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D. BRITANIJOS GYNYBAD. Britanija paskyrė tris asmenis, kurie, karo atveju, vadovaus D. Britanijos gynybai. Jie yra: sausumos kariuomenės gen. M. Dempsey's, karo laivyno adm. A. Power'is ir aviacijos marš. B. Embrey's. Gen. Dempsey's pirminin-kaus. Sudarytas atatinkamas štabas gynybos planams paruošti.Kaip aiškėja, šie asmens paskirti prieš keturis mėnesius ir tik dabar apie tai paskelbta.Šių asmenų tokioms pareigoms paskyrimas, kaip aiškina oficialūs sluoksniai, nereiškia, kad Britai lauktų artimiausiu laiku kilsiant karą. Tai esąs .'normalus, gynybos atžvilgiu žygis, nes D. Britanijai Europos gynybojesvarbiausia pozicija, čia yra ne tik D. Britanijos karo laivyno ir aviacijos pajėgų, bet ir Amerikos pajėgų, esančių Europoje, svarbiausioji bazė.
tenka

FESTIVAL OF BRITAINŠiemet, laike penkių vasaros mėnesių britai ruošia įvairiose D. Britanijos dalyse visą eilę parodų, sportinių įvykių ir kita ko, kas sudarys ištisą Festival of Britain. Šita festivalio centrinė paroda yra Londone, Temzės pakrantėje, vadinama South Bank Exibition, labai didelė ir įvairi. Ji vaizduoja mokslo ir meno laimėjimus, susideda iš įvairių specialiai pastatytų pastatų ir užima 27 akrų plotą.Šios parodos, kaip ir viso Festival if Britain iškilmingas atidarymas įvyko gegužės 3 atidarė D. BritanijosFestival of Britain sinamas užsieny, dėllankytojų bus ir iš ten.
d. Festivalį karalius.plačiai gar- to ne maža

AUSTRALIJOS RINKIMUS
LAIMĖJO DEŠINIEJI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
AMERIKA GINKLUOJASIAmerikos parlamentas vienbalsiai paskyrė prezidento prašomus papildomus pusseptinto milijardo dolerių krašto apsaugos reika-lams. Paskirtoji suma, daugiausia bus sunaudota lėktuvų, tankų ir patrankų pirkimui.Balandžio 30 d. prez. Truman'as pateikė parlamentui karinį biudžetą 60 milijardų sumai sekantiems metams, prasidedantiems liepos 1 d. Teikdamas šį biudžetą, prezidentas nurodė, kad Rusijos valdovai įstūmė pasaulį ant visuotinio karo slenksčio. Jei Sovietų Rusija ryžšis kelti visuotiną karą, laisvasis pasaulis turi būti pasiruošęs sulaikyti puolimą ir tuojau perėjęs į priešpuolį, suduoti lemiamą smūgį į sovietinės jėgos židinius. Geriausias kelias1, vedąs į taiką, yra laisvojo pasaulio gynybos sukūrimas, užtektinai galingos, kuri užpuolikui, jei jis išdrįstų pradėti naują karą, suduotų lemiamą smūgį.

AMERIKOS GINKLAVIMOSI 
TEMPASAmerikos gynybos mobilizacijos direktorius C. Wilson'as, gen. Eisenhower‘io kviečiamas, atvyko į jo štabą pasitarti. Iš ten jis atsilankė Londone, kur tarėsi su Atlanto valstybių sąjungos nariais ir Britų pareigūnais. Išvykdamas iš Amerikos, p. Wilsor.'as pareiškė, kad jei pavyks Stalin'ą sulaikyti nuo puolimo iki 1953 metų, tai po to jau jis neturės jokių iliuzijų pradėti karą. Kalbėdamas apie Amerikos ginklavimąsi, jis pažymėjo, kad ginklavimosi tempas yra toks, kad kariniams dalykams sukrauti, kurie bus padirbti 1953 m. nepakaks visos Teksaso valstybės. Jei galima būtų parodyti Sta- lin'ui kai kuriuos naujuosius Amerikos ginklus, tai jau nebūtų pavojaus, kad kils tretysis karas, — pabrėžė Wilson'as.

PERSIJOS NAFTAPersija tebekreipia pasaulio dėmesį dėl savo ryžto nusavinti „Anglo Iranian Oil“ bendrovės turtą. Nusavinimą Persų parla-mentas skubina, kiek tik gali, nepaisydamas ne tik teisinės šio žygio pusės, bet ir tų padarinių, kurie gali kilti persams perėmus tokias milžiniškas įmones, kaip Abadane esanti naftos pramonė, neturint nei patyrimo joms vesti, nei reikalingų specialistų. Tokiu atveju naftos gaminių tiekimas neišvengiamai turės sutrikti. Dėl to vakarų valstybėms, ypač D. Britanijai pridarytų tokios žalos, kurios dydis net sunku suvokti.Negalėdamas sutikti su tokiu Persų parlamento skubotumu naftos pramonę nusavinti, nei jį pristabdyti, bal. 27 d. atsistatydino Persijos min. pirm. Hussein'as Ala, vos mėnesį šias pareigas ėjęs. Nauju min. pirm, parlamentas paskyrė Mohamedą Mussadik'ą, parlamento komisijos naftos pramonei nusavinti pirmininką, didelį šios pramonės nusavinimo šalininką, persų nacionalistų pirmin.,. 71 m. amžiaus. Persų senatas jo paskyrimui pritarė, o šachas — patvirtino.Naujasis pirmininkas, pradėjęs pareigas, atrodo, naftos pramonės nusavinimą skubina. Jis pareiškė, kad 1933 m. su Britais sudarytoji dėl naftos sutartis buvusi sudaryta spaudimui veikiant, dėl to ji neturinti teisinės galios. Be to jis kaltino „Anglo Iranian Oil“ b-vę, kad ji pardavinėjusi naftos produktuskainom, todėl dabar turinti duoti apyskaitą iš paskutiniųjų savo 18 veiklos metų.Britai prieš tokius kaltinimus protestavo, o bendrovė sulaikė mėnesinį mokestį Persijos iždui 2 milij. svarų sumai, kol reikalas galutinai paaiškės.D. Britanijos vyriausybė susidariusią pavojingą jos turtui bei interesams Persijoje būklę apsvarstė. Užs. reik. min. Morrison'as parlamente pareiškė, kad Britų vyriausybė neginčija kurio nors krašto vyriausybei teisės suvalstybinti savo krašte turtą, bet negali sutikti, kad „Anglo Iranian Oil“ b-vės teisės Persijoj būtų pagrindinai pakeistos vienos pusės veiksmu. Ta proga jis įspėjo persus, kad jiems, kaip neturintiems patyrimo „Anglo Iranian Oil“ b-vės įmo-L nėms vesti, gali susidaryti įmonių• veiklos pertrauka, kuri sukeltų• nedarbą ir sudarytų tokias sąlygas, : D. Biitanijos karalius j kurias galės išnaudoti tik komu--yin nuo 1936 m geg• nistai. : metų gruodžio 11 d.)Į Persų užsienio reikalų mir.-iste- ; gyvenąs Amerikoje, j rijos pareigūnas, aiškindamas ke-Jten yra išleista jo Įtinamą naftos pramonės nusavini-jknyga, kuri plačiai išgarsėjo kaip imą, pasakė, kad jos nusavinimas Į karaliaus istorija“. Jis yra vedęs i nereiškiąs jos pagrobimą. -amerikietę Wallis'ę Warfield‘ę,Bendrai paėmus, šis persų žygis • kaip žinoma, dėl jos ir sosto atsi- atrodo ne laiku pradėtas ir jei jo • sakė.tempas nebus sulėtintas, be abejonės nieko gera niekam neatneš

Britų laivynui pigesnėm

VOKIEČIAI BIZNIAUJA SU 
KOMUNISTAISVak. Vokietijos firmos ir paskiri vokiečiai, naudodamiesi palankiai susidariusia būkle prekiautisu rytine Vokietijos dalimi, visą laiką varė visokį biznį ir pelnė didžiausius pinigus, ypač pardavinėdami įvairias mašinas ir kitas, karo reikalams tinkamas medžiagas, kurių seniai neprekiavo vakarų valstybės su už geležinės uždangos esančiais kraštais. Kaip aiškėja, apie 40 nuoš. visos vak. Vokietijos prekybos šmugelio keliu ėjo į ryt. Vokietiją. Kiek plačiai toks vak. Vokietijos prekiavimas su komunistiniais kraštais buvo išsiplėtęs, rodo kad ir tas faktas, jog jie tokį biznį varė net su komunistine Kinija. Čangkai- šeko karo laivai netoli Formozos sulaikė vieną vokiečių laivą, kuris iš Hamburgo gabeno įvairius geležies dirbinius komunistinei Kinijai.Ryšium su ta linkme nupro- gresavusiu vak. Vokietijos bendradarbiavimu su komunistiniais kraštais, Amerika įspėjo Federali- nę Vokietiją, kad jei nesiliaus šmugelio variusi su komunistiniais kraštais, tai bus nutraukta jai, pagal Marshall'io planą teikiama pagalba. Po šito įspėjimo reagavo ir vak. Vokietijos kancleris, kuris pagrąsino pritaikysiąs visas teisėtas sankcijas tiems, kas tokią prekybą su komunistais varo.

KAS ŠEŠTAS AMERIKIETIS 
BUS KRAŠTO GYNYBOJE1952 m. gale kas šeštas sveikas amerikietis bus karinėj ar civilinės gynybos tarnyboj, — pareiškė JAV darbo minister is M. Tobin'as. Tuo laiku karinės ir gynybos įmonės bus reikalingos papildomų 7.200.000 vyrų ir moterų. Apie pusę šio kiekio teks pasisamdyti iš užsienio.

KORĖJOS KARASKomunistų didysis puolimas, prasidėjęs praėjusios savaitės vidury, JTO stipria ginklų ugnimi buvo sugniuždytas. Didžiausia komunistų puolimo pajėga buvo nukreipta vidurinėn fronto dalin ir slinko link Seulo. Nors puolantieji toje fronto daly ir toli perėjo 38 lygiagretę, bet už 20 kilom, prieš Seulą buvo sustabdyti, šeštadienio komunistų nės puolimas sustojo, puolimo jie
Praeitą šeštadienį Australijoj įvyko parlamento ir senato rinkimai. Tai jau antri laike pusantrų metų rinkimai. Jie taip greit įvyko todėl, kad Liberalų ir Krašto partijos koalicija, valdžiusi kraštą, senate neturėjo daugumos ir dėl to negalėjo įgyvendinti žymesnių reformų. Opozicijoj buvo Darbo partija, kuri, turėdama senate daugumą, stabdė valdančiosios koalicijos reformas.Rinkimus laimėjo valdžiusi Liberalų ir Krašto partijos koalicija. Ji parlamente turės 68 atstovus, o Darbo partija — 53, senate Liberalai su Krašto partija turės,31, o darbiečiai 29. ; jįįįa Hayworth‘ė, žinoma filmųKomunistų partija tiek maža ■ artistė, amerikietė, prieš kokius balsų surinko, kad neturės nė vie-; metus išsiskyrė su vyru, O. no atstovo. ; Welles'u ir ištekėjo už garsausturtuolio Aly Khan'o. Tačiau dabar ji pareiškė, kad ir su šiuo vyru skiriasi, esą dėl to, kad vyro gyvenimo tvarka neleidžianti su- . kurti tokį šeimos židinį, koks rei-Baigtas trecias is eiles ryt. Vo- ; ajįnga3 vaikams. Ji turi dvejetą kietijOo vadinamosios liaudies po-;vaikų, iš kiekvieno vyro no vieną, licijos valymas. Kaip aiškėja, va- ' lymas palietė apie 20 nuoš. policininkų Pašalinti visi tie, kurie komunistams kėlė abejojimų dėl sa vo ištikimybės. Dabar sovietinė valdžia yra baigusi šios policijos ;|| pertvarkymą. Esą, sudaryta 23 vienetai, po 2.000 žmonių, kurie Rusų štabo nuomone, turi tarnauti kaip būsimos divizijos kadras. Kiekviena iš šio kadro išaugusi divizija turės turėti 11.000 kareivių.

RUSAI RUOŠIA VOKIEČIU 
DIVIZIJAS

GALINGIAUSIAS SPROGIMASŽaliavų trūkumas, ypač sieros, grėsęs žymiai D. Britanijos pramonės daliai, tapo pašalintas. Amerika paskyrė Britams pirmam pusmečiui 95.000 tonų sieros. Ta proga JAV užs. reik, ministeris pareiškė, kad Amerika atsižvelgs savo sąjungininkų reikalų ir parūpins jiems žaliavų.

