų rinki
mus komunistai iš 2 735 valsčių 
savivaldybių, 1.170 savivaldybių 
turėjo daugumą. Galutini rinkimų 
duomenys paaiškės tik šios savai
tės vidury.

PASAULIO PAJĖGOS 
SUKŪRIMAS

Prez. Truman'as paprašė parla
mentą paskirti 8 500 milij. dolerių 
50 sąjunginių valstybių pagalbai 
suteikti. Iš minėtos sumos 6.250 
milij. dolerių numatyta Amerikos 
sąjungininkų karinei pagalbai.

Prezidentas, prašydamas tą su
mą pinigų paskirti, paaiškino, 
kad ii reikalinga sovietų kėslams 
pavergti pasaulį sustabdyti. Lai
svojo pasaulio energija ir vie
ninga veikla apsaugos mus nuo 
tokios katastrofos. Svarbiausias 
dėmesys turi būti nukreiptas 
į laisvojo pasaulio karinės pajėgos 
sukūrimą, kad Kremlius pamaty
tų, jog pasibaigė galimybės leng
vai tautas paverginėti.

TRANSPORTO SOFERIJU 
STREIKAS

Šiuo laiku D. Britanijoj neofi
cialiai streikuoja sunkvežimių šo
feriai, bevežioją prekas į įvairius 
miestus. Jie streikuoja protestuo- 
dzmi prieš įvestąją kontrolę. Nors 
streiko pagrindas ir nepopuliarus, 
bet vistik streikuojančių skaičius 
kyla ir geg. 30 d. jis prašoko 
12.000 šoferių. Transporto profesi
nė sąjunga ragina streikuojan
čius grįžti į darbą, nes streikas 
gręsia sutrikdyti prekių tiekimą-
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Užregistruotą ir pagal įstatymus veikiančią Reiktų patyrinėti, ar _ _ _ , tarnauti ir kitiemsmūsų.reikalams. Gal yra kitų būdų bendrovei, tuo pačiau ir mūsų praturtinimui.. Mūsų uždavinys yra j tie- stipriau ekonomiškai įsitvirtinti, ir ne vien gyventi diena dienon iš to darbo, 
kurio mes nemėgstame. Finansinis pastovumas ir finansinis . saugu
mas yra Joks dalykas, kurio tūri- mė*'4 Siekti ne vien sau, bet ir savo šeimai, tiems, kurie yra blogesnėje padėty negu mes 
ir mūsų tautiniams reikalams. Patys turėdami daugiau, galėsime daugiau ir kitiems duoti.Lietuvių Namų Akc. B-vė galėtų ir turėtų padėti. Turime preky- bišką, įstatymais legalizuotą įstaigą ir tą priemonę turime plačiau panaudoti.Kaip tai padaryti? Negaliu jums duoti konkretaus plano, nes buvau perdaug užimtas namų skolomis ir nebuvo laiko kitiems reikalams. Pasidalinsiu tik idėjomis,, viena kita mintimi, kurios man ateina į galvą, tikėdamas, kad jūs •tas mintys papildysite ir kad tas viskas duos medžiagos pasvarstyti.Pirmiausia konstatuokime faktą, kad nors darbo suvaržymai yra nuimti, visviena negalima arba labai sunku gaut, čia tokį darbą kokio mes norime. Nesigilinsiu į priežastis, nes šia proga yra svarbus tik pats faktas. Ir dėlto, kaip ii iki šiol turime likti tokiam darbe, kokiam esam netinkami ir kokio nenorime. Nejaugi lietuvių gabumai, sumanumas, lietuviški smegenys negali rasti iš tokios būklės geresnės išeities. Sakysite reįmanoma nieko kito padaryti. Tai būtų rezignacija, kuriai turime pasipriešinti visomis jėgomis Lengvą dalyką kiekvienas gali atlikti, sunkiam jau reikia išmintingo žmogaus, o dar sunkesniam — jau nepaprastų pastangų ir ge- niališkų sugebėjimų Jeigu taip, tad būkime tais genijais ir parodykime mūsų nepaprastus gabumus. . Padarykime tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma, bet įdėjus daugiau pastangų negu ta- • vo kaimynas, neįmanomumas pasidaro galimybe. Jeigu šiandien mūsų neįleidžiama į mūsų specialybės darbus, tada ieškokime kitų kėlių, savarankiškų verslų, kaip įgyvendinti mūsų tikslus ir patenkinti mūsų ambicijas.Svarstant kaip pradėti tokį ver- , slą, kaip geriau įsitvirtinti ekonominių atžvilgiu, reikia pasvarstyti iš kur galima laukti daugiausia pajamų. Ir čia reikia vieną

yra daug firmų, kurios prekybą varo paštu, ypač Amerikoj'e tokios vadinamos mail-order firmo's daro milijoninę apyvartą.. Prekės, kaip Kai kurie maisto produktai, xgėri- mai, . , r aš. medžiaga, rūkalai ir p. tinka tokiam. bizniui. T,aip pradėjus darbą bus .vėliau' galima pagalvoti į panašių bižnėlių ar krautuvių atidarymą ir' ' kituose miestuose, prisidedant vietos lietuviams, įskaityti valgyklas ir restoranus. Tuo būdu bus išeita su savarankišku verslu ir į .anglų visuomenę.Kita sritis yra būtai. Nežiūrint daugelio lietuvių apsinaminimo, dar daug pinigų išleidžiama už butų nuomas. Šitą sritį irgi turėtų Namų B-vė paimti ir su didesnių centrų kolonijomis kartu įgyti namų saviems žmonėms gyventi, klubams, valgykloms ir p.p..Kai kas bus linkęs manyti, kad tai yra tik fantazija. Aš manau, kad ne, ir esu tvirtai įsitikinęs, kad galima padaryti. Mūsų žmonės yra sveiki, geri ir supranta mūsų reikalus. Su jais daug galima atlikti, daug darbų padaryti, tik reikia mokėti surasti tinkamą būdą, mokėti pasitikėti jais “

į tą kategoriją reikia

dalyką neužmiršti, kad reikia remtis savais žmonėmis, o kiti bus kaip priedėlis. Eet kokiu būdu gauti pajamas kad ir iš savųjų?Imkime, kad šiame krašte, yra 2000 dirbančių lietuvių ir kad ių kiekvienas per savaitę uždirba grynais pinigais vidurkį 4 sv. arba 8000 sv. per savaitę, 416.000 sv. per metus. Tai beveik pusė milijono svarų. Iš tos sumos, kai kas kiek ir susitaupo — prileiskim 10% (41.000), o kitus 374.400- išleidžia įvairiems dalykams. Mūsų uždavinys ir yra juo daugiau tų išleidžiamų pinigų sugrąžinti į lietuviškas kišenes. Morint tokį dalyką tinkamai suplanuoti, reikia išnagrinėti, kam lietuviai pinigus išleidžia. Be abejonės, tai bus įvairūs dalykai: maistais, rūbai, butai, gėrimai, kinai, motociklai, raš. medžiaga, pasilinksminimai ir 11. Aišku, kad maisto mes pagaminti negalime, nebent įsigytume ūkių. Tačiau ir už maistą išleistos sumos tik dalis tenka pačiam maistui, o kita dalis išmokama už patarnavimus urmininkams, krautuvininkams ir p. Ir taip yra su kitomis išlaidomis. Reikia skaičiuoti, kad iš visos: išleistos sumos (374.000) apie 20% išeina už įvairius patarnavimus — ir tai sudaro nemažą sumą pinigų — £74.800. Į šitą su- -iną mums pirmiausia ir reikia kabintis. Kam mums mokėti kitiems •- už patarnavimus — ar savi žmonės tai negali atlikti. Aišku, kad 
visu 100% tai įvykdyti negalėsi
me — bet dalį tos sumos galime gražinti į lietuviškas kišenesIš karto nėpristeigsime visur krautuvių, kur lietuviai galėtų oirktis, bet galime pradėti viena krautuve Lietuviu Namuose. Nesistebėkite, bet labai daug dalykų

S P, A U D Ą 
. - Brazilija, nepripažino Lietuvos 
■3,okupacijos ir nepripažins \i > P.- Babickas, sąvo laiške „Draugui“^'Brazilijos? rašo: 1_•,„Vasario ij>'dienos išvakarėse Lietuvos atstovas Rio de. Jarieire Di^.S’rikas Meieris, aplankęšBrazilijos Užsienio Reikalų Ministrą jbao Neuveš da Fontura iš. jo išgirdo: „Mes ligi šiol nepripažinime Lietuvos ' okupacijos' ir niekuomet riėpripažinsime, nes tai yra priešinga ne tik tarptautinei moralei, bet ir Panamerikos konferencijos nutarimams“. Dar daugiau! Brazilija pirmoji iš didžiųjų pasaulio valstybių prieš dvejus metus nutraukė diplomatinius santykius su Maskva.“

Lietuva ir kaimynaiTaip įvardintame straipsny „Tremtis“, Vokietijos lietuvių laikraštis, kelia reikalą tinkamai paminėti Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 700 metų sukaktį.„Šiandien mes esame 700 metų tolyje nuo anų laikų, — pažymi straipsnio autorius. Amžiams srovenant išryškėjo tiek kaimynų ruoštais žygais neštieji tikrieji tikslai, tiek lietuvio nepaprastai gajus prieraišumas prie savo gimtųjų sodybų.Ši sukaktis pasaulyj išblaškytiems lietuviams būtina deramai paminėti. Jos proga tektų pagalvoti rasti kelią išeiti ir tarp svetimų, atitinkamais leidiniais nušviečiant Lietuvos įžengimo į kri1- ščioniškųjų tautų šeimą faktą iš tos pusės, kuri kai keno ningai nutylima. Jei bent rimtas mokslinis veikalas ir vokiečių kalbomis būtų tas — būtų padarytas didelis pa- sitarnavimas savam kraštui, apie kurį svetimieji amžių eigoje pasiskubino daug ką kitaip pasakyti, kad tuo būdu užklostytų savo žygių tikrąją prasmę._______________Birželio 2 d. 6 vai. popiet Man- chestery, Rochdale Rd., Blackley Instituto salėje ruošiamas
KoncertasPo koncerto šokiai. Turtinga loterija. Bufetas su smagus orkestras.Važiuoti iš Cannon St. autobusais Nr. 17, 17x ir 63. Apygardos vai.

MASKUOTA,NELAIME pat prideda;-,,‘Gerju savo ir ... Visur4,“kur tiekas pavojingiau, niekam nekliudau^ Jeiįįu nebūt randame aiškiausius įspėjimus ' kalėjimų, įvairaus Jtipo U».„pavojus gyvybei“. Tik ant kąr- pamestinukų benamių, gimeh
čiamų durų panašaus Užrašo. nė- J-ĮU? prieglaudų, armijos, po ici ra, tik svaigalų buteliai — isim-6'ku, slankioj ančių* apie kafemmų tis, nors, eibės faktų dėl svaigalų.■durį?..priežasties įvyksta: nužudė,• .nušo-' vargo dięnų,-jei hi “visų įstaigų * • - - • vedėjai ir specialistai netvirtintų,’ kad tos įstaigos; daugiausia alko- holikų-gerįančiųjų. sukurtos, tai •. gal kas ir b patikėtų > tokiais. ; žodžiais, kaip „Geriu už save ir niekam nekliudau“. O gerią patys nelaimėse gyvena, nelaimes ateičiai, ne tik dabarčiai, kuria. Ir jei kur gausiai auga restoranai, kar- čįamoš, klubai, tuo pačiu turi augti ir tos, nelaimingosios įstaigos.„Aš išgėriau stiklelį — visų mažiausią, pamylėjau mergelę — visų gražiausią“. Stiklelis po stikele- lio ir jau visos gražios, tik, gaila, kad išsipagiriojus gražuole nusiviliama. Be,t tada jau gerumu niekas neklausia, lipa vežiman, duok pinigus. Sugriautas gyvenimas. Nieko stebėtina, kad ir Nojus, pasigėręs, ne tik apsinuogino, apsijuokino, bet net vaiką prakeikėIr kiekvienas, ir aš, pasakome: „Kas čia tokio, kai kokį stiklelį išmeti. Dar linksmiau, nusiramini, žinoma, reikia turėti saiką“. Žinoma, „kas čia tokio“, tik įdomu būtų žinoti, iš kur tie, be saiko gerią — alkoholikai, atsirado? Juk pradžioj niekas girtuoklis nebuvo. Vaikas būdamas negėrė. Ir brendęs nenorėjo pasilakti, šiaip sau palaikyti“ bet kartojančius išgėrimą, alkoholis vergia. Vergia baisiau, negu Stalinas. Stikliukas maskuotas, atrodo, „ramina“, o čia pat pražūtin stumia. Įsigėręs Holofernas — be galvos, girta jo kariuomenė — be tvarkos, gėdingam pralaimėjime, kapuos.Alkoholis niekam nedaro išimčių. Vergia visur, visus: mokytą, nemokytą, silpną ir stipruolį, turtingą ir beturtį. Geria kunigai, kapitonai, ubagai, motinos; mergaitės. Gerią vybės apaštalai ir kultūros lų vedėjai susmunka prie ros durų. Mus čia tiesiog apnyko, apsėdo gėrimo manija. Ne savai U' galis, jei neišgerta, ne pobūvis, ne koncertas —- jei bufeto nėra, net posėdžiaujama su bokalu rankoj, net per Kūčias alus stalais putoja. Gerti, atrodo, lyg kažkas didvyriška, net pasigiriama: „Trys mėnesiai, kaip Kanadoj ir dar nebuvau išsipagiriojęs“. O kas negeria, tai į tą žiūrima su pasigailėjimu, kaip į kokį keistuolį, kurs net draugystė?! netinka. Kaip labai tinka tie, Lietuvoj kažkieno rašyti žodžiai: „Lietuva,tėvyne mūsų, tu girtuoklių žeme, iš kurios sau naudą rusai ir velniai semia“.

