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J. SAVICKIO KELIONEJ. Savickis, buv. Lietuvos Nep. Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministers Skandinavijos kraštams, lankydamas Norvegijoje pažįstamus bei norvegų oficialiuosius asmenis (URM-jos vedėją, seimo pirmininką, bei narius ir kt.) taip pat buvo priimtas oficialioje audiencijoje pas norvegų karalių Haakoną. Karalius itin domėjosi dabartine Lietuvos būkle bei ryškino svarbesniuosius Norvegijos klausimus.Belankydamas Stockholmą, min. J. Savickis turėjo progos pamatyti naują Švedijos karalių Gustavą į Adolfą ir susitikti su visa eile žymesnių politikų. Visi jie rodė gyvo susidomėjimo Lietuvos reikalais.Kopenhagoje min. J. Savickis panaudojo pažintis iš ankstesnių laikų ir turėjo pasikalbėjimus su URM-jos vadovais bei su daugeliu žymesnių danų politikų.Min. J. Savickis, sėkmingai atlikęs uždavinius Skandinavijos kraštuose, pro Pfullingeną grižo į nuolatine savo gyv. vietą pietų Prancūzijoje.
VOKIETIJOJ LIKS

5000 LIETUVIUIš suteiktos PLB Vokietijos krašto valdybos pirm. Zundės „Tremčiai“ informacijos apie vak. Vokietijoj esančius lietuvius aiškėja, kad emigracijai einant į galą, Vokietijoje lietuvių, kartu su mažlietuviais liks apie 5.000. Jų palankesniu įkurdinimu dabar ir rūpinasi krašto valdyba. Norima sudaryti Vokietijoj paliekantiems lietuviams pakenčiamas materialines ir moralines sąlygas, kad galėtume išlaikyti tautinę kultūrą- ir, laikui atėjus, grįžti į Lietuvą su mažiausiais nuostoliais. Daug buvo dėta pastangų, kad vokiečių ruošiamasis užsieniečių įstatymas būtų galimai palankesnis. Tuo reikalu krašto valdyba su kitų tautybių atstovais eilę kartų lankėsi Bonnoje. įteikę eilę memorandumų, kuriais aiškinti įvairūs klausimai. Tos pastangos neliko be pasėkų.
TRĖMIMU I SIBIRĄ SUKAKTIS 

VISUR MINIMABirželio liūdnų įvykių sukaktį lietuviai ruošiasi minėti visuose pasaulio kampuose. Daug kur jie bus minimi bendrai su latviais ir estais, pvz. New Yorke, kur užsakyta Carnegie Hall ir kur kalbės 3 kongreso nariai, Montrealy ir kt. New Yorke kiekvienos tautos atstovai prabils gimtąja kalba. Garbės svečiais cakviesti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntiniai. Ruošiama ir muzikinė programa. Tą liūdną sukaktį ruošiasi minėti taip pat Amerikos Balsas, Vatikano radio stotis ir kiti radiofonai.
DALGIAI HIPI BUS AMERIKOS 

KARIUOMENEIAmerikos senatas priėmė prieš mėnesi parlamento priimtą įstatymą, kuris įpareigoja visus, kurie , JAV atvyko kaip emigrantai, atlikti karinę prievolę Amerikos kariuomenėje.Kitas įstatymas, lietęs 2,500 Į DiPi priėmimą į Amerikos kariuomenę kaip savanorius, siūlomas naoildyti ta prasme, kad 2.500 savanorių skaičius būtų padidintas iki 12.500.
PALENGVINIMAS
SVETIMSALIAMSD. Britanijoj nuolatinai apsigyvenę svetimšaliai (taip pat ir DiPi), jei iš nuolatinės gyvenamosios vietos išvyksta laikinai (pav. ■ atostogų) kitur ir ne ilgesniam laikui, kaip dviems mėnesiams, tai gali ir nesiregistruoti policijoj. Iki Į šiol tokia lengvata buvo tik iki į dviejų savaičių laiko. i

V METAI
S AVA ITĖS ĮVYKIAI

PERNAI GALĖTO PASAULINIS 
KARAS KILTIAmerikos senato komisija tyrinėjanti gen. MacArthur'o pnekaiš tus dėl Amerikos Tol. Rytų politikos, savo darbą tebetęsia. Ji išklausė visos eilės Amerikos civilių ir karinių pareigūnų pareiškimų. Tačiau nė vienas jų iki šiol dar neparėmė bent vieno gen. MacArthur'o teigimo. Dėl to nepalanki Amerikos visuomenės nuomonė prez. Truman'o atžvilgiu dėl generolo atleidimo tolydžio mažėjo, o dabar visai pasikeitė. Šiuo laiku ji nukrypo prieš gen. MacArthur'ą. Dabar jau daugumas teisina prez. Truman'o žydį.Iš senato komisijai suteiktų pareiškimų yra ne tik įdomių, bet ir reikšmingų. Pav. Amerikos karo laivyno viršin. adm. Sher- man'as pareiškė, kad Korėjos vandenyse rasta tūkstančiai rušiskos kilmės minų. Pereitas metais gruodžio 6 buvusi tokia diena, kada grėsė pavojus Korėjos karui išsiplėsti į tretįjį pasaulinį karą. Tada Amerikos kariniai š; abai buvo įspėję kariuomenes vadus, kad jie, tylomis imtųsi parengties būklės. Kaip tokio įsakymo padarinys buvęs, be kitako ir Amerikos karo laivyno eskadros išplaukimas į Viduržemio jūrą.Užs. reik. min. Acheson‘as komisijos buvo klausinėtas ištisą savaitę. Dėl Korėjos jis pareiškė, kad Amerika sutiktų karą baigti 38 lygiagretės linija, sąlyga, kad Korėjoje karas tikrai būtų baigtas. Tačiau Amerika negali svarstyti tokių karo baigimo sąlygų, kaip komunistinės Kinijos įsileidimas į JTO arba Formozos likimo klausimo svarstyti.Persijoj susidariusią būklę, anot jo, Amerika laiko labai rimtą, nes ji gali tiek pablogėti, kad gali sukelti karą. Amerika siekia, kad Persijoj kilęs įtempinas būtų Persų ir Anglų derybų tvarka pašalintas.Jaltoj Sovietams padaryta nuolaidos, anot Acheson'o, vaduojantis sumetimais, kad tuomet dar nebuvo žinoma, ar pavykys padirbti atominę bombą, o Rusijos įėjimas į Tol. Rytų karą laikyta svarbiu veiksnių siekiant karą su japonais greičiau užbaigti. Be to tada nemanyta, kad Rusiją į karą įeis tik paskutinėmis jo dienomis.

SAMBRŪZDIS GRAIKIJOJEPereitą savaitę atsistatydino Graikų kariuomenės vyr. vadas marš. Papagos'as, kaip vėliau paaiškėjo, ne dėl nesveikatos, bet dėl varytų prieš jį intrigų karaliaus rūmuose ir dėl nesutikimo su karalium. Nors vyr. kariuomenės vadu pasiskelbė karalius, tačiau marš. Papagos‘o populiarumas su kėlė kariuomenėj sambrūzdį ir vos neįvyko karinis perversmas. Atsargumo sumetimais buvo paskelbta karinė būklė, bet ji neilgai truko. Tačiau visiška rimtis krašte ir kariuomenėje negrįžo.Susidariusi būtis kelia rūpestį ne tik graikams, bet ir amerikiečiams, kurie ne mažą paramą davė Graikų kariuomenei apginkluoti ir kurie mano, kad t'k marš. Papagos‘as, kuris turįs autoritetą, gali būti tinkamiausias graikų kariuomerės vadas. Kadangi graikų kariuomenei tenka didelis vaidmuo ginantis nuo komunistinės grėsmės, dėlto amerikiečiai nori, kad kil°s kivirčą" būtu išspręstas savvbėie. ir kad marš. Papagos'as atsistatvd’nima atšauktų.
ISPANAI PRAGOSI PAPAMnsTsnanijoj ambasadorius, savo kalboje, pasakvtoie JAV r>*>t-o:*~ pareiškė, kad Ispanija esanti naši ruošusi bendradarbiauti su Atlanto santarvės va^tvbėmls ffvnimo=’ nuo komunistinės grėsmės tikslais Ispan'ja re:kal;nga paramos. Tačiau Ispanija neprašysianti Ame 

rikos kareivių atsiųsti, nes pati turi savo kariuomenę, kuri yra gerai išmokyta, tik reikalinga modernių ginklų, o Ispanija reikalinga ūkinės paramos kelių tinklui išplėsti ir pramonei sukurti. Ambasadorius nusistebėjo, kad Europa, turėdama šiapus geležinės uždangos 300 milijonų gyventojų, dar prašo atsiųsti Amerikos kariuomenę, kad ji juos saugotų.
GINČAS DĖL PERSŲ NAFTOS 

TEBESITĘSIAĮtempimas dėl persų ketinimo nusavinti „Anglo Iranian Oil“ b-vės įrengimus neatslūgo. Persai savo ultimatumą b-vei dėl turto perdavimo pratęsė dar penkioms dienoms, t.y. iki birželio 5 d.Amerikos ambasadoriaus Persijoje pastangos suraski sąlygas tiesioginėms deryboms tarp Persų ir Britų vyriausybės atstovų dėl naftos pramones įrengimų nusavinimo nepasisekė. Persai laikosi nuomonės, kad jie gali tartis tik su b-vės atstovais, bet ne E ritu vyriausj'be, kuri nesanti teisėta šalis šiame ginče. Tuo tarpu Britai su tokia Persų teze nesutinka.Įtempimui tarp Persų ir Britų padidėjus, Amerikos prez. Tru- man'as kreipėsi atskiru laišku į Persų min. pirm. Mosadek'ą ir Britų min pirm. Attlee, patardamas kilusi ginčą išspręsti derybų keliu. Derybų galimybės padidėjo po to, kai Britai sutiko, kad derybas su Persais vestų b-vs atstovai. Tačiau derybos iki birželio 6 d. dar nebuvo prasidėjusios.
AR BUS 4 DIDŽ. 
KONFERENCIJAKeturių didž. valstybių užsienio reik. min. pyavaduotojai negalėjo susitarti del darbų tvarkos būsimai tų valstybių užs. reik, minis- terių konferencijai. Po trijų mėnesių nevaisingo darbo vakarų valstybės pasiūlė užs. reikalų mi- msterių konferenciją sušaukt Vašingtone liepos 23 d. Atatinkamo turinio notos buvo įteiktos Rusijos vicemin. Gromykai ir Sov. Rusijos vyriausybei. Jose pasiūlyta ministerių konferencijai svarstyti tuos Klausimus, dėl kurių įtraukimo į darbų tvarka pavaduotojai tarėsi ir kurie yra įrašyti trijuose darbotvarkės projektuose. Tačiau nė vienoje jų nebuvo įrašytas vėliau Sovietų iškeltas Atlanto pakto ir Amerikos bazių klausimas. Šiuos klausimus vakarų valstybės atmetė, kaip neturinčius sąsajos nei su Sovietų pas-’ūlytos konferencijos tikslu, r.ei su dabartiniu pasaulinės būklės įtempimu.Sov. Rusija į Vakarų valstybių pasiūlymą atsakė ta prasme, kad ji užs. reik, ministerių konferencijoj dalyvaus tik tok'a sąlyga, jei

D. Campbell'is, žinomas valčių- Į greitumo rekordų laimėtojas, da-: ‘ lyvaus pasaulinėse valčių greičio; lenktynėse, ruošiamose Gardo eže-; ’ re, Italijoj. •
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bus svarstomi ir minėti klausimai.Sovietų atsakymą dar tebesvarsto Vakarų valstybės. Birželio 7 d. paaiškės ir užs. reik.min. pavaduotojų konfe??e;ncji(jos likimas, kada jie susirinks posėdžio, nes esamose sąlygose nematyti prasmės toliau darbotvarkės klausimais kalbėti.
GRIŪVA KOMUNIZMO 
TVIRTOVĖ ITALIJOJŠiaurės Italijoj įvykę savivaldybių rinkimai, palyginus su 1946 m. rinkimais, parodė ryškų gyventojų posūkį dešinėn. Būdinga tai, Kad rinkimai įvyko toje krašto daly, kur komunistai buvo labai įsigalėję. Kaip iš rinkimų duomenų aiškėja, krikščionių demokratų ir dabartinės valdžios partijų koalicija 27 provincijų tarybose gavo 40% balsų, o komunistai — 20%. Iš 28 provincijų centrų, tik 7 savivaldybėse komunistai turės daugumą.Panašūs, maždaug, duomenys yra ir Sicilijos seimelio rinkimų. Ir ten už komunistus mažiau balsų paduota, kaip per ankstyvesnius rinkimus. Pastebimas prašosi faktas, kad Italijoj pradeda reikštis fašizmas, panašiai, kaip vak. Vokietijoj nacizmas. Šiaurinėj Italijoj už fašistus paduota 4% balsų, o Sicilijoj — žymiai daugiau.Komunistinės įtakos mažėjimas Italijoj būdingas tuo, kad tam krašte komunistų partija buvo didžiausia vakaruose ir geriausią susiorganizavusi.

ŽALIOJO INTERNACIONALO 
KOMITETASVadinamojo „Žaliojo internacionalo“ įkurtąjį Centro bei Rytų Europos komitetą, pirmininkaujamą buv.vengrų minist. pirm. F. Nagy, norima su laiku padaryti anti- kominformine organizacija. Komitetas stengiasi derinti visų minimųjų kraštų egzilinių partijų ir vadų veikimą. Jau veikia bendrojo vadovavimo, tarptautinių santykių, administracijos ir studijų komisijos. Valdybon Tarptaut. Valstiečių Sąjunga paskyrė St. Mikolaičiką (IPU pirmininką) ir Dr. Dimitrovą (IPU sekretorių, bulgarą), Vidurio Europos Krikšč. Demokratų Sąjunga — Dr. M.Kre- ką — jugoslavą ir prof. K. Pakštą ir Socialistų Komitetas — čeką Maylį ir rumuną Zissu. Posėdž:uo- se ir veikloj taip pat gyvai pasireiškia V. Sidzikauskas, dr. A. Trimakas ir kt.

POLITINĖS DISKUSIJOSColgate Universitetas, Hamilton, N.Y. jau treji metai vasarą ruošia konferenciją Amerikos užsienių politikai svarstyti. Pernai ši konferencija pritraukė žymių politikų, Valstybės Departamento ir Jungtinių Tautų pareigūnų, ambasadorių ir t. t. Tos konferencijos Round-Table diskusijos, pernai tris dienas, du kart į dieną buvo transliuotos per radiją, buvo labai rimtai vedamos ir susilaukė spau doje dr politiniuose sluogsniuose plačių komentarų bei rimto dėmesio. Pernai iš Baltijos Valstybių buvo pakviestos ir dalyvavo Lietuva ir Estija. Lietuvą atstovavo ir Europos klausimais diskusijose dalyvavo Gen. Konsulato vicekonsulas Vytautas Stašinskas. Ir šiais metais į liepos 21-26 d. įvykstančią konferenciją vyks V. Stašinskas.
KORĖJOS KARASKorėjos fronto 120 mylių ilgy tai vienam, tai kitam bare buvo kietos vietinės reikšmės kovos. Visą laiką stipriai veikė JTO aviacija, naikindama komunistų kariuomenės telkinius ir jos aprūpinimo kelius.Nuo bal. 10 d. iki šio laiko JTO kariuomenė į nelaisvę paėmė per 10.000 kinų kareivių.

Dr. T. Koerner'is, naujasis Austrijos prezidentas, socialistinių partijų kandidatas, geg. 27 d. įvykusiuose rinkimuose, gavęs du trečdaliu konstitucijos reikalaujamų balsų daugumą. Į prezidentus buvo pasiūlytas kartu su Dr. Gleissner‘iu, katalikų partijų kandidatu, bet už pastarąjį per kartotinus rinkimus mažiau buvo balsų paduota, kaip per pirmuosius rinkimus.
SERGA D. BRITANIJO 

KARALIUSSusirgo D. Britanijos karalius Jurgis VI. Dėl ligos jis negalėjo šiaurinę Airiją aplankyti. Į Airiją buvo nuvykusi karalienė su sosto įpėdine. Šiaurinės Airijos gyventojai karalienę ir sosto įpėdinę labai nuoširdžiai sutiko. Milžiniškos minios žmonių viešnioms kėlė ovacijas Belfaste ir pakeliui, kur tik galėjo jas pamatyti.Dėl ligos karalius negalėjo ir į Londoną atvykusį Norvegijos karalių Haakoną sutikti.D. Eritanijos karalius sveikata gerėja.
GEN. BRADLEY’O KELIONEŠią savaitę Paryžiuje ir Londone lankėsi gen. Bradley's, Amerikos karinių štabų viršininkas. Jis tarėsi su gen. Eisenhower'iu, Prancūzų ir Britų kariniais ir civiliais pareigūnais ir aiškino kiek Amerikos pagalba padidino Europos Karinį pajėgumą ir kokie yra europinių Amerikos sąjungininkų pageidavimai.Spėjama, kad nuo šios gen. Bradley'o kelionės rezultatų priklausys ir tai, ar Europa gaus daugiau modernių ginklų iš Amerikos savo kariuomenei ar ne.