Karo metu būna labai daug atsitikimų, kai priešlėktuvinių pabūklų arba naiKintuvų sužalotas lėktuvas neoepajėgia pasiekti savo bazės ir yra priverstas leistis į jūrą.Kiekvienas lėktuvas ar tai butų didžiulis bombonešis ar vienvietis naikintuvas nešasi visuomet sulankstomą guminę valtį. Ji automatiškai pripučiama oro per labai trumpą laiką, lėktuvui dar besileidžiant žemyn. Kiekviena tokia valtis turi kišenes su maisto ir vandens atsargomis kelioms dienoms ir beto dar radio siųstuvą. Lėktų- . v ui nusileidus į jūrą, įgula sulipa į tą valtį ir taip pirmasis etapas į išsigelbėjimą yra atliktas.Po to seka susirišimas su savo baze arba su pakrančių pagalbos stotimis sutrumpintai vadinamomis SOFAR. Jei nelaimė įvyko netoli savo krantų, tai tam tikslui yra vartojamas valtyje esąs radio siųstuvas. Tuo atveju, kai atstumas yra labai didelis ir turimas radio ryšiui šaukti bomba, sukeliarie užalarmuoja SOFAR stotis per. labai trumpą laiką esančias net už 3000 mylių atstu. Pagavus aliarmo ženklą laike kelių minučių, tam tikros sistemos pagalba, nustatoma tos bombos sprogimo vieta, ir po to, žinoma, seka pačios pagalbos siuntimas.Viršuje matyti lakūnas, metąs į jūrą vieną tokių bombų; apačioje — schemaiškai pavaizduoti tos bombos sukelti virpesiai.

siųstuvas būna per silpnas užmegzti, pagalbai prisi- yra vartojama specialiJi sprogusi giliai jūroje tam tikrus virpesius, ku

GEGUŽES PIRMOJIGegužės 1 d. darbo šventė, kaip aiškėja, abiejuose geležines uždangos pusė šiemet niekuo nesiskyrė. Už geležinės uždangos kraštuose komunistai įprastu būdu buvo suvarę į eisenas ir mitin-. gus žmonių mases ir panaudojo agitacijai, juos prieš vakarus, kiečius.D. Britanijoj tik miestuose tą dieną susirinkimai. Paryžiuje tą dieną .•buvo įstaigos uždarytos ir daugu- 
Vindzoro kunigaikštis (buvęs: rnas miesto susiekimo personalo.Edwardas : streikavo. Italijoj tą dieną buvo 20 iki tų : gausu eisenų. fdaugiausia * Šiuo laiku atsiminimų

Pereitojo kariuome- Laike šio patyrė didžiausiusnuostolius, netekę per 70.000 kareivių. Iš daugelio vietų jie pasitraukė atgal, toliau nuo galingos JTO kariuomenės artilerijos ugnies.Geg. 3d. Korėjos fronte buvo tik patrulių susirėmimai. Tačiau ši pertrauka nerodo, kad komunistai atsisakė noro vėl pulti. Jie tebe- telkia į frontą kariuomenę ir kitokias reikmenis.
tą progą nuteikti ypač ameri-didžiuosiuose vakare įvyko

GREIT BAIGSIS 
DARBOTVARKĖS 
KONFERENCIJAKeturių didžiųjų užs. reik. min. pavaduotojų konferencija, susirinkusi aptarti užs. reik, ministerių konferencijai darbų tvarką, dar tebeposėdžiauja Paryžiuje. Kaip aiškėja, jos likimas netrukus išryškės, nes vakarų valstybių at- sotvai jau nelinkę daugiau nuolaidoms.Tačiau jei ir iširtų ši konferencija, tai tat dar nereiškia, kad negalės įvykti užsienio reikalų ministerių konferencija. Tuomet jos darbų tvarkos būtų duvariantai ir dėl jų sutapdinimo tektų tartis jau patiems ministe- riams. 1

n

AMERIKOS PASKOLOS 
SĄLYGOSKaip dabar paaiškėjo iš paskelbtų Amerikoje oficialių dokumentų, JAV suteikė nacionalistinei Kinijos vyriausybei Formozos saloje karinę pagalbą 10 milijonų, dolerių vertės, šiomis sąlygomis: |||||||| : 1) kad kinai gautuosius ginklus ’panaudos apsigynimo ir teisėtai vidaus tvarkai palaikyti, 2) kad jie imsis atatinkamų priemonių gautųjų ginklų paslapčiai išlaiky- | jti, 3) sudarys sąlygas amerikiečiams tikrinti, kaip yra naudojama gautoji pagalba, 4) niekam neparduos ir neperlėis gautųjų ginklų be Amerikos sutikimo.

GALINGIAUSIAS SPROGIMASAmerikos atominiai specialistai laukia vieno didžiausių atominio sprogimo, kuris turėsiąs įvykti Ramiojo vandenymo Eniwetok‘o saloje iki gegužės 10 d. Manoma, kad šis sprogimas turės patikrinti laboratorinius bandymus milžiniško galingumo bombos. Kai kas mano, kad tai būsianti mėginama jau vandenilinė bomba.

1



„BRITANIJOS LIETUVIS” 1951 m. .gegužės 4 č

MOKYKLOS 
SUAUGUSIEMS 

Neseniai anglų laikraščio „Daily 
Dispatch“ bendradarbis Charles 
Keid, iškeldamas eilę įdomių klau
simų, sugretino D. Britanijos gy
ventojų girtavimą ir švietimą. 
1950 m. alaus mažiau išgerta negu 
1949 m., bet girtavimas nepapras
tai padidėjęs, ypač šiaurėje (ma
tyt, daugiau suvartojama stiprių
jų gėrimų, nes stipriųjų gėrimų 
įvežimas didėja štai vien romo 
.939 m. įvežta 581.000 galonų, o 
1949 m. 2.783.000 galonui). Taip 
pat didėjąs ir neraštingumas, nors 
valstybė švietimo reikalams kas
met išleidžia daugiau kaip 
400.000.000 svarų (apie 4 kartus 
tiek, kiek smarkiu tempu vykdo
mai namų statybai). Keista, bet, 
esą, daugelis karinės prievoles 
atlikti pašauktųjų naujokų nepa
jėgią parašyti laiško į namus. Lon
done penkios merginos kreipėsi 
į biznio įstaigą darbo; keturios jų 
visiškai negalėjusios pasakyti, kur 
yra Yorkas, o penktoji galvojusi, 
kad kažkur Škotijoje...

• Man rodos, kad mūsų lietuvių, 
tarpe neraštingumas dar nėra per
daug baisus ir į akis nesimeta: 
šiaip ar taip, beveik visi mokėsi 
lietuviškose savo krašto mokyklo
se, nesimokiusių nėra ar beveik 
nėra. Jei kam ir rečiau tetenka 
paimt plunksną ar knygą į ran
tas, negu stiklą alaus ar stipresnio 
gėrimo, tai vis jau laišką suregzti 
įteikia beveik kiekvienas.

Kai dėl gėrimo.tai žinoma, nėra 
ko leistis į pesimizmą: britams ne- 
nusileidžiame ir nemaža šimtinių 
prastumiame pro gerklytes. Bet 
šį kartą gerklytė tegu palieka, ko
kia buvusi; šnekėkime tik anie 
švietimą ir net apie suaugusių 
švietimą

Kas nekartoja — užmiršta; kas 
neina pirmyn — žengia atgal, o 
mes maža kas kartojame, nes nėra 
nei kur, nei kaip Knyga retai tepa
sirodo, o jei pasirodo, tai retas nu
siperka. Bibliotekų neturime ir, 
tur būt, jau nebeįstengsime suor
ganizuoti. (Sakysim, britai vien 
praeitas metais išleido apie 9.000 
l eletristfnų knygų, ir beveik visos 
tos knygos, kaip žinantieji tvir
tina, nuėjo į bibliotekas brito 
šviesti!). Taigi daugumas mūsų 
tenkinasi vien laikraščiu, jei dar 
bent jį užsisako!

'Paskaitų — tiek kiek įvairių 
minėjimų progomis būna (ir jos 
šitokiais atvejais turi paprastai 
specialią, šventinę paskirtį). Ret
karčiais koks nors judresnis baliu
kas. O kasdienybėje dažnai tiek 
šviesos, kiek ji išmatuojama vis- 
kės ar alaus galonais. Nei ryškes
nės šviesos, nei didesnių užsimoji
mų, nei visuomeniniams pareigū
nams perdaug sunkių galvosūkių. 
O be galvosūkių, be rūpesčių nega
li būti didesnių dalykų.

Dar 1950 m. „Akiračio ' Nr. 2 A. 
J. Kaulėnas straipsnyje „Jau lai
kas į darbą" yra iškėlęs gražių 
minčių suaugusiųjų švietimo rei
kalais Tos mintys praleistos tylo
mis. Vis dėlto noriu jas čia pakar
toti. nors niekas negali užtikrinti, 
kad pakartotos jos jau bus mėgi
namos įgyvendinti ar įgyvendin
tos. Nejudrumas ir apsnūdimas 
jau gana stipriai mumyse įleidęs 

• šaknis. O vis dėlto gal...
A. J. Kaulėnas. pažymėjęs, kad 

mums laisvės valanda artėja, kelią 
klausimą, ar esame pasiruošę ją 

• sutikti. Nepriklausomas gyveni
mas pareikalaus ir teorinio pasi
ruošimo. Pereidamas pi ie tiesio
ginio reikalo, jis rašo: ..Bet ne 
kriaučių ir šiaučių ateities Lietuva 

j daugiausia stokos, o inteligentinių 
pajėgų. Bolševikų okupacija šios 
kategorijos žmonių eilėse padarė 
ir tebedaro baisius nuostolius. 
Okupantas savo teroro smaigalį 
nuo pat pirmųjų dienų laikė ir te
belaiko atsukęs į inteligentą. To
dėl visai suprantama, kad po tie
kos metų okupacijos atsistatanti 
nepriklausomam gyvenimui Lietu
va stipriausiai pajus inteligentijos 
stoką. — Kad nepasikartotų 
1918-20 m. tikrovė, kada, stoko
jant valstybiniam darbui savųjų 
pajėgų, teko samdytis įvairiausio 
plauko maskolius ar kitus svetim
taučius, šiandien būtų pats laikas 
į tą klausimą pažiūrėti visu rimtu
mu. Ateitis mums to niekad nedo
vanotų, jei mes šiandien, turėda
mi pakenčiamas sąlygas, neišnau
dotume laiko praktiškiems tik
slams. Neužtenka žodžių, kad my
lime tėvynę, kad i ją grįšim. Svar
bu kokie grįšime • naudingi 

jai, pasirengę savo patirtimi 
ir pasirengimu nuoširdžiai įsi
jungti į kūrybinį atstatymo darbą, 
ar tik šiaip sau žmoneliai, kad tik 
gyventume".

Pagyręs tuo energinguosius, 
kurie, rūpindamiesi palengvinti 
šiandieninę savo buitį, įsigyja 
praktiškas profesijas, autorius to
liau rašo: „Visu rimtumu tektų 
atkreipti akis į švietimo ir auklėji
mo klausimus. Turėtų susidaryti 
sąlygos ne tik vienai ar kitai var
go mokyklėlei, kokias šiandien 
matome kai Kuriose stovyklose, 
bet būtina būtų steigti gimnazijos 
kurso vakarines mokyklas ar or
ganizuoti užakinį dėstymą lietu
viškam jaunimui. Reikalas sunkus 
ir reikalaująs daug pasišventimo, 
bet ir svarba tėvynei nemaža“. Ir 
toliau: „Ligiagrečiai su šiuo darbu 
galėtų būti organizuojami ir vadi
namieji liaudies universitetai. Tai 
tėra tik tikrosios mokyklos suro
gatas, bet, kaip bėdos priemonė, 
gera ir turinti praeityje nemaža 
nuopelnų tiek nepriklausomos Lie
tuvos gyvenime, tiek tremtyje — 
Vokietijoje“

Štai būtų uždaviniai, kurie jau
nimo tarpe galėtų prablaškyti ny
kumą.

Kadangi liaudies universitetai 
paprastai šviečia klausytojus, pa
teikdami kurį nors specialų kursą 
ar atsitiktines paskaitas, nors ir 
labai įdomiomis temomis, o uža
kimam dėstymui reikia prelegen
tų, sugebančių ne tik dėstyti kurį 
nors kursą, bet ir sistemingai per
teikti jį raštu, tad mūsų sąlygomis 
bene tikslingiausia būtų pasirin
kti trečiąją išeitį — steigti bent 
progimnazijas, nes gimnazijoms 
trūktume, tur būt. jėgų.

Turime didelių kolonijų (Lon
donas, Coventris, Bradfordas. No- 
ttir.ghamas, Manchesteris). Ar 
ten susirastų pakankamas skaičius 
klausytojų, norinčių mokytis, ar 
būtų mokytojų — sunku pasakyti, 
konkrečiau nepatyrinėjus vietinių 
sąlygų. Jei ir vienų ir kitų būtų, 
tokias mokyklas įsteigę turėtume 
kuo pasididžiuoti, nebekalbant 
jau apie didžiulę jų reikšmę. Ir 
tas pasididžiavimas būtu daugiau 
vertas, negu padidinimas išgertų 
galonų.

Labai abejoju, kad mūsų sąlygo
mis šitokios mokyklos pareikalau
tų didelių lėšų. Kas savo kraštui 
skolingas už mokslą, bent truputį 
atsiteistų kitus pamokydamas; 
kas poilsio valandas panaudotų 
mokslui įsigyti, tas ruoštųsi būti 
naudingas savo kraštui, šitokia 
taiki talka padidintų retėjančias 
mūsų šviesuomenės eiles, o laisvę 
atgausiančiam kraštui paruoštų 
darbininkų. K. Barėnas

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
siuvėjas ieško patyrusio siuvėjo 
arba padėjėjo. N. Dulinskas, 27, 
Burton Rd., London, S.W.9. Tel.: 
BRI 5749.

TARP PELIŲ IR VYRU
 John Steinbeck 

Ištrauka iš tuo pat vardu ką tik 
„Pradalgės“ išleistos, K. Barėno 
verstos, knygos, šio kūrinio auto
rius — amerikietis, garsus rašy
tojas. Plačiau apie šį kūrinį žiūr. 
R. Spalio recenziją „B.L.“ 17 num.
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KARŠTOS dienos vakarą tarp 

lapų pradeda judėti vėjelis. Prie
tema įkopia į kalvas iki pat 
viršaus. Smėlėtoje pakrantėje, lyg 
maži ir pilki išskaptuoti akmenys, 
ramiai tupėjo triušiai. Ir tada nuo 
valstybinio vieškelio vedančia 
kryptimi atėjo žingsnių garsas su
džiūvusiais klevo lapais. Triušiai 
be triukšmo nuskubėjo slėptis. Iš
didi gervė suplasnojo į orą 
ir tekštelėjo upėn. Akimirksniui 
vieta buvo lyg negyva, ir 
tada du vyrai išnėrė iš 
tako ir išėjo į aikštę prie žaliosios 
tėkmės. Jie keliav; žąsele taku že
myn ir lygioje aikštėje sustojo vie
nas paskui kitą. Abu dėvėjo den
giamosios spalvos švarkus.Abu ne
šiojo juodas, formos nebetekusias 
skrybėles ir abu nešėsi suveržtus 
ritinius antklodžių, persikabinę 
per pečius. Pirmasis vyras buvo 
mažas ir judrus, tamsaus veido, 
žvalių akių ir aštrių, griežtų vei
do bruožų. Kiekviena jo dalis bu
vo pabrėžta: mažos, stiprios plaš
takos, lieknos rankos, plona ir 
kaulėta nosis. Už jo keliavo prie
šingybė, milžinas vyras, beformio 
veido, didelių, šviesių akių, plačių 
nuožulnių pečių; ir žengė jis sun-

MARGI 
LAIŠKELIAI

APIE TRUIKIO AVINĄ IR 
ŽMONES

Žemaičiai turi plačiai žinomą 
pasakojimą, kurio pradžia links
ma, o užbaiga verta didelės aša
ros. Istorija paprasta: pil. Truikys 
turėjo didelį, dideliais ragais avi
ną. Keisto būta sutvėrimo: su 
jaučiais ragais remdavosi, prieš 
piemenis riesdavo sprandą, neap
kentė moterų ir baisiai nesugyve
no su kitais keturkojais. Išeina 
banda ganiavon, žiūrėk, avinas iš
riečia sprandą, įtaukia nosin oro 
šniūkštę ir pasileidžia vienui vie
nas laukų matuoti. Eina kur kojos 
neša ir akys mato; vis vienas, — 
nuo Kaimenės atsiskyręs. Grįždavo 
garsiai mekendamas ir sunkiai 
leisdavosi tvartan įstumiamas. 
Vargo Truikys ketvertą metų, — 
r.ei pjauti nei parduoti: avinas 
veislinis, gražiais ragais ir geros 
vilnos.