Mantrimas

vė, papiovė, suvažinėjo; susimušė, susižeidė, sušalo ir t.t.Tai aiškiausiai rodo.kąd ant butelių patrauklios etiketės reiktų išpiešti kaukolę ar „Kaukazo razbainyką“ ir užrašyti — „nuodai“. Ir ant kenčiamų durų, už kurių komfortiški kambariai, muzika, reiktų užrašyti: „nelaimių nelaimė“.: „Du metrai pločio, trys aukščio“ matuoja žmogelis karčiamos duris ir jokiu būdu negali suprasti kaip pro jas sulindo visi jo gyvuliai, trobesiai, net žemė. Pro tas duris sulenda geras, pelningas darbas, žmona, sveikata, geras vardas, šviesesnis rytojus.brangiausia, net paskutinės viltys. Ne tik anais laikais, bet ir dabar vykusiai trys linksmieji broliai apdainavo. „Nežinau, kodėl mano tuščia piniginė“. Tokie gali per visas aukso šalis važiuot ir visur jiems bus ašarų pakalnė.Yra, tačiau žmonių, kurie su-

vyras, vaikai, draugai,Prageriama visa, kas

I VISUS BRITANIJOS LIETUVIUSIšmėtyti po visą žemės rutulio paviršių mes jungiamės savo mintimis ir širdimis su Tėvynėje pasilikusiais ir vergijos jungą velkančiais broliais laukdami išlaisvinimo valandos. Ligi to laiko svarbiausias mūsų uždavinys yra išlikti lietuviais, nes tik tada galėsime sėkmingai tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės. Šiam tikslui pasiekti yra organizuojama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuriai priklausys visi pasaulio lietuviai.Lietuvių Bendruomenės sudaromos visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Jos veikia autonomiš- kaiį atsižvelgiant krašto sąlygas ir vietos reikalavimus. Tokios bendruomenės jau yra įsikūrusios daugelyje pasaulio lietuvių kolonijų. Pasibaigus organizaciniam darbui, bus sušauktas Pasaulio Lietuvių Seimas, kuris perims visą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikalų tvarkymą. Laikinai kiekvienas kraštas tvarkosi savo statutu, priimdamas VLIK‘o sudarytosios Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos direktyvas.D. Britanijos Lietuvių Bendruomenė pradėta organizuoti praėjusių metų pabaigoje. Organizacijų atstovų susirinkime priimtas laikinasis statutas ir išrinktas Laikinas Organizacinis Komitetas, šio krašto Bendruomenė organizuojama imant pagrindu esančias organizacijas, kurios, beveik, visos jau prie PLB prisidėjo. Pagal

bendras iš

laikinąjį statutą, visų organizacijų nariai automatiškai tapo šio krašto PLB nariai. Tačiau, greta organizuotos lietuvių PLB priklauso ir kurie nepriklauso nizacijoms. Dėl to ganizacinis Komitetas kviečia visus organizacijoms nepriklausančius lietuvius įsijungti į Pasaulio Lietuvių Eendruomenę. Kiekvienas lietuvis prašomas šią pareigą neatidėliodamas atlikti. Taipogi L.O.K. kviečia ir tas organizacijas, kurios iki šiol dar prie PBL neprisijungė, tą nedelsdamos padaryti. Pareiškimus prašoma siųsti žemiau nurodytu adresu.Laikinasis Organizacinis Komitetas, Statutu, sušaukti nizacijų starasis Tarybą, ir kitus organus, priims statutą ir apsvarstys visus šio krašto lietuviams rūpimus reikalus.Siekdami, kad lietuvybės išlaikymas ir Lietuvos vadavimas būtų sėkmingas, mes turime sukurti tvirtą organizuotą Lietuvą už Lietuvos ribų. Tegu nelieka nė vieko lietuvio, kuris atsisakytų būti kovojančios Lietuvos pilietis.
D. Britanijos PLB Laikinasis 

Organizacinis Komitetas, 43, Holland Park, London. W.ll.

visuomer.ės, tie lietuviai, jokioms orga- Laikinasfs Or-
su- tik ,su draugais draugystę Ir saikingai geriančius,

sąmo- 
vienas 
anglų 
išleis-

vaduodamasis Laikinuoju numatė liepos 7 ir 8 d. šio krašto lietuvių orga- atstovų suvažiavimą Pa- sudarys šio krašto PLB išrinks Krašto Valdybą

daktarai, geria blai- reika- kultū- alučiu. Gros 
Įėjimas 2/6.

vaidinimai,

Nottinghamo L;et. Meno Sambūris birželio 2 d.
Rengia pirmąjį savo 

pasirodymą — šiupinį.Programoje:kvartetas, baletas, muzika, solo, deklamacijos ir kt.Vakaras įvyks Liet. Klube, Sycamore Rd, Schools, Notting- hame. Po programos šokiai.Maloniai kviečiame dalyvauti visus apylinkės lietuvius. Pradžia 6 vai. 30 min. vak.
Meno Sambūrio valdyba

PAJUDlMKIM.VYRAl.ftME
t PULGIS ANDRIUŠIS
—----- Sidney, Australia ---------
Čia aprašomi faktai, deja, nepra
manyti, išskyrus vardus ir vietų 

pavadinimus.Lyg pro dūmus dar atsimename, kaip švaremarktingeno stovykloje komiteto pirminikas Di- džiapetris, išleisdamas pirmąjį transportą Australijon, šnekėjo prie kliu-kliu (atsiprašau: „kuklių“) vaišių stalo, girdi, pasirašy- kim testamentą visas jėgas skirti tėvynei, na trumpai tariant, paju- dinkirh, vyrai, žemę, suprantat patys — ką tokiomis progromis pri- šnekėdavom Vokietijoje, turėdami marias laisvo laiko, atliekamo nuo valgymo ir gėrimo.Transportas vienbalsiai pasirašė testamentą, vieną egzempliorių pasiuntęs spaudau išvažiavo, dainuodamas liaudies dainas, apsikaišęs tautinėmis Vėliavėlėmis.Po kelių mėnesių, gavęs iš Austrijos klaidingai gražių laiškų, •išvažiavo ir patsai komiteto pirmininkas Didžiapetris, ■ palikęs stovyklos reikalus' šuniui ant uodegos, — tegu, sau išsidraško. akis mano priešai, besirinkd.ami .-naujas valdžias, — girdi. .Po trijų metų, jau seniai pamiršus kontraktus, iš laiškų.' asmeninių pasimatymų,-■pasakojimų per trečiąsias lūpas ėmė aiškėti,kur kas kaip iš pirmojo transporto'judino žemę Sidneyje, Melbourne, Adelaidėje, brūzgynuose, cukriniuose nendrynuose, dykumose ir aviny- čiose. Trūkstant žinių,apie,kai kuriuos transporto dalyvius, teko

kreiptis į policijos nuovadas, teismų archyvus, darbo įstaigų bylas, barų savininkus, stovyklų blokve- džius, butų šeimininkus, bosus, fabrikų raštininkus, federalinius Spiegus, o vienu atveju — į bepročių namo direktorių.Bonegiloje darbo įstaigos išskirti iš transporto Pečiulis, Lūšnai- tis ir Surdegis nuvažiavo į Sidney geležinkelius ir po neilgo stovyklavimo Chuloroje visi trys apsigyveno Naujosios Pietų Valijos sostinės senamiesčio blakinyčioje pas australą, kuris — netikėsite, — buvo geras žmogus, užmuškite, bet nemeluoju, — nestatė jokių sąlygų, — atsakau savo galva, — nedraudė kviestis ir vaišinti svečių..— „Bajavas“ šeimininkas,— nutarė trys draugai, dėliodami į spintą unrinius skarmalus.Tuojau paaiškėjo, kodėl jis buvo toks „bajavas“. Mat, patsai gėrė vyną ir penktadienio pavakariais atsinešdavo ant pečių užsimetęs maišą bonkų naudingai praleisti savaitgaliui.Ir viskas nuo tos dienos ėjo sklandžiai, slydo be trinties pakalnėn australinis vynas, mažieji smegenėliai tuojau išsijungia, pradeda kilnotis mamuonėlio dugnelis, o paskui stabas, lyg plaktuku, trinkteli ir didžiuosius kaktos smegenis, kurie Australijoje, tiesą pasakius, nėra per daug reikalingi, nes kaip federalinės įstaigos pareiškia, šiam kraštui pageidaujami tiktai juodadarbiai bei tarnaitės, o smegenų ir avinų turi pakankamai patys.Po visų Vokietijos rūpesčių gyvenimas slinko nerūpestingai; kai šeimininkas pristigdavo vyro,

kreipdavosi į gydytojus ir atvirkščiai, vienas tik rūpestis buvo, kad rytojaus dieną reikės keltis ir eit į darbą, persirengt apsipluto- jusiais drabužiais ir aštuonias valandas praleist be jokių paįvairinimų, išskyrus arbatos puoduką ir pirktinį sumuštinį iš sugižusių pupų arba makaronų, išmirkytų acte, apaugusių grybeliu. Bet Australijoje, esant aukščiausiam gyvenimo lygiui, mūsų trys draugai teoretiškai neblogai išsiversdavo, gerdami penktadienio naktį, su trumpom miego pertraukom — visą šeštadienį, sekmadienio naktį bei dieną, o vėliau pratęsdavo dar ir naktį į rnrmadienį, pasistatę žadintuvą ant stalo prisukta keturioms ryto. Vėliau jį apsupdavo šlapju rankšluosčiu arba pakišdavo po pagalviais.— Ką. ar mes koki darbo įstaigos vergai, atvažiavom Kazaksta- nan, ar kur? Neisim šiandien į darbą, tegu pasikaria ant sauso eukalipto visas imigracijos departamentas, o jo vietoje tegyvuoja bonkų departamentas.Po kiek laiko iš kalendoriaus išplėšdavo ir antradienį, o svarbes- niomis progomis prisivarydavo iki ketvirtadienio ryto, kai išsikiš- davo kurio varduvės, naujo darbo pakeistuvės arba atsilankydavo iš girių seniai nematytas draugas, pabėgęs per kelias valstybes nuo kontrakto ir gyvačių, visas apsi- lūpinėjęs nuo karščių, lyg Tarzanas.— Vyrai, j jūs čia gyvenant, kaip karaliai, — stebėdavosi draugas’ iš senmiškio. — Ir spintas turit; net ir staliuką, — pasiilgęs kultūros čiupinėdavo išklibusias staliuko kojas, kurios laikėsi tol, kol buvo

atremtos į sieną, taip, kaip kiekvienas geras australinis baldas.— Nu tai krapštyk tenai savo banką; tu tenai, miške neturėjai kur pinigus paleist; ardyk siūlus iš pamušalo; nėr ko čia, — sveikindavo bičiuliai svečią pražuvėlį.— Žiūrėkit, žiūrėkit, pas jus ir vynas beveik dykai... O mums kol šoferis atvesdavo iš už penkiasdešimt mylių, tai bonką privarydavo iki oūsiasvaiio.Kol Tarzanas turi užspaudęs ke- lioliką svarų, mūsų draugai jam žada parūpinti naudingą gėrimui kambarį, aptramdyti darbo įstaigos piktšašius, pristatyt prie lengvo darbo, bet kai pinigai baigiasi, išspiria pro duris elektros stigliaus pritemdyton gatvėn: kam gi reikalinga dar viena burna penėti ir dar viena stemplė girdyti.Nuostabus australinis vynas, tasai „dievų duotas, geriausias pasaulyje vynas“, kurio prisipampus, kiekvienas yra tavo skriaudikas ir skandinto jas, o rytojaus dieną ir tavo paties žudikas, violetinio metilo dūmelyje susivyniojęs velnias, šnabždąs į ausį:— Pražuvai, bloody berneli, rašyk, baigta, bastard dobilėli.Pradžioje mūsų transporto dalyviai pasijuokdavo iš šeimininko, kuris eidamas gatve tai permes-davo per toli kojas, tai nedames- davo iki pilno žingsnio. O stiklą nešdavo jam prie burnos nebe jo ranka, bet nežinomą galybė, taip, kąd turėdavo .'išlaukti, kol ranka patį pajudės ir- nuvers vyną už lūpos, nenriklaųsbmai nuo gėriko, jam pačiam dalyvaujant kaip nustebusiam žiūroyui. Tik, nešuptan- tama, kaip .tą,. pašalinę jėga surasdavo šeimininko bufną, kai jis
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE NELINKSMI, BET MARGI PAGRAUDENIMAI
OKUPACINĖ VALDŽIABalandžio 26 d. susirinko neseniai „išrinktoji“ okup. Lietuvos aukščiausia taryba arba parlamentas. Ji patvirtino Kremliaus atsiųstą valstybės biudžetą. 1951 m. biudžetas siekia 1.530.452.000 rublių. Pajamas numatyta gauti iš kolchozinio ūkio. Valdininkų ir teisingumo organų išlaikymui išlaidos siekia daugiau, kaip 13 nuoš. visų pajamų. Pereitais metais Statybos ir Lengvosios pramonės ministerijos neįvykdė gamybos planų. Galima sakyti, iš viso nieko Lietuvoj nebuvo statoma. Švietimo ministerija neišnaudojo mokyklų remontui skirtų 7 milijonų rublių, nes dėl sparčiai gabenamos medžiagos į Rusiją, Lietuvoje neįmanoma buvo bet kokio remonto atlikti.„Parlamentas“ nuplojo aukščiausios tarybos prezidiumo išrinkimą. Prezidiumą sudarys: pirm. ■— J. Paleckis, jo pavaduotojai: Mykolas Junča-Kučinskas ir Genovaitė Čeponienė, Vilkijos rajono KPb sekretorius, kuri „su ginklu rankoje“ 1944 m. iš Rusijos atkeliavusi į Lietuvą ir sekr. Stasys Naujalis, Panevėžio miesto tarybos sekr., vietoje iki šiol buvusio Stasio Pupeikio. Nariai: Stanislav Apyvala — LTSR komjaunimo sąjungos CK II sekr., Boleslovas Baranauskas — profesinės sąjungos valdybos pirm., Liudas Dapkus — „Jaunoji gvardija“ kolchozo. Tirkšlių rajone pirm., Leonas Kučinskas — Šiaulių srities KPb sekr., prof. J. Matulis— Mokslo Akademijos . prez., Juozas Murauskas — „Elfos“ fabriko, Vilniuje, stachanovietis, Pranas Olekas — Vilniaus srities KPb sekretorius, Ona Rukšėnienė — Kauno pradžios mokyklos Nr. 5 mokytoja, Antanas Sniečkus — LTSR KPb CK sekr., Aleksander Trofimov — LTSR KPb antrasis sekr ir Irena Trečiokaitė-Že- benkienė — Vilniaus Dailės Instituto paišybos katedros vedėja. Netenka pažymėti, kad visi jie priklauso komunistų partijai.Be to. „parlamentas“ patvirtina Gedvilos pasiūlytą ikišiolinę minių sterių tarybą. Ji susideda: Gedvilas Mečislovas — LTSR Ministrų Tarybos pirm., Pisarev Vasilij — pirm. pavaduotojas, čistiakov Aleksėj — pavad., Sokolov Alek sander — pavad., Kairys Ksaveras — pavad.. ir Mėsos ir pieno pramonės min., Preikšas Kazys — pavaduotojas, Petrov Aleksėj — „Gosplano“ pirm , Bartašiūnas Juozas —■ Vidaus reikalų min. (MVD), Kapralov Piotr, gen. — Valstybės saugumo min. (MGB), Gaška Ignas — Užsienio reikalų min., Blieka Jurgis — Teisingumo min., Jefremov Aleksandr — Valstybės kontrolės min., Drobnys