AIRIJOS PARLAMENTO 
RINKIMĄ ?Geg. 30 d. įvyko Airijos parlamento rinkimai. Daugiausia aktyvumo rodė de Valeros, Airijos respublikos kūrėjo ir įžymiausio dėl jos laisvės kovotojo vadovaujama partija, kuri paskutiniuoju metu buvo opozicijoje. Kraštą valdė fain gėl partija, Costell'o vadovaujama, koalicijoj su kitomis partijomis. Per šiuos rinkimus atstovų partinis santykis parlamente mažai pasikeitė. De Valeros partija padidino turėtą atstovų skaičių tik 1 ir dabar turės 69, o koalicijos partijos — 78. Toks partijų santykis parlamente rodo, kad ir toliau kraštą valdys koalicinė vyriausybė.

KANADOS UKRAINIEČIU 
SUKAKTISŠiemet Kanados ukrainiečiai mini 60 metų šiame krašte apsigyvenimo sukaktį.Šiuo metu ukrainiečių Kanadoje yra apie 350.000. 1941 m. jų buvo 305.000, o po karo prisidėjo kelios dešimtys tūkstančių tremtinių. Be to, dar natūraliai priaugo Didžioji jų dalis — apie du trečdaliu — gyvena ne miestuose, bet yra ūkininkai, kurie kai kuriose Manitobos, Saskatchewan o ir Albertos srityse sudaro visų gyventojų daugumą, pasiekdami 60- 90%. Ten prašalaitis pasijunta kaip Ukrainoj.

SOVIETAI DIDINA AGITACIJAPastaraisiais metais Sovietai smarkiai sustinrino transliacijas užsieniui svetimomis kalbomis. Pvz., pereitais metais tos transliacijos snalio mėn. per Maskvos radiją apėmė tik 488 vai. ir -55 min., o šiemet balandžio pabaigoj — jau 582 vai. 30 min. Transliacijos sustiprintos anglų, vok’ečiu, italu, ispanų, nrancūzų, V. Rytų tautu kalbomis; mažinamos — satelitų kalbomis.
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..BRITANIJOS LIETUVIS” 1951 m. birželio 8 d.
LIETUVIU TAUTOS
‘lietuviai,j.' prieš dešimtį metų, birželio 14- .21 dienomis, sovietinis okupantas nusiaubė lietuvių tautą pirmuoju masiniu trėmimu. Lietuva neteko tomis dienomis arti 40.000 savo gyventojų.. Su pasikartojusia okupacija atėjo ir tebeina trėmimo bangos Jų pasėka — į Rusijos plotus jau išvežta apie 550.000 lietuvių. Trėmimams galo nematyti ir jo nebus, kol bus sovietinė valstybė, nes priverčiamaisiais darbais ir deportacijoms pagrįsta visos sovietinės valstybės ūkis, nes žmogaus pažeminimas ir asmenybės sunaikinimas plaukia iš sovietinės ideologijos.Trėmimais sovietai vykdo patį baisiausią nusikaltimą prieš žmogų, nes laužo pagrindines žmogaus teises: suardo šeimas, atima vaikus nuo tėvų, išrauja žmogų iš savo krašto ir įstumia jį į mirštamai naikinančias nepakeliamo šalčio, bado, persekiojimo aplinkybes Naujųjų laikų vakariečiui, kuris rašo Žmogaus teisių chartas, per- maža yra pasipiktinti ir protestuoti prieš šią naujųjų laikų išrastą barbarybę. Jai turi būti pasipriešinta. Mes žinome, kaip priešinasi mūsų broliai tėvynėje. Dešimtys tūkstančių krito kovoje. Bet dvasia nepalūžo ir pasipriešinimo
PUIKI PROGA MŪSŲ MAŽIESIEMSČia pat vaikų vasaros atostogos. Jos ilgesnės negu mūsų. Mes eisime j darbą, o vaikų nesugaudysi, lakstys tvankiam mieste, knaisiosis po sąšlavynus ir greit išmoks, pastebės tokių dalykų, kokie tėvams net galvon neateina. Dar trupučiuką, ir tas juokingas, dabar kaubojų pamėgždžiojąs didvyris, gali patapti kriminalistas, valkata. Panašūs atsitikimai dažnėja; kelias „nuo peiliuko iki arkliuko“ netoks ilgas. Gatvė, taip brangiai per ugnį ir kraują išneštas vaikus, verčia blogais mokiniais.Grįžti iš darbo sukaitęs, suvargęs; kur vaikai?! Jie irgi pardunda. Kambary triukšmas, įkyru, nervuojamasi; nepageidaujami vaikai vėl išguręs gatvėn, kur laisvė, kaip Trakų—Galvės ežero saloj — Daryk ką nori!Sąžinė, lyg išmetinėja, bet guodiesi: jau kai namuose tik lietuviškai kalbama, tai vaikai lietuviškai neužmirš, o kad pramoks geriau angliškai, tai irgi ne pro šalį, ana, krautuvėj, ar kitur jau ir padeda susikalbėti.Taip besiramindamas pastebi, kad vaikai jau ne tik gatvėj, bet ir namuos kalba nelietuviškai, ar pusiau lietuviškai. Prisiminę tėvynę, dažnai ir apsiverkiame, o vaikams jau tat svetima ir jiems jokiu būdu nepapeik tai, ko jie mokosi ir ką mato. Kai kada netyčia ima ir prasitaria, kad Lietuvoj nebuvo te ir to. Kai jau tėvynė jiems nemiela, tai peikia ir visko atranda.Toliau jie pradeda gėdytis ir savo lietuviškumo, lietuviškos pavardės, lietuviška’, ypač gatvėj kalbėti; kratosi lietuviškos draugijos, net tėvų; pagaliau visa tai vainikuojama mišriomis vedybomis. Taip buvo su senaisiais išeiviais, taip vyksta ir su mumis ir dar greičiau, ypač kur šeimos gyvena toliau nuo lietuviškų centrų — mokyklų.Gamta, taigi ir žmogaus širdis, nemėgsta tuštumos. Kai vaikui niekas nekalba apie tėvynę; jos pilių, miestų, kaimų, upių, ežerų, kalnų neapipina žaviomis pasakomis, kai jo širdin nelieja jautrių lopšinių ir nelopšinių dairų, kai jis negali pasirodyti lietuviškumu, pažaisti lietuviškais kareivėliais, skiniuku, paukščiais, tai jis randa ką kita ir jam jau meškiuko, arkliuko neužtenka. Atsiranda gyvi draugai ir gyvi mokytojai; žaidžia kaubojais, dainuoja talaluškas, klausosi ne tų pasakų, širdy auga svetimi dievai. Vos treji metai, kaip esame šiame krašte ir kaip dažnai jau reikia stebėtis, kad kielės lizde jau tupi pasi pūtęs gegužiukas, kuris lizdan, nebent vargo primesti sugrįšta.’ Nieks užaugęs tokių dalykų nesimoko. „Ko Jonelis neišmoko, Jonas ne:§- moks!“ O ana, atsimenu V. Či- žiūna, kuris ir vieninteliam vaikų laikrašty EGLUTĖJ bendradarbiauja. kuris savo Kęstučiui, einančiam trečius metelius, tain anie tėvynę pasakojo, tain dieizė meile, kad vaikas, kuris ištikau jų Vokietijoj gimęs verkdavo, (mažutėlis verkdavo!), kai jam pasakydavo, kad tu Kęstuti, ne Lietu

GOLGOTOS DEŠIMTMETI MININTnenutraukė. Vakarų stebėtojas su ruošė, birželio 14-21 diena tebūnie nuostaba priima jų žygius. Bet ir priminimas, kad sustiprintume pa-jie tėvynėje ir mes vakaruose esame per silpni, kad pašalintume sovietinę sistemą ir broliams grąžin_ tume žmogaus teises. Tik visų tautų solidarios pastangos gali sugriauti sovietų sukurtą pasaulio kalėjimą.Vakarų pasaulis jau pradeda tai suprasti. Mūsų, kurie esame tarp vakariečių, žodis ir raštas kuri būti įjungtas tam susipratimui ir apsisprendimui pagreitinti Minėjimų progom ar per visas dienas spaudoje, susirinkimuose, pasikalbėjimuose kelkime vakarų žmo-j nėms tuos baisumus, kuriuos išgyveno ir tebegyvena mūsų tauta. Visu savo buvimu būkime gyvuoju skundu, liudijimu ir įspėjimu. Įspėjimu vakariečiams, kad sovietiniai lageriai yra sukurti r.e tik dabar pavergtiesiems. Jų budeliai tiesia savo rankas ir į tas tautas, kurios dar laisvėje yra. Įspėjimu, kad tik vakarų pasiryžimas pašalinti sovietinę sistemą pašalins ir priverčiamųjų darbų stovyklas, pašalins pavojų nuo laisvojo pasaulio, o pavergtuosius išves į laisvę. Visomis progomis parodykime tikrąjį, be kaukės, sovietų veidą.Mums patiems, esantiems vaka- 
voj gimei. Jo manymu, jis ir gimęs Lietuvoj ir Kalėdų Senelis ir viskas gera, kas tik iš Lietuvos. Lietuva šventa ir jis nori tik Lietuvon. Kuomet pavasarį būna daug žiedų, galima tikėtis ir derliaus, o kai žiedų nėra, tai rudenį sunku bus ne tik vaisių, bet ir graužtukų rasti. Kalkim geležį kolei karšta!Yra .tautiečių, kurie labai sielojasi vaiko lietuviška siela. Vargais — negalais kelias į centrus, kur veikia bent sekmadienio lietuviška mokykla, patys vaikus siunčia, veža į visokius vaikiškus ir vaikams tinkamus lietuviškus parengimus.Jau girdėjome, kad ir šiais metais skautai ruošia stovyklą. Ją remia Sąjungos Centras ir nori, kad toj stovykloj net ir ne skau- čiukai dalyyvautų. Jei jau mums dideliems įkyru miesto triukšmas, gadina nervus, tai juo labiau mažiems. Juo labiau jiems reikalingas tyras oras — kūnui rekolekcijos.Mes dideli, tai vis dažniau įvairiomis progomis susiburiam, pasikalbam, apsiraminam, o vaikams — dar labiau reikalinga mažųjų draugija — be lėlės, ar meškiuko kiti net neužmiega. Lietuviukams reikia lietuviukų, nes geriausia tik savo ranka ranką prausia. O čia, per 8 dienas, vy-

KEISTOJI ANGLIJA
 Karei čapek‘as --------------- O -------

KareTis čapek‘as, gimęs 1890 m., garsus čekoslovakų rašytojas ir žurnalistas, Nobelio premijos laureatas, rašo: romanus, apysakas, dramas ir teatro kritiką.Jo kūriniai pasižymi vaizdingumu, giliu pastabumu ir gyvu sąmojum. Yra išversti į daugelį pasaulio kalbų.Lietuvių kalba buvo išleistas jo satyrinis romanas „Karas su Salamandromis“ ir drama R.U.R-, kuri buvo vaidinta Kauno ir Šiaulių treatruoso.Čia dedamas jo kelionių įspūdžių fragmentas — Keistoji Anglija, yra paimtas iš to paties vardo knygos. ------ O ------Aš esu užsienietis ir tik vieną kartą tesu buvęs Anglijoje. Todėl prašau mane vertinti ne kaip specialistą, žinantį apie Angliją daugiau už kitus, o kaip svetimą žmogų, kurį stebina Anglijos gyvenimo būdas — nors patys britai tuo visai nesistebi.Jau sakiau, kad tik vieną kartą tesu buvęs Anglijoje. Tai ne visai teisinga. Kiekvienas, kuris tik skaito anglų literatūra. lankosi tikriausioje ir angliški ausio j e anglų žemėje. Kiek aš suprantu, anglų literatūra yra daug angliš- kesnė už anglikonų bažnvčią ar anglu po’itika. Tuo aš noriu pasakyti, kad anglų knygos yra tokios tipingai angliškos, kaip Anglijos kraštovaizdis ir anglų šeimos. Daugiau anglu literatūros garbei nieko netenka pasakyti.Nėra kito tokio krašto, kuris 

sipriešinimo frontą prieš sovietų vykdomą tautos naikinmą. Sovietai siekia sunaikinti žmogų, kuris lietuviškai galvoja, kalba, lietuvišką kultūra , kuria. Naikinimo akivaizdoje tebūnie karštas pasiryžimas emigracijoje išlaikyti 
lietuvį. Tebūnie pagarba šeimoms, kuriose auga jaunimas su lietuviška širdim ir kalba. Tebūnie pagarba kovotojams už lietuvišką moKyklą. Tebūnie pagarbą rašytojui, dailininkui, vaidilai, dailininkui, mokslininkui, spaudos ir kitam kultūros darbininkui, ir tebūnie su meile, su parama lydimas jų darbas. Tebus padėka tam, ku ris su atodūsiais užprakaiiuotu pinigu remia Lietuvos laisvinimo ar kultūrinės kūrybos žygius.Sovietai išblaško lietuvius po plačius tyrus. Bet išblaškytuosius jungia tėvynės ilgesys ir karštas troškimas bent mirti tėvynėje. Tetvirtėja ir tarp mūsų ryšys. Per pasaulio LietiTvių Bendruomenę pavirskime vieningi organizuota jėga Laisvinimo pastangas dar labiau sutelkime apie laisvinimo organus, susidrausdami nuo kokios separatir.ės veiklos. Žygiai lietuvybei ir vienybei tarp savųjų išlaikyti tebus mūsų atsakymas oku- resr.ių priežiūroj žais, dainuos, pasakas seks, mįsles mins, laužo programą ruoš, kalbėsis tik lietuviškai ir lietuviškoj dvasioj Eus daroma viskas, kad ir jie, kaip anas Čižiūniukas, ilgėtųsi, verktų savo krašto.Stovykla suartins juos čia plačiai pasklidusius. Jie ir po stovyklos susirašinės, dalinsis įspūdžiais, šildys vienas kitą. O juk ir norim, kad lietuvis glaustųsi prie lietuvio. Stovykla auklėja.Jau taip tie vaikai išpaiko, kad jiems duok ir duok: čia ledams, čia kinui, čia karuselei, čia dar kam kitam. Ir kaip neduosi, je; visi duoda. O iš to: kiauri dantys, kiauros kišenės ir bepiga būt, jei nebūt kiauros galvos. O kas buvo stovykloj, tas žino, kaip smagu ir atsisakys visko, kad tik stovyk- lon galėtų važiuoti.Stovykla visiems geriausia mokykla ir joje gyvenimas 8 dienas kainuoja tik 30/- ir dar kelionpinigiai, kurių kažkiek nereiks, kai stovykla ruošiama Vid. Anglijoj. Jeigu kas ir tiek nesukrapštytų, tada reiktų kreiptis į skyrius, centrus — jie padės. O nuvesti ir parvežti, kai vyksta ir didesni kartu — bus kam. Tik iš anksto reikia registruotis ir pranešti, kad vaikas kelyje reikalingas globos, kad iš to krašto važiuoją skaučiu- kai paimtų. Nedelsti nė dienos su registracija, nes niekas nepadeda rengėjams, kurie irgi toki pat darbininkai. Mantrimas.taip būtų išlaikęs savo pirmykštį savitą būdą ir papročius, kaip Anglija Visur, kur tik pasirodo koks nors anglas, atsiranda atskira britų sala. Keliaujantieji anglai prilygsta keliaujančiai britų salai. Tą patį galima pasakyti ir apie britų politiką. Tačiau tai, anot misterio Kiplir.g'o, jau „kita istorija“.Norėdamas išvardinti keletą faktorių, kuriuos svečias pajunta kaip ypatingai angliškus ir dėl to tipingus ir spalvingus, turėčiau pradėti nuo žemės.Prisimenu baltas kreidines Do- ver’io pakrantes, raudonus De- von’o kalnus, rausvą lverness‘o granitą, žaliąsias ežerų rajono uolas, mėlyną Nordwalles sliferį, arba juodas, rudas, rausvas ir raudonas plytas, iš kurių pastatyti anglų namai. Kas tvirtina, kad Anglija nėra tokia spalvinga kaip rytai — tam patarčiau pirmiau paanalizuoti Anglijos žemės spalvingumą. Esu įsitikinęs, kad ■tauta, gimusi tokioie spalvingoje žemėje, niekad negalės pasenti dėl fantazijos stokos.Antras dalykas, kuris svečiui palieka didelį įspūdį, tai yra arglų parkų pievos — žolynai. Tos pievos ne tik žalesnės ir tankesnės už bet kurias kitas p:evas pasaulyje—ant jų net galima vaikščioti. Aš beveik noriu tikėti, kad Ang’i- ja dėl to ir tapo „laisvės šalimi“, kad ten galima kiek tik nori ir kaip nori „mindžioti žoles“... Gal būt dėl to Anglijos istorijoje t:ek maža revoliucijų, kad britai savo laisvės troškimus nuo serų laikų malšino vaikščiodami pievomis, kas kitur yra draudžiama Ka;o ten bebūtų — kontinento žmogui, angliška pieva — tai įvykis. 