Bet vieną dieną įvyko liūdnas 
Truikio avino galas. Avinas, kuris 
iš kojų versdavo kitus avinus, ra
gais tvarto duris griaudavo, kuris 
jaučiams pašones atmušdavo, žuvo 
labai negarbingose aplynkybėse. 
Žuvimas buvo staigus ir nelauktas: 
lekiant lygiu lauku, užsikabino už 
rago ilga sausa smilga ir avinas, 
pakarpė kojomis ore, subliovė ir 
atmetė suktais ragais papuoštą 
galvą. Lūžo Truikio avino spran
das, ragai išvertė sausų smilgų 
kerą.

Pasakojimas trumpas, prasmin
gas. Mūsų tremties dienose taipgi 
sutinkame panašių istorijų. Dau
guma esame pritapę prie organi
zuotos bendruomenės, laikomės 
jos pagrindinių siekimų, gyvena
me viena didele mintimi, dalina
mės bendru džiaugsmu ir vargu. 
Bet esama tautiečių, kurie yra 
pasinešę į „atsiskyrėlio" gyveni
mą: nesileidžia apjungiami ben
druomeninio gyvenimo nuostatais, 
skęsta savanaudiškume, maklinėja 
lyg dvasios be vietos, mėgsta ty
liai ir garsiai mekenti. Mekenimas 
prasideda. „Ką ta bendruomenė 
man gali duoti? — Kas man ta 
Lietuvių Sąjunga? — Kam man 
reikalingas lietuviškas laikraštis? 
— Kuriam galui tie Lietuvių Na
mai? — Kas man iš to Tautos 
Fondo? — Kam dabar ta lietuvių 
gimnazija? Užsidirbu, gyvenu; au
si perku vatos prikimštais pečiais 
eilutę, suglaistau kelnes, išgeriu 
„kanyjako“ ir.... aida per laukus... 
Jei kelyje pasitaiko ragais surem
ti, žiūriu, kad manieji sveiki iš
liktų“.

Tokie yra „atsiskyrėlių" klausi
mai ir jų pačių surasti atsakymai. 
Viskas tas lyg ir kvepia Truikio 
avino istorija.

Pasižiūrėjus iš arčiau į reikalą. 

kiai, truputį pavilkdamas kojas, 
tarytum lokys vilktų savo letenas. 
Jo rankos nemojavo prie šonų, bet 
kabojo ir tik judėjo, mataravo 
sunkios plaštakos, lyg švytuoklės. 
Pirmasis vyras trumpam stabtelė
jo apsidairyti ir bendrininkas vos 
neužgriuvo ant jo. Jis nusiėmė 
skrybėlę, pirštų galais nubraukė 
prakaito srovę ir nukratė drėgmę. 
Jo didysis bendrakeleivis numetė 
savo autklodes, pats sukrito ir gė
rė iš žaliosios tėkmės; gėrė dide
liais gurkšniais, prunkšdamas į 
vandenį, lyg arklys. Mažasis vy
ras nervingai trypinėjo šalia jo.

— Lėni! — tarė jis aštriai. — 
Lėni, dėl Dievo meilės, negerk tiek 
daug.

Lenis tebeprunkštė tėkmėje. Ma
žasis vyras pasilenkė ir pakratė jį 
už pečių.

— Lėni. Tu susirgsi vėl kaip 
pereitą vakarą. Lenis panarino vi
są galvą, skrybėlę ir viską ir tada 
atsisėdo ant kranto, o nuo jo skry
bėlės varvėjo latakas mėlynuoju 
švarku ir bėgo per nugarą.

— Tai gerai, — pasakė jus. — 
Tu pagerk šiek tiek. Jurgi. Nus- 
rėbk gerą didelį gurkšnį.

Jis laimingai šypsojosi.
Jurgis nusikabino savo ryšulį ir 

tylom numetė ant kranto.
— Nesu tikras, kad tai geras 

vanduo, — pasakė jis. — Atrodo 
gana nešvarus.

Lenis savo didžiąja letena taškė 
vandenį ir taip mataravo savo 
pirštais, kad vanduo net kilo ban
guodamas; žiedai platėjo per visą 
upės plotį iki kito krašto ir grįžo 
vėl atgal. Lenis stebėjo jų banga
vimą.

pamatome, jog atsiskyrėlių keliai 
nėra ilgi; kad dažnai vienišos ko
jos užsikabina „sausų smilgų“ ke
ro ir dažnia išverčia iš klumpių. 
Organizuotai bendruomenei savas 
tautietis nėra avinas, kuris, nusi
laužęs sprandą, gaii dienų dienas 
tysoti lauke. Bendruomenė dar 
niekam nėra atsisakiusi ištiesti 
pagalbos ranką, jei tik sužino kad 
pagelbos reikalingasis yra jos na
rys, jos kraujo brolis.

Bet yra ir keistokų pavyzdžių, 
kai tautietis, išjuokęs visa, kas lie
tuviui brangu ir šventa, dažnai 
pasigailėjęs silęspeno, iškonevei- 
kęs Sąjungą, ragais šturmavęs at
viras ir uždaras duris, suklumpa, 
bet mielai priima organizuoto ko
lektyvo surinktą kuklią pašalpą.

Arba kita maža istorijėlė: dide
liame mieste mirė vienas „atsis
kyrėlis" Dieve, duok jam Dangu
je vietos, — mirė apleistas ir kiek 
pasmerktas. Būdamas sveikas ir 
linksmas, šeštadieniais ir sekma
dieniais uždarbi „kimšo“ į bute
liuką, vykdomas rinkliavas vadino 
„juodu bizniu“, o organizuota vi
suomenė jam buvo „amaru“, nes
tojo pats į jos eiles ir atkalbėjo 
kitus. Ir štai, kaip nejaukiai pasi
jautė buvusieji jo bendrai, kai rei
kėjo šauktis organizuoto kolekty
vo pagelbos. kviesti į laidotuves, 
lydėti į amžino poilsio vietą.

Istorijos liūdnos. Esama mūsų 
saujelės be namų, tėvynės ir arti
mųjų. Kiekvienas tautietis mums 
yra brangus, svarais bei doleriais 
neperkamas. Buriamės į didesnius 
sambūrius tam, kad išliktume gy
vi ir sveiki savai tautai, valsty
bei, savojo kraujo giminei. Susvy
ravimas dėl smulkios aukos, at
sisakymas paremti tautinių reika
lų, pasinešimas į savanaudiškumą, 
užsidarymas abejotino patvarumo 
kiaute, atsiskyrimas iš tautinės 
bendruomenės eilių nėra sveikin
tini reiškiniai ypač šiandien, kada 
prdedame įžvelgti sau ir tėvynei, 
laisvės prošavaistes.

DVI ŽINUTĖS
Neseniai Amerikos lietuvių 

spaudoje skaičiau žinutę, kurioje 
aprašytas Lietuvos žydelis. Istori- 
jėlė paprasta: žydelis į JAV emi
gravo prieš I-jį D. Karą, nepa
miršo lietuviškai kalbėti, .vaikus 
pramokė „lietuviško šnekalo“, lai
ko save lietuvių bendruomenės 
nariu, ir kartą atsilankiusiems lie
tuviams pareiškė norįs sumokėti 
solidarumo mokestį už metus pir
myn. Paklojo žydelis 12 dolerių ir 
pareiškė: „Myliu tą’ mūsų Lietu
vą, aš ten užaugau, ten mano tė
vukai palaidoti...“

Štai kita istorijėlė: vos keletas 
žingsnių nuo manęs gyvena tau
tietis, turi žmoną, namus ir nuo
mininkus. Prieš porą metų prik
lausė vietos lietuvių bendruome
nei, bet jokiu būdu negalėjo skir-

Alfonsą BUDNINKĄ 
ir

Oną KALINSKAITĘ 
sutuoktuvių proga nuoširdi,, 
sveikina ir linki saulėto gy-., 
nimo. A. ir Ig. Šimiu.

tis su sikspenu ir... tyliai išsibr 
kė iš skyriaus narių sąrašo.

.Taigi, gyvena tautietis tree 
nys: uždirba, valgo, myli žmor„ 
vaikus; gale savaitės susins 
nuomą, vėl dirba, valgo, vaj 
paglosto ir t.t. Bet kai paiyg 
prieškarinį Lietuvos žydelį st 
Lietuvos pasitraukusiu tremti! 
taip ir peršasi klausimas: kuns I 
yra „žydelis?“

* « »
APIE AMERIKOS ŽYDES 111 
ANGLIJOJE GT V. NEGRES!

Užsiminiau Lietuvos žydei; I 
laiškelius noriu užbaigti Amer 1 
žydais ir Anglijoje gyvenančJ 
negrais.

Kai buvo kuriama Izraelio vii 
tybė, Amerikoje prisiglaudei;! 
parodė nuostabių žygių. Tik Š:1 
dien ryškėja faktai, jog IzraJ 
valstybės gimimas buvo pake I 
Amrikos žydų pečių, proto I 
rankų.

Prieš du su puse metų skaičį 
vieną neužmirštamą įvykį: Unirl 
Jewish Apeal nutarė surinki s 
mą aukų, kurios eitų žydų pati 
geliams Izraelyje įkurdinti. Ord 
nizacija (vien tik Naujorke) d 
rinko 60.000 žydų pavardžJ 
kiekvienam jų pasiuntė leisk, I 
vieną dolerį pinigų. Laiške buJ 
pažymėta: „Jums siunčiame 1 dj 
Jerį pasitikėdami, kad tamsta prl 
mūsų dolerio pridėsi vieną savi 
jį ir auką grąžinsi mums. Sūrini 
tos aukos bus paskirtos Europi 
ir Kinijos žydų pabėgėliai 
remti“.

Nuostabu: į laišką atsiliepė ■ 
sas 660 tūkstančių žydų ir kiel 
vienas prisiuntė nemažiau 100 d 
lerių auką.

O kad taip mūsiškiams. Angį 
joje prisiglaudisiems lietuvian-j 
pasiuntus po vieną šilingą ir p 
prašius antrojo šilingo pried 
Įdomu, ar sugrįžtų pasiųstas 4 
lir.gas?

» » »
Anglijos dokuose (laivų statyd 

ir taisymo dirbtuvėse) dirba p 
12.000 pasaulio negrų. Dirba sui 
kiai. Šitie 12 tūkstančių negrų yi 
apsidėję solidarumo mokesčiai 
kurie eina 500 Anglijos univers 
tetuose studijuojančių negrų st 
dentų išlaikymui. Kiekvienas std 
dentas gauna stipendijas sąlyg 
kad baigę mokslus turės grįžti 
savo kilmės kraštus, padės sad 
rasės broliams, teiks visokeriod 
pagalbą, juos kultūrins ir geibi 
juodąją rasę nuo išnykimo.

Paklauskime savęs, — kas murd 
lieka daryti, kad išliktume gyd 
lietuvių tautai? M. Urvikis

— Žiūrėk, Jurgi. Žiūrėk, ką aš 
padariau.

Jurgis atsiklaupė prie upės išsi
liejimo ir dideliais gurkšniais gėrė 
iš savo saujos.

— Skonis geras, — pripažino 
jis. — Iš tikro neatrodo, kad jis 
būtų bėgąs, reikėtų manyti, Tu, 
Lėni, niekada neturi gerti stovin
čio vandens, — pasakė jis bevil
tiškai. — Jei tu ištroškęs, tai gali 
gerti iš versmės.

Jis užpylė saują vandens sau 
ant veido ir plaštaka trynė jį, pas
makrę ir sprandą. Tada jis pasi
taisė skrybėlę, atsitraukė atgal 
nuo upės, atkėlė nuo žemės kelius 
ir apkabino juos. Lenis, kuris bu
vo stebėjęs, visiškai pamėgdžiojo 
Jurgį. Jis atsitraukė atgal, atkėlė 
savo kelius, apkabino juos, žvilg
terėjo į Jurgį, apžiūrėdamas, ar 
jis yra visiškai taip pat padaręs. 
Jis truputį labiau ant akių trūkte
lėjo skrybėję, padarydamas taip, 
kaip bSvo Jurgio skrybėlė.

Jurgis niauriai žiurėjo į vande
nį. Jo akių apskritimas paraudo 
nuo saulės akinančio žibėjimo. Jis 
piktokai tarė:

— Mes jau būtume galėję ap
sistoti rančoje, jeigu tas mergvai
kis autobuso šoferis būtų žino
jęs, ką kalba. „Tik gabaliukas nuo 
vieškelio“, pasakė jis. „Tik gaba
liukas“. Dievo prakeikimas, netoli 
keturių mylių, štai kaip iš tikro 
yra! Nenorėjo sustoti prie rančos 
vartų, štai kas. Tingėjo, Dievo 
prakeiktasis, sustoti. Stebėtina, ar 
jis, prakeiktasis, iš viso bus toks 
geras sustoti net Soledade. Išspi
ria mus ir sako: „Tik gabaliukas 
kelio“. Lažinuos, kad buvo dau-

giau kaip keturios mylios. Pnl 
keiktai karšta diena.