Aleksandras — Finansų min. Sviščiov Jakov ■ — Komunalinio ūkio min., Terio'šin Ėiodor—Lengvosios pramonės min, Kalugin Nikolaj—-Vietinės pramonės min., Andrijatis Kazys — Maisto pramonės min., Kurys Pavel,—Miško pramonės min., Matulionis Algirdas — Miškų ūkio min., Maniušis Juozas — Statybos min., Mamajev Dmitrij — Tarybinių ūkių min., Augustinaitis Vladislav — Žemės ūkio min., Mickevičius Vaclovas —- Žuvies pramonės min., Stimburys Juozas — Socialinio aprūpinimo min., Penkauskas Bronislovas — Sveikatos apsaugos min., Kny- va Albertas—Švietimo min , Meškauskienė Michalina —— Kinematografijos min., Mikutis Anatolijus — Prekybos pramonės min., Banaitis Juozas — Meno reikalų valdybos pirm, ir Načas Eduard— LTSR Kultūros — švietimo įstaigų komiteto pirm
90% LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 

SUGRIAUTASLietuvos komunistų partijos gen. sekr. Sniečkus Maskvos „Pravdoje“ skundžiasi, būk „buožės ir kiti liaudies priešai“ įsiskverbė į kai kurių kolchozų vadovaujamas vietas. Lietuvos kolchozai būsią apvalyti, — grąsina tas, rusų bernas, — nuo „buožių“, nes tuo tikslu esą 500 komunistų iš miestų pasiųsta į provinciją kol- i chozų komunistiniam gaivalui sustiprinti.„Buožių“ pralindimo baubas bus tyčia jo sugalvotas, pateisinti tiems 500 komunistų, tikriausia rusų, į kolchozus įvesdinti.Gale savo straipsnio Sniečkus, norėdamas dar labiau, kaip okupantų nuolankus pastumdėlis savo valdovams įsiteikti, pasigiria, kad jau 90% Lietuvos ūkių esą sukolchozinta, vadinasi, tiek nuošimčių Lietuvos žemės ūkis sugriautas ir tiek laipsnių ūkininkams vergija įvesta.
LIŪDESĮ DIDINANTI 

TRADICIJAGegužės 1 d. okupuotosios Lietuvos miestuose įvyko šabloninės demonstracijos su kariuomenės paradais. Demonstracijų dalyviai nešė tuos pačius Kremliaus ponų paveikslus, tuos pačius jų parašytus šūkius. Šiemet daugiau buvo karikatūrų prieš vakarų pasaulio politikus. Eisenoje dalyvavo daug naujųjų kolchozininkų. Liaudies ansamblis pašoko naują kolchozininkų šokį „kombainas“. Vilniuje tribūna bolševikiškai ponijai buvo įrengta greta NKVD rūmų, priešais Lukiškio kalėjimo aikštę, kuri pavadinta Tarybų aikšte.
Prašau atsiliepti Antaną Ben- džių, kilusį iš Režgalių kaimo, adresu: A. Baronaitis, 248 Perreault St. W. Rouyn, Quebec, Canada.

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
Moterų kojos ir vyrų širdysKadaise skaičiau Petro Babicko eilėraštį: „Kareivio kojos“, kurios mindo valstybes, nekaltybes ir pačios žūsta karo lauke. Patiko man tas eilėraštis. Poetas, tas lietuviško žodžio meisteris ar tik negalėtų parašyti apie amerikiečių moterų kojas. Jos gražios, kaip gražios ir jų savininkės. Tiesiog „griebia“ vyrus už širdies. Amerikoj kiekvienas gali žmoną rasti, kokio nori plauko.„Nylonai“ puošia kojas, tik ny- lonai. Anądien sutikau gatvėj damą „nylonuotą“, su išsiuvinėtom širdim kojinėse, aukščiau kulnų. Sako tai Holywoodo kojinės. Kieno gi tos širdys, be žodžiu aišku.Amerikietės geros žmonos ir šeiminikės Iš 37 milijonų šeimų tik apie 2 milijonai laiko tarnaites. Amerikietė viską dirba; šeimoj, dirbtuvėje, įstaigoje. Amerikos įvairiose įstaigose, anot statistikos, dirba apie 16 mil. moterų.Moters teisės Amerikoj didesnės kaip Anglijoj. Moters garbė ir vardas įstatymais apsaugotas, kitaip ir būti negali. Moteris — motina, lėktuvų valdovė, kariautoja, šeimos auklėtoja, parlamento narė. fabriko direktorė. Šeimoj, dažnai vyras ir moteris dirba kur nors dirbtuvėj, vaikai lanko mokyklą. Nors, iš šalies žiūrint, jiems ir nereikėtų abiems dirbti.Amerikietė mdteris iš vyrų nereikalauja jokios pagarbos. Čia niekas nebučiuoja moteriai rankų, nelaksto, „nesilaužo“ apie moteris, bet moterį vyras gatvėje „apsaugo“. Vyras eina ta puse, iš kurios gali būti jai pavojus. Jei, kartais, įvyktų kokia susisiekimo nelaimė, vyras yra pasirengęs pirma žūti.Amerikietė iš vyro reikalauja vieno vienintelio dalyko — ištikimybės. Amerikietės supratimu, kada yra ištikimybė — atsiranda viskas. Amerikietė neatima iš vyro viso uždarbio, bet vyras tvarkingai turi atiduoti į šeimą tai, kas priklauso. Taip bent atrodo iš tolo žiūrint.

Stikleli, stikliukėli. mieliausias„Gerkim broliukai ir aš gersiu, kai reiks užmokėti,, aš išeisiu“. „Raselę“ nugerti Amerikoj galima „iki filmos nutrūkimo“. Kar- čiamų daug, daugiau kaip bažnyčių.Bet išgėręs ir ne užmokėjęs, tai jau neišeisi. Kreditan karčiamose neduoda.Amerikoj paprastas fabriko darbininkas, už dienos uždarbį gali nusiprikti porą bonkų degtinės, bet mažai kas perka bonko- mis. Perki stikliuką iš kokios nori bonkos ir kiek nori. Degtinė labai stipri, daugiausia spalvota. Stiklelis kainuoja nuo 35 iki 60

et. Žiūrint kokioj vietoj, kokios „klasės“ restorane gersi.Alus — stiklinė 10 et, maža bonka — 25 et. Alus geras. Tris, keturias bonkas „išėmus“, jau pakaušis „kaista“.Aną dieną su draugu „Trijų katinų“ saliūne „išmovėm“ po ketvertą stikliukų „velnio ašarų“ ir po liek bonkų alaus. Kainavo po porą dolerių su cenftais. (Bonka degtinės — 3 dol. 75 et. — 7 dol.) Iš saliūno išėjau „nykščiais“ pasiramstydamas. Parėjęs namo neradau kambario durų rakto skylutės. Vos apversdamas liežuvį kalbėjau kaimynams, kad Amerikoj esama vagių, sakiau: žalčiai, net rakto skylutę pavogė.Mūsiškiai Amerikoj nugeria. Net lietuvių visuomenės teismas, kuris teisė tremtinį lietuvį pripažino, kad jis per daug nugeria. Bendrai, karčiamose kaip ir visur pasaulyje, lankytojų netrūksta. Yra tokių, kurie visą uždarbį į bonkelę sukemša. Yra tokių gilių gerklių, kuriose „nuskendo“ viso gyvenimo uždarbis ir šeimos ateitis.Dabar Amerikoj prie stikliuko, nugeriant „raselę“, kalbos sukasi apie Mr. Truman'ą ir gen. Mac- Arthur'ą. Tačiau tokiose kalbose reikia būti labai atsargiam, nes už neatsargumą gali greit gauti per „snapą“.Anądien skutuosi kirpykloj barzdą. Skutėjas -— italas. Čiupinėja man gerklę, brauko skustuvu. Šnekučiuojamės. Jis ir Klausia: — už Mr. Truman'ą ar gen. MacArthur'ą? — Už-abu, nemirksėdamas atsakau. Padūko. Ką su karštakvauju italu?. Patrauks skustuvu per gerklę ir baigta. Geriau su kipšu neiti grybaut nerasi grybų ir neteksi krepšio.
Apie pypkę kukavinę. cigarą 

ir dūmelįMano tėvelis rūkydavo iš didelės, didelės kukavinės pypkės. Kartais jam primindavau, kad ta pypkė per didelė.„Tylėk, pienburni, nieko nenusimanai apie rūkymą“. Gal tėvelis tada buvo teisingas. Dabar aš- net perdaug nusimanau apie rūkymą.Bolševikinėj Rusijoj — vietoj tabako į laikrašty suka kažkokią velniavą, vadinamą „karaški“. Anglijoj cigaretės ir tabakas geri, bet rūkalas taip brangus, kad darbininkas gali užbarbį dūmais paleisti. Ten nuorūkų niekas nemėto. Ubagui lazda ir Anglijoj rūkančiam nuorūka, naciam reikalinga. Vokiečiai rūko tai, ką jiems
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duoda jų nugalėtojai. Prancūzų rūkalai — kaip samanos.Amerikoj cigaretės geros ir pigios. Rūkyk ir kitam duok. 20 cigarečių —19-22 et. Jei paprastas darbininkas valandos uždarbi prarūkys, jis turi dūmais paleisti 120- 140 cigarečių.Prisimenu Anglijoj gyvenantį draugą, kuris nuorūkų ieškojo ir dukrai davė didelį kraitį. Hanau DP kempėje, Vokietijoj, nuorūkų rinkėjos turtus susikrovė. Amerikoj tokie „specialistai“ galėtų darbą gauti pagal „specialybę“ ir gal greit milijonieriais taptų. Cigaru, cigarečių nuorūkų tiesiog kalnai primėtyta.Anądien su seserim važiuoju į turgų. „Karą“ vairuoja ji. Aš šiaip tik tarp kitko. Automobilis sustoja. Iššoku ir atidarau „gražiajai lyčiai“ mašinos duris.. Mandagus dipukas esi, — sako ji.Šalia mūsų automobilio sustoja kita mašina. Iš jos stenėdamas išlipo storas, nutukęs, cigarą rūkydamas ponas. Beveik visą, tik truputėli nurūkytą cigarą, kaip treigio kumeliuko koja, ištraukė iš dantų ir beveik man po kojom „nutėškė“ ant grindinio. Aš daug negalvodamas — „kapt“ ir turiu naguose. Sesuo „pykšt“ man per nagus. Mesk, gėdą man ir visai šeimai darai, — suriko. Akyse pasirodė tamsu. Vietoj suakmenėjau. Likau visiškai nuginkluotas.Įėjus į turgaus salę, tuojau man nupirko 50. cigarų dėžę, cigarečių „kartoną“. „Še, rūkyk, tik nuorūkų nerink, — piktai tarė ji. Jos veidas buvo kaip „devyni penktadieniai“: darėsi mėlynas, raudonas.— Onute, tu nepyk, žmonės, rankiodami nuorūkas Vokietijoj. Anglijoj turtus susikrovė, — teisinuosi beveik verksmingu balsu.— Tu jau nekrauk tų turtų, — drėbte drėbė žodžius, kaip akmenis, į mane. — Jei nori nupirksiu „tikėtą“ į tą „vištininką“, važiuok atgal.Mano vaizduotėje šmėkštelėjo ugnimi rašytas parašas — „deportacija“.Dabar kaip maro saugaus nuorūkų. Pikta dvasia taip ir gundo: imk, imk; .'beveik ištisos cigaretės ir cigarai — pralobsi. Ne. Kaip kiti mėto ir aš mėtau didžiausias nuorūkas. Čia Amerika. (Ir dar bus.)
Lietuvės moterys, iki 45 m. amžiaus, gali modernioje keramikos įmonėje išmokti ornamentavimo specialybės. Mokymosi laiku geras atlyginimas. Geros darbo sąlygos valgykla ir kita. Galima gyventi ir hostelyje. Informacijas suteiks: Booths and Colcloughs Ltd., 35, Market Street, Hanley, Stoke- on-Trent. Rašant nurodyti amžių.nakties metu, tam tikrais laikotarpiais, pabudęs, kliuksėdavo iš palovyje pastatytos bonkos.Tačiau po kelių mėnesių patirties ir mūsų tautiečiai ėmė justi, kaip jų judesiai, važiuojant į darbą, pak ikdavo, ypač einant skersai gatvę, veikiant kiekvienai kūno daliai atskirai, sakytum jos būtų palaidai suvarstytos ant sausos medžio šakos: suki galvą, o tuo tarpu nakyla ranka, keli koją, o vietoj jos išsitiesia nugarkaulis arba prisimerkia viena akis:—■ Nemirksėk tautieti, žinau, kad gerai būt prisitaisyti, — sutiktas pažįstamas taip pat primerkdavo akį, skubėdamas darban, mėtydamas į šalis savo kūno sąnarius, sakytum jie būtų jam visai nereikalingi.Be eilinių muštynių, taip sakant, be valso su savomis, Lūšnaitis pirmas prisistatė platesnei australų visuomenei. Kaip paprasti,- gėrė viešame bare, o Vienas tautietis, važiuodamas prošalį, užėjo ir paprašė ji pasaugoti dviratį kol jis po penkiolikos minučių sugrįš atsiimti. Nesulaukęs ir po valandos, šeimininkui uždarius barą, Lūšnaitis sėdo ant dviračio ir visas atsilapojęs bandė važiuoti, tačiau dar nepajudėjus, jau už apykaklės nušalino jį policininkas ir nusivedė į kalėjimą, prašydamas sumokėti dešimt šilingų.— Tai apstatė, ir dar draugas. — keikėsi Lūšnaitis, praleidęs viena naktį kalėjime ir nenuėjęs kita diena į darbą.----Ir daryk gerasavo tautiečiui dar.Taip iš eilės lankėsi kalėjime ir Pečiulis ir Surdegis o kartais po du. kartais visi trys krūvoje.