pantui, su giliu sielvartu minint savuosius, draugus ir nežinomuosius tremtinius, kankintus, ir žuvusius; su meile ir pasididžiavimu sekant kovojančiųjų žygius. Jų aukos, žygiai ir mūsų pastangos tebus vardan tos Lietuvos blaivesnės ateities, kuri stiprėjančiais vilties pragiedruliais veržiasi pro tirštus nevilties rūkus.
Vyriausias Lietuvos 
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UETUVIU SPAUDA

SUNKUS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU SPAUDOS KELIAS „Mūsų Pastogės“ ats. redaktorius ir leidėjas p A. įlaužė paskelbė MP Nr. 114 IV. 5 d. atsišaukimą, kuriame, be kitko, sakoma: „Paskutiniu metu „Mūsų Pastogės“ finansinė padėtis dar labiau pasunkėjo. Iš praėjusių dviejų metų yra užsilikę keli šimtai skolos, be to, šiemet reikalinga už M.P. spausdinimą mokėti, pakėlus spaustuvėms kainas, ne 30 svarų į savaitę, kaip anksčiau būdavo, bet arti 40. Tatai yra didelė suma, kuriai surinkti reikia mažiausiai 800 metinių prenumeratorių. Be to, juk laikraštis turi ir kitas išlaidas: ekspedicijos, tarnautojų atlyginimo ir t.t.Lietuviškos spaudos kelias Australijoje labai sunkus dėl mažo prenumeratorių skaičiaus, — pastebi „Australijos Lietuvis“. Ši priežastis neleidžia ir laikraščių turinio pagerinti, nes tam taip pat reikalinga lėšų, o jų nepakanka net už spausdinimą apmokėti.Ir ne vien ta priežastis minėtą kelią sunkina, bet ir pašto lėtumas. Tas pats „A.L.“ pažymi, kad Adelaidėje „A.L “ prenumeratoriai (kur laikraštis išeina) gauna tik į 2-4 dieną po jo atidavimo į paštą, o toliau gyveną skaitytojai — j 9-15 dieną.P. Baltrūnas, žinomas lietuviškos spaudos platiintojas, gyvenąs Collingwoode, Victorija, Australijoj, norėdamas greičiau skaitytojus spauda aprūpinti. „B. Lietuvio“ 20 egz. išrašė oro paštu. Nors ir keistoka, bet jis „B. Lietuvį“ greičiau gauna, kaip tame krašte išeinantį „Australijos Lietuvį“.
AK GYVULIAI TURI PROTĄ?Tas klausimas yra gvildenamas lietuvių jėzuitų laikraštyje „Laiškai Lietuviams“ 1951 m. balandžio mėnesio laidoje.Žinoma, svarbu dr įdomu pasvarstyti tokį klausimą. Bet ar ne svarbiau ir ar ne įdomiau dabar svarstyti ar žmogus turi protą. Juk Šiais laikais proto stokos pavyzdžių kiek tik noriNeseniai Amerikos spauda, radio stotys, mokslo įstaigos ir įvairios organizacijos gedulą skelbė, kai Argentinos vyriausybė su prez. Peronu priešakyje pasmau-Trečią didelį įspūdį sudaro angliškieji medžiai. Jie yra nepaprastai seni ir dideli, ir iš jų keliautojas gali išmokti, kad seni dalykai gali būti labai gyvenimiški. Žinoma, visur yra senų medžių — bet Anglijoje visi medžiai yra seni. Vienas botanikas man aiškino, kad platus jų išsišakojimas pareinąs nuo klimatinių sąlygų- Tačiau aš tikiu, kad tai tiktai anglų meilės seniems, garbingiems dalykams išdava, kaip kad Lordų Rūmai, Oxford‘o universitetas ir t.t.Man rodos, kad Anglija yra ta šalis, kur ir patys žmonės yra atradę paslaptį gražiai ir garbingai gyventi. Jeigu kontinento žmogus nori Rą nors pavadinti gražiu, mielu ir nuoširdžiu vardu, jis prie to vardo prikabina mažybines galūnes. Tuo tarpu anglas sako „dear old“ (mielas senis). Anglijoje yra daugybė dalykų, kurie vertinami ne dėl to, kad jie naudingi, o dėl to, kad jie yra seni. Sakyčiau — anglų gyvenimas iš dabarties dar nueina labai toli į- praeitį. Jų dabartis yra gili, nes joje gyvena praeitis. Kai pirmą kartą pamačiau anglų teisininkus su senoviškais perukais (tai buvo Edinburgh mieste), aš supratau vieną anglų tradicionalizmo paslaptį — jumorą. Ir tikrai: daugiau yra jumoro, jeigu kas dėvi aštuonioliktojo šimtmečio peruką, negu rodo paprastų paprasčiausią neistorinę plikę. Ir dažnai atrodo, kad anglų mokėjimas išlaikyk’ senąsias tradicijas išplaukia iš j u gerui 4 pastangų negadinti nė vieno šposo * * *Užtrukau aiškindamas britu salvno ypatumus, norėdamas iškelti salyniškus britų charakterio

T I K PIRMYN
Aurimas

Didis darbas, drąsūs žygiai, 
Broliai, sesės eilėse.
Kovoje visi mes lygūs, 
Kovoje — viena dvasia!

Tremtiniai — kariai pasviečiuos 
Okupantas neramus.
Lietuva kaip saulė šviečia, 
Lietuva gaivina mus.

Nesvarbu, kad priešai baisūs, 
Nesvarbu, kad jų gausu. 
Savanorių kraujo vaisiai 
Jungia kovai mus visus.

Būkim kantrūs, būkim ramūs, 
Širdys rankos išlaikys 
Tų, kur dalyvauja dramoj, 
Tų, kur eina priešaky.

Tik pirmyn visi kaip vienas, 
Atkakliau, didi maži!
Mūsų laukia laisvės dienos, 
Laukia Lietuva graži.

gė garsųjį dienraštį „La Prensa“.Proto stoka čia pasirodė ne gedulo skelbimu dėl pasmaugimo dienraščio, bet dėl neskelbimo gedulo kai anapus geležinės uždangos naikinama ištisos tautos ir kai milionai žmonių velka tokią vergiją, kokios nėra buvę nuo pasaulio pradžios.P. Gudas „Drauge“.
RAŠTBAIMĖ PLINTAŠitokį reiškinį pastebi p. J. Cicėnas, gyvenąs JAV, savo laiške „Australijos Lietuviui“ P. Cicėnas rašo:— „Kaip epidemija. Kaip, andai, dr. Kudirkos laikais, kai buvo pirmoji naktis be ryto. Didysis Daktaras tąsyk „Tėvynės Varpais“ gaudė ir graudeno:— daug gražių sumanymų per tai nueina niekais, išįra bendruomenės darbas ir sudūžta kaip stiklas bičiulystė.Tremtinių kartoteka (Vokietijoje pradėta) be tęsinio, be naujų adresų. Lietuvos gen. konsulatas New Yorke, šiaip neprisišaukdamas, tremtinius ėmė vilioti: — atsišauk, užsiregistruok, gal būt. kur nors tavęs didelis palikimas laukia. Ir tai negelbi.Nebesusišaukia ir profesinių, ideologinių, konfesinių ir kt. organizacijų nariai.— Raštbaimė plinta...“

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.bruožus. Esama keliautojų, kurie mano, kad Anglijos salynas yra Europos dalis, ir esama kitų, kurie tvirtina, kad Anglija — tai atskiras pasaulis. Einstein'as ir Edington'as nustatė, kad pasaulis yra apribotų galimybių planeta, ir atrodo, kad Dievas tik taupumo sumetimais iš Anglijos nepadarė atskiros planetos — ji galėtų tokia būti.Ji galėtų būti paslaptinga sala dar paslaptingesniame okeane, kurion po audros išplaunamas vargšas jūreivis. Tarsi Guliveris grįždamas iš kelionės, jis savo kontinento draugams maždaug taip papasakotų:„Blaškomas audros po devynių dienų ir naktų pamačiau šimto pėdų aukščio krantą, baltą, lygų, tarsi namo sieną. Kada išlipau į krantą — radau didelį parką. Nėra ten nei laukų, nei miškų, r.ei vynuogynų, ten žmonės nepažįsta nei grūdų, nei sietynų—ten tik pilna pievų ir medžių, tarytum sode Šiame parke, vadinamame Anglija, gyvena žmonės, kurie atrodo maždaug kaip europiečiai. Gyvena namuose su aukštais kaminais, tačiau šitie namai neapsupti nei namų, nei tvorų, nei sienų, draudžiančių svetimiems prisiartinti. Yra tiktai lentos su stebuklinguoju žodžiu“.„Koks tas žodis?“ — paklaustų klausytojas. O pasakotojas testų:„Žodis „privatus“ šitame krašte turi tokią magišką galią, jog atstoja tvoras ir pylimus. Įlipau į traukini ir vykau i sostinę. Be man»s toje pačioje kupė sėdėjo vyriškis. Tačiau jis į mane neoa- sižiūrėjo, neužmezgė pokalbio ir neklausinėjo iš kur aš, kur vykstu ir ko ten noriu“.
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GEDIMINAS IR JO KRIKŠTASPrieš 706<?hėtų^ada visa Ame- : Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė ;
OKUPUOTOJE LIETUVOJErika tebeskend'ė- savo indėniškos romantikos žiloje senovėje, Lietuva jau iškyla iš ‘ praeities ūkanų kaip didelė sifviėnyta valstybė karaliaus Mindaugo valdoma.Rašto žinių stoka iš ilgo, labai ilgo, Lietuvos .priešistorinio laikotarpio, Kurs- -slepia nuo mūsų dviejų, o gal'net trijų tūkstančių metų praeitį, toli "'gražu nereiškia, kad mūsų preišmindaugi-nėje gadynėje yra buvusi tamsių, laukinių žmonių gyvenama. Priešingai, gausūs archeologiniai radiniai liudija apie angštą to laiko materialinę kultūrą. Kapų liekanos, papuošalų bei ginklų išdirbi- mas, skoningi ornamentai rodo, kad ne tik naginėtų ir vyžuotų žmonių čia vaikščiota, bet kad čia būta gerbūvio ir turėta ryšių su platesniu pasauliu iki Romos ir Bizantijos.Juo labiau mus tad patraukia pirmos tikslios šaltinių žinios, kurios atsiranda tryliktajame šimtmetyje. Jos stebina mus, atskleis- damos iš nežinios eilę nuostabių, stiprių asmenybių, kaip Mindaugą ir jo vienalaikius.Mindaugas IšmintingasisMindaugo vardas pirmą kartą minimas 1912 m. Tada lietuviai buvo pasirašę taikos sutartį su galinga to meto, kad ir efemerine, Haličio Voluinės kunigaikštija.Jos metraštininkas mini 21 kunigaikštį (kurie atstovavo penkias tuomet Lietuvą valdančias gimines), jų tarpe ir Mindaugą.„Dievo įsakymu, — byloja metraštininkas, — Lietuvos kunigaikščiai atsiuntė kunigaikštienei Romanienei (našlei), Danieliui ir Vosilkai taikos sutartį. Lietuvių kunigaikščių buvo šie vardai: vyresniųjų — Živinbudas, Daujotas, Daugsprungas, jo brolis Mindaugas. Daujoto brolis Vilikaitis; o žemaičių kunigaikščiai Erdvilas, Vykintas: o Ruškevičiai; Kinibu- tas. Volibutas, Būdvietis, Vyžeikis ir jo sūnūs Vislis, Kiteinis, Plės- kus; o tie Bulevičiai: Vismuntas, Gedvilas, Sprudeikis, o tie kunigaikščiai iš Deltuvos: Jotkus, Puteikis, Bikšis. Lygeikis. Jie visi padarė taiką su kunigaikščiu Danielium ir Vosilka, ir kraštas buvo ramus”.Iš šitos žinutės taip pat mato me, kad Mindaugas turėjo broli Daugsprungą. Šaltiniai dažnai mini Mortą Mindaugienę. Tai yra pirmoji istoriškai mums žinoma Lietuvos moteris, labai įtakinga, valingą, kurią dažnai matome greta Mindaugo, kartais net kaip jo patarėją Taip pat žinome apie tris Mindaugo sūnus, Vaišvilką, Rūpeiki ir Rūklį. Stebėtina, kad Vaišvilkas r.eatkreipė į save jokio rašytojo dėmesio,nes tai asmeKontinentinis klausytojas pasakytų:„Negali būti, nejaugi jis būtų kurčias?“„Ne,“ — atsakytų jūreivis, — „tik šiame krašte žmonės įpratę tylėti ir nemėgsta susidraugauti. Bet kai aš norėjau išlipti iš traukinio — tas vyras atsikėlė ir padėjo išnešti mano bagažą, su manim visai nesikalbėdamas ir net nepažvelgdamas“.„Keista tauta“ —— sušuktų klausytojas.„Teisybė“ — atsakytų jūreivis, •— „bet jeigu jūs mane visą laiką pertrauksite, tai aš niekados nebaigsiu savo pasakojimo. Sostinė pločio atžvilgiu yra didžiausias miestas pasaulyje. Vidury miesto yra didelė pieva, vadinama „Hyde Park“, ten ganosi avys, tarsi kaime. Ten kiekvienas, kas tiktai nori, gali atsistoti ir skelbti savo , pažiūras, kokios jos bebūtų. Nie- ■ kas jam to nedraudžia ir niekas 1 iš jo nesijuokia. Ten yra keletas i milijonų žmonių, tačiau niekas nesikiša j ne savo reikalus. Pamačiau du girtus, gatvėje besipešan- i čius. Policininkas stovėjo šalia jų. Tačiau jis nesikišo ir neišskyrė jų: jis tik žiūrėjo, kad niekas kovoje nepavartotų neleistinų priemonių.Šiek tiek pramokęs salos gyventojų kalbos, pastebėjau, kad jie, paprastai, netvirtina, kad „lyja“, arba „du kart du yra keturi“, t o sako: „Atrodo, tarytum lietus lyja, ar ne?" — ir — „Aš beveik norėčiau tikėti, kad du kart du — 

Anglija suvienija savyje asmeniškos laisvės ir lojaliteto maksimumą.Anglų gyvenimas susideda iš 
yra -keturi“, .ir ; para ašiai. . Atrodo, blaivaus rrealisticdo .„common •kad jie sąmoningai ir nuolatos sense“ ir. Alice’s „Stebuklų šalies“ stengiasi palikti kitam laisvę iracionalizmo. Ir taip toliau.

nybė, tikrai tinkanti dramai ar tragedijai. Prie Mindaugo gyvos galvos jis nukeliauja net į Graikiją ir tampa stačiatikių vienuoliu garsiame Athos vienuolyne. Tėvui mirus, jis grįžta į Lietuvą savo palikimo, bet žūna nuo priešų rankos. Dokumentai mini taip pat Mindaugo dukterį, ištekėjusią už Voluinės kunigaikščio. Bet Mindaugo tėvo vardas nėra žinomas. Yra pagrindo manyti, kad jis buvęs vienas iš galingiausių Lietuvos kunigaikščių, valdęs nemažą žemės plotą. Kuris gi buvo tas plotas, iš kur Mindaugas kilęs, lieka paslapty. Ir jo gimimo data skendi nežinioje. Miręs 1263 m. jis turėjo būti re jaunesnis kaip 60 su viršum metų amžiaus. Jokio autentiško jo atvaizdo taip pat nėra.Per maža turime .duomenų, kad galima būtų šiandieną nupiešti tikslią Mindaugo charakteristiką. Tačiau iš jo veiklos kai kurie būdo bruožai atrodo labai ryškūs. Be abejonės tai buvo labai energingas ir didelių gabumu žmogus, trokštąs valdžios, ambicingas, gal net despotiškas, judrus, nuostabios orientacijos, toli numatęs įvykių eigą gudrus vyras. Atrodo ir senatvėje jis buvo kupinas gyvybingų jėgų, jeigu 1263 m. kunigaikštis Daumantas kelia prieš jį kardą kam jis pagrobęs jo žmoną, mirusios jau tuomet Mortos seserį .. Kaip karo vadas Mindaugas nieko nepasižymėjo, tačiau kaip politikas, diplomatas jis pastatė sau amžiną paminklą istori- je. Mes turėtume jį vadinti Išmin
tinguoju, nes jo vienalaikiai, net priešai jo vardą mini su tuo epitetu.