Lenis nedrąsiai žiūrėjo į jį. i
— Jurgi?
— Na, ko tu nori?
— Kur mes einam, Jurgi?
Mažasis vyras trūktelėjo skr;l 

belės kraštą ir iš paniūrų žvilgia 
rėjo į Lenį.

— Tai jau tu visiškai pamiršai 
ar ne? Vėl turiu pasakoti, tau, ai 
ne? Jėzau Kristau, koks tu pakl 
vaišęs mergvaikis!

— Užmiršau, — švelniai pasak! 
Lenis. — Bandžiau neužmiršta 
Dievaž, bandžiau, Jurgi.

— Gerai, gerai. Papaskosiu vėl 
Ką su tavim darysi. Man vis red 
kia'gaišti laiką pasakojant tad 
reikalus, ir tu užmiršti juos, ir ai 
vėl pasakoju tau.

— Bandžiau ir bandžiau, — kali 
bėjo Lenis, — bet nieko gera 
neišeina. Aš atsimenu apie triui 
šius, Jurgi.

— Po velnių su triušiais. ViH 
kas, ką tu gali atsiminti, tai H 
tėra jie, tie triušiai. Tvarka! Dai 
bar klausykis, ir šį kartą tu pm 
valai atsiminti, tai mes nebepatek-l 
sime į bėdas. Ar tu atsimeni, kd 
mes sėdėjome prie vandentiek i 
Howardo gatvėje ir žiūrėjome J 
lentą?

Lenio veidas pasikeitė į malonią 
šypseną.

— Kodėl, tikrai, Jurgi. Atsime-j 
nu tai... bet... ką tada mes ten da-į 
rėme? Atsimenu, praeina keletad 
mergaičių, ir tu sakai... tu sakai

— Po velnių su tuo, ką aš sa- 
kau. Ar tu atsimeni, kai mes ei-

2
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Visu savo gražumu gamta Lie
tuvoje pasirodo gegužės mėnesi. 
Šio gražiausio mėnesio pirmąjį 
sekmadienį skiriame pagerbti mo
tinai, kuri mus pagimdė ir į žmo
nes išleido. Žodis motina — trum
pas, bet kupinas meilės, pasiauko
jimo ir kančios.

Su pirmu savo atodūsiu tiek 
daug skausmo, darbo ir vargo mes 
atnešėme savo motinai. Niekas ne
suskaičiuos nemigo naktų, kurias 
ji praleido, nuo dienos darbų iš
vargusi prie mūsų lopšio. Kas 
suskaičiuos motinos žingsnius ir 
įvertins jos darbus, Kuriuos ji 
pakėlė. Kiek daug ji atsižadėjo, 
kad mums nieko netrūktų. Niekas 
tiek daug neparodė pasišventimo 
ir pasiaukojimo kaip motina. Ne 
viena motina, beaugindama savo 
vaiką, palaužė sveikatą, prarado 
gyvybę. Ji sutinka aukotis, kad tik 
jos vaikas gyventų. Kiek rūpesčio 
ir nemigo naktų pareikalauja iš 
motinos vaiko liga. Ji ištisas die
nas ir naktis išsėdi prie vaiko lo
vytės. nesumerkusi akių. Nelaimė
je geriausia supras ir paguos tik 
motina Ji su džiaugsmu sutinka 
pirmuosius vaiko žingsnius ir pir
muosius žodžius.

Lietuvė motina amžių bėgyje 
yra daug kentėjusi. Jai skaudu 
buvo, kai jos vaikas buvo varo
mas į dvarą baudžiavos atlikti. Su 
baime pasislėpusi ji mokė vaiką 
lietuviškai skaityti, kad prasišvie- 
tęs būtų naudingesnis savo tautai 
žmogus. O kiek nerimo išgyven
davo ji. kai jos vaikas išeidavo į 
Prūsus spausdinto žodžio parneš
ti? Kiek skausmo susikaupdavo 
jos širdyje, jei tas, šventas darbas 
jos vaikui kartais nepasisekdavo? 
Ji beįstengdavo tada tik pakelti 
išvargusią savo ranką ir pro aša
ras, drebančiomis lūpomis 
minti į katorgą tremiamą 
Tik su džiaugsmo ašaromis 
davo ji sūnų tėvynės nuo 
ginti, nors ne kartą teko didvyriš
kai pakelti 
reikalavo 
rukos.

Golgotos 
tuvė motina, tą patį kelią eina ji 
ir šiandien. Maža pasauly tautų, 
kurių motinos būtų tiek skausmo 
ir vargo patyrusios, kaip lietuvė 
meti;.a. Ji ne tik dirbo, auklėjo ir 
rūpinosi vaikais, daugiau kentėda
ma. negu apie poilsį ir pasilinks
minimą galvodama. Lietuvių tau
tos džiaugsmo dienos jai buvo 
šventės, o tautą ištikusios nelai
mės — gailiausiai išsiliedavo jos 
ašaromis.

Ir šiandien ji vis galvoja apie 
tave; ar tu sveikas esi. ar tavęs 
nenuskriaudė svetimi žmonės, ar 
tu labai vargsti, ar dar tebesi toks 
pat geras, kokį ji paskutinį kartą 
matė? Tik vieno ji bijo pagalvoti, 

palai- 
vaiką. 
išleis- 
priešų

žinią, kad tėvynė pa
jos sūnaus gyvybės

kelią yra praėjusi lie-

name pas Murrajų ir Readą, ir jie 
duoda mums darbo korteles ir au
tobuso bilietus?

— O, tikrai, Jurgi. Atsimenu 
dabar.

Jis greit sukišo savo rankas į šo
nines kišenes. Jis švelniai pa
sakė:

— Jurgi... savo aš neturiu. Tu- 
-rėjau pamesti.

Jis žiūrėjo žemyn nusiminęs.
— Tu niekada nieko neturėjai, 

tu kvailas mergvaiki. Abiejų ši
čia turiu. Ar tu manei, kad aš lei
siu tau laikyti korteles?

Lenis išsišiepė palengvėjęs.
— Aš .. aš galvojau, kad įsidė

jau į šoninę kišenę.
Jo plaštaka vėl įsmuko į kišenę.
Jurgis aštriai pažiūrėjo į jį.
— Ką gi tu ten nori išimti iš tos 

kišenės?
— Nieko ten nėra toje mano 

kišenėje, — pasakė Lenis gudrau
damas.

— Žinau, nieko ten nėra. Tu tu
ri rankoje. Ką tu ten rankoje tu
ri, ką slepi?

— Nieko neturiu, Jurgi. Dievaž.
— Eik še, duok čia.
Lenis savo sugniaužtą plaštaką 

laikė nusukęs nuo Jurgio.
— Čia tik pelė, Jurgi.
— Ar pelė? Gyva pelė!
— Ak, ak. Tik negyva pelė, Jur

gi. Neužmušiau jos. Dievaž! Radau 
ją. Negyvą radau.

— Duok še ją, — tarė Jurgis.
— Ak. palik man ją palaikyti, 

Jurgi.
— Duok še!
Lenio sugniaužta plaštaka pa

mažu pakluso. Jurgis paėmė ir nu
metė ją skersai upės į kitą pusę, 
į krūmus. 

„Tavo tėvynė 
prie Missisipės ar

kad tavęs nebūtų priglaudusi sve
timoji žemė. Verčiau ji pati mir
tų, kad tik tu galėtum grįžti į savo 
tėviškę ir, nors aplankyti ios 
kapą.

Užtat šiandien tremtiniui lietu
viui, kur jis bebūtų, motina turė
tų daug ką pasakyti ir priminti. 
Ji norėtų šiandien giliai įdiegti į 
vaiko širdį mintį: 
negali būti
Amazonės, Konge arba kur kitur; 
tavo tėvynė yra ir bus ten, kur De
ga Šešupė, kur Nemunas teka, kur 
broliai artojai lietuviškai šneka, 
kur skamba po kaimus sesučių 
daina“.

Gerbk savo tėvų ir protėvių 
garbę svetimųjų tarpe, kad nesu
teptą išsaugotumei lietuvio vardą; 
savo darbu ir elgesiu pasirodyk 
visuomet esąs vertas lietuvio 
vardo.

Žvelgk mintyse paskendęs j tolį 
— pamatysi jame neužmirštamas 
motinos akis, iš kurių trykštanti 
palaima vedė tave nesuklupusį 
svetimųjų primestu tau kryžiaus 
keliu: įsiklausyk — tavo ausis pa
sieks duslų iš kūdikystės laikų 
prisimenamą ilgesiu persunktą ta
vo motinos balsą: „Žinau, vaikeli, 
tau sunku tarp svetimųjų, tave 
slegia nežinoma ateitis, tu irgi sie
lojiesi visu tuo, kas dabar vyksta... 
Bet, vaikeli, viskas praeina, praeis 
ir tavo sunkumai. Paaukok savo 
sunkumus savo tėvynei motinai; 
jie jai atneš prisikėlimą.

Lenkiame galvas teikdami mo
tinai pagarbą, kuri jai priklauso. 
Didžiausią pagarbą jai išreikšime 
pasilikdami jai ištikimi. S.L.

Nottinghame, gegužės 12 d. 7 
vai. po piet. Sycamore Rd. Schools 
(Liet. Klube) įvyksta

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Meninę dalį išpildys Notts. Liet. 

Meno Sambūrio „Rūtos“’ choras ir 
taut, šokių grupė. Visas motinas, 
kolonijos ir apylinkės lietuvius 
prašome atsilankyti. Po minėjimo 
šokiai. Rengėjai

DBLS Corby skyrius gegužės 19 
d. 18 vai. Occupation House, Occu
pation Rd., Corby. Northants.

RENGIA DIDŽIULĮ
PAVASARIO KONCERTĄ

Programą išpildys Nottingham© 
„Rūtos“ choras ir tautinių šokių 
šokėjai. Po programos šokiai. Gros 
Nottinghamo lietuviškas džasas.

Prašome gerb. tautiečius nepra
leisti šios retos progos gausiai 
apsilankyti.

Corby skyriaus valdyba

— Ko gi tu pagaliau nori iš tos 
negyvos peles?

— Būčiau galėjęs nykščiu pa
glostyti ją, kai keliaujame, — at
sakė Lenis.

— Ne, tu neglostysi jokių pe
lių kai eini su manim. Ar tu at
simeni, kur mes dabar einame?

Lenis pažiūrėjo išgąsdintas ir 
tada, kebliai pasijutęs tarp kelių 
paslėpė savo galvą.

— Vėl užmiršau.
— Jėzau Kristau, — tarė Jurgis 

nusileisdamas. — Gerai, žiūrėk, 
einame dirbti į tokią pat rančą, 
kokioje buvome šiaurėje.

— Ar šiaurėje?
— Weede.
— O, tikrai. Zitsimenu. Weede.
— Šita ranča. į kurią mes ei

name, yra tiesiai r.uo čia apie ket
virtis mylios. Einame ten ir pama
tysime bosą. Dabar, žiūrėk, — aš 
jam paduosiu darbo korteles, bet 
tu nesakai nė žodžio. Tu tik stovi 
ten ir nieko nesakai. Jei jis pama
tys, kas tu per pakvaišęs merg
vaikis esi, mes negausime jokio 
darbo, o jei jis pirma pamatys ta
ve dirbant, dar negirdėjęs kal
bant, mes pasiliekame. Ar supra
tai?

— Tikrai, Jurgi. Aš tikrai su
pratau.

— Tvarka. Dabar, kai mes įeisi
me boso pamatyti, ką tu tada da
rysi? •

— Aš... Aš. — galvojo Lenis. Jo 
veidas buvo įtemptas galvojimo.— 
Aš... nieko nesakysiu. Tik sto
vėsiu

— Geras vyrukas. Tai puiku. 
Tu pakartok šitai du, tris kartus, 
ta’ ir nepamirši.

Lenis švelniai murmėjo sau:

Dėmesio — Dėmesio, gegu
žės 12 d., šeštadienį, 5 vai. v ak. 
Manchesteryje, Blackley Insti
tuto salėje, Bradfordo Lietuvių 
Meno Mėgėjų trupė stato Čiur
lionienės 4-riu veiksmų dramą 

AUŠROS SUNOS
Po vaidinimo šokiai. Gros 

puikus orkestras. Bus turtingas 
bufetas. Maloniai kviečiame vi
sus Manchester!© ir apylinkės 
lietuvius: senus ir jaunus, pa
vieniai ir ekskursijomis šia 
proga atvykti ir pamatyti pir
mą kartą Manchesteryje stato
mą, klasikinį lietuvišką spek
taklį.

Vaidinimas prasidės punktu
aliai 5 vai. p.p. Salė bus atdara 
nuo 4 vai. p.p. Vieta pasiekia
ma autobusais: 63, 17, 17x. Eks
kursijos ir norį įsigyti bilietus 
iš anksto, kreipiasi šiuo adresu: 
Mr V. Kupstys, 6, Cambridge 
Grove, Eccles, Manchester.

Rengia: D.B.L.S. Manche
sterio skyrius.

AR PRADĖS ŠIEMET
Dažnėjant visokioms žinioms 

apie Sovietų Rusijos ruošimąsi 
dar 1951 metais pradėti karą, 
Amerika ryžęsi patikrinti tuos 
gandus ir susekti ar tikrai jau 
Kremliaus valdovai ryžšis sukurti 
trečiojo pasaulinio karo gaisrą. 
Tyrinėjimo duomenys ir sampro
tavimai yra paskelbta „UN News 
and World Report“ vardu. Iš 
pranešimo aiškėja:

Nei Sovietų Rusijoje, nei 
satelitiniuose kraštuose jokie 
sirengimo darbai nerodo, kad

šio

jos 
pa- 
Ru- 

sija tuojau ruoštųsi karą pradėti.
Gardai ir kiti skelbiami faktai, 

Sovietų 
1951 m. 
priešta- 
tikrajai

Į kuriais teigiama, kad 
I Rusija pasiryžusi dar 
pradėti karą, pasirodo, 
rauia vieni kitiems ir 
būklei, dėl to verčia daryti visai 
kitokią išvadą. Dalinės mobilica- 
zijos faktas nepasitvirtina.
Duonos racijonavimas Rusijoje 
esąs įvestas tikslu sudaryti grūdų 
atsargas karo atvejui, šis gandas 
nepatvirtintas.