žiūrint kurie tą akimirką buvo girtesnis ir kuris geriau mokėjo australiškai kalbėti.Šeimininkas reikšdavo jiems užuojautą ir patardavo negerti baruose, bet iš darbo einant parsinešti namo. Australo kraujuje teka ne tiktai vynas, bet ir policijos baimė, tačiau mūsų lietuviška prigimtis mėgsta platumas ir trys draugai gerdavo kasdien ne tiktai iki uždarydavo barus, bet ir iki tol, kol visus išmesdavo į namus... kur ir vėl gerdavo.Vieną šeštadienio pavakarį įvyko didesnio užsimojimo nuotykis, įtraukiant ne tik mūsų draugų draugus, bet ir patį namų šeimininką, jo gimines, pusgimines, čvertgimines ir išgarsino naujųjų austrah j vardą visoje gatvėje. Mūsų draugai girsnojo pastiprintą alų senamiesčio žulikų bare ir Pečiulis staiga ėmė nuostabiai puikiai šnekėti australiškai į. geriančius . balamūtus, kurie tuojau stvėrėsi bonkų,- o mūsiškiai, matydami priešo persvarą, dūmė pro duris ir nesiekdami kojom žemės, bėgo namo. Tik spėjus užsidaryti duris iš gatvės, puolikai tuščiom ir pilnom bonkom paleido į langą, jį išnešė su visais rėmais, nuo kaimyninės krautuvės nuplėšė geležinę iškabą ir ja išdaužė durų langus, įsiveržė vidun ir ėmė persekioti priešą jo paties teritorijoje. Šeimininkas ir jo giminės sulisdo po lovom, į spintas, o nuomininkai griebė virtuvinius peilius ir ėmė spausti įsiveržėlius australus atgal laiptais, nes, kaip žinome, australai pėdintame sporte yra mažiausiai 50 metų atsilikę. Mūšį nutraukė du policijos surkvežimiai ir visus su

rankiojo pačiame kovos įkarštyje.Gerasis šeimininkas po to įvykio visus tris gyventojus išspyrė laukan ne dėl to, kad daug gėrė, bet kad nemokėjo gerti. Visi trys draugai su mazgeliais vėl atsidūrė aptemdytoj Sidnio gatvėje, — tegu .būna minkšti jiems kaulai barų — šeimininkams juos metant ant šaligatvio cemento.Švarcmarktingeno stovyklos pirmojo transporto dalyvis Kožkul- nis, mėgęs lengvą gyvenimą, nutuko kaip vilkas, bėgdamas trauk'- niais po visas zonas, o atplaukęs Bonegilon, išpardavęs savo ir savo žmonos cigaretes, pamatė, kad čia nieko neužbėgsi. Taigi. Melbourne gavęs darbą, sumušė pirmos savaitės atlyginimo balansą ir nusispjovė:— Dutkis, taip neišsimuši.Tada ėmė muštis į viršvalandžius, prašytis į naktines pamainas, lysti į akis raštininkams, gir-, di, šeima išardyta, visi išbadėję, nesueina galai. Padirbėjęs naktimis, vėl suskaičiavo algą ir nusispjovė:— Niks, telieka kokia septyniukė..Kožkulnis metė rūkyti, važinėti tramvajais, eiti į kinus ir nustojo valgyti, tai yra, nusipirkdavo pieno kvortą su puskepaliu baltos duonos visai dienai, draugams sakydamas, girdi, prisikertu sočiai per pusryčius ir parėjęs iš darbo: ir tai sakydamas imdavo raugėti lyg tikrai būtų prisivalgęs, šeštadieniais nueidavo į šunų bei Kačių maisto krautuvę, tenai už tris penus nusipirkdavo kaulų ir išsivir- davo puikią sriubą kelioms die

noms, vis pašildar.t ir papildant naujo vandens, kol ketvirtą dieną nieko kita nelikdavo, kaip tik grynas vanduo. Tiesa, kartai pačiame vidurdieny pritemdavo akys, bet Kožkulnis aiškinosi, girdi, Vokietijos laikais unros kortelės pakirto organizmo pamatus.Suskaičiavęs pinigus, jis ir vėl susiraukė:— Niks okey, tik dešimtuke atsimeta į šalį. Padaugint iš 52 bus 520 svarų į metus.Tuomet, įšveldamas į žiaurias kautynes su darbo įstaigos raštininkais, nuėjo į gumos fabriką, kur galima dirbti dvi pamainas iš karto.Svarai gerai kibo, tik pradžioje atsirado nepatogumų su laiku, pasirodė, para turi tik trumpas 24 valandas: šešioliką iš jų dirbi, pusę valandos su arkliniais šepečiais gramdai gumos plutas nuo atvirų kuro vietų, pusantros valandos visai naproduktingai sunaudot i vaikštynėms iš namų į dirbtuvę ir atvirkščiai, vadinasi, iš tos paros belieka šešios valandos, o dar šunų krautuvėn nueit, barzdą nugriaut, perskaičiuot iš naujo svaru pundelį ir štai, telieka 4 valandos miegui. Kiek nereikšmingų dalykų žmogaus prigimtyjeBet šie nepatogumai susitvarkė, prie gumos fabriko buvo bendrabutis, kuris priglaudė ir Kožkulnį, davė tenai sumuštinių su garsvy- čiom, pupom ir makaronais pasirinktinai, kiaurą parą tekėjo karštas vanduo arbatai, davė pietums avienos kulšį su guminėm slebyz- nom. Jisai atsisakė pietų, susiderėjo mokėti tik už lovą, išėjo vi

sai nebrangiai: septyni šilingai savaitei, o už karštą vandenį ne- leikėjo nieko mokėti..Kai perskleidė pro pirštus svarinęs, Kožkulnis pirmą kartą pasijuto laimingas Australijoje:— Dvidešimt penki svarai į savaitę švariais, o į metus — 1305.Kožkulnio žmona pati save ir vaikus išlaikė, dirbdama stovyklos virtuvėje, dar stipri buvo, tampė katilus, girdi metorys, iš dyko buvimo, dievai žino ką prasimano, pritampa prie kokio vengro su juodais ūseliais. Drabužių dar keletą metų nereikės naujų pirkti, aprengė visus Bonegiloje, kaip margasparnius balandėlius, davė batus kaip žalčių karalienės geležines klumpes, o kur čia, Australijoje, pasirodysi: paprastą dieną dirbi, o sekmadienį viskas uždaryta.— Ką jūs čia: lengvas darbas.— Kožkulnis bardavo tautietį, jeigu tokį pamatydavo kartą per ilgus mėnesius, dažniausiai tais atsitikimais, kai kuris ateidavo į gumos fabriką ir, padirbęs dieną, išnešdavo „muilą“. — Atvažiavom čia tau ne į kurortąKožkulnis dirbo prie gumos dažymo, įmūrytas cemente telkšnojo smalos ežeras. Vieną vakarą jisai metė į tą peklą gumos ritinį, paslydo ir nespėjęs atgal atšokti, tik po pusvalandžio grįžęs į protą pamatė, kad nuo nugaros buvo nusimovusi oda, o organizmas perštėjo lyg aliejuje išvirintas. Pagulėjęs ligoninėje. po poros savaičių buvo atvežtas bendrabutin, o čionai, kaipo nenaudingas, buvo išspirtas laukan. — tegu būna jam
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PAGRĖBSTAI
NELUPTI VAIKEZAI 

KEIKIASI
Su gyvais amerikiečiais neteko 

nei kartu dirbti, nei gyventi, todėl 
nežinau, ar jie turi keiksmažodžių, 
kurių negalima perkelti į popierių, 
į literatūrą. Bet jų filmų herojai 
ir mergvaikiais išsivadina, ir pra
keiktaisiais, ir kalių vaikais. Tas 
pat ir literatūroje. Kur gyvi, ne
nusaldinti žmonės, tie paprasti 
kasdieniniai stačiokai, tai jie ir 
knygose keikiasi beveik kaip Kau
no vežikai (buvusieji! dabar liau
dies draugai ar priešai). Žvilgte
rėk tik į Nobelio premijos laurea
to William Faulknerio knygas, j 
J. Steinbecko ar į E. Hemingwa- 
jaus, ir ten žmonės tam tikromis 
progomis keikiasi, kaip ir gyvi gy
venimo žmonės. Ne dėl to, kad iš 
širdies keiktųsi, bet toks jau įpra
timas, tokia gyvenimo spalva. Ir 
kai Steinbecko „Tarp pelių ir vy
rų“ Lenis, Jurgis, Karlsonas ar 
kuris nors kitas berniokas keikia
si, į tuos keiksmus nesudėdamas 
širdies rodos, nieko, r es kasdie
niam gyvenime žmonės be keik
smų žodyno kaip ir nepajėgia išsi
versti.

Ir anglas keikiasi, nors ne visus 
jo keiksmus pakęstų literatūra.

Keikiasi ir lietuvis, kartais lie
tuviškai, kartais triaukščių rusiš
kai lenkišku keiksmažodžiu. Kol 
dar vartojami lietuviški kuklūs 
keiksmažodžiai, visokie velniai, 
rupūžės, varlės, popierius nerau
donuoja. išvydęs šitokius žodžius. 
Perdėtas saldžiažodžiavimas gal 
ir nėra pati didžioji dorvbė.

Bet nieko taip žiauriai neteko 
girdėti keikiantis, kaip lenkus. 
Paskutiniąsias kelias pastarojo 
karo dienas praleidome šiaurės 
Vokietijos nedideliame mieste. 
Karas ėjo j galą, o vokiečių ka
riuomenė į tą ramų kampą, todėl 
padažnėjo ir oriniai puolimai, ku
rie dalj vietinių gyventoju ir pabė
gėlių išvydavo i laukus. Kai terkš
telėdavo bombos ar supleškėdavo 
kulkosvaidžių salvės, tamsoje pri- 
glusdavome kur nors šalia balos ir 
klausydavomės sujudintų žuvėdrų 
klyksmo, kol nuskrisdavo lėktu
vai. Dažniausia pasitaikydavo, 
kad aplinkui vis būdavo būrelis 
lietuvių, o kartą perdaug staiga 
pradėjo bombarduoti, ir toliau 
paėjėti nebuvo laiko. Tuokart 
mūsų kaimynai buvo lenkai belais
viai. Esu girdėjęs keikiantis gir
tų lietuvių, vyrų ir moterų, bet 
niekada tiek nebuvau turėjęs pro
gos prisiklausyti, kaip per tą va
landą blaivioje kaimynystėje.

Praėjo būrelis metų. Keiksmų 
per tą laiką girdėjau apsčiai, bet 
tik neseniai patyriau, kad vis dėl
to toli gražu ne visus lietuviškus 
keiksmus pakenčia popierius, kad 
jų esam i ir gerokai šlykščių Aną-

užeigoje nugė- 
prispirtas prie 

už „žygdarbius“, paleido 
tikrai dar negirdėtų keik-

dien lietuviškoje 
ręs lietuviukas, 
sienos 
salvę
smų. O paskui šalia stalo, kur val
gė vyrai ir moterys, jis tarėsi su 
savo draugu. Ir tas jo draugas be- 
patarinėdamas vis dėjo ir dėjo. 
Ką jis 
šlykštu.

Galiu 
vaikezai 
bus pralenkę 
Marųuando, 
jus. 
kių 
kad 
turi

dėjo, negaliu pasakyti

šitie musų 
palaidumu

tvirtinti, kad 
savo burnos 

ir Steinbecko, ir 
ir Faulknerio hero- 

Garbė mums, kad turime to- 
vaikezų! Didi garbė mums, 

tie, niekieno nelupti vaikezai 
tokias išmintingas burnas!

PROGRAMOMIS AR BE JŲ
Kam yra tekę būti, sakykim, 

kad ir Liet. Sąjungos kurio nors> 
skyriaus ponu valdybos nariu, tas 
žino, kad valdybų posėdžiuose 
iškyla nuomonių skirtumai dėl 
visokių parengimų ir minėjimų. 
Vieniems atrodo, kad parengimui 
užtenka padeklamuoti porą eilė
raščių, pasakyti" įiebų anekdotą 
ir būtinai nusamdyti gerą or
kestrą. Jei šitie trys dalykai yra 
(priedo dar salės reikia), tai ir 
užtenka. Žinoma, geriau negu nie
ko, nes dalis jaunimo vis tiek su
sirenka, vis savieji tarp savųjų, 
vis sava kraujo puta, anot šių lai
kų mūsų publicistų. Geriau bet 
kas, negu nieko. Kartais geriau 
tuščia politika, jei mokyklai nėra 
sąlygų!

O praktika dešimtis kartų pa
tvirtino, kad tuo atveju, kai skel
biama „įvairi programa ir šo
kiai“, susirenka tik šokėjai, o kai 
aiški programa, tai salė lūžte 
lūžta. Paskutinis įvykis dar šil
tas, ir jis patvirtina antrąją nuo
monę. Atvažiavo mėgėjų grupė 
ir atsivežė lietuvišką vaidinimą. 
To vaidinimo nemačiau ir negaliu 
pasakyti nei gero nei blogo žo
džio. Jį matė tik tie, kurie iš 
anksto įsigijo bilietus ir pateko 
į salę. Nuėjęs per pusvalandį 
prieš vaidinimą, turėjau garbės 
įsigyti stovimosios vietos bilietą, 
kurių parduotas apie šimtas. Pra
sidėjo vaidinimas, ir bilietus iš- 
pardavusieji dingo salėje, o pasi
rodo, kad šitokiam būriui, kuris 
įsigijo blietus, salėje nebebuvo 
vietos, taigi dingo visos viltys pa
sinaudoti kurio nors aukštuome
nės nario protekcija ar paprašyti 
grąžinti pinigus, jei nėra vietos. 
Iš tiesų nepasitenkinimui reikšti 
nebūta ir didelio pagrindo: sto
vėti vietų užteko koridoriuje, o 
pinigu rengėjamas visada trūksta; 
be to mūsiškiams parengimams, 
matyt neprivaloma laikytis tokios 
tvarkos, kaip anglų teatrams ar 
kinams, kur neparduodamas net 
bilietas, jei nėra vietos.

Pasakojo kad kai kas salėje 
verkęs, kai kas susilaikęs, žodžiu, 
vaidinimo būta neblogo, jei spręs- 
tume iš pasakojimų. Vieną mer-

SU

giną j koridorių pas mus atnešė 
mirtinai išbalusią (greičiausia ne 
vaidinimo kaltė 
susikimšimo), 
natūraliai įraudusi, ir visa 
vien pirmojo veiksmo metu!