Kelias j krikštąPrieš Mindaugą visa Lietuva buvo smulkių kunigaikščių valdoma. Mindaugas sujungė visas lietuvių gyvenamas žemes, žemaičius, augštaičius, jotvingius, sėlius, iš dalies prūsus, atgavo seniau lietuviškas, vėliau slavų atimtas pietų Lietuvos sritis, o taip pat vėliau prijungė gudų— tusų gyvenamus plotus (Naugarduką, Slanimą, Volkoviską, Polocką ir kuriam laikui net Smolenską). Manoma, kad Lietuvos valstybės sujungimas įvyko 1236 m. ne vėliau kaip 1240 m. Tai vieno Mindaugo darbas, tai ilgų metų natūrali raida, kurią viduramžiais išėjo ir kitos Europos valstybės ir kurią tik užbaigė ir vainikavo Mindaugas. Jo nuopelnas tačiau yra labai didelis, nes jis savo tvirta ranka išlaikė lietuvius vienybėje ypatingai sunkiu ir sudėtingu laiku, sugebėjo juos taip kietai sucementuoti, kad daugiau jau nebeišsiskyrė. Klaidinga manyti, kad Lietuvos būti kitos nuomonės. Pastebėjau, kad ten kiekvienam paliekama teisė mindžioti žolę savo nuožiūra.Tada žemyno gyventojas nebeišlaikytų ir jūreiviui pasakytų:„Misteri Čapekai, tamsta esate negirdėtas melagis“.Tuo tarpu aš ne melagis.Galėčiau tęsti ir išvardinti tūkstantį ir vieną skirtumą tarp kontinento gyvenimo ir anglų gyvenimo įpročių, manierų, papročių ir charakterių. Tačiau žinau, kad tuo neapibūdinčiau to, kas Anglijai charakteringa. Mat Anglija yra neatmezgamų priešingybių šalis.Ji yra gražiausias ir drauge negražiausias kraštas visame pasaulyje, kokius tik man teko matyti. Ji pagimdė koktu moderniškąjį industrializmą ir drauge išlaikė natūralias kaimo gyvenimo tradicijas. Ji yra pati demokratiškiausia šalis, ir drauge kaip nė vienas kitas kraštas yra prisirišusi prie seniausių, atgyvenusių savo amžių aristokratiškųjų likučių. Anglija yra pilna tolerancijos, tačiau niekur mes nerasime tiek daug neteisingų ir klaidingų įsitikinimų. Iš visų valstybių ji yra didžiausio pasaulinio maštabo — ir tuo tarpu mažiausiai yra atsiskyrusi nuo smulkių provinciali- nių ir parapijiniu interesų.

valstybės susidarymo priežastis yra vokiečių kryžiuočių ordino apsigyvenimas Lietuvos pasieny. Tai, kad lietuviai buvo priversti burtis kovai su nauju priešu tik pagreitino Lietuvos valstybės kūrimosi procesą. Vokiečių atsiradimas prūsų ir latvių žemėje 13-jo amžiaus pradžioje gal tik buvo priežastis, dėl kurios lietuviai priėmė krikštą iš Romos, o ne iš Bizantijos, iš kur jiems per rusus kelias buvo lengvesnis.Sujungęs savo rankose tokius didelius plotus, Mindaugas turėjo daug vargo su jų buvusiais šeimininkais, seniau pilnateisiais valdovais kunigaikščiais, kurie dabar buvo priversti jo klausyti. Dauguma jų toli gražu ne geruoju turėjo pripažinti jo valdžią, tad nesiliovė jam priešinęsi. Neklusnius savo giminaičius jis iškėlė iš tų tėvonijų ir išsiuntė gudų žemių tvarkyti. Tai juos dar labiau suerzino, ir jie ėmė organizuoti atvirą kovą prieš Mindaugą. Ypatingai įpykę buvo jo brolėnai Tautvilą ir Erdvilas, o taip pat ir jų dėdė, žemaičių kunigaikštis Vykintas. Nesantaika lietuvių’ tarpe uoliai naudojosi kaimynai: Livonijos kryžiuočių ordinas ir Voluinės kunigaikštija. Jiems pavyko sudaryti didelę sąjungą prieš Mindaugą, į kurią įėjo žemaičiai, jotvingiai, Voluinės kunigaikštija ir Livonijos kryžiuočių ordinas (1236 m. lietuvių sutriuškintas ties Saule — Šiauliais Kardininkų ordinas nustojo gyvavęs, jo likučiai susijungė su kryžiuočių ordinu, sudarydami pastarojo Livonijos šaką).Mindaugas tapo priešų apsuptas iš visų pusių. Žygį pradėjo Volumes kunigaikštis Danielius, paėmęs Slanimą ir Volkoviską. Vykintas, Tautvilą ir Erdvilas drauge su Livonijos ordino kariuomene apgulė Mindaugą jo sostinėje kurią šaltiniai vadina Voruta. Yra daug spėjimą, kuri Lietuvos vietovė tai buvo: jau nemanoma, kad tai buvęs Adomo Mickevičiaus taip išgarsintas Naugardukas, gal būt tai buvo Liškiava, gal Kernavė, o gal net ir Vilnius... Geležiniu priešų ratu apsupto Mindaugo padėtis buvo kritiška. Priešų jėgos pranašesnės, laimėti karą vilties nesimatė. Štai tuomet Mindaugas padarė netikėtą manevrą, kurio amerikiečiai šiandie kitaip nepavadintų kaip tik brilliant. Mindaugas lengvai išėjo iš pavojingos ir keblios padėties diplomatijos keliu. Jis išardė priešų sąjungą, susitaikęs su stipriausiu jos nariu, Livonijos ordinu, būdamas tikras, kad tuo būdu silpnesnieji patys atkris. O taikos sąlyga buvo aiški: krikštas.
Mindaugo krikštas.Kryžiuočių ordinas skelbė, kad, jo apsigy zenimo tikslas Pabaltyje yra atversti paskutinius Europoje pagonis, lietuvius. Praktikoje or-Anglija yra paradoksų šalis — dėl to ji yra paslaptinga šalis.Tačiau metas prieiti prie esmės.Šita senoji, paradoksalinė, par- tekuiaristinė, insularinė, engliš- koji Anglija nėra visa Anglija. Visur, kur tik pasaulyje yra koks nors parlamentas — yra ir Anglijos dalis, nes Anglija yra sukūrusi parlamentarizmą.Visur ten, kur yra randama politinė demokratija — rasime dalį ir dvasinės anglų teorijos, nes Anglija yra pati pirmoji pasaulyje šalis, kuri iškėlė demokratines spalvas.Visur visoje mūsų planetoje, kur tik yra gerbiami asmeniškos laisvės ir garbės, tolerancijos, individo gerbimo ir asmens laisvių neliečiamybės idealai — ten yra ir kultūrinio Anglijos gyvenimo dalis.Tada jūs matote ne svetimus kraštus, o aną „Didesniąją Britaniją“, kuri yra daugumos civilizuotųjų žmonių tėvynė.Norėčiau pasakyti, kad Anglijos pakraštys prasideda ten, kur ima galioti šventieji laisvės nuostatai.Šitame pasaulyje yra daug Do- ver‘io uostų — tiktai jų reikia ieškot; moraliniame pasaulio žemėlapyje.Gyvenau visokiose šalyse. Vieną kartą buvau paklaustas, kuris kraštas man labiausiai patinka. Štai mano atsakymas:„Gražiausias kraštas, kurį mačiau — Italija,geriausias gyvenimas, kokį teko matyti — Prancūzijoje, geriausius žmones esu sutikęs

—.Anglijoje.
’Tačiau gyventi norėčiau tiktai 

savo gimtoje šalyje“.

RENGIA NAUJUS TRĖMIMUSLietuvoje numatomas didelis tarnautojų „valymas“. Okupanti- nis prokuroras Bacharov, ištraukęs iš archyvo specialų Kremliaus vyriausybės 1935 metų gruodžio 14 d. nutarimą „dėl padėties aiškinant darbo žmonių skundus“ (atseit bolševikų skundus), reikalauja jį vykdyti. Pasirodo, iki šiol daugumai bolševikų skundų nebuvo duodama eiga. Ypač daug skundų dėl „buožių“ įsigalėjimo, kolchozų įstatų „laužymo“ gulėję žemės ūkio ministerijos stalčiuose. Tas pats buvę ir Sveikatos apsaugos ministerijoje. Dabar komunistų CK biuras tą reikalą apsvarstė ir nutarė kaltininkus už skundų užvilkinimą traukti atsakomybėn. Prokuratūros valdininkams įsakyta šį įsakymą griežtai vykdyti.
DALIJA ĮVERGINIMO RAŠTUSOkupantai, suvarę Lietuvos ūkininkus į kolchozus, o pastaruosius sujungę į milžiniškus kolchozus, dinas tai dažniausia pamiršdavo, mūsų žemę puldamas, naikindamas ir jo turtus sau grobdamas. Tačiau Mindaugo vienalaikiui ordino magistrui Andriui von Stir- land krikšto reikalai, atrodo, rimtai rūpėjo. Todėl, kai Mindaugas jam pasisakė norįs priimti krikštą, jis tuo, be abejonės, tikrai apsidžiaugė. .1250 metų pabaigoje ar 1251 metų pradžioje jis pats su palydovais atvyko pas Mindaugą ir pavedė ordino kunigui Krist - jonui apkrikštyti Mindaugą, jo žmoną Mortą, sūnus Rūpeikį ir Ruklį bei būrį jo žymių karių bei dvariškių.Mindaugui priėmus krikštą, jo priešai, tikrai, pakriko. Kunigaikštis Vykintas žuvo kautynėse ties Tverais, Tautvilą su Erdvilą pabėgo, Voluinės kunigaikštis daugiau nebepuolė. Krašte liko jau neorganizuoti Mindaugo politiniai priešai ir seno tikėjimo šalininkai.Susitaikęs Mindaugas nusiuntė į Italiją pasiuntinius pas popiežių Inocentą IV-jį, prašydamas priimti jį apaštališkojo sosto globon, įsteigti Lietuvai vyskupiją, ir suteikti jam karaliaus titulą.Popiežius Inocentas IV, tas vienas žymiausių ir veikliausių šv. Petro įpėdinių, pasirašė 1251 m. liepos 17 d. Milane du raštu, atsakydamas į Mindaugo prašymą. Pirmuoju jis sveikina „šviesųjį Lutavijos karalių“ ir priima jį į savo globą. Antrojo rašto, adresuoto Kulmo vyskupui, vertimas iš lotynu kalbos šitaip skamba:„Inocentas IV vyskupas etc. Garbingam broliui Kulmo vyskupui sveikinimai etc. Širdis mūsų kupina džiaugsmo, kad Dievo Išganytojo mūsų Jėzaus Kristaus malonė, apšvietus brangiausią sūnų mūsų Kristuje, Mindaugą, šviesų- jų Lutavijos (Lietuvos, V. S.) karalių, įkvėpė jį mielaširdingai etc.; taigi, paimdami tai dėmesin, pavedame, kad parinkęs sau keletą prelatų ir vienuolių, minėtąjį Mindaugą vainikuotum mūsų vardu visos Litovijos ir visų kraštų, kuriuos Dievo pagalba jau išplėšė iš netikėlių rankų arba ateityje galės išplėšti, — karaliumi ir kad rūpestingai praneštum apie tai visiems, užimantiems ten augštas vietas, ir kad jam, kaip katalikų karaliui, yra pripažinta visa, kas priklauso karaliaus garbei, taip tačiau, kad jis pats ir jo įpėdiniai pripažmtų, jog minėtoji karalystė ir kraštai, apie kuriuos kalbama, amžinai laikytųsi apaštališkojo sosto, kaip mūsų priimti per jo paties prašymus šv. Petro nuosavybei ir globai. Priešinančiuosius, jeigu tokių būtų, kaip riaušininkus, prieš tai įspėjęs, paliesi bažnyčios cenzūromis, pašalinant apeliacijas... Duotas Milane, Liepos 17 d. popiežiaus pareigų ėjimo mūsų devintais metais.“

Pirmasis Lietuvos karaliusMindaugas buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi 1253 m. Vaini-. kavimą suvėlino ir tų laikų dideli susisiekimo sunkumai ir Rygos arkivyskupo Alberto noras paimti Lietuvos valdovą ir naujai kuriamą vyskupiją savo globon. Ordinas savo keliu varė intrigas. Prasidėjo ilga diplomatinė kova, nes Mindaugas norėjo likti nepriklausomas nuo vokiečių, lygiai nuo Rygos arkivyskupo, kaip ir nuo kryžiuočių ordino. Čia yėl rpums tenka tik ste
bėtis , ir Mindaugo sumanumu, ir tuo kaip jis puikiai laviravo bei 

dalį ūkininkų ištrėmė į Sibirą. Likusiems ūkininkams varovais iš Rusijos atgabeno visokį padugnio elementą. Tas padugnes pastatė kolchozų pirmininkais, dešimtininkais, dabar vadinamais brigadininkais, fermi: vedėjais ir tiesiog šnipais. Kaip tokios okupantų politikos padarinys, buvo masinis ūki- nipkų bėgimas iš kolchozų į miestus. Žmonių bėgimui sulaikyti. Kremlius išleido įstatymą, kuriuo, Sibiro išvengę valstiečiai, iki gyvos galvos pririšami prie žemės ir niekur iš kolchozo negali pasitraukti. Tapęs kolchozininku, žmogus gauna „aktą amžinam žemės naudojimui“, kuris jam yra ne kas kita, Kaip „vilko bilietas“. Tai yra tikras senovinės vergijos atgaivinimas. Tokie „aktai“ Lietuvoje pradėta jau dalinti. Juos gaunantiems įsakyta su, .džiaugsmu“ Stalinui dėkoti. Vieni pirmųjų tokį „aktą“ gavo iš „KPb VI suvažiavimo“ Panevėžio rajono kolchozi- ninkai.orientavosi taip sudėtinguose Vakarų Europos feodalinuose santykiuose, kaip jis lanksčiai per vokiečių galvas pertraktavo su Roma ir, nežiūrint jo priešų patogesnės padėties, savo tikslą pasiekė.Pirmuoju vyskupu Lietuvai popiežius Inocentas IV paskyrė tą patį kunigą Kristijoną, kuris buvo apkrikštijęs Mindaugą 1251- Minciaugui prašant, jis turėjo prisiekti klusnumą tiesiogiai popiežiui. Bet Rygos arkivyskupas užbėgo už akių ir, nepaisydamas popiežiaus įsakymo, priėmė iš Kristijono priesaiką savo vardu. Dėl to Mindaugas pasiskundė popiežiui, o šisai liepė vyskupui Kristijonui prisiekti iš naujo Neuburgc vyskupui ir prižadėti klausyti tiesiogiai popiežiaus.Mindaugas dovanojo naujai įkurtai vyskupijai žemių Žemaičiuose ir žadėjo pastatydinti katedros bažnyčią.. Žemaičiai gi vis priešinosi Mindaugui ir buvo kietai nusistatę prieš naują tikėjimą. Vyskupas Kristijonas jautėsi žemaičiuose nesaugus ir, patsai buvęs ordino kunigas, prašė sau ordino blobos. Pastarasis ją teikė su dideliu uolumu, visokiais būdais keldamas koją į Žemaičius, atsiųsdamas vyskupo apsaugai būrį savo karių. Bet vyskupui Kristijonui nepavyko išsilaikyti Žemaičiuose. Jis nesugebėjo ir jų tarpe plėsti krikščionybės. 1259 m. jis išvyko į Vokietiją ir daugiau į Lietuvą nebegrįžo.Kulmo vykupas Henrikas savo keliu rūpinosi įkurti vyskupiją Lietuvoje. Jo prašomas, Gniezno arkivyskupas paskyrė Lietuvai lenkų vyskupą Vitą, kuriam išlaikyti Mindaugas dovanojo žemių Lietuvos pietuose. Ar vyskupas Vitas buvo kada atvykęs į Lietuvą, ar darė kokių pastangų jos žmones patraukti krikščionybei, apie tai jokių žinių nėra.Visos pastangos apkrikštyti Lietuvą Mindaugo laikais nuėjo niekais. Nemaža ginčytasi istorinėje literatūroje ir dėl paties Mindaugo apostazijos klausimo. Bet tas faktas, kad Mindaugas buvo atvirai krikštą priėmęs, sukėlė jam daug priešų Lietuvoje ir, be abejonės, sudarė vieną iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 1263 m. susiorganizavo prieš Mindaugą sąmokslas ir pirmas bei paskutinis Lietuvos karalius tapo savo priešų nužudytas-.Krikštas tokio galingo ir žymaus valdovo kaip Mindaugas pats savaime yra didelis įvykis mūsų istorijoje. Be to jis mums yra svarbus, nes išsaugojo Vatikano archyve autentiškus dokumentus, kurie ūmai iš tirštais rūkais apklotos nežinios iškelia svarbius įvykius ir didžius žmones.. Mindaugo krikštas buvo būtina pakopa karaliaus vainikui gauti ir tuo Lietuvos vardą nepaprastai išgarsinti ir iš savo rytų kaimynų išskirti.
Mindaugas pirmas pramynė ta

ką iš Lietuvos į vakarus. Tradici
ja turėjo tai ilgai išlaikyti ir be 
kitų sumetimų taip pat paveikti 
Vytautą ir Jogailą pusantrų šim
to metų vėliau orientuotis į va
karus, ne į rytus. Mindaugas, pa
siekęs Romą, išgelbėjo Lietuvą 
nuo vokiečių įtakos, jei ir ne nuo 
okupacijos, ir arn^iams surišo Lie
tuvą su Vakarų .Europa jįr -jos; 
kultūra. („Draugas“,
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4 ..BRITANIJOS LIETUVIS”

NELINKSMI
Apsinaminimas, apsįauxomobi- 

liaVimas ir Lietuvos laisvė
Amerikoj pilna mašinų. Jūros 

mašinų. Jos velniškai .greitai lak
sto. Europiečiui .triukšmas per 
didelis. Jei amerikiečiai panorėtų 
visi susėsti į liuksusinius „carus“ 
ir išvažiuotų, Amerika liktų be 
žmonių.