Naujų galežinkelių tiesimas bei 
jų bėgių 
platinimas 
kelių plotį 
teisingas, 
praėjusiojo 
galežinkelių linijos. Naujų linijų 
labai mažai statoma, greičiausia, 
dėl ūkinio nepajėgumo 
žasties.

Rytinėje Vokietijoje 
aerodromų statymas bei 
plėtimas—teisingas faktas. Tačiau 
ir tai daroma daugiau gynimosi 
kaio puolimo tikslais.

Nepasitvirtino ir tai, kad skubi
nama Rusijos pramonė decen
tralizuoti.

Rusijos viduje žmonės nėra

vakarų kraštuose pra- 
pagal Rusijos galežin- 
tik iš dalies pasirodė 
Daugiausia taisomos 
karo metu sugriautos

prie-

naujų 
esamu

— Aš nieko nesakau... Aš nieko 
nesakau... Aš nieko nesakau...

— Tvarka, — pasakė Jurgis. — 
Ir tu nieko bloga nepadarysi, kaip 
padarei Weede.

Lenis susimaišęs žiūrėjo.
— Kaip Weede padariau?
— O, jau tu taip pat pamiršai, 

ar ne? Gerai, šito jau nepriminsiu 
tau bijodamas, kad vėl nepadary
tum. Supratimas nušvietė Lenio 
veidą.

— Jie išvijo mus iš Weedo, — 
triumfališkai išsiveržė jis.

— Išvijo rius po velnių, — pasi
piktinęs pasakė Jurgis. — Mes pa
bėgome. Jie ieškojo mūsų, bet r.e- 
pagavo.

Lenis laimingai kikeno.
— Aš neužmiršau, gali lažintis.
Jurgis aukštielninkas gulėjo ant 

smėlio, sunėręs savo rankas po 
galva, ir Lenis pamėgdžiojo jį. pa
keldamas galvą pažiūrėti, ar jis 
teisingai padarė.

— Dieve, daug rūpesčio su ta
vim, — pasakė Jurgis. — Aš taip 
lengvai ir puikiai galėčiau išsi
versti, jei neturėčiau tavęs, kaip 
uodegos. Aš galėčiau taip lengvai 
gyventi ir gal būt turėčiau mer
gaitę.

Akimirksnį Lenis galėjo ramus 
ir tada pilnas vilties ištarė.

— Mes dirbsime rančoje, Jurgi.
— Gerai. Tu supratai. Bet mes 

miegosime čia, ir tam yra prie
žastis.

Diena nyko greit Tik Gabilano 
kalnu viršūnės degė slėnin pasinė- 
rusios saulės šviesoje. Vandens gy
vatė nu vinguriavo išilgai išsilie
jusios upės, laikydama galvą. Ivg 
maža oeriskopa. Nendrės palengva 
šnarėjo pasroviui.. Toli, tiesiai į

SEKMADIENIO RIMČIAI
MARUOS MĖNUO

„Laukus palaimink mūsų šalyje, 
Gimt mus nuo bado, Sveika

Marija!“
Lietuvišką darželį puošia tulpės, 

miško tankmėje kukiai dairosi pir
mosios žibutės, ievos baltais žie
dais gaubia sodybas. Gegužės mė
nuo skleidžia visur gyvybę ir ža
dina viltį. Artojui išvarius pirmu
tinę pavasario vagą ir sulaukus ra
maus vakaro, piemenėliams par
ginus namo gyvulėlius, lietuvišką
jį kaimą aplanko šventa rimtis 
jį kaimą aplanko šventa rimtis 
kai pasipuošia švaresniu drabužiu, 
renkasi į seklyčią Gegužinių pa
maldų. Darželio gėlės lenkiasi Ma
rijos paveikslui, vakaro prieblan
doj plevena žvakių liepsna — vi
sas kambarys alsuoja šventadienio 
nuotaika.

Ten toli už sodybų driekiasi 
lauko rėžiai, kuriuose išbertas

KREMLIUS KARA 
skatinami prie to aukšto laipsnio 
patriotinio entuziazmo, kuris yra 
reikalingas moderniam karui. 
Hitleris praleido trejus metus su
daryti karui palankia visuomenės 
nuotaiką. Tuo tarpu Rusijoje ne
simato didelių pastangų ugdyti 
žmonėse „žygiui pirmyn“ ir nu
kariauti naujas žemes „matuškai“ 
Rusijai.

Rusija negalėtų laimėti karo, 
kuriame dalyautų JAV šitas 
samprotavimas yra visų svarbiau
sias. Ir todėl, svarbiausia. Rusija 
nepradės karo 1951 m. Gali būti, 
Rusija nepraloštų karo ta prasme, 
kad ji būtų nugalėta ir užimta, bet 
ji ir negalėtų užimti Šiaurės Ame
rikos. Visuotiniame kare su JAV 
Rusija daugiausia galėtų tikėtis 
tik tokių pagrobimų, kurių dydis 
išlygintų padarytus nuostolius pa
čiai Rusijai.

Rusijos pradėtas visuotinis ka
ras reikštų, kad daugelis rusų že
myno pajėgų įsiveržtų į Vakarų 
Europą.

Nuo 1945 m. vien tik Rytų Eu
ropoje yra dezertyravę apie 
150.000 rusų kareivių. Toliau nuo 
namų, turtingesnėse Vakarų Eu
ropos vietovėse, rusų kareiviai 
įsitikino aukštesniu gyx enimo ly
giu, kurį suteikia laisvi kraštai. 
Todėl rusų kareivį būtų sunkiau 
suvaldyti negu kada nors. Stali
nas, galvodamas apie karo grobius, 
turi kartu pagalvoti ir apie tai, 
kad jis parodys savo ruskeliams, 
kaip gyvena likusis pasaulis. O tai 
yra didelė rizika.

Rusija nori išlaikyti ir susti
printi tą valstybę, kurią ji jau yra 
laimėjusi. Pradėdama karą dabar, 
Rusija turėtų rizkuoti netekti 
imperijos.

vieškelio pusę, vyras šaukė kažką 
ir kitas vyras atsišaukė. Klevo ša
kos sušlamėdavo nuo vėjelio, tuoj 
pat nutylančio.

— Jurgi, kodėl mes neiname į 
rančą ir negauname šiek tiek va
karienes? Rančoje jie turi vaka
rienės

Jurgis pasisuko ant šono. B
— Iš viso tau nėra jokio pa

grindo. Man patinka čia. Rytoj 
mes eisime dirbti. Pakeliui mačiau 
kuliamąsias mašinas. Tai reiškia, 
kad mes nešiosime grūdų maišus 
ir tuštinsime juos. Šįvakar aš čia 
pat gulėsiu ir dairysiuos. Man pa
tinka.

Lenis atsiklaupė ir pažiūrėjo į 
Jurgį.

— Ar mes nevakarieniausime?
— Tikrai vakarieniausime, jei 

tu parinksi šiek tiek nudžiūvusių 
gluosnių šakelių. Savo ryšulyje tu
riu tris skardines pupų. Tu pa
ruošk ugni. Kai tu oridėsi šakaliu, 
aš tau duosiu degtuką. Tada pašil- 
dysime pupas, ir bus vakarienė.

Lenis tarė:
— Mėgstu pupas su grybų pa

dažu.
— Na, mes neturime grybų pa

dažo. Eik paieškoti žabų. Ir nek- 
x aišinėk aplink. Netrukus sutems.

Lenis nužengė sunkiais žings
niais ir pranyko krūmuose. Jur
gis gulėio, kur gulėjęs, ir švelniai 
sau švilpavo. Buvo girdėti teškė
jimas toje upės vietoje, kur nuėjo 
Tems. Jurgis nustojo švilpavęs ir 
įsiklausė.

— Vargšas mergvaikis, — švel
niai pratarė jis ir vėl pradėjo 
švilpauti.

Tuo metu Lenis krūmais traš
kėdamas grįžo atgal. Rankoje jis 

grūdas laukia pavasario saulės ir 
ctiėg.nės. Lietuvis artojas savo 
sunkų darbą ir vasaros derliaus 
viltis paveda Dangui globoti, jau
trioj giesmėj prašo Motiną Mari-, 
ją palaūninti laukus, ginti žmo
nes nuo bado, naikinti širdyse rūs
tybę, kad visi galėtų taikoje dalin
tis džiaugsmo ir vargo trupiniais. 
Visų akys įsmeigtos į švelnų Dan
giškosios Motinos veidą, kuris jau 
tiek kartų yra guodęs, raminęs, 
viltį įžiebęs... „Nuo amžių nėra 
girdėta, kad kas Šaukęsis Tavo 
užtarimo būtų likęs neišklausytas. 
O Motina, mes nesiliausime meldę 
ir vaitoję po Tavo kojomis, kol 
neišgirsi ir nepasigailėsi mūsų'....“

Kartojant maldos žodžius, aša
ros nesulaikomai rieda skruostais. 
Senoji motulė ten verkia savo iš
vežtojo sūnaus, sesuo — kritusio 
brolio, kaimynai pasigenda arti
mųjų... O vaško žvakės vis skai
driau plevena, susirinkusių širdy
se kursto vilties ungnelę... Darže
lio gėlės, rodos, dar arčiau glau
džiasi prie Marijos paveikslo ir 
kužda jai paslapčiom: „Kiek daug 
žiedų čia sumindė svetimos kojos, 
kiek daug žydinčios jaunystės čia 
sunaikino negailestinga svetima 
ranka. Tu esi visų gražiausioji 
gėlė. Globok kraujo žiedais papuo
štąją Lietuvos žemę, apgink ją nuo 
naikinančio priešo.kad galėtų vėl 
laisvai žaliuoti, žydėti ir į saulę 
kilti. “

Nutyla giesmė, prigęsta vaško 
žvakės, pasipila žmonės iš sekly
čios j kiemą. Pasikalbėję apie pa
vasario darbus, pasidalinę išgirs
tom naujienom, jie skuba namo. 
Jie eina jau ne vieni, juos lydima- 
tytas Dangiškokios Motinos vei
das, toks paguodžiąs ir gailestin
gas' Kiekvienas ją parsineša j sa
vo sodybą deganti vilties žiburėlį. 
Ir žaruoja šis vilties žiburėlis se
noj tėvų sodyboj, ir veržiasi jo 
šviesa pro mažyčius namų lange
lius. Greitai visas sodžius paskęs 
nakties poilsyje, rūpestingos šei
mininko rankos užkels kiemo var
tus, o parneštas vilties žiburėlis 
rusens gūdžią naktį namų židiny 
ir stiprins lietuvį gyventi, dirbti, 
aukotis ir šventam budėjime su
laukti gaivinančios aušros..

x

PAMALDOS
Gegužinės pamaldos Londono 

Lietuvių bažnyčioje bus: darbo 
dienomis 8 vai. vak., šeštadieniais 
ir sekmadieniais 7 vai. vak.

Bradforde, St. Ann's, gegužės 
6 d., 12,30 vai.

Keighley, St. Anne, gegužės 
13 d. 12,30 vai.

Halifaxe, St. Columba, gegužės 
27 d. 11,30 vai.

nešėsi glusnii žabarėlj. Jurgis at
sisėdo.

Saulėlydžio liepsna nusileido 
nuo kalnų viršūnių. J slėnį atėjo 
prietema, ir pustamsis buvo tarp 
gluosniu, ir miško klevų. J upės 
paviršių iškilo didelis karpis, 
įtraukė oro ir vėl paslaptingai 
nuskendo į tamsų vandenį, pavir
šiuje palikdamas platėjančius aps
kritimus. Viršuje vėl sujudėjo la
pai, ir maži gluosnių medvilnės 
kamuo iukai skrido žemėn ir nu
sileido upės paviršiuje.

— Ar tu eini malkų? — paklau
sė Jurgis. — Ter. daug yra užpa
kalyje už ano klevo. Potvynio 
prinešta malkų. Prirink dabar.

Lenis nuėjo už medžio ir atsi
nešė glėbį sudžiūvusių lapų ir ša- 
kel’ų. Jis sumetė juos krūvele se
najame ugniakure ir ėjo nešti vis 
daugiau ir daugiau. Jau buvo 
gangreit naktis. Virš vandens suš
vilpė balandžio sparnai. Jurgis 
priėjo prie ugniakuro ir uždegė 
sudžiūvusius lapus. Tarp šakelių 
pasirodė liepsna ir pradėjo didėti.. 
Jurgis atrišo savo ryšulį ir išėmė 
tris skardines pupų. Jis sustatė jas 
apie ugnį, visiškai arti ugnies, 
bet taio, kad neliestų liepsna.

— Pupų užtenka keturiems vy
rams, — pasakė Jurgis.

Lenis stebėjo jį pro ugnies vir
šų. Jis kantriai pasakė:

— Aš mėgstu jas su grybų pa
dažu.

— Taigi, mes nė kiek neturi
me, — prasiveržė Jurgiui. — Ko 
tik mes neturime, tai to tu ir no
ri. Dieve Galingasis, jei aš būčiau 
vienas, tain lengvai galėčiau gy
venti. Galėčiau gauti darbo ir 
dirbčiau, i-r Tebūtų iok’o vargo.
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SLAPTI MIESTAI
Istorija mini ne vieną miestą, į 

kurį buvę uždrausta įeiti.
Tokį slaptą miestą turėjusi ir 

Sabos karalienė. Jame ji pasislė
pusi, kad smalsūs kitų kraštų val
dovai nepradėtų jos lankyti, j.orė
dami pamatyti valdovę, kuri tuo 
laiku savo rankose tuiėjo visą 
Art. Rytų prieskonių prekybą. Tik 
pastaraisiais laikais, po 2500 me
tų, pietinėj Arabijoj aptikti mies
to griuvėsiai, kur manoma, yra bu
vęs tas Sabos slaptasis miestas. 
Istorijos minimi ir slapti Ophiro 
bei Atlantidos miestai, apie ku
riuos tikslių žinių ligi šiai dienai 
nėra.