Tarpais matėme vaidintojų pe
rukais papuoštas galvas ir grimu 
išdailintus veidus, sklypelius de
koracijų, ir to užtenka už savo 
puskronį. Bet pats įvykis pirštu 
prikišamai rodo, jog teisingi tie 
ponai valdybų nariai, kurie tvir
tina, kad pasirodymams reikia 
gerų programų, nes tuo atveju, 
kai būn i „įvairi" programa, orga
nizatoriams nereikia dingti nuo 
salėn nebetelpančios, per rengėjų 
perdėtą godumą bilietus įsigiju- 
sios lietuviškos ar net ir nelietu
viškos publikos. S. Baltaragis

•, bet per didelio 
kita išsigrūdo ne- 

tai
Prel. K. Šaulys, Lietuvos kūrė

jo, karaliaus Kindaugo krikšto 
700 metų sukakties proga, savo 
rašte min. St. Lozoraičiui pažy
mėjo:

Džiaugiuosi galėdamas tos su
kakties proga reikšti ir siųsti Lie
tuvos Diplomatijos šefo adresu ju
biliejinio sveikinimo žodį ir kar
tu, kaip Vasario 16-os Akto sig
nataras, pareikšti pakartotinai 
tvirčiausią įsitikinimą ir gyvą ti
kėjimą, kad:

Jei mes visi eisim išvien ir, 
drauge su kitomis laisvę mylinčio
mis tautomis, su tikru pasiryžimu 
nuolat budėsime tautos sargyboje 
ir darysime visą, kas galima jos

Dienos minėjimų, Argentinos Lie
tuvių Tautinis Ansamblis pastatė 
puikų montažą „Paparčio Žiedas“ 
ir lietuviškų dainų koncertą. Tai 
buvo gegužės 12 d. parapijos salė
je. Tautinis Ansamblis, būdamas 
tvirtas meno vienetas, turi gerą 
vardą visoje kolonijoje, todėl į jo 
rengiamus pasirodymus publikos 
visuomet susirenka labai daug.

Šį kartą Ansamblio pasirodymas 
buvo ypatingai nekantriai laukia
mas, nes visi žinojo, kad Ansam
blio choro vadovavimą iš muz. Sta- 
siulio perėmė garsus pianistas An
drius Kuprevičius.

Po trumpo Ansamblio vadovo V. 
Petravičiaus žodžio, atsidarius 
scenos uždangai, pasirodė puošnus 
ir gausus choras su A. Kuprevi
čium. Meniškais gestais diriguo
jamas choras, lengvai ir darniai 
sudainavo septynias gražiausias 
dainas. Kiekvieną dainą lydėjo 
audringos ovacijos.

„Paparčio Žiedo“ montažas įdo
mus. Žilagalvis senelis (Lesniaus- 
kas) ir mažytė lietuvaitė(Lsniaus- 
kaitė) kalbėjo apie paparčio žie
dą ir jo simboliškumą. Jiems išė
jus ieškoti paparčio žiedo, gražus 
būrys lietuvių jaunimo dainavo ir 
šoko Lietuvos padangę 
duojančioje 
ir tautinius 
nės poezijos 
travičienė) jungė į vieną nenu
trūkstantį montažą. Tokioje lietu
viškoje nuotaikoje 
greit prabėgo dviejų 
kas ir 
sidurti 

Visą 
Aires 
,,Mueller“ vyksta lietuvio 
ninko J. Rimšos kūrinių paroda. 
Kadangi dailininkas ilgą laiką gy
venęs Bolivijoj, tai šalia Argen- 

,.Motulė tinoje tapytų paveikslų, gana dide- 
Paviliojo“. Vaikalą paruošė ir re- lis skaičius yra tapytų Bolivijoje, 
žisavo veikli tremtinė, aktorė B. 
Kerbelienė.

Savaitei praslinkus po Motinos plačiai paminėjo.

nors čia su gegužiu 
a-

ARGENTINOS LIETUVIU VEIKLA
(LAIŠKAS IŠ ARGENTINOS)
Argentinoje šiuo metu viešpa

tauja ruduo. Mūsų tėvy
nėje šiuo metu pavasaris ir visuo
met su pavasariu atgydavo mūsų 
tautos kultūrinis gyvenimas anais 
laisvės laikais. Gal todėl į Argen
tiną patekę lietuviai, net per dvi
dešimt metų neįstengė tai pamirš
ti ir dabar,
ateina ruduo, gegužės mėnesy 
deda reikštis, vasarą sulėtėjęs kul
tūrinis darbas.

Organizacijos lenktyniauja pa
rengimais, patiekdamos visuome
nei kas savaitė vis ką nors nauja. 
Kaip Visuomet, taip ir šiemet 
iškilmingai, paminėta Motinos Die
na. Gegužės 6 d Buenos Aires lie
tuviai turėjo net du Motinos Die
nos minėjimus: Lietuvių Klube ir 
parapijos salėje Lietuvių Klube 
minėjimą surengė „A. L. Balsas“, 
kurios programą išpildė čia gimę 
lietuvių vaikai ir tremtinys L. 
Kančaitis. Scenoje pasirodė mažo
ji pianiste A. Čikštaitė. žiūrovus 
nustebindama puikia piano muzi
ka. Mažasis A. Kaminskas pade
klamavo ir padainavo solo „Ar aš 
tau sese nesakiau“. Vyresnio am
žiaus pianistės Z. Čikštaitė ir V. 
Satkauskaitė meniškai paskambi
no pasaulinių kompozitorių kūri
mus, o L. Kančaitis, savo kūrybos 
rašiniu apie dabar Tėvynėje ver
giją kenčiančias motinas, klausy
tojams priminė vaikystės dienas 
motinų globoje ir valandėlei nu
kėlė juos į Tėvynę surasti vargs
tančias ar kapuose begulinčias sa
vo motinas.

, Daug gausiau susirinko lietu
viai į parapijos salėje Moterų 
draugijos „Birutės“ surengtą Mo
tinos Dienos minėjimą, kur be pa
skaitos, dainų ir deklamacijų, bu
vo suvaidintas Lazdynų Pelėdos 
inscenizuotas veikalas

padangę vaiz- 
scenoje. Dainas

šokius rinkti-
deklamavimu (Pe-

teko vėl
svetimos

gegužės
garsioje

nepaprastai 
valandų lai- 

išėjus iš salės at
šalios aplinkoje.

mėnesi Buenos 
meno galerijoje

daili-

Vietos meno kritikai šio lietuvio 
kūrybą ankštai vertina; spauda

L. Kančauskas

išlaisvinimui, Lietuva, Dievui pa
dedant, bus vėl laisva ir galės at
likti jai Providencijos skirtą už
davinį bei misiją žmonijos istori
joje.

Belgijos lietuviai birželio 24 d. 
prie Liežo, Banneuxe, minės tra
giškuosius Lietuvai birželio įvy
kius. Prieš piet bus pamaldos, pa
skaitos ir meninė programa. Po
piet bendras lietuvių pobūvis. 
Esant gražiam orui, jis įvyks prie 
bažnyčios, 
vinėje.

Gegužės 
giją buvo 
Dr. Navakiene-Deveikė. Įvairiuo
se tarptautiniuose pasitarimuose 
ji atstovavo lietuvius ir turėjo 
pranešimus. Lietuviams ji iškėlė 
dvi mintis: 1) Belgijos, Prancūzi
jos ir Vokietijos lietuviai darbi
ninkai, priklausą kirkščioniškiems 
sindikatams, turi išsirinkti savo 
vadovybę ir įsijungti, atskira sek
cija, į tarptautinį šių sindikatų 
centrą Hagoje, ir 2) Belgijos lie
tuvių katalikų misija, organizuo
tai bendruomenei padedant, turi 
surengti, kviestinei belgų publi
kai. 700 metų nuo Lietuvos krik
što ir 25 metų nuo 
provincijos įsteigimo 
kurs turėtų plačiai 
belgų spaudoje.

Kun. J. Dėdinas,
Limburgo lietuvių kapeliono pa
reigas, pažadino lietuvius kultū
rinei veiklai. Jis ragina, kur tik 
yra lietuvių kolonijėlė, išrinkti 
seniūnus ir spaudos platintojus. 
Per Sekmines lietuviai gausingai 
dalyvavo Lieže Motinos dienos 
minėjime, ypač gražiai pasirodė 
p. Chromauskienės paruošti vai
kučiai, daugiausia klaipėdiečiai. 
Kun. J. Dėdino pastangomis, 19 
limburgiečių naujai išsirašė ..B. 
Lietuvį“.

Bronius Jonušas, buvęs Kauno 
miesto policijos orkestro dirigen
tas, gyvena Connecticuto valsty
bėje ir dirbdamas fabrike drauge 
groja vietos simfoniniame orkes
tre Šiuo metu organizuoja lietu
višką šokių kapelą, su kuria nu
mato šią vasarą koncertuoti Flo
ridoje.

Dail. A. Šepetys, gyvenąs Kana
doje, Edmontone, Albertoje, ati
darė meno studiją.

Dr. inž. J. Jankauskas, gyvenąs 
JAV, po ilgų tyrinėjimų nustatė, 
kad automobilis prie 
greičio per valandą 
žiausiai benzino. Jis 
tomobilistams šiuo 
giausia naudotis.

Jonas Kuprionis, miškininkas 
ir skautų veikėjas čiuo metu gy
vena Dallas, Texas ir ten yra vie
no naujai steigiamo medelyno ve
dėjas.

miškely, lyjant — ka-

mėn. 14 — 22 d. i Bel- 
at vykusi iš Paryžiaus

bažnytinės 
paminėj imą, 
nuskambėti

pradėjęs eiti

26 mylių 
vartoja ma- 

ir pataria au- 
greičiu dau-

lengvas ligoninių patalas ir atei
tyje.

Pirmojo transporto dalyvį Mie
želį nubloškė į Adelaidės vanden
tiekį.

Apsidairęs aplinkui, jis nusipir
ko žemės sklypą bruzklynuose, sa
vaitgaliais ligi kraujų balnojo 
krumplius, valydamas gyvatliz- 
džius, raudonkuprių vorų pery
klas, nes nutarė pasistatyti garažą. 
Lakstė iškišęs liežuvį, supirkinė
damas vinis, apibėgo visas Adelai
dės čerpių gamyklas, cemento fa
brikus, statybinio medžio sandė
lius, pirštais susirodydamas tarėsi 
su advokatais, dūko papūtęs uo
degą per agentus, pakeitė darbo
vietę, kad galėtų naktimis dirbti 
komonveltui, o dienomis—sau pa
čiam.

Lietuviškuose vakarėliuose sės
davosi tiktai prie namų savininkų 
arba mažiausiai prie tų, kurie jau 
buvo padėję pamatus naujam gy
venimui. Per vieną minėjimą, su
pažindintas su solidžiu tautiečiu, 
kurį laiką pašnekėjęs ir pamatęs, 
kad dar neturi nė sklypo nusipir
kęs, pabėgo į šalį šaukdamas:

— Ei, tautiečiai, va šitas plik- 
šius, ar matėt — dar ir sklypo ne- 
nusipirkęs, o toks jau mandras.

Vieną kartą nuvažiavęs bažny
čion, norėdamas sutikti tautietį, 
kuris, pagal girdus, žinojęs kur 
galima gauti cemento pusiau juo
da kaina, bet jo tenai neradęs, 
keikėsi pusę metų, kad visa diena 
nuėjo šuniui ant uodegos. Ir dau
giau niekada nevažiavo į pamal
das, įsitikinęs, jog renkasi tiktai 
besklypiai, begaražiai, bebučiai ir 
kitokį valkatos.

— E. buto ieškai, — juokdavo
si iš tautiečio bare. — Reikia pa

čiam kurtis, o ne ant gatavo pra
šytis.

Pagaliau, pasistatė garažą, o 
patsai vis gyvendamas hostelyje, 
užleido du cementinius kambarė
lius vienai vaikingai tautiečio 
šeimai, nebrangiai, tiktai už tris 
su puse svaro į savaitę. Paklaus
tas, kodėl pats negyvena garaže, 
reikšmingai atsakydavo:

— Matai, turiu savo kombina
ciją

O jo kombinacija buvo paprasta: 
hostelyje mokėjo šešis šilingus sa
vaitei, per metus nuomininkai jam 
sumokės už sklypą, paskui jį par
duos už dvigubą kainą drauge su 
garažu, kuris pabrangs trigubai, 
nusipirkęs sklypą arčiau centro, 
pasistatys mūriuką. įleis gyvento

jus, jam tiek mokės nuomos, kad 
nebereikės dirbti, paskui vėl par
duos, vėl pirks, vė' parduos, vėl 
pirks, žiema praeis, vasara ateis, 
vasara praeis, žiema ateis.

Tačiau nesulaukus nė metų, iš
sikišo naudingas pirkėjas ir Mie
želis pardavė sklypą su garažu, 
liepdamas vaikingam tautiečiui 
tuojau išsikraustyti. Jam verkiant, 
kad, girdi, kur jis dabar pasidės, 
Mieželis pagrasino:

— Kaip sau norit, ateis naujas 
savininkas, žmogus iš Balkanų, 
žinot, su peiliu dantyse, dėl manęs 
kaip sau norit.

Tautietis susirinko nuo cemento 
vaikus ir mazgelius ir vėl išvažia
vo prašytis priimt į šeimų sto
vyklą.

Statybos bendrovei baigiant dė
ti čerpes ant stogo naujam mūriu
kui, Mieželis gyrėsi:

— Jau dabar siūlo tūkstantį 
daugiau...

Tegu būna jam lengva plyta ir 
krisdama nuo stogo, tegu nepatai
ko jam į viršugalvį.

Pirmojo transporto dalyvis Pu- 
palaiškis tuo tarpu naujame kraš
te įsipainniojo į arkių uodegas ir 
jau po kelių mėnesių patsai ėmė 
žvengti, užsisukęs radijo aparatą 
su lenktynių apsakymais. Jam iš
šoko r.kys kaktoje, padidėjo Ado
mo obuolys, kliedi naktimis ir jau 
du kartus buvo po raktu uždary
tas bepročių namuose.

Buvęs Švarcmarktingeno komi
teto pirmininkas (Australijoje sa

kėsi, kad buvęs tiktai paprastas 
komiteto narys) Didžiapetris, ku
ris išleistuvėse ragino pajudinti 
žemę, Lietuvoje palikęs žmoną su 
dviem vaikais, Australijoje ėmė 
džiūti vienišas ir dar kontrakto 
nebaigęs, vedė rimtą australą gy
vanašlę su dviem vaikais, susipa
žinęs su ja YWCA šokiuose. Di
džiapetris aiškinasi, girdi, čionai 
neatvažiavo lietuvaičių, o Vokieti
joje, kuomet kiekvienas stovyklos 
ansamblis buvo pilnas gražuolių, 
jam buvo nepatogu, kaip valdžios 
žmogui, lakstyti paskui mergaites, 
ypač kad per neatsargumą visiems 
išsipasakojo apie paliktą šeimą tė
vynėje, o be to, profesorius Gedi
minas Galvanauskas vis sakydavo, 
kad jau rytoj karas užsipleškės.