Garažų neužtenka. Jūros, virti
nės mašinų, neklysiu sakydamas, 
milijonai automobilių „nakvoja“ 
gatvėse. Vienam butui priklauso 
kelios mašinos. Toj pačioj šeimoj 
tėvas ir sūnus paauglis turi ma
šiną.

Ana brolis dipukas saliamoniš
kai tarė: „be automobilio Ameri
koj negalima gyventi“.

Anglijoj daug kas „apsinami- 
na“. Ten kitaip neįmanoma pa
stogę gauti. Apsiautomobiliavimų, 
apsimašinavimų būdamas Angli
joj negirdėjau. Amerikoj visi biz
niai eina kartu.

Iš DP kempių į Amerikos mies
tus subėgo aviganiai ir karviga- 
niai. Daug susisiekimo nelaimių. 
Žiūrėk, jau kokį tremtinių ben- 
duomenės atstovą, bežioplinėjant 
automobilis partrenkė. Ana, dir
bo dipukas kapinėse, šeštadieny, 
eidamas iš darbo, su uždarbiu už
suko „raselę“ nugert. Po to palin
do po mašina. Vienas neteko dan
tų, kitam kojos nulūžo.

Nežiūrint visų nelaimų ir var
gų, apsimašinuoja, apsiautomobi- 
liuoja ir broliai dipukai (padėvė
tą autą galima pirkti už 500—900 
dol., naują—2200—3000). Apsiau- 
tomobiliuoja, kartais, gana 
miai.

Atvyko iš Vokietijos, balta 
obelies žiedas galva 
duktė ir žentas.

Senutė kelis kartus 
vaikščiojo į bažnyčią, 
kad ją suvažinės mašina, 
su dukra nujautė. Senutės galvą 
apdraudė „riebia“ dolerių suma. 
Kartas nemelavo. Visai prie baž
nyčios durų senutė tapo automo
bilio „sukočiota“. Iškilmingai ir 
su liūdesiu veiduose palaidojo. 
Dukra su vyru už senelės galvą 
iš draudimo b-vės gavo 4 000 do
lerių „grynais“. Tuojau apsiauto- 
mobiliavo, nauja, kaip lėlė, ma
šina.

Žmonės plačiai kalbėjo: gera, 
širdinga buvo senutė. Gausiai me
džiaginiai sušelpė tremtinių ben
druomenę.

Lietuvos ilgesys Amerikoj di
desnis, kaip Anglijoj. Ten arčiau 
tėvynės, lyg linksmiau buvo. Kar
tais tėviškės vėjelį pajausdavai, 
ar savą dangaus pragiedrulėlį iš- 
vysdavai. Čia kitaip. Negreit Ame
rikoj lietuviai deda pinigų tokias 
sumas, kokias sudėjo D. Britani
joj vargingesnį lietuviai, pirkda
mi Londone Lietuvių Namus. D. 
Britanijoj yra tik keletas tūkstan
čių. Tėvynės vadavimui plaukia 
smulkūs pinigėliai, labai smulkūs. 
Turint galvoj, kad čia yra tur
tingų lietuvių, o geriau gyvenan
čių už Anglijos lietuvius — daug 
daugiau.

Gal klystu, bet man atrodo, kad 
Lietuvos vadavimui eina tik men
kos nuotrupos, nuobyros. Juokin
ga, kad lietuvis, kelių namų sa
vininkas, liuksusiniu „caru“ atva
žiavęs į parengima Lietuvos rei
kalui paaukoja 1 dolerį. Štai bu
vau Vasario 16 minėjime. Dalyva
vo 500 —' 600 žmonių salėj. Lauke 
stovėjo apie 250 automobilių. Bu
vo surinkta Lietuvai aukų apie 
300 dol.

Didžiausią auką — 10 dolerių 
davė buvęs Zarasų gimnazijos di
rektorius, 6 mažamečių vaikų tė
vas, 8 
sunkų fizinį darbą naktimis, prieš 
metus 
šeima, 
na beveik rūsy.

Dvasinio proletariato, aokurtu- 
sio, apakusio Lietuvos reikalams, 
mūsų brolių tarpe netrūksta. Kas 
jau aukoja, duoda, tai duoda, kas 
veža tą ir plaka, o kas numoja ran
ka, to nejudina. Tačiau dorasis, 
patriotinis lietuviškos visuomenės 
sluoksnis aukojasi, dirba paverg
tai Lietuvai. Garbė, amžina garbė 
jiems tebūna, kurie Lietuvos ne
matę, o tiek daug jai dirba. Ame
rikos dorieji lietuviai nenutautėjo, 
kaip kas mano. Nepasidarė ame
rikonais. Jei kas išsiskyrė iš sa
viškių, tai nuėjo pas airius, italus, 
prancūzus, xzokiečius. Amerika 
šventų laisvių šalis. Čia kolonijų 
kolonijos. Niekas tau nedraudžia 
tavo kalba kalbėti, mokintis, 
linksmintis. Tačiau su ašaromis 
akyse ir skausmu širdyse tenka 
pastebėti, kad kai kuriose lietu

BET MARGI PAGRAUDENIMAI
RAŠO ALOYZAS SIGUTIS 

MŪSŲ BENDRADARBIS 
IŠ AMERIKOS

viškose bažnyčiose ne tik Lietuva, 
bet ir Dievas iš jų išvarytas o pa
kabintas doleris ir nežinia kas.

Aš myliu savo antrąją tėvynę, 
tą šventą žmogaus laisvių šalį — 
Ameriką. Žemai lenkiu galvą 
kiekvienam amerikiečiui. Ameri
ka daugiausia kovoja už Lietuvą 
ir šiandieninį tremtinį lietuvį 
daugiausia supranta. Tačiau norė
čiau gyventi ir mirti Lietuvoj. 
Kaip tik pakils mūsų Tėvynės — 
Lietuvos Šventoji Laisvės Ostija, 
aš iš visos sielos gelmių, širdimi ir 
lūpomis, dangui ir žemei, iš visų 
jėgų, visa savo esybe sušuksiu: 
„Namo, broliukai, namo, sesutės 
rūtelės — namo. Ten šalelė daug 
meilesnė, juoda duona daug gar
desnė“.

Aloyzas Signtis, buvęs
D. Britanijoj mažutis EVW.

; GERIAUSIAS MAISTAS IS

įdo-

senutė,
kaip

jos

per dieną
Buvo aišku, 

Žentas

bumų maitintojas, dirbąs

atvykęs iš Vokietijos su 
Neturi nei „caro“ ir gyve-

LIETUVIŠKOS KRAUTUVES
Seniausia Londono lietuvių 

siūlo:parduotuvė
Lenkiška salami
Airiška salami

1 sv. 7/6
1 sv. 5/-

Daniška salami Isv. 7/-
Kiaulienos dešros 
Arbatinė dešra dėžu

1 sv. 5/6

tėse 12 oz. 2/9
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Sūdyti laišiniai 1 sv. 4/-
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.

Mažam žemės ūkiui skubiai rei
kalingas darbininkas, lietuvis ar 
latvis, nevedęs. Pageidaujama mo
kąs dirbti traktorium. Butas ir 
maistas lietuvių šeimoje. Teirautis 
adresu: V. Akelaitis, Rectory
Farm, Cheselbourne, Nr. Dorches
ter, Dorset.

Amerikos Lietuvis, savaitraštis, 
išeinąs Amerikoje, rašo aktualiai
siais šių dienų klausimais, 
santraukas iš lietuviško ir 
nio pasaulio, metams tik 
Kreiptis: J. Mockevičius,
Hart, Holmfirth, Nr. Huddersfield.

duoda 
politi- 
20 šil. 
White

Išnuomojamas mebl. kambarys 
su patogumais. Kreiptis: 37, Gow- 
rie Rd., London, S.W.ll.

MINTYS
Virtuvė viena labiausia perver

tintų pasauly vietų. — Marle
na Ditrich.

Nebijok senatvės tol, kol tavimi 
motina lūpinasi. — Romėnų 
patarlė.

VLIKo ir Mažosios Lietuvos Ta
rybos Prezidiumo atstovai šiomis 
dienomis Reutlingene (V. Vokie
tijoje) pasirašė susitarimą dirbti 
iš vien Tėvynės Lietuvos labui.

VLIKo narys kpt. 
I išemigravo į JAV-bes. 
. LLKS-gą VLIKe dabar 
I žurn. Simas Miglinas.

Australijos lietuviai 
Adelaidės taut, šokių 
kurio jau pirmas viešas pasirody
mas buvo gražiai įvertintas austra
lų spaudos.Ligi šiol jis yra pasiro
dęs viešai daugiau kaip 40 kartų,be 
kita ko, tarpt, meno festivalyje 
Glenelgoje ir kt. šiemet jį specia
liai nufilmavo Foxo b-vė kronikai, 
kur atskiros ištraukos jau demons
truojamos. Dabar šokiams vado
vauja p. Grebliūnienė, o muziki
nei daliai — Karmazinas. Melbour
ne suruoštas puikus literatūros- 
muzikos koncertas.

Kilnojamoje „Naujųjų Austra
lų“ parodoj, originaliam savo lie
tuviškumu lietuvių skyriui vado
vauja dail. Bistrickas. Parodos tik
slas — supažindinti australus su 
kiekvienos tautybės liaudies me
nu. Parodos atidarymo proga dail. 
Bistrickas įteikė Australijos Užs. 
Reikalų ministrui knygą „Lithua
nia through the Ages“.

Bolivijoj yra keli, iš seniau įsi
kūrę, lietuviai, taip pat keli trem
tiniai, atvykę prieš porą metų, bet 
dalis jų vėl iškeliavo kitur: į Ar
gentiną, Urugvajų.

S. Gruco mieste A. Laurinavi
čius pradėjo gaminti net lietuviš
ką krupninką. Ir sekasi.

Kanadoje dr. A. Šidlauskaitė 
pakviesta į Otavos un-tą dėstyti 
vaikų psichologiją. Jauniausias 
Quebecko un-to prof. A. Cote, to
mistinės filosofijos dėstytojas, ve
dė lietuvaitę 'ir pats mokosi lie
tuviškai. Kard. Guigan išgyrė liet, 
seseris už gerai vedamą vaikų lop
šelį kuris laikomas vienu geriau
sių Kanadoj. Ten dirba apie 30 
lietuvių Tautų festivaly Londone 
gražiai pasirodė ir lietuviai, ypač 
medžio drožinių ir gintaro rinki
niais ir taut, šokiais. W. Ontario 
un-to latvis prof. A. Dreimanis sa
vo paskaitomis apie komunizmą 
garsina Pabaltijį ir Lietuvą, skelb
damas, kad ateityje vėl matysime 
laisvas savo tėvynės. Toronto lie
tuviams už 1.620 sv. drabužių siun
tą gražią padėka ML tarybos var
du atsiuntė V. Endrikaitis.

Švedijoj per 3-jį Estų Taut. Ta
rybos sąskrydį sveičiais dalyvavo 
taip pat lietuviai. Buv. estų prezi
dento ir dabartinio tarybos pirmi
ninko A. Rei pareiškimu, Estijoj 
belikę tik apie 700.000 estų. Kiti 
400.000 estų esą deportuoti. Tačiau 
estai drauge su kitais baltais vis 
tiek nenustoja vilties grįžti į lais
vas savo tėvynes.

VLIKo paskirta liet, archyvo va
dovybė paskelbė į viso pasaulio 
lietuvius atsišaukimą ir drauge in
strukciją, kaip rinkti medžiagą ir 
ją siųsti Lietuvių Tremtinių Ar
chyvui (2601 W. Marquette Road, 
Chicago 29, ILL ), o laiškais apie 
išsiųstą medžiagą painformuoti V. 
Liu’.evieių (4322 So. Fairfield Ave., 
Chicago 32, ILL.) 
inventciizuojama.
sukoncentruota viso pasaulio lietu
vių istorinė medžiaga, atvaizduo
janti įvairiausius jų gyvenimo 
etapus.

A. Siliūnas 
Jo vieton 
atstovauja

didžiuojasi 
sambūriu,

Medžiaga yra
Archyve bus

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

Pavardė Adresas

Įrašę savo adresą, iškirpkit ir siųkite:
Mr. L. Var.e, Fregata Travel Ltd., 122 Wardour St., London,W.l.

Vaidinimai. „Naujienų“ vakare 
suvaidinta „Kalbanti širdis“, kur 
gražiai pasirodė St. Pilka, A. 
Brinką, K. Oželis ir K. Vešiota. 
Taip pat pasirodė S. Stephens cho
ras ir Velbasio studijos baletas. 
Šlekaičio trupė pastatė „Raketą į 
mėnulį“, su kuria lanko ir kaimy
nines kolonijas. Detroite pastatyta 
Alanto „Buhalterijos klaida“. Mro 
zinsko vadovaujami „Aitvarai 
kviečiami į įvairias kolonijas.

Briusely sušauktame Europinio 
Sąjūdžio Komiteto posėdyje vi
joms 3 Pabaltijo valstybėms at
stovavo Dr. St. Bačkis. Šalia kitų 
laisvosios Europos vėliavų taip pat 
plevėsavo ir lietuviškoji trispalvė.

Koncertai. Lietuviai JAV suruo
šė įspūdingą dainų šventę, kurioj 
pasirodė daug žymiausių liet, dai
nos ir muzikinių pajėgų. Čikagoj 
gražiai pasirodė su savo koncertu 
O. Kaskas dr St. Liepas. Po debiu
to New Yorke A. Braziui pasiūly
ta dainuoti Rigoleto vaidmenį, 
taip pat vykti gastrolių į Europą 
ir dainuoti olandų valst. operoj. 
J. Augaitytė suruošė koncertą 
per Minkų radio programos 17 m. 
sukaktuves. Muzikos ir literatūros 
vakaras buvo suruoštas Brooklyne. 
Baltimorės „Dainos“ dr-ja koncer
tu atžymėjo savo 20 m. sukaktj. 
Bostono liet, bažnyčioj, Jer. Ka 
činskui vadovaujant, buvo pirmą 
kartą išgirstos J. Žilevičiaus mi
šios.

Doc. A. Jurskis dėsto Temple 
universitete Philadelphijoje, Pa., 
radiotechnikos teoretinius pagrin
dus ir pritaikomąją matematiką 
radistams.

Inž
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Didžiausi pneumatinio 
pagalba vamzdžiais siunčiamo paš
to įrengimai bus Paryžiuje. 
Tam tikrais vamzdžiais bus su
jungtos visos Paryžiaus pašto 
įstaigos. Bendras vamzdžių ilgis 
sieks apie 500 kilom. Šitais vamz
džiais pašto korespondencija ju
dės apie 70 kilom, per valandą 
greičiu. Manoma, kad tuo būdu 
korespondencija galės būti adre
satams įteikta greičiausia.

Paveikslėly matyti pneumatinio 
pašto vamzdžiai vienos Paryžiaus 
pašto įstaigos rūsyje.

arba oro-

M. Bogužas, Australijos lie- 
Sydnejuje įsteigė statybos 
„Statyba“. .Adelaidėje dir- 
architektai: K. Reisonas, V-

firmą 
ba šie 
Žemkalnis — Landsbergis, V. Mei
liūnas, inžinieriai J. Riauba, K. 
Trymukas ir A. Kateiva.

Pabaltiečių diena. Lietuvių, 
estų ir latvių New Yorke bendra
me susirinkime nutarta birželio 16 
d. Carnegie Hall rengti bendrą 
mitingą prieš bolševikinį terorą 
Pabaltijo kraštuose ir prieš tautų 
genocidą. Taip pat nutarta prašy
ti New Yorko gubernatoriaus, kad 
birželio 16 paskelbtų Pabaltijo 
kraštų diena.

B. Paramskas, atvykęs iš trem
ties, žada apsistoti Vašingtone, kur 
jau gyvena jo šeima. Gyvenda
mas Stcasburge jis aktyviai daly
vavo lietuviškame darbe, o Euro
pos unijoj atstovavo Lietuvą.

Dail. J. Vitkus su savo akvare
lės piešiniais dalyvavo New Yorko 
anglų ir amerikonų dailininkų pa
rodoj, buv. balandžio 23 iki gegu
žės 6 d..