Tokių slaptų miestų buvo ir vė
liau. Kai Marko Polo atvyko į Ki
niją, Pekinas taip pat buvo slap
tas miestas, į kurį pašaliniams as
menims drausta įžengti. Ir toks 
jis paliko ligi praėjusio šimtme
čio. Prie tokių miestų priklausė ir 
Tibeto Dalai Lamos sostir.ė Lhasa, 
kur prieš 50 metų dar nė vienas 
europietis nebuvo įkęlęs kojos. 
„Netikintieji" nebuvo įleidžiami 
ir į mahometonų šventąjį Mekos 
miestą. Vis dėlto pamažu jų vartai 
plačiau atsidarė, ir žmonės galė
jo pamatyti, kas ten yra.

Bet pastaruoju laiku tokių slap
tų miestų pasauly vėl pradeda at
sirasti, ir net gana daug. Nuolat 
tenka išgirsti apie paslaptingus 
įrengimus, miestus, gyvenvietes, 
kurias yra įrengusios žemės pavir
šiuje ar net požemy, didžiosios 
valstybės. Esamomis žiniomis, So
vietuose, daugiausia Sibire, yra 
mažiausia septyni tokie slapti 
miestai.

Kai kurių bent vardai ir apy
tikriai vieta žinoma. Toks vienas 
didžiulis slaptas miestas esąs Mo- 
lotovsk, o antrasis Kiujansk. 
Kalbama taip pat apie didžiulį 
Atomgrado miestą, kuriam gali 
prilygti tik Skargorsk. Prie Man- 
džiūrijos sienos yra Tannutuva ir 
Išorinėj Mongolijoj Tujamajun. 
Šie visi miestai yra kalir. ių bei ka
ro belaisvių rankomis pastatyti ir 
juose į sovietų rankas patekę Eu
ropos mokslininkai vykdo jiems 
įsakytus slaptus tyrinėjimus, čia 
ir yra viena priežasčių, kodėl So
vietai nepaleidžia šimtų tūkstan
čių vokiečių ir japonų karo be
laisvių — jie nenori, kad prie 
slaptų įrengimų dirbę belaisviai 
suteiktų apie juos Vakarams žinių.

Tokių slaptų miestų yra šiais 
laikais atsiradę ir kitur. JAV Oak 
Ridge. Los Alamos ir kiti atomi
nės energijos centrai yra tokie 
pat slapti miestai. Anglija taip pat 
turi jau savo slaptąjį Harwell ato
minį miestą ir jo pagalbinę stotį 
Springfielde. O pastaruoju laiku 
tokie slaptieji miestai pradėjo 
augti ir Kinijoj, kuri yra užsimo
jusi Sovietų pagalba sukurti di
džiulius pramonės centrus. Toki

Nebūtų jokios netvarkos, ir kai 
ateina mėnesio galas, pasiimčiau 
savo penkiasdešimt dolerių, einu į 
miestą ir gaunu, ką tik noriu. Ko
dėl, galėčiau naktį praleisti nak
vynės namuose ar kitoje vietoje, ir 
užsisakyti galėčiau bet kokį pra
keiktą dalyką, apie kokį tik pa
galvočiau. Ir galėčiau šitaip pa
daryti kiekvieną prakeiktą mėne
sį. Gaučiau galioną viskės ar sė
dėčiau lošimų kambaryje ir žais
čiau kortomis ar šaudyčiau į 
taikinį.

Lenis klūpėjo ir pro židinio vir
šų žiūrėjo į piktą Jurgį. Ir Lenio 
veidą apėmė siaubas.

— Ir ką aš turiu? — tęsė Jur
gis įtūžęs. — Turiu tave! Tu ne
gali išbūti prie jokio darbo, ir pri
verti mane netekti kiekvieno dar
bo, kurį tik surandu. Tiktai verti 
mane visą laiką rodytis visam 
kraštui. Ir dar ne tai blogiausia. 
Tu patenki į bėdas. Tu pridarai 
blogų darbų, ir aš turiu ištraukti 
tave. — Jo balsas beveik pakilo 
iki riksmo. — Tu pakvaišęs ka
lės vaikas. Visą laiką tu laikai ma
ne karštame vandenyje. — Jis 
pradėjo naudotis mažų mergaičių 
papročiu, kai jos pradeda viena 
įritą mėgdžioti. ■—- Tik norėjau pa
justi tos mergaitės suknelę — tik 
norėjau paglostyti, lyg tai būtų 
pelė... Taigi, po velnių, iš kur ji 
gali žinoti, kad tu norėjai tik jos 
suknelę pačiupinėti. Ji traukėsi 
atgal, o tu laikei, tarytum tai bū
tų pelė. Ji šaukė, .ir mes visą die
na turėjome slėptis šlapiame grio
vyje. bernų ieškomi, ir mes turė
jom iššliaužti ir patamsyje išbėgti 
iš krašto. Visą laiką kas nors pa

siapti Kinijos miestai jau esą 
isuiKiange netoli nhva, pne Išo_-- 
nės Mongolijos sostinės Ulan — 
jtsatoto, nenetoli Lanchowo, ku. 
neseniai esą aptikti turtingi ura
no klodai, ir pagaliau Kvekino 
rajone. Ten yra sugabenta šimtai 
tūKsančių žmonių, kurie gyvena 
ir dirba atskirti nuo viso pasaulio.

Tų slaptųjų miestų tikslas ap
saugoti įvairias didžiųjų valsty
bių paslaptis. Kartu jie daugeliu 
atvejų, tur būt turi tikslo įvaryti 
kitiems baimė?;. Pav., Sovietui 
skelbia, kad savo slaptose labora
torijose ir įmonėse pasiekę jau to 
paties, ką yra pasiekę ir ameri
kiečiai.

Kiek tiesos ir kiek melo apie 
tuos miestus dabar pasakoma, ži
noma, parodys tik ateitis, kada 
buvusios slaptus vietovės pasida
rys prieinamos pamatyti visiems, 
kaip yra atsitikę ir su daugeliu 
praeities slaptų miestų. Neabejoti
na. kad tuomet atsiskleis ir dabar 
nežinomų paslapčių. Bet taip pat 
neabejotinu, jog daugeliu atvejų 
ir paaiškės, jog savo laiku apie 
tuos slaptus miestus sąmoningai 
buvo platinami sensacingi gandai, 
siekant politinių karinių ar pana
šių tikslų. „A"

STAMBIEJI SOVIETU ŠNIPAI
Ryšium su Amerikoje įvykusia 

Sovietų Rusijos labai stambių 
šnipų byla, p. S. V. „Drauge" pri
minė Sovietinio špionažo faktus ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jis 
kaip pavyzdį, paminėjo vieną 
stambiausią sovietinių šnipų, gen. 
Klesčinskį. Šis žmogus buvo ki
lęs iš Rusijos gilumos ir į Lietu
vos kariuomenę pateko grįždamas 
iš vokiečių nelaisvės. Tai buvo po 
1918 m. Netrukus jis buvo pakel
tas į generolo laipsnį ir paskirtas 
kariuomenės štabo viršininku. Pa
sibaigus nepriklausomybės ko-’ 
voms, 1924 m,, gen. Klesčinskis 
buvo iš kariuomenės paleistas. 
Jam padovanota netoli Kauno 
ūkis ir paskirta pensija penki ar 
šeši šimtai litu mėnesiui

Aišku, kad būdamas atsargoje 
gen. Kleščinskis, kaip buvęs šta
bo virš-kas ir toliau palaikė ry
šius su mūsų kariškiais ir todėl 
visos kariuomenės paslaptys jam. 
buvo žinomos

Sovietų atstovybė Lietuvoje tu
rėjo savo rūmus Kaune, Laisvės 
Al. Ten gyvena visi tos atstovy
bės tarnautojai. Komunistų par
tija Lietuvoje veikė slaptai, tačiau 
turėjo glaudžius ryšius su sovietų 
atstovybe. Todėl Lietuvos saugu
mo organų buvo stroniai sekamas 
ne tik nelegalios Lietuvos komu
nistų partijos veikimas, bet lygiai 
ir sovietų atstovybės tarnautojų 
ryšys su Lietuvos komunistais.

1927 m. pavasarį įvyko neįtikė
tinas dalykas Vieną vėlų ir tam

našu — visą laiką. Jei galėčiau, 
norėčiau įkišti tave į narvą, kur 
būtų bent milijonas pelių, ir leisti 
tau pasidžiaugti.

Staiga jo pyktis atslūgo. Per 
ugnį jis žvilgterėjo į kenčiantį Le
nio veidą ir susigėdęs žiūrėjo į 
liepsnas.

Jau buvo beveik tamsu, bet ug
nis apšvietė medžių liemenis ir 
viršuje išsikreivojusias šakas. Le
nis pamažu ir atsargiai šliaužė ap
link ugnį, kol prisiartino prie Jur
gio. Jis atsisėdo rnt savo kulnų. 
Jurgis atgrįžo į ugnį antruosius 
skardinių su pupomis šonus. Jis 
apsimetė nepastebįs, kad Lenis yra 
arti šalia jo.

— Jurgi, — labai švelniai. Jo
kio atsakymo — Jurgi.

— Ko nori?

SUTAPIMAS AR...

Nuotaika puikiausia. 
Dantyse cigaras. 
Niekas jo j darbą 
Prievarta nevaro.

Į KELIONIŲ BIURAS
DICKIE BORMAN, 

GUAM & CO.,
124, Charles II St. London, S.W.l. 

parūpina bilietus kelionei į vi
sus oasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

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

Isnuoomojami kambariai pavie
niams asmenims, su maistu arba 
ir be maisto. 40, Baxter Road, 
London, N.I.

Ir Jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto ga
rantijas. Jas parūpina ir kitus 
su imigracija susijusius reika

lus sutvarko
Jonas J. Juškaitis 

Teisinės-Kalbinės Pagalbos 
Įstaiga

907 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario, Canada.

sų vakarą Lietuvos politinės po- ; 
licijos agentai, nusekę paskui vie- j 
ną sovietų atstovybės tarnautoją, 
pastebėjo, kad tas Nemuno pa-! 
krantėje susitikęs pasikalbėjo su 
tūlu asmeniu. Agentai dabar sa
vo demesį nukreipė į naujai su- 1 
tiktąjį Eidami įkandin, didžiau- I 
šiam nustebėjimui, jie įsitikino, 
kad jų sekamas asmuo įėjo į gen. ! 
Klesčinskio butą.

Apie tai agentai pranešė. Pra- ! 
džioje net nenorėta agentams pa- | 
tikėti, nes gen. Klesčinskio asme- I 
nybė buvo pakankamai populiari ; 
ir net menkiausias įtarimo sešelis, j 
atrodė, jai nepritiko. Tačiau dėl i 
visa ko gen. Klesčinskis ir jo bu
tas buvo paimta sekimam Tokiu I 
būdu buvo visai tikrai patirta, kad | 
gen. Kleščinskis palaiko slaptus 
ryšius su sovietų ambasada.- Tų 
pačių metų vieną vėlu gegužės va
karą, kai į gen. Kleščinskio butą 
įėjo vienas sovietų ambasados tar
nautojas, ten pat atsirado ir mūsų 
saugumo organų pare'gūnai. Jų 
akivaizdoje gen Klesčinskis mir
tinai pabalo, o sovietų atstovybės 
tarnautojui iš rankų iškrto 12 pusi. 
Klesčinskio rašytas praneš’mas 
anie Lietuvos kariuomenės ir vals
tybės padėtį. Prareš'mas buvo 
pasirašytas ..Ivanov 12“. Taigi, 
a:škus įrodymas. kad gen. Kles
činskis — sovietų štrpas. Povietų 
atstovybės tarnautojas. dėl dip
lomatinės neliečiamybės nebuvo 
sulaikvtas. tačiau jau sekančią 

dieną iš Lietuvos jis dingo.

— Aš tik pajuokavau, Jurgi. 
Nenoriu jokio grybų padažo. Aš 
nevalgyčiau jokio grybų padažo, 
jei čia pat šalia manęs būtų.

— Jeigu čia būtų, tu galėtum 
truputį gauti.

— Bet aš nė kiek nevalgyčiau. 
Viską palikčiau tau. Tu galėtum 
apsipilti juo pupas, ir aš nė tru
pučiuko nepaliesčiau.

Jurgis vis sustingusiu žvilgsniu 
tebežiūrėjo į ugnį

— Kai aš galvoju apie puikius 
laikus, kurie man būtų be tavęs, 
man būtų malonumas. Niekad r.e- 
turėsiu ramybės

Lenis tebeklūpojo. Jis įsižiūrėjo 
į tamsą ties upe.

—• Jurgi, ar tu norėtum, kad aš 
išeičiau ir palikčiau tave vieną9

— Kur gi, po velnių, tu galė

Vien atsiminimai 
Šaunūs ir malonūs: 
Alpo mergužėlės. 
Tirpo drūtos ponios.

LIETUVIAI SVETUR
Lieuvių kalba aukštojoj mokyk

loj. Nuo 1945 m. Vašingtone veikia 
„The Polycultural Institution of 
America“. Institutas yra išsivystęs 
iš slavų kalbų mokyklos, o dabar 
išplėstas į antropologinių ir ling- 
vinistinių studijų institutą.

Be kitų dalykų, čia dėstoma ir 
lietuvių kalba, ir net ji gali būti 
pagrindiniu studijų dalyku.

Lietuvių kalbos ir kultūros dės
tytoja šiame institute yro Natalija 
Paramskas, gimusi Charkove, Ru
sijoje, savo studijas baigusi Kau
no ir Vilniaus universitete 1939 
n.etais.

„Draugo“, Amerikos lietuvių 
laikraščio, žiniomis, prie VLIKo 
vykdomosios tarybos esą numaty
ta įsteigti referentūras Klaipėdos 
krašto ir Viliniaus sričių reika
lams. Klaipėdos krašto referentū- 
rai kandidatu minimas D. M. Bra
kes, buvęs Lietuvos Prekybos in
stituto Klaipėdoje ir Šiauliuose 
lektorius.