KAS NE TčR UKUS NUMATOMA

Kaip sau norit, ponai. 
Krizės vėjai pučia.
O tas plikis nori 
Paganūnt alučio.

Kai susals tie miežiai. 
Kai užraugs — laikykis!
Būsime sveteliai,
Lenksim stiklą iki...

Miela, sakom, burną 
Svečiuose išlenkti. 
Bet, nėra to žygio, 
Kad kas nors nekenktų.

Laukit pakvietimų. 
Kur arčiau gyvenat. 
Nes dipukams balius 
Bus pas šitą Senį.

4
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IS MUSU G YV ĖMIMO
MOTINOS PAGERBIMAS 

KETTERINGE
Gegužės 12 d. iš monotoniškos 

Coventrio kolonijos pasukame 
Ketteringo lir.k. Mašinai apleidus 
Coventrio miesto ribas, prieš akis 
atsiskleidė plačios lygumos, alsuo
jančios pavasario žalumu ir skęstą 
sodai žiedų jūroj. Nors akis ir pa
gauna tą grožį, bet širdis nerami 
ir sakyte sako, kad čia niekad ne
turėsi ramybės ir poilsio, kurį tu
rėjai gimtuose . laukuose, žaisda
mas su pievų drugeliais ir kalbė
damas su sriaunia vaga tekančio
mis upėmis.

Po dviejų valandų kelionės, pa
siekiame Ketteringo miestą; Mies
tas stovi aukštumoje, turi 40 tūks
tančių gyventojų. Netrūksta jam 
nei žalumos. Mums reikalinga su- 
surasti Ursuline Convent vietą, 
kur numatytas šios šventės minė
jimas. Po dešimties minučių kelio, 
susirandame šią vietą aukščiau
sioje šio miesto kalvoje. Tai pui
kūs vienuolyno pastatai, kuriuo
se gyvena vienuolės, išlaikydamos 
katalikiškas mokyklas. Šiuos pui
kius rūmus pridergia žalios me
džių šakos, o aplinkui lysvėse žy
di pirmosios pavasario gėlės. Ir tik 
čia atsikvepi ir susitaikai su gy
venimu koks jis yra.

įėję į vidų, skubame 
lę, kur laikomos kun. 
pamaldos. Pamaldomis 
šventės oficialioji dalis,
dų dalyviai kviečiami į minėjimo 
salę. Ketteringo DBLS skyriaus 
pirm. p. Nagys kviečia p. A. Gu
revičių skaityti paskaitą.

P. A. Gurevičius jautriai ir įti
kinančiai apibudino motinos 
reikšmę.

Jaunieji atstovai, kurie vos pa
jėgia žodžius regzti, atliko meni
nę dalį. Gausingų šeimų motinos 
apdovanojamos gėlėmis. Tuo ir 
baigiama minėjimo programa.

Miss E. Charlton'ė suorganiza
vo loteriją, kurios pelnas jos pa
čios pageidavimu,
tuvių namų fondui. Surinkta 1 sv. 
15 šilingų.

Miss E. Charlton‘ė yra nuoširdi 
Ketteringo lietuvių bičiulė, padė
dama jiems ir organizaciniuose ir 
asmeniniuose reikaluose. Jie suža
vėti jos pasiaukojimu, kurį ji ro
do lietuviškiems reikalams. Jei 
tokių žmonių ir kitos lietuvių ko
lonijos turėtų, turbūt, būtų daug 
smagiau gyventi ir po anglišku 
palšu dangumi.

Pasikalbėjimas su pirm. Nagiu.
— Kaip sekasi 

reikalai?
— Šioje srityje 

Kur yra reikalas, 
vienas.

— Kaip jūs tokioje puikioje vie
toje gaunate salę ir dar su įvai-

į koplytė-
Kairiūno 

prasideda 
Po pamal-

skiriamas lie-

riausiais užkandžiais. Kas už visa 
tai atlygina?

— Pas mus jau re pirmą kartą 
taip gyveninio ratai sukasi. Šita
me vienuolyne esu kaip ir ūkve
dys. Visa darbo ir tvarkos našta 
guli ant mano pečių. Tačiau per
daug nesiskundžiu. Vienuolės yra 
patenkintos mano darbu, o aš taip 
pat. Kad čia pasikeitęs šio kiemo 
vaizdas, tai' mano rankų darbo dė
ka. Dabar galėsiu palikti kitam; 
lengviau bus. Nors, palyginus, 
mums visiems čia gerai. Kada mes 
ką nors ruošiame, visuomet vie
nuolės paruošia mums ir stalą. Už 
jų parodytą nuoširdumą, sumeta
me iš savo kuklių kišenių vienuo
lyno reikalams.

— Ar žadate ir toliau tvarkytis 
šioje vienuolyno žemėje?

— Ne. Nutariau ieškoti 
pragyvenimo šaltinių. Man, 
šeimos galvai to nepakanka, 
to, jeigu tik darbinirko uždarbiu 
tenkinsime^, taki niekad daugiau 
nieko ir nematysi. Jau esu nusi
pirkęs namus ir 30 akrų miško. 
Mėginsiu jį paleisti į apyvartą, o 
po to žiūrėsim ką nors daugiau. 
Dar norėčiau pasigirti, kad turiu 
bičių, — ir atsidūrėme vienuoly
no .sode, kur stovi 15 avilių. — 
Vadinasi, ir medaus užteks, — 
juokdamasis kalba p. Nagys.

— Apie emigraciją nieko ne
galvojai?

— Emigracijai jokiai nesiruo
šiu, nes žinau, visur tas pats rojus. 
Gerai tiems, kurie turi gimines ar 
pažįstamus, kuriems padeda įsi
kurt. O man — visur tas pats.

— Kaip jums, ponia, sekasi? — 
klausiu n. Nagienę.

— Man tenka namais rūpintis. 
Namuose ir dirbu visas dienas.

— Atrodo, jums nenuobodu, nes 
yra kas kalbina?

— Tiesa, bet kartu ir baimė 
ima, kad nenutautėti. Gaiia. kad 
neturime lietuvišk” mokyklų.

Atsisveikinę grįžome Įspūdžiu 
kupini j namus. V. D. Vyturėlis

Sužavėti dainos ir tautinių šo- 
. £ių*- ręęno,'■ corbiškiai labai dėkin- 
gi „Rūtos“; bHorvedž.iui,' :daihinin-' 
kamsTi-Xokejartis už suteiktą ke
lių valandųprogą paklausyti dai
nų ir pasižiūrėti’žavingų . šokių.

1 Dėkingi ir p. Lauciui už paskaitv- 
' mą savos kūrybos, kuri priminė 

visą praeitį, stovykloje praleistas 
dienas, pažadino viltį, troškinius, 
kurie sukasi daugelio, galvose.

Dainos vakaras baigėsi šokiais, 
kuriems grojo puikūs lietuviškas 
džiazas. Didelis ačiū ir p: M. Ve- 
reikai,-nepagailėjusiam svarų pa
lengvinti'tokios progos suteikimą.

- Corbiškis

V GERIAUSIAS. MAISTAS IS

K N Y G OS, S P A U DIN Į A I 
‘ „Pelėda“, juokdarybos susivie-' toriai maršalai, man teismai iki 
nijimo mėnesinis organas Nr 1 
Čikaga, 1951 m. balandžio mėnuo • 
Redaktorius Alb. Valentinas, lei
džia „Nemuno“ knygynas.

Žurnalinio formato 16 pusi., 
gero popierio, iliustruotas, prenu
merata — metams 4 dol.

Iš iki šiol tremtyje pasirodžiu
sių lietuviškų jumoro leidinių 
„Pelėda“ yra vienas geresniųjų, 
tiek išvaizdos, tiek ir turinio at
žvilgiu. Vietoj schematinio apibu
dinimo, geriau bus charakterizuoti 

jo paimtu vienu 
vardu „Ir vėl

kitų 
kaip

Be

LIETUVIŠKOS KRAUTUVES
Seniausia Londono lietuvių 

siūlo:
1 sv. 7/6
1 sv.
Isv.
1 sv.

parduotuvė
Lenkiška salami 
Airiška salami 
Daniška salami 
Kiaulienos dešros
Arbatinė dešra dėžu-

• 12 oz.
1 sv, 4/3
1 sv. 4/-

5/-
7/-
5/6

teisia“, 
vasario 
ateivio

sekma- 
ateivis 
strytu.

žmonės Guka
Užėjo ir

2/9tėse <■' ' ■
Rūkyti lašiniai 
Sūdyti laišiniai 
Dešrelės (frankfurtinės)—■,

1 dėž. 4/3 
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2 
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/- 
Raugintų agurkų dėžė 2/6

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.

Išnuomojamas didelis kambarys 
su baldais. 18, Old Hill Street, 
N.16. Važiuoja šie autobusai: 543, 
643, 649, 683 ir 76. Sustoti prie 
Guineas Flats. Požeminiu — Pic
cadilly linija iki Manor House. 
Autobusas 653 sustoja prie gat
vės kampo.

šį laikraštį iš 
dalykėliu, 
Jis parašytas 1951 m. 
10 d. Čikagoje įvykusio 
teismo proga:

Buvo pusėtinai gražus 
dienio pavakarys. Naujasis 
Joe Kakarieka ėjo Halsted 
Jis pamatė, kad
į Lietuvių Auditoriją, 
jis. Manė, kad bus šokiai. Būrys 
žmonių jau sėdėjo kėdėse. Atei
vis Joe galvojo, kad scenoje-pasi
rodys pirmiausiai kokia daininin
kė, kuri nori užbirbti kelis dole
rius... Arba Velbasio baleto studi
jos mokiniai. Jis pasirengė visus 
kantriai išklausyti.

Bet scenon išėjo labai rimti mis
teriai ir susėdot užu stalo. Pro
kuratūra ir gynyba taipgi užėmė 
savo vietas. Joe Kakarieka krei
pėsi 
dele

į kaimynę—leidę su labai di- 
plunksna užu skrybėlės.
Eskiuz mi, o kas čia dabar

organizaciniai

kliūčių nėra, 
mes visi kaip

— Kam čia dar judinti tą žemę, 
kad ji ir pati juda, ypač prisipam- 
pus australinio vyno, šnekėdavo 
draugui Lūšnaitis, Surdegis ir 
Pečiulis.

— Arba kai susimuša Balkanų 
nuomininkai namuose, — pritari e 
Mieželis.

— Arba kai krenta geležies lui
tas ant vištakio plieno 
— iriykia Kožkulnis.

— Arba kai pasiunta 
vanašlė.pradeda keiktis 
kai — šapa Didžiapetris.

0 ar ten gali ką dora pasakyti 
Pupalaiškis.kai po naujo pralaimė
jimo arklių lentynėse vėl padeda 
jį po raktu bepročių namuose?

liejykloje

mano gy- 
australiš-

Šios eilės netrūmpina nei lietus, 
nei šaltis, nei kitokie oro pasikei
timai. . .

KATALIKU F.ISENA IR VAIKŲ 
ŠVENTĖ MANCHESTERY

Gegužes 18 d. Manchesterio gat
vėmis, tarp anglų ir kitų tautų tra
dicinėj katalikų eisenoj, gana gra
žiai pasirodė ir lietuviai.

įManhcesteris saulėtas ir pasi
puošęs, o gatvėse ir balkonuose 
didžiausias žmonių skruzdėlynas. 
Ši šventė ir garsioji eisena Man- 
chesteriui sena ir brar.gintina — 
jau 150 metų senumo. Tam sa
vaitgaliui didžioji dalis įmonių ir 
fabrikų sustoja dirbę — atosto
gauja.

Maždaug 20.000 eisenos dalyvių 
tarpe, lietuviai pasirėdę skonin
gais taut, drabužiais, o jų prie
kyje ryškus, taut, spalvų plakatas 
su įrašu: „Lithuanian St. Kazimir 
Society“.

Vietos spauda, rašydama apie 
eiseną, daugelyje vietų paminė
jo lietuvius ir jų nutraukas įdė
jo, Šis, dėmesio vertas lietuvių 
dalyvavimas eisenoj prašosi kil
nios padėkos jos organizatoriams.

Tą pačią dieną Manchesterio 
lietuvių klube buvo surengta 
Apygardos vaikų šventė. Dalyva
vo gana gražus, vietos ir apylin
kės lietuvių vaikų būrelis.

Senosios išeivijos vaikai, nors 
sunku buvo juos sukviesti, bet ne
maža dalimi atsilankė ir atsilan
kymu džiaugėsi daugiau, kaip 
naujųjų ateivių vaikai.

Šventei pritaikytą programą: 
tautinius šokius, dairas, deklama
cijas ir žaidimus atliko Alsagerio 
vaikučiai, mok. Jacevičienės ir R 
Siniūtės vedami.

Už gražiai paruoštą vaišių 
stalą ir skanius valgius, mažieji 
turi būti dėkingi nuoširdž’oms tal
kininkėms: p. O. Kairiūkštiene’ ir 
S. Prekerienei; daug triūso įdėiu- 

ši vaikų 
tradi-

P. Kl.

Nottinghamo „Romuvos“ klubas 
(Sycamore Rd. patalpose) birželio 

d. 7 vai. popiet
ruošia šokius su linksma 

programa'
Kviečiami visi lietuviai atsi

lankyti. Klubo valdyba

9

Namai, ramioj gatvėj, netoli au
to ir tramvajus linijų, 7 kambarių 
ir virtuvės, gerai atremontuoti, su 
baldais, turį daržą, 9 metų lease 
(nuoma) už 400 svarų perleidžia
mi. Teirautis: J. Puteris, 40 Bax
ter Rd., London, N.I.

Nedidelei anglų šeimai, prie ku
rortinio Harrogate miesto, reika 
linga virėja-tarnaitė.. Pageidauja
ma lietuvaitė, vasaros sezonui ar
ba ir nuolatinai. Gali būti ir ve
dusi pdra. Rašyti „B. Liet.“ Nr. 9.

Birželio 9 d 8 vai. vak. Londo
no lietuvių klube (345a Victoria 
Park Rd., E.9) bus
Įdomus lietuvio magiko seansas 
Po to šokiai.

Sesutė lietuvaite, jei tau ilgu 
vienišai svetimame krašte, rašyk 
24 tnetų lietuviui adresu: T. A. 
162, High Street, Wollaston, 
Stourbridge, Worcs.

Patartina atostogas praleisti 
Blackpoolyje. Maistas ir nak
vynė dienai dvylika ir pusė ši
lingo. Prašoma iš anksto užsi
sakyti. Kreiptis adresu: D. 
Morgan ir E. Steckienė, 62 
Holmfield Rd., Blackpool.

sioms. Tikimasi, kad 
Šventė Manchestery taps 
cine.