Toronte „Verslas“ organizuoja 
tautinių juostų ir kaklaryšių au
dimo kursus, kuriuos galės lankyti 
ne tik moterys, bet ir vyrai. Už 
mokslą nebus imamas joks mokes
tis.

Toronte susidarė 
tatymui paminklo 
Dvariono kapo

Paaukojo 2.000
Šimkus, Argentinos lietuvis, Ro
sario gyventojas, naujos lietuvių 
bažnyčios statybai paaukojo 2.000 
plytų.

Sunki raš. Krūmino būklė. Jis 
tebėra Vokietijoje serga ir guli 
Edmundstha.rio sanatorijoje, ne
toli Hamburgo-Spakenbergo. Ame
rikos „Vienybė“ organizuoja ser
gančiam rašytojui paremti mate
rialinę paramą.

Vokietijoje šiuo metu yra 39 lie
tuviai studentai, kurių 19 studi
juoja medicinos fakultete. Astuo
ni jų baigs mokslą šį pusmetį o 10 
ateinantį.

Vadinamose Australijos Alpėse 
statoma elektros jėgainę, kur dir

komitetas paš
ant muziko A.

plytų. Jonas

ba ir lietuviai. Šios elektrainės 
darbai tiesiasi 80 mylių plote ir 
šiuo metu čia galima gauti ir pa
sirinkti įvairiausių rūšių darbų. 
Eilinis darbininkas uždirba į 2 sa
x’aiti apie 38 svarus brutto. Už pra
gyvenimą mokama į dvi savaiti 
4,5 svaro. Kasyklų rajone, prie 
užtvankos darbų, uždirbama net 
iki 47,5 svarų į dvi savati. Šiame 
rajone didžiausias miestelis yra 
Cooma, turis apie 5.000 gyventojų. 
Čia taip pat yra statybos darbų, 
kur vidutiniškai uždirbama apie 
30 svarų į dvi sav.

Čikagos lietuviai rugpiūčio 26 d. 
viename didžiuliame Čikagos par
ke ruošia didėlę vaikų šventę.

Rašytojas kan. Mokylas Vaitkus 
iš Vokietijos atvyko į JAV. Apsis
tosiąs Providence vyskupijoj, kur 
kapelionausiąs viename moterų 
vienuolyne.

Vysk. V. Brizgys iš Vokietijos 
atvyksta į JAV ir gyvens Čikago
je, šv. Kazimiero seserų akademi
joj. Vyskupą V. Brizgį į JAV pak
vietė kardinolas Stritch.

Vokietijoje jau pradėjo veikti 
Tremtinių Bankas. Paskolos bus 
duodamos Vokietijoje pasiliekan
tiems tremtiniams, nortintiems įsi
jungti į Vokietijos ūkinį gyveni
mą, steigiant įvairias įmones. Pas
kolos bus ribotos paskiriems as
menims 5.000 markių, o bendro
vėms ir kooperatyvams iki 50.000. 
Reikėsią mokėti tarp 2Į — 5% pa
lūkanų. Paskolos ilgalaikės.

Detroito Tarptautinis institutas 
JAV statydinasi modernius 
mus, kurie birželio mėnesį 
jau baigti, šiuose rūmuose
matoma įrengti 40 spalvotų — 
paveiksluotą langų (vitražų), ku
rių kiekviename būtų vaizduoja
ma kas nors būdinga vienai atski
rai tautybei. Numatoma net 40- 
ties tautų langai. Jų tarpe numa
tytas ir Lietuvos langas. Kiekvie
na tautybė yra pakviesta pasirū
pinti savo lango įrengimu. Lietu
vos lange, šalia atitinkamų įrašų, 
numatoma pagaminti Vargo Mo
kyklos paveikslą.

rū
bus 
nu-

ŠĮ KARTA DIDELĖ NELAIMĖ

Mes visi juk žinom. 
Ką banditai ima. 
Atiduoda plikis 
Tėvo palikimą.

Štai vargšelis karstą 
Mato jau vaizduotėj, 
O banditas liepia 
Viską atiduoti.

Gal šiek tiek įkaušęs 
Buvo Adomėnas. 
Grįžo palydėėjęs 
Mergužėlę vieną.

Vyrai, kur is baro 
Grįžtate kaip dūmai, 
Galite turėti 
Tokį malonumą...
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IŠ MUSU GYVENIMO
MINĖJO TRĖMIMŲ I SIBIRĄ 

SUKAKTĮ
Geg. 27 d. DBLS Boltono sky

riaus valdyba surengė St. Mary's 
bažnyčioje ir salėje birželio trė
mimų minėjimą

Pamaldų metu giedojo lietuviš
kas giejsmes Jis Manchesterio at
vykęs, St. Gaidelio vadovaujamas, 
vyrų choras. Seniai begirdėjuslus 
ir dar tokią dieną, giesmės bolto- 
niškius itin nuteikė.

Minėjimo oficialiąją dalį salėje 
atidarė pirm. J. Banys. Pats svar
biausias programos punktas buvo 
paskaita, kurią skaitė J. Bende
rius.

Atvykę svečiai stebėjosi, kad jie 
atvyko iš kitų miestų, tuo tarpu 
dalis boltoniškių, čia pat gyven
dami. nesiteikė net tokios ypatin
gos dienos minėj iman ateiti, „Ki
bą jie ne lietuviai“, ne vienas nusi
stebėjimą paryškindavo. Svečiams 
padėkota ir pavaišinta.

Boltoniškai dar turės ir bendrą, 
su visomis Pabaltijo tautomis bir
želio trėmimų minėjimą. Tuomet 
iš lietuvių pusės kalbės p. E. Pau- 
iiukor.is. Ss.

ĮDOMUS POBŪVIS
Birželio 3 d. Londono Lietuvių 

Meno Sambūris Lietuvių Sociali
niam klube surengė įdomia pro
grama pobūvį. Jo programa susi
dėjo iš paskaitos, dainų, deklama
cijų, muzikos dalykų ir trumpo 
vaidybinio dalykėlio.

Paskaitą skaitė rašytojas R. 
Spalis, atvykęs iš Halifaxo, apie 
dainos reikšmę lietuvio gyvenimui. 
Prelegentas vaizdžiai paryškiro 
dainos, kaip tautinės sąmonės pa
laikytojos vaidmenį Jis nurodė 
daug įdomių pavyzdžių iš senosios 
ir vėlyvesnės praeities. Paminėjo 
ir tai, kad Lietuvos pavergėjai, 
stengdamiesi sugriauti lietuvių 
kultūrą ir tautos valią suverginti, 
vieton lietuviškų dainų bruka sa
vąsias. Daina, pasirodo, yra ne 
taip jau mažas politinis veiksnys.

Duetu kelias dainas padainavo 
p. Barcevičienė ir p. Mašalaitienė. 
nuotaikingai padeklamavo jauna 
mergytė O. Liudvinavičiūtė ir B. 
Povilavičius. Dainininkams akom- 
ponavo sambūrio choro dirigentas 
p. Mamaitis.

Scenos vaizdelį, vaizduojantį 
unros laikais dipukų skriningus 
parodė p. Šalčiūnas ir Pesvs. Pas
tarasis, akordeonu pats pritarda
mas, padainavo keletą kuoletų vie
tinių aktualijų temomis. Kai kurie 
kupletai buvo vykę ir dėl to pobū
vio dalyvius giliai juokino.Pobūvio 
vadovas buvo p. Mašalaitis.

Meninę programą baigus, sekė 
šokiai. Jiems grojo ansamblio 
džadzo orkestras, susidedąs iš 
smuiko, akordeono, būgno ir pia
nino.

Nežiūrint gražaus oro ir dėl tos 
priežasties kilusių pagundų pa
traukti į užmiestį, vistik pobūvis 
buvo gausiai aplankytas. Be abe- 
jorės, žmones patraukė žadėta 
įvairi ir įdomi progroma, kuria 
nebuvo pagrindo niekam nusis
kųsti. (R)

IŠVYKO IŠ AIRIJOS LIETUVIŲ 
ŠEIMA

Lietuvio M. Kvietkaus šeima 
iš penkių asmenų, po ilgo laukimo, 
vargingo gyvenimo ir didelių pa
stangų bei išlaidų, pagaliau, gavo 
leidimą išvykti į Kanadą. Gegu
žės 31 d. iš Airijos ji išvyko.

M.Kvietkaus šeima į Airiją pa
teko 194,9 m. rugsėjo 30 d. kartu 
su kitais pagedėliais laivuku 
„Victory“, kuris iš Švedijos uosto 
Geteborgo išplaukė 1949 m. rug
sėjo 25 d. Ši šeima savo gyvenimo 
Airijoje didesnę dalį praleido gy
vendama toje pat ankštoje ir pur
vinoje geldoje „Victory“, dvokian
čiam Corko uosto kanale. Tokiose 
gyvenimo sąlygose buvo priverst’’ 
tūnoti be darbo ir pašalpos iš 
Airijos įstaigų bei šalpos organi
zacijų.

M. Kvietkus Lietuvos nepri
klausomybės laikais.baugiausi a gy
veno ir dirbo Klaipėdoje. Jis yra 
buvęs sunkaus svorio boksininkas, 
nugalėtojas. S-s.

NAUJAS DBLS SKYRIUS
Neseniai netoli Coventrio Chase 

hostely gyveną lietuviai susiorga
nizavo ir įsteigė DBLS skvrių, pa
vadinę jį Vyties skyriumi. Steigia
majame susirinkime dalyvavo 13 
vietoj gyvenančių lietuvių ir 2 iš 
kitur atvykę.

Susirinkimas išrinko skyriaus 
vadovybe ir apsvarstė įvarius 
veiklos klausimus. (j.)

PAVYKĘS PASIRODYMAS
Birželio 2 d. Nottinghame įvyko 

pirmasis Nottingham© Lietuvių 
Meno Sambūrio pasirodymas. Ma
lonu pažymėti, kad programa bu
vo gana įvairi. Ji prasidėjo S. Lau
ciaus vieno veiksmo vaizdeliu „Pa
simatymas“, kurį puikiai atliko 
du scenos meno mėgėjai — I. če- 
pukaitė ir S. Eimutis. Po to sekė 
melodeklamacija, jausmingai atlik
ta S. Eimučio ir V. Untulio, vieno 
veiksmo vaizdelis „Konsulate“, 
sudarytas pagal Pulgio Andriušio 
medžiagą, P. Jakučinsko solo dai
nos, akompanuojant V. Untuliui, 
ir čigonų pantomina, kurią ypač 
įspudigai sušoko dvi vaidybinio 
meno entuziastės L. ir G. Lauciū- 
tės. Pasirodymas baigtas bendru 
visų dalyvių chorų, sudainavusiu 
dalyką apie anglų vištą.

Atskirai tenka paminėti Sam
būrio dalyvį J. Astą, kurs palinks
mino atsilankiusius ne vien vaidy
ba, bet ir sąmojingais anekdotais. 
Taip pat gerai pasirodė J Žagunas, 
J. Viščius, V. Jonkaitis ir pranešė
jas V. Melnikas.

Iš viso, Nottinghamo Lietuvių 
Meno Sambūrio pirmąjį žygį rei
kia laikyti visiškai pavykusiu. At
silankę buvo patenkinti, pašoko 
ir maloniai nusiteikę išsiskirstė. 
Toks buvo rengėjų tikslas. Taigi, 
to tikslo jie ir pasiekė. Linkime 
Sambūriui pasisekimo ir prašome, 
kad jis nenuleistų rankų ateityje, 
nes jo veikimas pasinešė tinkamo
mis vėžėmis. Padėka visiems, dir
bantiems ne pelnui ar garbei, bet 
tremties skausmo palengvinimui. 
Padėka ir atsilankiusiems. (p.k.)

MIKĖ JAUNAS LIETUVIS
Keturis metus Anglijoj išgyve

nęs, po ilgai trukusios ligos, gegu
žės 29 d., Heywoode, netoli Man
chesterio, negailestingoji mirtis 
išplėšė iš gyvųjų tremtinių ir sa
vo šeimos narių Tėvynės ilgesio 
ir gyvenimo troškimo pilną, jau
ną, vos 31 m. amžiaus lietuvį, 
Juozą Šnelių.

Velionis buvo susipratęs lietu
vis, gyvai domėjosi ir sekė mūsų 
pavergtos Tėvynės ir mūsų trem
tinių kovą dėl laisvės. Jo ilgos li
gos metu sukurti gausūs eilė
raščiai pilni Tėvynės ilgesio ir 
meilės Lietuvai, prieš kurios da
bartinius okupantus jis paskuti
niame kare, su ginklu rankose, 
kovojo ir sveikatos neteko. Karui 
baigiantis pateko į Vakariečių ka
ro nelaisvę. Iš ten paleistas kele
tą mėnesių gyveno Spakenbergo 
DP stovykloje, o 1947 m. gegužės 
mėn. pabaigoje atvyko Anglijon.

Dar Wigsley (Lines.) pareina
moje stovykloje būdamas, susirgo 
plaučių uždegimu, vėliau džiova 
ir atsidūrė sanatorijoje. Nors ir 
jaunas, tačiau išvargintas jo or- 
ganizamas šitai ligai atsispirti 
nebeįstengė.

Velionis mirė savo šeimos narių 
namuose, apsuptas namiškių. Pa
liko jauną našlę, lį metų sūnelį 
Andriuką, tėvus, brolius ir gimi
nes.

Birželio 2 .1. iš Heyvvoodo kata
likų bažnyčios į paskutinę poilsio 
vietą — Springfieldo katalikų ka
pines nulydėti, be velionio arti
mųjų, buvo susirinkęs gausus bū
rys Manchesterio lietuvių. Palai
dotas lietuviškomis katalikų apei
gomis. Gedulingas mišias atla’k’ 
ir paskutinį atsisveikinimo žodi 
ant duobės krašto tarė kun. J. 
Steponaitis. Ant naujai supilto 
kapo padėta daug vainikų ir gyvų 
gėlių.

Teksaso, JAV, gyventojai stato 
specialias šikšnosparniams patal
pas, norėdami pagerinti sąlygas 
šiems gyviams daugintis. Tai jie 
daro tais sumetimais, kad šikšnos
parniai, misdami vabzdžiais, labai 
mažina uodus. Sakoma, kad per 
vieną naktį šikšnosparnis tiek 
uodų sugaudo, kiek pats sveria. 
Uodai Teksase be kitų blogumų 
žmonėms ir gyvuliams, dar ir dru
gio ligą platina.

Paveikslėly matyti vienas dau
gelio „dangoraižių“, pastatytas 
Teksaso valstybėje. Vakare iš to
kio „dangoraižio“ išskrenda di
džiausias šikšnosparnių pulkas, 
kuris pernakt medžioja uodus ir 
tik paryčiu grįžta po „sunkaus dar
bo numigti“. Miega šikšnosparniai 
dienos metu, užpakalinėmis kojo
mis už kartelės užsikabinę, žemyn 
pakibę, kaip kokie keisti pakaruo
kliai.

Requiem aeternam dona eis
Domine. L. Venckus

Iš Anglijos Lietuvių Jūrininkų 
S-gos veiklos

Laikui bėgant, pasikeitė šios 
sąjungos veidas. Emigiacija į ki
tus kraštus retina ir lietuvių jū
rininkų organizaciją. Vienas po 
kito jos nariai traukia vorele 
į platų pasaulį.

Gal per kietos gyvenimo sąlygos 
ir negavimas darbo pagal profe
siją daugumą verčia apleisti šią 
salą. Šiomis dienomis iš Anglijos 
išvyko buvęs L. Jūr S-gos įgalio
tinis Anglijai A. Keblys ir K.šim- 
belis.

Nauju šio skyriaus pirmininku 
—■ įgaliotiniu, centro valdyba pas
kyrė A. Vagusevičių Jo adresas: 
Gretton Brook Rd. Camp, Corby, 
Northants. ___________Jūreivis

PAMALDOS
HALIFAXE — birželio 17 d., 11 
vai. 30 min.

FORDINGBRIDGE, Birž. 10 d 
12 vai. kat. bažnyčioje (Salisbury 
Rd.).

TRĖMIMU MINĖJIMAS 
LONDONE

bus birželio 17 d.
Prasidės 11 vai. pamaldomis lie

tuvių bažnyčioje.
6 vai. popiet parapijos salėje, 

345a, Victoria Park Rd., E.9. bus 
prof. S. Žymanto paskaita ir me
ninė dalis.

Įėjimas laisvas.
L. L. Meno Sambūris

DBLS Nottinghamo Apygardos 
valdyba, kartu su latviais ir estais 
rengia
Birželio mėn. 13 — 15 minėjimą, 
kuris įvyks, birželio 16 d. 6 
vai. popiet, Sycamore Rd. Schools 
(Lietuvių klube) Nottinghame. 
Visi kolonijos ir visų Nottinghamo 
Apygardai priklausančių skyrių 
lietuviai prašomi dalyvauti.

Notts. Apygardos valdyba

Birželio 16 d. 19 vai. 30 min.
Alsagerio skyrius rengia Birželio 

14 minėjimą
stovyklos didž. salėje. Bus paskai
ta ir meninė dalis.