Dailininkas V. Ignatavičius su 
šeima atvykęs iš Vokietijos apsi
gyveno Chikagoje. Dirbdamas fizi
nį darbą jis visdėlto randa laiko 
ir jėgų dirbti savo srity. Jis yra 
1948 metais baigęs Freiburgo, Vo
kietijoj, Meno Akademiją. Jaunas 
tapytojas rodo nuoseklų jieškoji- 
mą savito išreiškimo.

Lietuvišką radijo programą, 
transliuojamą per „Voice of Ame
rica“, kritikuoja lenkų Amerikos 
laikraštis „Jednosc“ (1951 m. ko
vo 11 d.) Laikraštis reiškia nepa
sitenkinimą, kad trar.sliacijas pra
dedant tebuvo pasakvtos tik man
dagios, diplomatiškos frazės, kad 
lietuviai dar turi savo atstovybes 
ir 1.1. Lenkų laikraštis pabrėžia, 
kad Amerika turėtų aiškiai ir 
ryžtingai pasakyti, kad Lietuvos 
okupacijos nepripažįsta, ir kad 
nenustos veikusi, kol Lietuva ne
priklausomybę atgaus. x Laikraštis 
nabrėžia, kad tokio drąsaus žodžio 
laukia ir lenkai, ir lietuviai, ir ru-

Gen. Klesčinsko bylą sprendė 
karo lauko teismas, pirmininkau
jamas gen. Ladygo ;. Teismo spren
dimas — mirties bausmė, sušau
dant. Kitos negalėjo būti, nes. jei 
už krašto išdaviną mirtimi bau
džiami eiliniai kareiviai, juo la
biau savo veiksmų pasekmes ga
lėjo žinoti toks asmuo, kaip buv. 
ger.er alinio štabo viršininkas. 
Teismo metu Kleščinskis tiesiuo
si, kad sovietai jį privertę taip da
ryti, grasindami represijomis prieš 
jo Rusijoje likusios šeimos narius 
bei gimines. .

Taip ba'gė savo gyvenimą vie
nas žymiausių N. Lietuvos šripų. 
tokia niekšybe atsilyginęs mūsų 
Lietuvai už suteiktą jam prieglob
stį ir garbę.

tum eiti?
— Žinoma, galėčiau. Galėčiau 

išeiti ten į kalvas. Kurioje nors 
vietoje rasčiau urvą.

— Na? Ką gi tu valgytum? Tau 
neužtenka tiek proto, idant susi
rastum valgyti.

— Atrasčiau ką nors, Jurgi. 
Man nereikia jokiu, skanių valgių 
su grybų padažu. Pagulėčiau sau- 
saulėje, ir niekas neužgautų ma
nęs. Ir jei surasčiau pelę, galėčiau 
laikyti ją. Niekas jos neatimtų iš 
manęs.

Jurgis staigiai ii’ klaus'amai 
pažvelgė į jį.

— Ar gi aš taip galvojau, ką?
— Jeigu tu nenori manęs, tai aš 

galiu išeit į kalvas ir susirasti ur
vą. Aš galiu išeiti kiekvienu 
metu.

Ir švarus išėjo
Iš visų dalykų.
Tik laiškeliai kvapūs. 
Vien albumai liko.

Tai tau, po paraliais. 
Panašus atrodo. 
Nors prigeso aistros 
Ir praėjo godos.

munai. O dabąr, esą dešinioji pro
pagandos ranka bijosi kairiosios 
State Departamento rankos...

D. Joms Remeika, Neustadto 
apylinkės komiteto pirmininkas 
r aso, kad šioj apylinkėj lietuviai 
maž visi be darbo. Visi tačiau lai
kosi vienybės, „nes tiktai vienybėj 
ištversime net sunkiausiuose ban
dymuose“.

Ona Ramanauskienė, našlė ir 
motina šešių vaikų, iš tremties 
emigravusi į Australiją, pergyve
na didelius sunkumus. Wandonge, 
kur turi atlikti dviejų metų darbo 
sutartį, gyvena prastam bute, be 
elektros, vandens ir kitų patogu
mų. Oras dienomis karštas, o nak
timis šaltas. Daugiau lietuvių toj 
apylinkėj negirdėti. Yra pasiilgus 
lietuviškos spaudos.

Naujorke įsteigtas Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos skyrius, nes pati 
sąjunga dar neatgaivinta. O ji ga
lėtų būti atgaivinta JAV, nes ten 
apsigyveno daugumas jos narių 
ir valdybos dalis. Naujorko sky
riaus valdybon išrinkta: Urbonas, 
Graižiūnas, Naujokaitis, Petrėnas 
ir Šalčius.

Dr. Vydūnas, mūsų žymusis ra
šytojas, dabar gyvenąs britų zono
je, savo gimimo dieną kovo 22 d. 
gavo iš viso pasaulio daug nuošir
džių sveikinimų ir dovanų.

Kun. A. Sabaliauskas, Venecue- 
los lietuvių kapelionas, buvo atvy
kęs į JAV. Jis Čikagoje viešėjo 
apie porą mėnesių.

Dr. Domas Jasaitis, buvęs Vo
kietijoje Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas, stvykęs į Ame
riką apsigyveno Columbus mieste, 
Ohio valstybėje ir gavo darbo Šv. 
Antano ligoninėje.

Prof. Pranas Jucaitis, chemijos 
daktaras, jau septintas semestras 
dėsto chemiją Gannon College, 
Erie, Pa., vyresniųjų semestrų 
studentams ir turi nuolatinę vietą 
kolegijoje kaip „associate pro
fessor“.

Dalu. A. Jakutis, dainavęs Los 
Angeles Grand operos chore, at
vykus į New Yorką išlaikė bando
muosius egzaminus į Metropolitan 
eperos chorą.

Dr. Vytautas Kazlauskas, lietu
vis kunigas, šiuo metu tvarko lie
tuviškąja nrogramą. transliuoja
ma per Vatikano radija

Julius Smetona išlaikė vadybi
nius advokato egzaminus ir įsig'jo 
advokato teises C’evelande

Liet, filatelistų draugija . Lietu
va“ balandžio 7—-8 d. Čikagoje su- 
ri’o«ė metm” našto ženklu paroda, 
skirta Lietuvos oro pašto įsteigi
mo 39 rne+u sukakčiai paminėti.

Ansa« Irmantas. buvęs ..Kelei
vio“ redaktorius, išvyko i Kana
da. ..Keleivio“ red. bus Albertas 
Puskenalaitis.

— Ne, žiūrėk! Tik pajuokavau, 
Lėni. Be abejo, noriu, kad tu lik
tum su manim. Bėda su tomis pe
lėmis — tu vis užmuši jas. — Jis 
palaukė. — Klausyk, ką aš pada
rysiu, Lėni. Pirma proga, kai gau
siu, duosiu tau šuniuką. Gal but, 
neužmuštu m jo. Būtų daug ge
riau, kaip pelės. Ir tu galėtum 
smarkiau paglostyti.

Lenis nesusižavėjo viliojimu. 
Jis tebebuvo persiėmęs savo jaus
mais.

— Jeigu tu nenori manęs, tau 
tik tereikia pasakyti taip, ir aš 
išeisiu tenai į anas kalvas — tie
siog ten į anas kalvas ir gyven
siu pats vienas. Ir man nėra no
ro, kad iš manęs vogtų pelės. .

Jurgis tarė.
— Noriu, kad tu liktum su ma-
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NAMU VAJUS BAIGTAS
*■ f

Kiekvienas geras kalbėtojas 
stengiasi savo kalbą užbaigti pa
keltu balsu, su patosu, išreikšti 
gražiausias mintis, siekdamas pa
daryti geresnį įspūdį auditorijai ir 
susilaukti daugiau plojimo.

Namų Vajus su ta taisykle ne- 
prasiienkė.Baigęs savo „kalbą“, jis 
susilaukė tokio rankų plojimo, ku
rio ir geriausias oratorius galėtų 
pavydėti. Plojo kietos rankos, 
braškėjo popieriniai svarai, kurie 
gausiai suplaukė į centrą ir gero
kai perviršijo nustatytą sumą. Lie
tuvių pritarimas buvo netikėtai 
uolus ir nuoširdus ir L. Namai to 
dėka buvo išgelbėti iš nelaimės 
ir pastatyti ant tvirtų pagrindų. 
Nuo dabar jie jau yra pakanka
mai pajėgūs patys verstis. Namų 
Vajus baigtas.

Ta proga noriu iš gilumos šir
dies padėkoti visiems lietuviams, 
kurie taip gražiai atsiliepė į ma
no prašymus per visą Namų Va
jaus laikotarpį ir taip uoliai ir no
riai atėjo Lietuvių Namams į pa- 
gelbą, kartais atiduodami pasku
tinį savo svarą mūsų kultūros ži
diniui palaikyti. Dėkoju už padrą
sinančius ir paskatinančius laiš
kus, kurių labai daug gavau ir ku
rie mus tvirtino ir rėmė sunkiose 
valandose. Ačiū visiems namų ak
cijų platintojams, o ypač karštai 
dėkoju skyrių valdyboms ir jų pir
mininkams, kurių toks nepapras
tai gyvas ir uolus reagavimas į 
maro paskutinį laišką, išpildant ar 
daugumoj atsitikimų perpildant 
skyriams skirtą normą mane giliai 
sujaudino ir mums visiems paliko 
neišdildomą įspūdį. Tai buvo gal 
geriausias mūsų, D. Britanijos lie
tuvių, solidarumo, susiklausymo ir 
lietuviškų reikalų supratimo įro
dymas. Tauta, kuri turi tokius sū
nus ir dukras, nežus, bet gyvens 
ir džiaugsis užtarnautai iškovota 
laisve. Iš Lietuvių Namų mes gin
sime Lietuvių tautos teises ir iš 
jų mes žygiuosime i saulėtą rvto- 
ių — laisvą, nepriklausoma Lie
tuva. M. Ba.iorinas.

NAMU AKCIJAS PIRKO
Už 20 sv.: O. Brazdžionienė, už 

18 sv.: Wolverhamptono sk., už 10 
sv.: Rochdale sk., P. Beleckas, J. 
Bakaitis, už 9 sy., Scotia South sk., 
už 6 sv.: A. Tamošiūnas, už 5 sv.: 
J. Keršys, K. Jor.elynas, L. Ne- 
meika, A. Lapinskas, J. Martin
kevičius, V. Lažauskas, V. Kra
sauskas, J. Kozeris, E. Hermanas, 
už 4 sv.: M. Vereika, J. Liaugmi-

čiai, A. Ambraziejus, J. Kniuipys, 
P. Dragūnas, A. Traška, K. Jasiu- 
levičius, O. P. Butkai, K. Žeimys, 
P. Stančius, S. Akelaitienė, J. 
Bružas, J. Zokas, A. Putcė, A. Gai
dys, R. Baublys, J. Astašauskas, M. 
Mašalaitis, A. Garkauskas, S. Ja
navičius, K. Kudla, V. Masaitis, 
R. Giedraitis, A. Vainauskas, Z. 
Vainauskienė, V. Kudirka, už 
1 sv.: P. Klezas, K. Jankus, D. 
Steponavičius. A. Albertavičius, V. 
Steponavičius, M. Talkačauskas, J. 
Sidlauskas, A. Mameniškis, K. 
Narbutaitis, P. Kleinas, A. Jurai- 
tis, J. Venslovas, P. Klegeriene, J. 
Lazdauskas, J. Livčinas,, B. Mar- 
dosas, V. Kaupis, J. Žičkus, B. 
Daugilis, A. Ubeika, A. Panumis, 
A. Garkevičius, P. Bačinskas, J. 
Petkus, S. Nagys, J. Andruškevi- 
šius, V. Rutkauskas, J. Bernata
vičius, A. Vitkus, J. Venckus, J. 
Pilipavičius, A. Bruzgys, A. Radu- 
šis, P. Snaoaitis, A. Slionskis, P. 
Baukus, D. Steponavičius, B. Puo
džiūnas, V. Vaitkūnas, V. Lauri
naitis, O. Buržinskaitė, V. Paliu- 
lionis, P. Devenis, J. Lūža, P. Kli- 
maitis, A. Grinkevičius, A. širvai
tis, E. Banienė, B. Kniuipys, A. 
Kviecinskas, J. Eidukas, R. Sa- 
banskis, A. Stasiūnas, V. Kisie
lius, E. Paulauskas, P. Garšva, J. 
Uogintas, J. Bataitis, V. Krisiule- 
vičius, J. Gylys, J. Kvizikevičius,
J. Linkevičius, P. Naujys, A. Por
tikas, J. Salickas, G. Snabaitis, A. 
Žiūkas, M. Raštelis, A. Sriubiškis, 
P. Lileikis, K. Raibys, T. Vidugi
ris, E. Omkis, A. Valatkevičius, A. 
Baltkojis, J. Lekešys, P. Girdžiū- 
nas, R. Runča, J. Maciulevičius, 
L. Švalkus, L. Utka, J. Plepys, V. 
Vankevičius, K. Norkus, J. Plepys,
K. Vaiginis, J. Juršys, A. R. Ba- 
rančiukas, J. Strauša, A. Gaidelis, 
V. Akelaitis, V. Pranaitis, P. Pro- 
tasevičiūtė, V. Kerulis, O. Stonkie
nė, A. Jucius, S. Bekeris, A. Rašto- 
kas, J. Seveika, K. Urbonas, V. 
Sabaliauskas, J. Kašponis, S. Pa- 
įlauskas, S.Valys, O.Kukanauskie- 
nė, L. Rupšlaukienė, J. Navickienė, 
J. Miluišis, K. Bolius, J. Gervelis, 
J. šėma, P. Bieliauskas, E. Gricius, 
S. čereškevičius, K. Valteris, P. 
Dragūnas, K. Dargis, S. Kastautas, 
P. Klimavičius, A. Pilipavičius, A. 
Razma, V. Skinkys, S. Žemaitis, A. 
A., V. Uogintas, E. Rombergaitė, 
V. Kvietkauskas, A. Kučinskas, M.