NOTTINGHAMO „RŪTA“ 
CORBYJE’

Nedaug šioje' saloje yra tokių 
dairos gerbėjų, kaip Corbio lie
tuviai. šiai jau antrą šioje, ma
žoje. škotų masės apsuptoje, lie
tuviškoje salelėje, pasigirdo lie
tuviškos dainos,, pasirodė tauti
nius šokius bešokančios, vikrios 
šokėjų poros. Corbiškiai klausė 
įspūdingų, bažnytinių gigsmių an
glų ir lietuvių pamaldų metu, ku
rios juos vaizduotėje perkėlė į tė
viškes laukus, 1 žalius klonius, se
nąją. ant kalnelio' stovinčią bažriy 
čią ir saviškių tarpą. ...

KELIONIU BIURAS
HICKIE. BORMAN, 

GRANT & CO., 
?4, Charles II St. London, S.W.I. 
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į 
DBLS Centrą!. . . . ...

bus?
— Teismas, — atsakė leidukė.
— O ką gi teis?
— Žinoma, kad ateivį—dipu

ką. Ką gi kitą galėtų teisti?
Privažiavo čia visokių, kitokių 

ir anokių, ir fašistų... Turi būti 
teisybė — .turi tokius nuteisti...

Teisėjai atsikosėjo, ėmė kilnoti 
kaklus ir vartyti baudžiamąsias 
bylas. Mūsų ateivis pakilo iš sa
vo vietos ir tyliai, ant pirštų ga
lų, išslinko iš salės. Bet prie durų 
jį sugriebė teismo maršalkos:

— O kur danginies paukšteli?
Joe Kakarieka teisinosi kaip 

beišmanydamas;
— Atleiskite, ponai misteriai... 

Žinote, aš jau esu teistas ir per
leistas, išilgai ir skersai... Pirmą 
kartą tapau nūteistas dar Nepri
klausomoj Lietuvoj už akių...

— Tai, tur būt, už kokį fašisti
nį perversmą? — sugriaudė mar
šalkos.

— Ne. žinote... žinote... biskį 
riugėrėme su draugais, tai namon 
bekeliaudamas ir užmigau ant 
Įgulos bažnyčios laiptų... Pabudau 
policijos nuovados daboklėje, at
sieit, džėloje. Iš ryto man pakišo 
pasirašyti, kad aš priešinaus poli" 
cijai, koliojaus ir baisiai kei- 
kiaūs... Tai nepasirašiau, o pasi
rašė už mane nuovadon atėjės, 
dar pusiau tik išsipagiriojęs poli
cininkas.

— Na, ir paskui? — papurtė 
Joe maršalkos.

— Paskui atnešė policininkai 
raštą, kad reikia sumokėti dvide
šimt penkius litus. Vadinasi, nu
teisė už akių...

— O kas dar teisė? — paklausė 
maršalkos.

— Bolševikai. Pirm už kojų pa- 
lubėn pakabinę prosavojo nugarą 
karštu elektriniu prosu ir reikala
vo prisipažinti, jog aš sukėliau 
magnetines audras Šiaurės ašiga
lyje, kurios nuskandinio 
ledlaužį „Čeliuškiną.*

— Tai, ar prisipažinai 
ar ne?

— Bandžiau išsisukti... 
ėmė prosavoti nugarą prosu. Iš
šoko tokios didelės pūslės ant nu
garos .didumo kaip jūsų Kalifor
nijos arbūzai. Tada ėmiau ir pri
sipažinau, kad tos nelaimės aši
galy priežastimi buvau aš, sabo- 
tažninkas, ir reikalavau sau mir
ties už tokį niekšišką darbą.

— Ir nuteisė?
— Kaip gi nenuleis prisipaži

nusi? Teisė naktį trys politrukai 
ir prokuroras. Liudininkų nebuvo 
ir jų nereikėjo. Nuteisė 25 me
tams Sibiro katorgos. Tik nespė-, 
jo išvežti, nes.... patys pirma pa
bėgo.

...Žinote, paleiskite mane, mis-

' tėriai marša
gyvo kaulo jau daėdė...

— Prisipažink, ką daugiau esi 
padaręs? — gaudė maršalkos, ne
paleisdami Joe.

— Dar mane nusitvėrė vokie
čiai naciai bažnyčioje ir išvežė į 
kacetus.

— Kuomi ten tave kaltino, tur
būt, šiaušeis prieš valdžią? — ne
rimo nusitverusieji.

— Niekuo nekaltino, ponuliai, 
vien tik mušė, spardė... Paskui be 
teismo padėjo ant tokios „ližės,“ 
ir, it kokį duonos kepalą, jau bu
vo bešauną į kremątorijaus kros
nį, idant išrūkčiau pre kaminą 
juodas dūmeliais... Bet...

— Kas, bet?.,, vis purtė ir klau
sė maršalkos.

— E et atėjo tuo tarpu ameri
kiečiai ir nuėmė mane nuo „li
žės.“ Kojos jau buvo apsvilę... 
Pagaliau paleiskite, susimilda
mi!... Nenoriu daugiau, kad mane 
keptų, kaip karosą... Aš maniau, 
kad šioje free kontrėj nebebus 
daugiau nei teismų, nei džėlių, nei 
kiematorijų...

— Atgal į teismo salę... — už- 
baubė maršalkos ir įstūmė atgal.

Ir pasodino jį vėl kėdėn, ha, 
kaip tik šalia tos pačios leidukės 
su didele gaidžio plunksna.

— Jis sukėlė Šiaurės ašigaly 
nematytas audras... tyliai painfor
mavo teisėjus maršalkos.

— Teisingumo, teisingumo! — 
sušnabždėjo cypiančiai ir žiaurio
ji leidė... Nuteisti nedorėlį... drį
susi tokią šunybę padaryti!...

Teismas sėdėjo rūstus. Kalti
no... kur tau nekaltins! Tam ir 
teismas kad kaltintų. Tiesa, dėl 
Čikagoje dulkių debesų sukėlimo 
jo nepuolė. Nekaltino taip pat jo 
dėl kairų kėlimo ir maisto pal- 
brangėjimo. Bet smerkė jį, kad 
neskaito, nerašo... o sunkiai šapd- 
se „pisvorkus“ išdirbęs, ieško 
poilsio prie baro tavernose... už
miršta esąs lietuvis, net pavardę 
iškraipė — iš Kakarieka pavirto 
Kutkudakiu! —, ar tai nekrimi- 
nalas?!

.Ir jis teisėjų tarpe pamatė vie
ną, dar iš Lietuvos gerų laikų pa
žįstamą. Jis buvo liūdnas ir nu
siminęs. Ne toks, kaip kitados. 
Gal dėl to, kad dabar čia jį paso
dino teisti kitus už nusikaltimus 
prieš iš tėvų paveldėtą lietuviš
kumą.... nepaisant, kad visi žvirb
liai čirškia, kad jo paties dukrelė 
pamilo airišį ir ištekėjo.

— Meilė, ■— pagalvojo J6ė; — 
yra galingesnė už visus prajovus, 
taigi ir už teismus...

Teismas šįkart pasibaigė be 
žiaurumų — nei vieno nenusmer- 
kė į tdlimą Sibirą ar Aliaską, ir 
nei vieno riėpačirškins krosnyje!

Joe nėrė namon džiaugdamasis, 
kad Šį kartą viskas taip laimin
gai pasibaigė: teismas neišnešė nfet 
sprendimo. Jis skubėlio, ries bijojo, 
kad teisėjai nesusigriebtu užbaig
ti teismą iki galo. Ko gęrb, gali jį 
pasivyti ir parodyti pirštu:.

— Štai jis, kursai išvogė pačiūš 
atomines bombeles!...

(Nes planai jau senai išvogti ir 
už pinigėlį parduoti).

Joė bijo naujų teismų.

Nottinghamo „Rbmtrvbš“ klū 
bo

sovietų

kaltu,

bet vėl

narę
p. Jadvygą BURBAITĘ 

ir
p D. PERMINĄ

sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikina ir laimingo gyveni
mo linki

Klubo valdyba ir nariai

Prašau atsiųsti man lietuvių kalba bendraraštį ir į Kanadą 
plaukiančių JaivU' tvarkaraštį.

Pavardė ............ :.......

Iras? savo adfešą, iškirpkit ir siųkite:
Kfr. L. Vare, Fregata Travel'Ltd., 122 Wardour St., London,W.l.

Adresas

— Nesijaudink poniute. Tams
tos vyras neapalpo. Jis tik ieško 
Naujosios Zelandijos.
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TRUMPOS NAUJIENOS KOVO TREJŲ METU SUKAKTIS
* Pereitos savaitės gale vakarų 

Europoj įvyko didžiausi karo avia
cijos manevrai. Dalyvavo šešių 
valstybių 500 lėktuvų: Manevrai 
truko tris dienas. Jų tikslas buvo 
išaiškinti Prancūzijos, Belgijos ir
Olandijos ginimą nuo oro puolimų.

* Ryšium su bekylančiomis D. 
Britanijoje būtino vartojimo 
dalykų kainomis, profesinių są
jungų taryba nutarė prašyti vy
riausybę įvesti kainų normavimą 
žuvims ir kralikų mėsai.

* JAV statistikos duomenimis, 
pereitais metais Europą aplankė 
302.000 amerikiečių ir bendrai čia 
paliko 225 milijonus dolerių. Šie
met amerikiečių turizmą į tolimes
nius kraštus stabdančiai veikia
kariniai neramumai.

* Pereitą savaite D. Britanijoj 
išmėgintas naujo tipo Britų bom
bonešis „Vicker 660", turįs 4 
sprausminius variklius, 50.000 
arklio jėgų ir galįs skristi apie 
600 mylių greičiu per valandą.

* Kanados muitininkai, pati
krinę naujojo emigranto Gross'o 
bagažą, rado 10.206 deimantų, 
200.000 dolerių vertės. Deimantus 
konfiskavo. Gioss'as yra kilęs 
iš Rumunijos.

* Belgijoj į duoną bus pridėta 
3% pieno miltelių. Dėl šitokio 
priedo duonos maistingumas pa
didės ir susidarys galimybė ūki
ninkams daugiau pieno parduoti.

* Centrinę Britų parodą Lon
done, nuo jos pradžios iki geg. 
25 d. jau aplankė milijonas 
žmonių.

* Pereitą savaitę buvo mėgina
mos Naujorko sirenos pavojui įs
pėti. Tuo pačiu laiku bliovė 500 
sirenų.

* Federalinės Vokietijos kanc
leris ir užs. reik. min. Adenauer'is 
birželio 14 d. aplankys Romą. Jo 
vizitas oficialus.

* Amerikietei L. Bailev, 12 vai
kų motinai. 105 metų' sukakties 
proga, Arkanzaso universitetas 
suteikė namų ūkio garbės daktaro 
laipsnį.

* Kremlius paskyrė Vengrijai 
generolą Cvietajev'ą, kaip Roko- 
sovski‘s Lenkijoj, nerimt savo ži
nion visas vengrų karines pajė
gas. kurios paskutiniuoju metu 
smarkiai padidėjo.

* Amerikietis lakūnas C-Blair‘as, 
pakilęs Bargufose, šiaurinėje Nor
vegijoje, perskrido šiaurės polių ir 
nusileido Fairbankse. Aliaskoje. 
Jis lėkė „Mustang F.51“ tipo lėk
tuvu.

* D. Britanijos fir ansų ministe- 
lis Gaitskeiris parlamente pareiš
kė. kad išlaidos ginklavimosi rei
kalams per ateinančiuosius trejus 
metus pasieks po 12 šilingų vie
nam asmeniui kas savaitę.

* Kremlias skirtojo Rusijos sa
telitinei Lenkijai maršalo Roko- 
sovski‘o siūlymu, Varšuvoje stei
giama kariniams politrukams 
rengti akademija.

* JTO europinė komisija ūki
niams reikalams pasiūlė svaro 
kursą, dolerio atžvilgiu pakelti, ta
čiau Britai atsisakė šiuo pasiūly
mu pasinaudoti.

* Pietų Afrikos parlamentas 
pradėjo svarstyti rinkimų įstaty
mą. kuris numato, kad spalvotie
ji ir baltieji turi turėti atskiras 
rinkimų apylinkes. Prieš šį suma
nymą įvyko milžiniškos protesto 
demonstracijos, kuriose dalyvavo 
visokių spalvų žmonės.

* Geg. 23 d. tūkstančiai kana
diečių. Fort Frances miesto gy
ventojų. užrietę galvas i viršų 
žiūrėjo, kaip didelis, baltai blizgąs 
daiktas, panašus į lėkšt°. laba: 
aukštai skrido, kaip jis kiek nu

— Sakyk, gerbiamasai, ar tas 
dipukas, su kuriuo praėjusį šešta
dienį čionai vakarieniavai, vis dar 
tebeplauna lėkštes?

sileido žemyn, kaip prie jo priar
tėjo kita panaši lėkštė ir kaip abi, 
netrukus, nėrė į debesis.

* D. Britanijos sveikatos min. 
neseniai parlamentui pateikė įdo
mių duomenų apie gyventojų 
aprūpinimą akiniais ir dirbtiniais 
dantimis. Jis nurodė, kad Anglijos 
ir Valijos gyventojams duota: 
1948 m. akinių 1.500.000, dantų 
200.000; 1949 m. akinių—7.250.000, 
dantų 2.300.000; 1950 m. akinių— 
17.000.000, dantų — 5.950.000.

* Hitlerinis generolas Remeris, 
atkuntančių vokiečių nacių vadas, 
už federalinės Vokietijos kancl. 
p. Adenauer'io šmeižimą, nubau
stas 4 mėn. kalėti.

* Hongkongo aukščiausiojo teis
mo pirmininkas nutarė, kad Hong- 
konge esą 40 nacionalistinės Kini
jos orinio susisiekimo bendrovės 
lėktuvų yra komunistinės Kinijos 
nuosavybė.

PAGRAŽINKIME LIETUVIU 
ŠVENTOVE

Londono Lietuvių šv. Kazimie
ro vardu bažnyčia yra vienintelė 
lietuviškoji bažnyčia D. Britani
joje. Besiruošiant 1952 metų pra
džioje švęsti 50 metų pirmosios 
lietuviškos bažnyčios Londone ir 
40 metų dabartinės bažnyčios su
kaktį, sutarta šią vasarą bažny
čią naujai perdažyti ir menišką 
altorių atnaujinti, pagal lietuvių 
dailininkų, gyvenančių D. Brita
nijoje projektą. Visas dažymo dar
bas, pridedant dar neišmokėtą var
gonams likutį, atsieis apie 800 
svarų. Šiuo laiku ši suma yra ga
na didelė vienai Londono lietu
vių Kolonijai, turint galvoj susi
dariusias išlaidas vargonams nau
ją galeriją pastatyti ir naujus var
gonus įgyti. Dėl to reikalinga vi
sų D. Britanijoje gyvenančių lie
tuvių parama. Meniškas bažny
čios puošimas bus garbė visiems 
lietuviams, ypač kada dažnai an
glų apsilanko bažnyčios pasižiū
rėti .