Vietos ir apylinkės tautiečius 
prašoma gausiai atsilankyti.

Skyr. valdyba

Birželio 9 d. 19 vai. The Tudor 
Ballroom salėje, North Parade, 
Manningham, Bradforde

rengiami lietuvių šokiai
Puiki salė, gera muzika. Kvie

čiame visus tautiečius atsilankyti.
Bradford© skyriaus valdyba

ŠVIETIMO KOMISIJOS .DARBAI
Geg. 27 d. Manchestery, Lietu

vių klube įvyko pirmasis DBL 
Sąjungos švietimo komisijos posė
dis. Dalyvavo: K. Barauskas, A- 
Dičpetris, O. Kairiūkštienė, kun. 
A. Kazlauskas, S. Prapuolenytė ir 
S. Prekeris. I posėdį negalėjo at
vykti kunigai: J. Gutauskas ir J. 
Kuzmickis. Komisijos pirm, 
išrinktas A. Dičpetris, sekr. — S. 
Prapuolenytė.

Svarstyti — esamoji lietuvių 
švietimo būklė, aptarta mokslu 
programos, egzaminų, mokslo prie
monių, suaugusiųjų švietimo ir 
kiti reikalai.

Mokyklos. Kaip paaiškėjo, šiuo 
metu D. Britanijoje veikia 8 sa
vaitgalio ar sekmadienio mokyk
los, kuriose mokosi apie 150 vaikų. 
Mokyklos yra: Gasgove (2), Alsa- 
gery (1), Bradforde (1), Not
tinghame (1), Manchestery (1), 
Coventry (1) ir Londone (1). Mo
kyklos vedamos patyrusių moky
tojų, kurie dirba be jokio atlygi
nimo, be aiškiai nustatytos pro
gramos, naudodamiesi tokiomis 
mokslo priemonmis, kokios priei
namos įsigyti vietos sąlygose.

Mokslo programa. Komisija su
tarė, kad nustatyti griežtą mokslo 
programą D. Britanijoj veikian
čioms lietuvių mokykloms praktiš
kai neįmanoma. Tačiau mokyklo
se turėtų būti išeitas tam tikras 
lituanistikos dalykų kursas, pra
dedant Lietuvoje pradžios mokyk
lose išeitais dalykais, baigiant ke
turių klasių riba, ši riba gali būti 
praplečiama. Mokymo organizavi
mas, metodų bei priemonių pasi
rinkimas paliekama kaip iki šiol, 
mokytojų nuožiūrai.

Rekomenduotina kas pusė metų 
mokyklose rengti egzaminus iš lie
tuvių kalbos (žodžiu ir raštu), 
Lietuvos istorijos ir Lietuvos geo
grafijos. Pageidauta, kad egzami
nus išlaikę mokiniai gautų atatin
kamo laipsnio pažymėjimus. Pažy
mėjimai numatomi trijų laipsnių: 
1) išėjus pradžios mokyklos kur
są, 2) dviejų klasių ir 3) 
keturių klasių kursą. Egzami
nai turėtų būti prieinami 
visokie amžiaus kandidatams. Ne
lanką mokyklų, gali egzaminams 
pasiruošti namuose ir juos laikyti 
prie mokyklų „eksternu“ ar kitaip 
pagal Švietimo komisijos nustaty
tą tvarką. Už egzaminus gali būti 
ateivyje nustatytas nedidelis mo
kestis. Pažymėjimo projektus pa
žadėjo parengti p. Dičpetris ir p. 
Kairiūkštienė. Pageidauta prašyti 
Lietuvos Pasiuntinybės Londone, 
kad sutiktų Švietimo komisijos 
duodamus pažymėjimus patvir
tinti.

Lituanistikos dalykų programos 
projektą sutiko parengti p. Dič
petris ir išsiuntinėti jį komisijos 
nariams ir mokytoiams.

Mokslo priemonės. Nutarta 
kreiptis į DBLS-gos centro valdy
bą, kuri turi ryšius su įvairiomis 
leidyklomis, kad užsakytų mokyk
loms vadovėlių ir kitokios litera
tūros, bei žemėlapių lietuvių kal
ba. Be to nutarta prašyti Sąjungos 
centro valdybą kreiptis į Apygar
dų ir skyrių valdybas, idant šios 
paskirtų dalį savo pajamų „Vargo 
mokyklos“ reikalams. Pageidauta 
prašyti skyrių valdybas ir toliau, 
kaip ligi šiol, prisidėti prie ūkinio 
mokyklos reikalų palaikymo. Nu
tarta kreiptis į Apygardų kultūros 
ir švietimo reikalų vadovus, idant 
šie kreiptų ypatingą dėmesį į mo
kyklų organizavimo ir palaikymo 
reikalą. Kur nėra apygardų, mo
kyklomis turėtų rūpintis DBLS- 
gos skyriai, lietuvių klubai arba ir 
kitos lietuviškos draugijos. Pagei
dauta per sąjungos centro valdybą

— Rupkė plauna lėkštes, o aš 
tik iššluostau.

ieškoti būdą surasti lėšų mokyto
jų darbą paremti bent kartiniu at
lyginimu.

Nusistatyta prašyti Lietuvių Na
mų direktorius Londone suruošti, 
bent trumpus, vasaros kursus 
Londone, egzaminuose pasižymė
jusiems vaikams ir jų mokyto
jams.

Suaugusiųjų švietimas. Suaugu
sieji gali rengtis lituanistikos 
egzaminams panašiai, kaip mokyk
lose. Norį laikyti egzaminus, krei
piasi į mokyklų vedėjus ar tiesiai 
Į Švietimo komisijos narius. 
Aukštutinė riba suaugusiems nu
statomas kursas, išeitas Lietuvos 
gimnazijos 8 klasėse.

P. Prekeris ir p. Dičpetris suti
ko suredaguoti biuletinį suaugu
siųjų švietimo reikalu, kuris būtų 
išsiuntinėtas apygardų ir skyrių 
valdyboms. Suaugusiųjų švietimo 
galimybes ir praktišku švietimo 
programos vykdymu pasižadėjo 
rūpintis p. O. Kairiūkštienė, p. 
Prekeris ir p. Earėnas. (ST. P.)

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Dėl „Pelių ir vjrų“

R. Spalis B. L. 17 (194) num., 
KNYGOS, SPAUDINIAI skyriuj, 
aptardamas K. Barėno išverstą 
John Steinbeck'o knyga TARP 
PELIŲ IR V YRU,pastebi: „Ne kiek
vienam, gal, šitoji knyga patiks...“. 
Aš, kaip tik ir esu iš tų, kuriam 
ši knyga, be paminėtų gerų priva
lumų, vistik nepatinka, ir štai 
dėlko-

1. Eutanazija (žudymas iš pasi
gailėjimo!) Lietuvoj ir kitur gy
dytojų ir ne gydytojų pasmerktas 
kaip jokiais motyvais nepateisina
mas veiksmas. O čia Jurgis, kaip 
tik panašiais motyvais, nužudo 
Lenį. Jei tos knygos pamokytas, 
taip pasielgčiau, tai sektų teismas 
ir bausmė;. Rašytojai, mokyto
jai, vadai juk turi didesnę atsako
mybę, ypač kai kalba „urbi et or- 
bi“. Man prisimena mūsų tautos 
genijaus M. K. Čiurlionio žodžiai: 
„Išėjau priekin mūsų, o žinau, kad 
ir kiti paskui mane eis, kad tik r.e 
šunkeliais!“ žmogžudžių jau ir 
taip į valias: ir nuo žudynių skaus
mas, ne mažėja, o priešingai. Tad 
kam duoti progas grožėtis tokiais 
autoriais, kurie, nors šilkiniais žo
džiais rašytų, jei nežino elementa
rių žmonijos gyvenimo postulatų.

2. Geraširdis ir niekam į kelią 
nepastoįąs Lenis lygiai sunaikina
mas, kaip ir persenęs, padvisęs 
Kandžio šuo. Kuris mūsų šiandien 
daugiau, ar mažiau nenormalus, 
net gydytojams sunku nuspręsti. O 
be to, tai labai subjektyvu ir už
tat pavojinga. Ana, Stalinui mes 
visi — nenormalūs. Užtat jis su 
mumis ir elgiasi biauriau r.ei su 
Kandžio šunimi, bet tai jau nežmo
niška.

3. Esam raginami skaityti ne 
geras, bet pačias geriausias kny
gas. Aišku, vertėjas vertimui turi 
laisviausias rankas pasirinkti ką 
versti. O ir yra iš ko versti. Bet 
kai šiuo metu kiekvieną sąžinė 
įpareigoja remti kiekvieną pasiro
džiusią lietuvišką knygą, ką aš ir 
stengiuosi, tai tuo pačiu turiu tei
sės ir prašau, kad vertėjas verti
mais nežalotu mūsų.

4. Nors R. Spalis tame atsilie
pime bando nušviesti pagrindinę 
knygos mintį, bet ištikro, ko šia 
knyga siekiama, sunkiau atspėti 
kaip sprendžiant su keturiais ne
žinomaisiais logaritmines lygtis. 
Paprastiems Pradalgės berneliams 
ir mergelėm.? labiau pageidautini 
a la Dr. V. Kudirkos vertimai: Vi
lius Telis, Kainas, Orleano Mer
gelė, Konradas Valenrodas ir ki
ti, kurių procesijų vadai šviesūs, 
aiškūs, netemdė nakties, švietė 
iki išaušo rvtas ir tebešvie
čia. M. N.

PADĖKA
DBLS Corby skyr. pirm. p. Na

vickui, p. Vereikai ir visiems sky
riaus nariams už taip rūpes+ingą 
globojimą laike koncerto, gegužės 
19 ir 20 d., nuoširdžiai dėkojame.

Nottinghamo Liet. Meno Sam
būrio ..Rūtos“ choro dirigen
tas. šokių vadovas, choristai 
ir šokėjai.

Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 
mediciniškas kraujo analizes(Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
mą, ir t.t. 16, St. Gabriel Rd., Lon
don, N.W.2, tel. GLA 8776.
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Jau patvirtinta National Com- * Austras A. LampeTįs, turįs

mittee for a Free Europe lietuviš- 98 m. amžiaus, sūnų 68 m. amžiaus 
koji grupė kurią sudaro:. Juozas ir kelis proainius. 
Audėnas, Kipras Bielinis, Dr. Bro- ~‘
nius Nemickas, Vacys Sidzikaus
kas, Mykolas Tolišius, Dr. Antanas 
Trimakas, Pranas Vainauskas ir 
Vytautas Vaitiekūnas. Grupės 
prezidiumą sudaro: pirm. —? V- 
Sidzikauskas, sekr. — Dr. A. Tri
makas ir iždin.— K. Bielinis. Gru
pė pradės darba š.m.
1 d.

* Pereitais metais 
džiosios leidyklos 
įsteigė tris tautines 
geriausią tų metų 1. beletristikos 
veikalą, 2. biografiją ir 3. poeziją. 
Šiais metais tų premijų paskyri
mas įvyko kovo 6 d. New Yorke. 
1950-tų metų išrinktos geriausios 
šios knygos: William Faulkner — 
„Collected Stories“ — beletristi
kos premija; Newton Arvin — 
„Herman Melville“ — biografijos 
premija; Wallace Steven — „The 
Auroras of Autum“ — poezijos 
premija. Jiems buvo įteikti auksi
niai medaliai.

* D. Britanijoj atpiginta anglis 
namų šildymo reikalams. Atpigi
nimas siekia pustrečio šil. tonai. 
Jis veiks vasaros laiku. Tuo būdu 
siekiama paskatinti gyventojus 
apsirūpinti kuru iš anksto.

* Romos katalikų skaičius JAV 
per pereituosius metus padidėjo 
800.000. Šiuo laiku ten yra arti 29 
rnilij. katalikų.

* JAV uždraudė savo piliečiams 
važiuoti į Čekoslovakiją, kaip pa
vojingą dėl esamų ten sąlygų 
kraštą.

* Garsus prancūzų maršalas 
Petain’as, turįs 95 m. amžiaus, nu
teistas iki gyvos galvos kalėti už 
bendradarbiavimą su vokiečiais 
karo metu, pamažu miršta.

* Ilgai trukęs šaltas oras An
glijoj, pagaliau, atšilo. Pereitosios 
savaitės galas ir šios pradžia buvo 
vasariškai šilta. Sekmadienis, pir
madienis ir antradienis, net karš
tas, nes šilumos buvo apie 20 
laipsnių C.

* Stipri Amerikos karo laivyno 
eskadra, turinti kelis didžiuosius 
karo laivus, išplaukė į Europą. Ji 
aplankys: Norvegiją Daniją, Šve
diją, Škotiją, Prancūziją ir Olan
diją.

* Prasidėjęs vilnos kainos kri
timas Australijoj tebesitęsia. Šiuo 
laiku vilnos kainos jau yra tokios, 
kokios buvo pereitųjų metų spalių 
mėn.

* Kanadoje, netoli Otavos, di
deliuose krašto apsaugos ministe
rijos sandėliuose kilo gaisras. Nors 
ten buvo sukrauta tik drabužiai, 
bet gaisro metu buvo sprogimų. 
Tai jau antras gaisras tuose san
dėliuose. Kanados vyriausybė 
įsakė įvykį išaiškinti, nes neišskir
ta ir sabotažo priežastis.

* Amerikoj, ryšium su apsigin
klavimu, automobilių gamyba šių 
metų trečiajam ketvirty bus su
mažinta iki 63 nuoš. pereitų metų 
to paties laikotarpio gamybos.

* Margaretė Truman‘aitė, Ame
rikos prezidento duktė, žinoma 
dainininkė, atvyko į Angliją paato
stogauti.

* Nors Aukščiausias Britų 
mas Hongkonge ir pripažino 
Kinijos nacionalistų orinio 
siekimo b-vės 40 lėktuvų, 
komunistinės Kinijos vyriausybės 
turtą, bet lėktuvai dėl strateginių 
medžiagų draudimo išvežti į Kini
ją, negalės 
vežti.

* Britų 
nagrinėjusi 
pasiūlė keletą 
trūkumui išvengti. Komisija siūlo 
dirbti šeštadieniais ir įvesti nak
tines pakaitas: patraukti daugiau 
į fabrikus moterų; pasinaudojant 
darbo įstaigomis, kreipti darbinin
kus į tas įmones, kurioms trūksta 
darbininkų; pirmoj eilėj teikti 
žaliavas svarbesnėms, strateginiu 
atžvilgiu, įmonėms.

* Birž. 5—9 d. Londone lankėsi 
Norvegijos karalius Haakonas. Jis 
buvo D. Eritanijos karaliaus ir 
karalienės svetys. Paviešėjęs ir 
atlikęs vizitus, aplankęs Britų pa
rodą, iškilmingai išlydėtas grįžo 
atgal.

* Netrukus D. Britanijos vidaus 
rinkoje pasirodys drabužinių audi- j 
nių mišinys, į kuriuos Uus įdėta ' 
dalis dirbtinos medžiagos. Šie 1

birželio mėn.

Amerikos di- 
susitarusios 
premijas už

teis- 
buv.
susi- 
kaip

buti iš Hor.gkongo iš-

parlamento komisija, 
darbo jėgos klausimą 

būdų darbininkų

audiniai, grožio ir kokybės atžvil
giu, nebus blogesni už natūralius 
medžiagų audinius.

* Rusas DiPi S. Filidov'as, gy
venęs Italijoj, negalėdamas iš
vengti repatriacijos į Rusiją, puolė ; 
po traukiniu ir nusižudė.

neseniai vedė
49 m. amžiaus moterį.

* Amerikos krašto apsaugos mi
nisterija leido paskelbti vairuoja
mojo sviedinio nuotrauką ir paaiš
kinimą. Sviedinys yra V. 2 tipo, 
susideda iš dviejų dalių ir iš že
mės yra radio bangomis nukrei
piamas norima linkme.

* Berlyne turimomis žiniomis, 
rusai pradėjo didinti savo kariuo
menės įgulas ryt. Vokietijoj. Iki 
galo metų rusų Kariuomenė Vokie
tijoj bus padidinta 60.000 žmonių. 
Šiuo laiku ten raudonosios armijos 
yra .300 000 žmonių. Ji suskirstyta 
į 30 divizijų. Iš jų 20 yra šarvuotų 
arba mechanizuotų.

* Amerika birželio 30 d. prasi
dedančiais biudžetiniais metais 
atominiams tyrinėjimams paskyrė 
59 milij. dolerių.

* Komunistinė Vietmino kariuo
menė apie 40.000 kareivių jėga,
50 kilom, bare, puolė prancūzų 
pajėgas, esančias Tonkino upės 
intako srity, Indijoj. Po atkaklių 
ir ilgai trukusių kovų, puolimas 
atremtas.

* Amerikos parlamento narys 
C. I. Kersten‘as, respublikonas, 
įteikė parlamentui svarstyti siū
lymą, siūlantį Amerikai nutraukti 
diplomatinius santykius su Sovie
tų Rusija ir jos 6 satelitais.

— Kaip malonu butų skraidyti 
taip, kaip žmonės skraido.

Audronė 
DELS-gos 
paaukojo 
papuošti)

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
AUKOJO

Londono Lietuvių Meno Sambū
ris 5 sv. 10 šil. 2 p. (Motinos Die
nos minėjimo pareng. pajamos); 
DBLS Scotia South skyr. 4 sv.;
O. Kairiūkštienė 3 sv.; 
Raulinaitytė (2į metų 
narė rėmėja, anksčiau 
6 sv. Lietuvių Namams
2 sv.; S. Pavalkytė 2 sv.; J. Na
vickas 1 sv.; A. Zaranka 1 sv.; 
A. Černiauskas 1 sv.; L. Šturas 
1 sv.; A. Briedis 1 sv.; J. Simana
vičius 1 sv.; A. Grinkevičius 1 sv.; 
V. Byla 1 sv.; J. Adomaitis 1 sv. 
V. Apanavičius 1 sv.; B. ir O. Ko- 
vaičiai 1 sv.; K. Makūnas 1 sv.; 
L. Venckus 1 sv.; J. Naudžiūnas 
1 sv.; S.P. 15 šil.; V. Dzikas 15 šil.;
P. Kriugžda 15 šil.; A. Janušaus
kas 11 šil.; DBLS Buxtono sk. 11 
šil.; J. Biržinis 10 šil.; 6 p.; P.Rim- 
kūnas 10 šil.; V. čekanavičius 10 
šil.; K. Matulionis 10 šil.; P. Gar- 
skovas 10 šil.; A. Savukaitis 10 
šil.; J. Rapalis 10 šil.; P. Grumbi- 
nas 10 šil.; A. Matikas 10 šil..

Ligoniams aukojo: A. Savukai
tis 10 šil.; V. Dzikas 5 šil.; P.Kriug
žda 5 šil.

TVARKOS REIKALU
Ligi šiol stengėmės padėti kiek

vienam tautiečiui, kada tik jis 
kreipdavosi į Sąjungos centrą, ta
čiau paskutiniuoju laiku, ypač ry
šium su padidėjusia emigracija 
į kitus kraštus, interesantų centre 
tiek pagausėjo, kad patarnavimas 
jiems ir lankymas su jais įvairių 
įstaigų atitraukia tarnautojus nuo 
tiesioginio jų darbo ir pastarąjį 
labai trukdo. Dėl to nusistatyta 
tokius patarnavimus teikti tik 
ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Ateityje, tvarkos ir darbo našumo 
sumetimais, interesantus prašytu
me lankytis tik minėtomis die
nomis. Sąjungos centras

GALVOSUKIAI
Galvosūkis Nr. 33 (1 t.)

Ne tas laisvės, ne tas vergijos — 
na kas?

Atstatykite visiems žinomą po
sakį.

Galvosūkis Nr. 34 (2 t.)
X o o o o o

X o o o o

x o o o o
x o o o o o o
Iš x-ų tremtiniams 

įvykis.

— tankumas
— randas
— apetitas
— skytas purvas
— varginąs
— masalas
— avies kailis
— didelis šaltis 

atmintinas

NAFTA
Persų sukeltas ermyderis dėl 

Britų naftos pramonės nusavini
mo atkreipė dėmėsį į šios šakos 
pramonę. Naftos pramonė 
yra tik kai kuriose pasaulio vie
tose, daugiausia ten, kur yra pati 
nafta. Viduriniuosiuose rytuose ir 
pietų Amerikos valstybėse naftos 
tiekyba atiduota užsienio bendro
vėms, kurios už išsemtą iš žemės 
naftą moka valstybei mokestį nuo 
išsemtos tonos.

1950 m. pasauinė naftos tieky
ba taip atrodė. JAV naftos gauta 
271 milijonas tonų; Kuveite — 17 
rnilij. tonų ir už toną pamokėta 
po 5 šilingas; pietų Arabijoj — 27 
rnilij. tonų, už toną 21 šil.; Persi
joj — 32 rnilij. tonų už toną po 11 
šil.; Venecueloj — 78 rnilij. tonų, 
už toną — 35 šil.; Meksikoj — 10 
rnilij. tonų; Irake — 6 rnilij. tonų, 
už toną — 17 šil.; Sov. Rusijoj — 
37 rnilij. toną; Kanadoje — arti 
4 rnilij. tonų; Argentinoje — pus
ketvirto rnilij. tonų; Kolumbijoj 
— arti 5 rnilij. tonų, už toną pa
mokėta — 20 šil.

TINGINYSTĖ IŠRADIMUS 
SKATINA

Jei žmonės netingėtų, tai išradė
jai ir išradimų gamintojai iš ba
do mirtų, sako J. O. Renecke, So
ciety of Industrial Designers 
cagos skyriaus pirmininkas.

Žmonių tingėjimas buvo 
žastis šimtams įvairiausių
dimų, net tokių keistų, kaip baruo
se atramos geriant alų kojai pa
dėti.

Žmonės tinginiauja, o išradėjai 
galvoja, kuria.

Išradėjai žmonėms padaro leng
vesnį gyvenimą, o patys susikrau
na turtus.

NILONINIAI KALIOŠAI
Pagamintas naujas avalinės ti

pas — niloniniai kaliošai. Naujos 
avalinės viršus ir pamušalas yra 
iš specialiai austos nilono medžia
gos, bet padai guminiai. Tie ka
liošai yra lengvi, gražios formos 
ir apsaugoja kojas nuo šalčio ir 
drėgmės.

UNGURIAI
Lietuvos unguriai gimsta Sar

gasso jūroje, prie Antilų salų. Ma
žyčiai unguriukai perplaukia At
lanto vandenyną ir išsisklaido Eu
ropos upėse. Po trijų metų jie 
vėl iš Europos upių grįžta į Sara- 
gosso jurą paleisti savo ikrus, iš 
kurių išriedėję maži unguriukai 
vėl plauks į Europos upes.

Chi-

prie- 
išra-

G/Mčf-

— Pusę pianino palikom valgo
majame, o pusę iškišom į prieš
kambarį. Gražu, patogu ir vietos 
x isur daug.

KNYGOS, SPAUDINIAI
JAV SPAUDA APIE LIETUVĄ
„Foreign Affaires“ žurnale pas

kelbtas įdomus buv.. JAV 1935-45 
m. valst. sekretoriaus Summer 
Weleso straipsnis apie „Du Roo- 
sevelto sprendimus“, kuriame pla
čiai paliečiami ir Lietuvos reika
lai. Seniau ne maža šviesios buvo 
įnešęs į Lietuvos bylą, nors ir su 
vokietinėmis tendencijomis, Kleis
tas savo veikalu „Tarp Hitlerio ir 
Stalino“. Abu tuos veikalus pla
čiai cituoja tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių spauda. NYT ir 
NYHT pranešimu, N. Yorko kard. 
Spelmanas per FE siųstuvą pasa
kytoje kalboje pareiškė, kad ame
rikiečiai meldžiasi, jog kuo grei
čiausiai prisikeltų Pabaltijo kraš
tai, Lenkija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Kinija. Lenkų dien
raštis „Jednosc“, kritikuodamas 
AB lietuviškųjų transliacijų man
dagias frazes, reikalauja aiškiai 
pasisakyti, kad JAV viską darys 
Lietuvos taip pat Lenkijos, Rumu
nijos etc. atstatyti nepriklauso
mybei. Daytone „Daily News“ ir 
„Journal Herald“ įsidėjo kun. Jut- 
kevičiaus straipsnį, taip pat Gri
niūtės laišką apie Lietuvos bylą. 
Dr. A. Tarulis Columbiic.s un-to 
leidžiamam „The American Slavic 
and East European Review“ re
cenzavo K. Pelėkio „Lithuanias 
Threefold Tragedy“. „Shenadoah 
Evening Herald“, pažymėjęs kad 
Lietuva yra supančiota, pastebi, 
kad lietuviai žiūri į amerikiečius 
su viltimi, melsdamiesi, jog ši di
delė tauta drauge su likusiu Va
karų pasauliu viską padarytų pa
vergtai lietuvių tautai išgelbėti 
„ Bayonne Facts“ skelbia, kad 
JAV vyriausybė, lietuvių prašoma 
imtis kuo greičiausiai, per Jungt. 
Tautas žygių, kad būtų sustab
dytas Sovietų vykdomas Lietuvos 
genocidas. Sovietų pajėgos, agen
tai ir 5-ji kolona turi būti kuo 
greičiausiai atšaukti, o ištremtieji 
iš Sibiro ir kt Sovietų Sąjungos 
šalių grąžinti į tėvyne. Manches- 
tery. N„ H., „Union Leader“ įsi
dėjo K. Daugėlos strapsnį, pava
dintą „Pavergta Lietuvą“ kuria
me vaizdžiai aprašomos dabarti
nės Lietuvos kančios ir laisvajam 
pasauly, ypač JAV, esančių lietu
vių pastangos pagrobtai nepriklau
somybei vėl atstatyti.

LENKŲ SPAUDA APIE 
VILNIAUS RUSINIMĄ

Lenkų spaudoj kartais pasirodo, 
nors ir su lenkiškomis tendencijo
mis, palyginti objektyvių infor
macijų apie dabartini gyvenimą 
Vilniaus krašte. Štai jų „Dz. P. 
i Dz. Ž.“ įsidėjo ilgesnį pranešimą 
apie „rusų kolonistus Vilniaus 
krašte“, kurio pirmoj vietoj skel
biama, kaip ir kam ten „stalininė 
svajonė virto realybe“. Tai įvyko 
š.m. sausio 27 d., paskelbė draugė 
Czyrkina, maskvinės „Pravdos“ 
korespondentė Vilniuje Atpasa
kodama „žydintį Sovietų piliečių 
gyvenimą“, kaip pavyzdį duoda 
savo šeimą, rašo „Pravda“: 3 jos 
vaikai mokosi vidurinėse ir aukšt. 
mokyklose, o sūnus — išėjo į So
vietų armijos karininkus. Duktė 
mokosi botanikos, jauniausioji 
svajoja tapti gydytoja. Ir nieko 
nuostabaus, pastebi ta proga len
kų dienraštis, nes minimoji kores
pondentė neprivalo eiti dirbti 
į fabriką kaip kiti, bet yra „namų 
viešpatė“.

Vis dėlto, nepaisant to „žydinčio 
gyvenimo“, net ir pačių rusų spau
da vengia per daug minėti rusiš
kąsias pavardes savo reportažuose 
iš Vilniaus miesto ar krašto. Bet 
tame pačiame pranešime, kuriuo 
taip didžiuojasi Czyrkina apie Vil
niaus odos raugyklą ir batų fabri
ką skaitome: „Pasižymėję stacha- 
noviečiai drg. Perjas atliko 8-riu 
normą, ' jauni stachanoviečiai 
draugai Dubrovina, Bakalovas ir 
Kazakovas pasiekė ligi 200 pro
centų normą, taip pat pasižymėjo 
d-gai Heleras ir Marcinkėnas“. 
Taigi, pastebi „Dz. P.“ tuoj pat 
galima atskirti rusiškas pavardes 
nuo lietuviškų.

Tuo pat laiku „Liter. Gazeta“ 
įsidėjo sovietų gen. černiakov- 
skic paminklo nuotrauką. Kaip 
iš aprašymo tenka padaryti išva-
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dą, jis yra katedros aikštėj, dabar 
jau pavadintoj Černiakovskio 
aikšte. Tas jau miręs generolas 
į Vilnių įžygiavo 1944 m. liepos 
mėn., pirmas su raud. armija už- 
valdydamas 
smarkiai jį
„Šis Vilniuj pastatytas paminklas 
yra įspėjąs 
Jai
raštis.

miestą ir išvydamas 
gynusius vokiečius.

memento tiek Lenki 
tiek Lietuviai“, pastebi dien-

KIEK RYTPRŪSIUOSE RUSŲ
Panašus memento, tik dar bai

sesnis abiem kraštam, laikraščio 
nuomone, yra rusų kolonizacija 
erdvėj aplink Karaliaučių. Šis 
kraštas, pastebi laikraštis, kaip 
žinoma, nebuvo įjungtas į sovieti
nę Lietuvos respubliką, bet tiesiog 
I RSFSR. Lietuva atgavo tik Klai
pėdos kraštą. Vasario 18 d. paskel
bus rinkimus į aukščiausią sovie
tą, galima susidaryti apytikrį 
vaizdą, kiek minimoj erdvėj yra 
gyventojų iš balsuotojų skaičiaus. 
Kaliningrado apygardoj 5 rinki
minėse apylinkėse buvo pastatyti 
5 kandidatai — ir, savaime aišku, 
visi rusai. Be abejo, visi buvo 
„vienu balsu“ išrinkti, nes kiek
vienai apylinkei teko vis po 1 kan
didatą. Kadangi pagal sovietų 
konstitucijos 25 par. kiekvienam 
rajonui maždaug tenka po 150.000 
gyventojų, tai išeitų, — daro išva
dą dienraštis, — kad Kaliningrado 
apygarda — tas kylys, skiriąs lie
tuvius nuo lenkų, kaip pastebi lai
kraštis, — turi maždaug apie 
750.009 nevietinės kilmės gyven
tojų — rusų, drauge su kariuo
mene.

Lenkų „Viadomosci“ Nr. 15, 
aprašydamas Katyno tragediją, 
pažymi, kad tarp sušaudytųjų len
kų buvo taip pat vad. „lietuvių— 
gudų divizijos“ karininkų. Pirma
sis sušaudytųjų sąraše iš tos divi
zijos buvo įtrauktas iš Vilniaus 
Bychoviec, kurio antpečius puošęs 
„vytis“. Laikraštis įrodinėja, kad 
ir pats Pilsudskis buvęs „Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės“ 
ideologas etc. Panašių lenkų svai
čiojimų pasitaiko jų spaudoj ir 
daugiau. Pvz. Londone leidžiamas 
„Dziennik Polski“ kovo 15 d. visai 
niekus nušnekėjo, kad tas pats 
Pilsudskis pavedė kavalerijos ka
rininkui Beliny atmušti „Lenkijos 
miestą Vilnių nuo bolševikų“ etc., 
kur girdi, susikūręs tipas „Gente 
Lithuanus, r.ationė Polonus“. 
Būtų geriau, jei šis ir panašūs 
lenkų laikraščiai, užuot ieškoję 
naujų Jogailą ir Mickevičių su 
Kosciuškomis, painformuotų savo 
skaitytojus apie Suvalkų sutartį 
ir visai atsisakytų savo pretenzijų 
į Vilniaus kraštą ir kitas lietuviš
kas žemes.

LIETUVIŠKIEJI LEIDINIAI
Škotijos Lyga Europos Laisvei 

Ginti išleido I. F. Stewarto reda
guotą knygą „Sov. Rusijos stipru
mas ir silpnumas“, kurią sudaro 
pernai per Edinburgo ABN suva
žiavimą 20 tautų atstovų pasa
kytos kalbos. Lietuvai skirti 2 pus
lapiai. Prof. St. Ylos atsiminimų 
knyga iš Stutthofo kaceto „Žmo
nės ir žvėrys dievų miške“ jau 
spausdinama. Jis turės apie 500 
p. ir yra iliustruota originaliomis 
nuotraukomis. Išleista P Babicko 
knyga apie Braziliją. Gabija lei
džia J. Savicko „Raudonus batu
kus“, o jo meto karo dienoraštį — 
romaną, „Žemė dega“ — Venta, 
kuri taip pat leidžia Vaičiulaičio 
pataisytą „Valentiną“, G. Talau- 
skaitės lyriką, A. Barono novelių 
rinkinį, p. Jurkaus „Juodvarnius“, 
Maceinos „Niekšybės paslaptį“ ir 
visą eilę kitų. Rūta po V. Tamulai- 
čio „Raguvos malūnininko“ leidžia 
B. Gražulio „Išdavimą“. Dail Vi- 
jeikis paruošė spaudai „Barborytę 
ir Petriuką“, A. Landsbergis, 
Adolfas ir Jonas Mekai ir L. Lė
tas leidžia bendrą novelių rinkinį, 
„Proza“, K. Banaitis rengia naują i 
liaudies dainų rinkinį, dediktuotą 
kun. Pr Jurui jo 60 m. sukakties į 
proga. Anglijoj „Pradalgės“ išlei
sta K. Barėno išversta J. Stein- ■ 
becko „Tarn pelių ir vyrų“. Surin
ko liet. ..Nidos“ spaustuvė. JAV I 
pasirodė M. Gudel;o . Kain lietu- I 
viai gvnė savo miškus“. P. Alek- j 
sos „Marijos žiedai Fatimoje“, 25 J 
m. sukakčiai paminėti išleista S. i
Sužiedėlio „Jėzaus Nukr. Seserį! 
Kongregacija“ su 220 iliustracijų- 
Čikagoj pradėtas leisti mėn. tech
nikos žurnalas „Technikos Žodis“- 
Taip pat išleistas K. Krulio reda
guotas inžinierių ir architektų 
metraštis.
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