Pirmoji pagalba — talka ir pa
rama įvykdyti loteriją, kuri bus 
liepos 14 d. Londone. Jau dabar 
galima gauti loterijos bilietų. At
skiras bilietas kainuoja vieną ši
lingą. Visa bilietų knygelė, susi
dedanti iš 21 bilieto — kainuoja 
vieną svarą. Patintojai iš kiek
vienos knygelės pasilieka 1 bilie
tą dovanai. Loterijoje galima lai
mėti vertingų daiktų, pav. radio 
aparatas (26 sv. vertės), rankinis 
vyr. laikrodis (12 sv.), moderni 
rašomoji plunksna (New Parker 
51 — £4.6.0), skustuvas (Wilkin
son razor), rūkymo žiebtuvėlis 
(Ronson lighter) odinė napirosinė, 
odinė niniginė, fotograf. albumas, 
moteriškas rankinukas ir k. Lai
kas labai trumpas. Visos knygeliu 
šaknelės turės būti grąžintos iki 
liepos 8 d

Su dėkingumu priimamos ir 
šiaip aukos bažnyčiai grąžinti.

Kreiptis: Rev. J. Sakevičius, 
21, The Oval. Hackney Rd., Lon
don. E.2 arb i i parapijos komiteto 
narius tuo pačiu adresu.

Kun. J. Sakevičius, MIC

PRANEŠIMAI
TRĖMIMU MINĖJIMAS

Pirmųjų didžiųjų lietuvių trė
mimu, buvusių birželio mėnesy 
dešimties metų sukaktuvių minė
jimas Londone ruošiamas kartu 
su estais ir latviais. Jis bus birže
lio 14 d. 7,30 vai. vak. Chelsea 
Town Hall. Minėjimui pirminin
kaus kunigaikštytė Atholl'ė, kal
bės: Chichesterio dekanas ir kata
likų savaitraščio „The Tablett“ 
redaktorius Woodroff. Londono 
Lietuvių Meno Ansamblis išpildys 
meninę dalį. Lietuviai prašomi juo 
gausiau dalyvauti.

Panašūs minėjimai ruošiami ir 
daugely šio krašto miestų.

Kunigai: A. Petraitis ir B. Pa- 
cevičius iš šio krašto išvyko. To
se vietose lietuvių religinius rei
kalus aptarnaus TT Marijonai iš 
Londono. Visais pastoraciniais rei
kalais prašoma kreiptis į : kun. A. 
Kazlauskas arba kun. J. Sakevi
čius, adresu: 21, The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2.

„BRITANIJOS LIETUVIS“, savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — D. Britanijos 
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Laimė pasitaiko dažnai, be: 
dažnai ir pražiopsoma.

— Pasakė meškeriotojas, netekęs 
lydekos ir kablio.
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ĮVAIRENYBĖS
SKRAIDANČIOS I ĖKŠTĖS 

SUSISIEKIMUI
Chicagietis konstruktorius G. 

Miller‘is žurnalo „Science and Me
chanics“ 1950 m. giuodžio nume
ryje parašė straipsnį su schemati
niais brėžiniais apie „skraidančių 
lėkščių“ pritaikymą didmiesčio 
susisiekimui. Šie oro busai pakili
mui ir nusileidimui galėtu panau
doti didžiųjų pastatų stogus, ma
žus parkus ir gatvių aikštes. Tai 
ne fantazija, bet apgalvotas ir 
aeronautiškai apskaičiuotas daly
kas.

Tokia „lėkštė“ sutalpintą 100 
keleivių, būtų 65 pėdų skersmens 
ir 10.5 pėdos aukščio. Jos svoris 
sū keleiviais sudarytų 80,000 — 
110,000 svarų. Kaip iš brėžinių 
matyti, prie lėkštės centro yra 3 
skylės, kurių viduje įtaisyti heli
kopterių mechanizmai su dviei
liais 14 pėdų propeleriais.Visų trijų 
helikopterių bendras galingumas 
yra 7,200 HP. Lėkštės briaunoje 
(aplink) vairuotojui ir keleiviams 
įrengti skyriai su sėdynėmis. Oro 
buso — lėkštės greitis būtų tarp 
90—175 mph. Lėkštė, kylant ir lei
džiantis, laikysis pasiausvyroje, o 
skrendant tiesiai — į vieną pusę 
bus pasvirusi. (Technikos žodis 
Nr. 1) .* ' ' ■

SENO MIŠKAKIRČIO 
FILOSOFIJA

Vienas Kanados miškakirtis ry
žosi sutaupyti po 100 dolerių kas
met. Išdirbęs 15 metų miške, susi
gundė paatostogauti. Į didelį mie
stą atvyko jis su 1.500 dolerių ki
šenėje. Pamatęs lošimo namus, 
panoro aplankyti. Įėjęs nesusilai
kė neatsisėdęs prie stalo. Po va
landos jis jau neturėjo nė cento 
kišenėje. Išeidamas pasakė:

—- Lengva įeiti, bet dar lengviau 
išeiti.

Grįžęs į mišką miškakirčiams 
pastebėjo, kad:

Pinigai ir protas gali būti paly

Trys metai — neilgas laikotar
pis, matuojant normalaus sporti
nio gyvenimo mastu ir, atrodo, 
nevertas specialaus minėjimo, bet 
jis turi kitokią šviesą, kai žvilg
teri į tuos 3 metus šiandieninio 
gyvenimo akimis, kuomet bet koks 
visuomeninis darbas, daugiau ar 
mažiau, yra vedamas partizaniniu 
būdu, kai šiandieną nežinome ką 
mums neša rytojus, kai dar tebe
gyvename pusiau pastovų gyve
nimą. Šioje perspektyvoje ir iš
kyla reikalas paminėti, kad ir tri
jų metų, sukaktuves.

1948 m. gegužės mėn. Oldhame 
(prie Manchesterio) miesto skel
bimų lentose ir sienose pasirodė 
plakatas, skelbiąs apie Rochdalėje
įvykstančias „Amei ika-Lietuva'‘ 
kerpsimo rungtynes. Skelbiamasis 
įvykis miesto jaunuomenės tarpe 
sukėlė didelį susidomėjimą: ame
rikiečiai visiems žinomi, bet kas 
tie lietuviai? Rungtynių dieną, 
esant pilnai salei žiūrovų, aikšte- 
lėn įbėgo žaliai baltomis unifor
momis apsirengusi k-da su ant 
krūtinių užrašytu, daugeliui ne
suprantamu žodžiu: „Kovas“. Ne
truko ilgai ir žiūrovai sužinojo, 
kad tai neseniai Anglijon atvažia
vę D.P. lietuviai, dirbą įvairiuose 
vietos fabrikuose ir gyveną p? 
prastą darbininkų gyvenimą.

Rungtynės pralaimimos, bet pir
mieji ledai pralaužti ir „Kovo“ 
iniciatoria’ ir steigėjai: G. Glat
kauskas ir L. Puzinas gali pasi
džiaugti savo darbo vaisiais Pra
deda sekti rungtynės po rungty
nių ir nepajuntama, kaip sekančių 
metų gegužės mėn. jau žaidžiama 
Leicesteryje — Anglijos Krepšinio 
Pirmenybių finale. Nors meisterio 
vrrdas ir nelaimimas, bet padaro
ma didelis pasitarnivimas lietu
vių vardui išgarsinti.

Sekantieji metai randa „Kovą“ 
tebetęsiantį šį darbą ir „Kovas“ 
pamažu tampa žinomas ne tik An
glijos, bet ir Škotijos sportinin
kams. Nebepasiekiama krepšinio 
pirmenybių finalai, bet niekada 
nesama toli nuo jų. Tačiau tai ne 
tiek svarbu, o svarbu, kad kovie- 
čiai savo entuziazmu, darbu, spor- 

ginta svarstyklėms Proto lėkštę 
negali pinigai ilgai laikyti nus- 
vėrę, nes anksčiau ar vėliau turi 
įvykti lėkščių pusiausvyra. Kuo
met tai įvyksta, tai ir paaiškėja, 
kad negali būti daugiau pinigų, 
kaip proto.

SAULĖS VAROMA RAKETA
Pirmasis Vokietijoj raketinių svie
dinių V-l irV-2 konstruktorius H. 
Oberth'as teigia, kad netrukus bus 
galima padirbdinti saulės energi
ja varomą raketą. Raketoje, vie
toj dabar naudojamo sprogstamo
jo užtaiso, bus tam tikras apara
tas, kuris šviesą pavers elektros 
energija, o ši veiks elektroninius 
generatorius, o šie kitus prietai
sus, kurie varys raketą pageidau
jama linkme ir greičiu. Tokia ra
keta galės tikti ir tarpplanetiniam 
susisiekimui, nes varomosios ener
gijos kiekis niekur nesumažės.

PAMALDOS
Chichestery, birželio 3 d. 12 vai. 

katalikų bažnyčioj.
ROCHDALE — birželio 10 d.

10,30 vai.

LIETUVIU NAMAI
43 Holland Park, W.ll.
Linksmas pobūvis bus birželio 

2 d. 7 vai. vak. Gros estų orkes
tras.

Tėvų ir vaikų pobūvis bus bir
želio 3 d. 4 vai. popiet.

Gavau „Karį“ 6 numerį. Kaina 
2/3. V. Zdanavičius, 35, Fashion 
St., London, E.l.

GALVOSŪKIAI
Galvosūkis Nr. 32. 2 t.

Prancūzas pasakė: „Aštuonias
dešimt“.

Švedas pasakė: „Šimtas“.
Vokietis pasakė: „Du šimtai 

dvylika1 .
Kuris jų buvo teisingas?

t iškurnu įsigijo daug draugų įvai
rių tautybių sportininkų tarpe, 
susidarė gerą vardą, kurio šešėlis 
krenta ir visai lietuvių bendruo
menei. Aktyvios „Kovo“ veiklos 
dėka, šiandien galime pasidžiaugti 
turį jau keletą pasižymėjusių 
kre pšinio k-dų ir aktyvų krepši
nio gyvenimą.

Koviečių kelias nebuvo lengvas, 
neretai, ypač paskutiniu metu, bu
vo prieita prie bedugnės, ir atro
dė, kad tolimesnis darbas bus neį
manomas, bet sportinės dvasios ir 
šiltos Manchesterio lietuvių para
mos dėka, darbas tęsiamas.

Per „Kovo“ eiles šių trijų me
tų laike perėjo šie krepšininkai: 
Glatkauskas, Puzinas, Kvedaravi-
čius, Butkus, Dargis, Kakeranas 
(dabar JAV), Steponavičius, Ra
dauskas (dabar Kanadoje), Kel- 
mistraitis, Bruzgelevičius, Lis- 
kauskas (dabar Kanadoje), Sta- 
bačinskas, Baleiša, Tamoliūnas, 
Pužauskas. Norisi visiems tiems 
sportininkams išreikšti giliausią 
padėką ir palinkėti geriausios klo
ties ateityje.

Šiuos keletą žodžių noriu už
baigti ištrauka iš Birkenheado 
miesto švietimo direktoriaus laiš
ko „Kovui“:

„ ... puikus sportiškumo parody
mas, aukšta žaidimo klasė ir ste
binanti technika, parodyta iš abie
jų k-dų pusės (žaista su amerikie
čiais V.S.), bus paskatinimas šio 
miesto jaunimui, o lietuvių žaidi
mas turi būti ypatingai pabrėžtas, 
l adangi aš sužinojau, kad jie žai
dė šias rungtynes po dienos 
darbo...“

Ačiū, koviečiai, už jūsų darbą. 
Belieka palinkėti ir toliau tęsti šį 
darbą. V. Steponavičius

PARODOMOSIOS KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS BRAD1 ORDE

Gegužės 19 d. Bradforde susiti
ko vietinė „Šarūno“ ir Halifaxo 
„Vilniaus“ komandos parodomo
sioms krepšinio rungtynėms, Brad- 
fordo YMCA vardu, kuri šias 
rungtynes organizavo. „Šarūne“ 
žaidė: Šergalis, Neimantas, Grum- 
blys, Šukys, Taras ir Bavarskis. 
„Vilniaus“ komandoj: Bruzgele
vičius, Čiakas, Šlenys, Navickas, 
Dambrauskas ir Vilutis.

Žinant atžalyno „Šarūno“ ir 
„Vilniaus“ komandų pojėgumą, 
pastarosios laimėjimas su 43 taš
kais prieš 21 (23:6) nebuvo staig
mena. šiuo atveju svarbiau kaip 
žaista, nes rungtynės buvo paro
domosios.

Deja, krepšinis, kokį mes esa
me linkę matyti ir kitiems paro
dyti, šį kartą negalėjo būti išvys
tytas. Aikštė, nors labai patogioj 
vietoj, miesto centre, bet visai ne
tinkama. Gera, kad žaista protin
gai, nededant visų pastangų ir at
sargiai. Kiekvienas suklupimas 
galėjo baigtis šusižeidimu į rupų 
aikštės žvyrą. Į žaidėjus galima 
buvo žiūrėti su užuojauta pro 
aikštėj kylančias dulkes. Nežiū
rint tai, buvo gražių priėjimų ir 
metimų. Daugiausia tašku pelnė: 
Šergalis - 8 ir Bruzgelevičius - 10.

Gaila, nors apie rungtynes buvo 
skelbiama miesto gatvėse ir žaidi
mo eiga aiškinta garsiakalbiu, bet 
žiūrovų susirinko mažai, o iki žai
dimo pabaigos visai praretėjo.

Ateity, jei mes būtume kviečia
mi parodyti krepšinio meną, tu
rėtume panrašyti ir atitinkamų 
sąlygų. Priešingai, ne dėl mūsų 
nesugebėjimo, galima žiūrovus 
dar labiau atgrasinti, ypač kurie 
šiam žaidimui ir taip abejingi.

A-tas B.

— Jau pusė valandos, kaip jis 
grąsina pagaikščiu mosuodamas 
panošėj. O ji vis rėkia. Bežiūrė
damas pradedu abejoti, kad jo» 
jis šiandien nemuš.
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