Anelauskięnė, ,S. Grudzinskas, J. 
Zdanavičius, T. Grikinas, J. Sen
kus, J. Tamulaitis, A. Andriuške
vičius, P. Putinas, J. Lubickas, K. 
Rūsys, V. Orlickas, P. Vasiliaus
kas, V. Mockus, J. Bugenis, J. Mi- 
lonaitis, V. Babinskas, V. Melny- 
kas, M. Grigienė, A. Kaunas, S. 
Stanevičius, M. Narbutas, B. Už- 
dravis, V. Miškinis, J. Mažulaitis, 
S. Beržinis, A. Gintyla, J. Viščius, 
J. Žagūnas, F. Švabauskas, F. Po- 
peluška, M. Baronaitytė, A. Pe
trauskas, Z. Šalkauskas, L. Ašmė- 
ga, P. Bačinskas, J. Subačius, P. 
Juška, J. Šukaitis, V. Paulauskas, 
J. Kasperaitis, K. V. Deveikis-Si- 
monaitis, P. Biekša, J. Lažaunin- 
kas, J. Sankauskas, J. Žala, J. D., 
S. Jackūnas, K. Kučinskas, J. Mi- 
cuta, K. Bivainis, P. Makūnas, E. 
Valantinas, A. Galbogiene, M.Ber- 
tulis, V. Žemaitis, K. Vaitkevi
čius, J. Sližys, J. Bendikas, J. 
Stauskas, M. Liepinai<enė, M. 
Raulynaitienė, A. Kulikauskas, A. 
Paukštis, J. Valiulis, A. čiakas, K. 
Kanapkis, S. Rožys, V. Navickas, 
J. Rovas, J. Šilimas, P. Midveris, 
V. Bielskis, S. Ramanauskas, J. 
Kubieliur, M. Apanavičienė, K. 
Rimkevičius, P. Gabrilavičius.

Namams aukojo: Tadcasterio sk. 
sk. 7 sv., Littleborough sk. 4 sv., Į 
Newgate St. sk. 4 sv., Northamp- I 
tono sk. 5 sv., Northwoodo sk. 3 
sv., Silsdeno sk. 3 sv., Stonehouse ; 
sk. 3 sv., Wing sk. 3 sv., Corby sk.
1 sv., A, Vaičaitis 1 sv., Z. Ba
ranauskienė 1 sv. P. Babinskas 
1 sv.

Surinkta 121 svaras virš pagei
dautos sumos.

Nottinghamo Lietuvių Klu
bo „Romuva“ narius

Onutę KALINSKAITĘ ir 
Alfonsą BUDNINKĄ; 

taip pat
Placidą JEUNEIKĄ ir 

Miss Helene SENDLER 
sukūrusius šeimas, sveikina ir 
saulėto bei laimingo gyvenimo 

linki. Klubo valdyba ir nariai

Manchesteriečių dėmesiui. Ge
gužės 13 d., sekmadienį, 4 vai. po
piet, Lietuvių Klube, DBLS Man- 
rhesterio skyrius

šaukia susirinkimą
Darbų tvarkoje — C. Valdybos 

atstovo pranešimas. Maloniai 
kviečiame dalyvauti ir ne narius.

Skyriaus valdyba

N A M U A K CIN I N K U S U SI RIN KIM A S

nas, už 3 sv.: K. Mickus, A. Bene- 
tis, J. Simanavičius, M. Burba, už 
2 sv.: S. Avižienius, B. Liaudins- 
kaitė, L. Stundienė, N. Dulinskas, 
J. Vitkūnas, S. Žilinskas, J. Oksas, 
V. Saročka, K. Narbutas, J. Babi
lius, P. M. Morkūnai, J. J. Juozai-

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

Pavardė ................................................... Adresas .................................... ..........

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

Kaip buvo pranešta, Lietuvių 
Namų Akc. B-vės akcininkų su
sirinkimas yra šaukiamas gegužės 
19 d. 3 vai. po piet. Šis susirinki
mas bus ne metinis, bet nepapras
tas. Tai daroma, atsižvelgiant 
valstybinių mokesčių apskaičiavi
mo. Siekiant susidaryti palankiau
sias sąlygas pelno mokesčio mokė
jimui per ateinančius trejus me
tus, bendrovės interesas reikalau
ja šaukti metinį akc. susirinkimą 
vėliausia leistinu laiku. Metinio 
susirinkimo datą nutars sekantis 
akcininkų susirinkimas.

Dabartiniai direktoriai, kurie 
nėra akcininkų rinkti ir kurių už
davinys buvo įgyti namą ir jį įs
tatyti į vėžes nejaučia galį likti 
tose pareigose iki metinio susirin
kimo. Jie atliko pavestą darbą ir 
mano, kad tolimesniam darbui tu
ri vadovauti jau akcininkų rinkti 
asmenys. Be to, direktoriai mano, 
kad akcininkai turi būti smulkiai 
informuoti apie B-vės būklę ir su
daryta proga pasitarti b-vės rei
kalais, nelaukiant metinio susirin
kimo. Dėl tų priežasčių ir nutarta 
šaukti nepaprastą Bendrovės akc. 
susirinkimą.

Šia proga reikia pateikti akci
ninkams reikalingas informacijas, 
kurios, ryšium su įvykstančiu 
B-vės susirinkimu bus naudingos. 
Pats susirinkimas Turės būti pra
vestas, prisilaikant B-vės įstatų ir 
šio krašto įatatymų.

Bendrovės paskirtis. Lietuvių 
Namų Akc. B-vė gali įgyti nuosa
vybę, ją naudoti, įgyti spaustuvę, 
būti bet kurios rūšies agentūra, 
parduotuve ir daryti visus kitus 
prekybinius sandėrius, kuriuos ta
ria direktoriai.

Akcijos. Direktoriai nustato 
į kaip, kam ir kiek akcijų parduoti, 
i Akcininku susirinkimas gali a) na- 
i naikinti likusias neparduotas ak- 
' cijas, b) padalinti likusį neišpiik- 
; tą kapitalą į didesnės vertės akci- 
j jas arba cjsuteikti lengvatas khi 
! kuriems akcininkams.

Bendrovės susirinkimas. Kvoru- 
j mą sudaro ne mažiau kaip 5 na

riai. Susirinkimui pirjnininkauja
i direkcijos pirmininkas. Jam neno- 
| rint, akcininkai renka susirinki- 
l mo pirmininku vieną iš direkto
rių, gi jiems nesutikus, vieną iš 
savo tarpo.

Balsavimas. Balsuojamą per su
sirinkimą rankos pakėlimu, kada 
kiekvienas susirinkime esąs ir įre
gistruotas akčirlinkas turi po vie
ną balsą. Trys nariai, dalyvaują 
susirinkime, arba vienas ar keli 
nariai, atstovaują ne mažiau vie
ną dešimtąją visų susirinkime at
stovaujančių balsų dalį, arba vie
ną dešimtąją viso įmokėto kapi
talo gali raštu pareikalauti balsa
vimo pagal akcijų skaičių. Tokį 
reikalavimą galima įteikti prieš

balsavimą arba tuojau paprasto 
balsavimo rezultatus paskelbus. 
Jeigu tokio reikalavimo nėra, ta
da balsavimas laikomas teisėtas, 
susirinkimo pirmininkui paskel
bus jo rezultatus ir įrašius j pro
tokolą.

Pareikalavus balsuoti pagal ak
cijų skaičių, susirinkimo pirminin
kas nustato kada ir kur toks bal
savimas turi būti padarytas.

, Negalima reikalauti balsavtimo 
pagal akcijas susirinkimo pirmi
ninkui išrinkti.

Balsams pasidalinus lygiomis, 
susirinkimo turi dar antarą spren
džiamą balsą.

įgaliojimai (proxy). Susirinki
me akcininkas gali dalyvauti pats 
arba paskirti įgaliotinį (proxy), 
įgaliojimo formos pavyzdys že
miau. Jis turi būti įteiktas B-vės 
sekretoriui 48 valandas prieš su
sirinkimą.

įgaliotinis negali balsuoti, kada 
balsavimas eina rankos pakėlimu, 
bet balsuoja lygiai su kitais, kada 
balsavimas vykdomas pagal akci
jų skaičių.

Organizacija gali paskirti asme
nį jai atstovauti B-vės susirinki
me. Toks asmuo turi visas teises, 
kokias jis turėtų pats būdamas ak
cininkas ir gali dalyvauti balsavi
me rankos pakėlimu.

Direktoriai. Jų turi būti ne ma
žiau kaip 2 ir ne daugiau — 7. Jų 
skaičių nustato susirinkimas. 
Esant reikalui, direktoriai gali 
paskirti naują direktorių ar už
pildyti pasitraukusio vietą. Bet 
taip paskirtas direktorius eina 
pareigas tik iki artimiausio B-vės 
susirinkimo.

Susirinkimas gali paskirti atly
ginimą direktoriams, kurie taip 
pat turi teisę gauti kelionės į po
sėdžius ir kitas išlaidas.'Direkto
riai patys gali virš to paskirti al
gą, kartinį atlyginimą ar procen
tus iš pelno bet kuriam direkto
riui už specialius darbus.

Direktoriai gali laiks nuo laiko 
paskirti vieną • ar kelis iš savo 
tarpo vyriausiu direktorium, duo
ti. jiems pareigas ir paskirti atly- 
"ginimą, komisiją ar procentus iš 
pelno. (Pastaba: nė vienas dabar
tinių direktorių negauna) atlygi
nimo ar išlaidų padengimo).

Vyriausias direktorius gali būti 
pašalintas ta pačia tvarka, kaip 
ir visi kiti direktoriai. Direktorių 
gali pašalinti susirinkimas.

Visos B-vės reikalus tvarko di
rektoriai pagal B-vės įstatus ir su
sirinkimo nutarimus. Tačiau susi
rinkimas negali panaikinti direk
torių nutarimų.

Metiniame B-vės susirinkime 
trečdalis direktorių pasitraukia. 
Jie gali būti perrenkami, (šiuo 
kartu visi direktoriai pareiškė 
norą pasitraukti.)

B-vės susirinkimas gali į direk-

nim, Lėni. Jėzau Kristau, kas 
nors nušaus tave vietoj kojoto, jei 
tu būsi vienas. Ne, tu liksi su ma
nim. Tavo teta Klara nenorėtų, 
kad tu pabėgtum vienas pats, net 
jei ji ir mirusi būtų.

Lenis pratarė gudriai:
— Papasakok man taip kaip, 

anksčiau esi pasakojęs.
— Ką tau papasakoti?
— Apie triušius.
Jurgis atkirto:
— Tu čia man neišsisukinėk.
Lenis maldavo:
— Pradėk, Jurgi. Papasakok. 

Prašau tave, Jurgi. Kaip anksčiau 
darydavai.

— Kad spirsiu tau už tai, tai 
bus tau. Na, bet papasakosiu, ir 
tada vakarieniausime.

Jurgio balsas pasidarė gilesnis, 
žodžius jis kartojo ritmiškai, gal
vodamas, kad jis prieš tai daugelį 
kartų yra sakęs juos.

— Tokie, kaip mes, berniokai, 
kurie dirba rančose, yra vienišiau
si pasaulyje berniokai. Jie neturi 
šeimos. Jie neturi vietos. Jie atei
na į lančas ir uždirba grašių, ir 
tada jie nueina į miestą ir išpu
čia savo grasius, ir pirmas daly
kas, tu žinai, ka. jie padaro — nu
trenkia savo uodegą į kurią nors 
kitą ranča. Jiems nėra ko rūpin
tis ateitimi.

Lenis susižavėjo.
— Taip yra, taip yra. Dabar pa- 

paoasakok, kaip yra su mumis.
Jurgis tęsė.
— Su mumis nėra taip. Mes tu

rime. kas anie mus kalba ir kei
kia mus. Mums nereikia sėdėti ir 
linksmintis bare vien dėl to, kad 
neturime kur dėtis. Jeigu tie kiti 
berniokai gauna kalėjimo, jie ga

li pūti už viską, už ką juos keikia. 
Bet ne mus.

Lenis pertraukė:
— Bet ne mus! Ir kodėl? Ka

dangi... kadangi aš turiu tave, ku
ris žiūri manęs, ir tu turi mane, 
kuris žiūri tavęs, tai štai kodėl.

Jis susižavėjęs juokėsi.
— Dabar tęsk, Jurgi.
— Tu turi šitai širdyje. Tu 

pats gali pasipasakoti.
— Ne, tu. Aš kai kuriuos daly

kus užmiršau. Papasakok, kaip 
bus.

— Gerai. Kurią nors dieną mes 
abu kartu turėsime džiaugsmo, 
mes turėsime namelius ir porą ak- 

:rų žemės, karvę, keletą kiau
lių ir...

— Ir gyvensime visko pertekę, 
— šūktelėjo Lenis. — Ir turėsime 
triušių. Tęsk, Jurgi. Papasakok, 
ką mes turėsime sode,'ir apie triu
šius narvuose, ir apie lietų žie
mos metu, ir apie krosnį, ir kaip 
pienas storai apdengtas grietine, 
jog tu vos pajėgi įpiauti. Papasa
kok apie tai, Jurgi.

— Kodėl gi tu negali? Juk tu 
visa tai žinai.

— Ne... tu papasakok. Jeigu aš 
pasakosiu, tai nebus tas pats. Pra
dėk. Jurgi. Kaip aš prižiūrėsiu 
triušius.

— Gerai. -— tarė Jurgis. — Mes 
turėsime didelę daržovių lysvę, 
triušių būdų ir viščiukų. Ir kai 
žėiemos metu užeis lietūs, mes nu
tarsime, jog po velnių tegu eina 
darbas, ir mes susikursime kros- 
nvje ugnį, susėsime prie jos ir 
klausysimės, kaip į stogą krinta 
lietus. Malonumas! — Jis išsiėmė 
savo kišenini peilį. — Daugiu ne
beturiu laiko.

Jis įbedė peilį į skardinės su 
pupomis viršelį, išpiovė viršelį ir 
padavė skardinę Leniui. Tada ati
darė antrą skardinę. Iš savo šoni
nės kišenės išsiėmė du šaukštus ir 
vieną jų padavė Leniui.

Jie sėdėjo prie ugnies, jų bur
nos buvo pilnos pupų, ir jie 
stipriai kramtė. Kelios pupos iš
slydo Leniui iš burnos. Jurgis 
mostelėjo šaukštu.

— Ką tu rytoj pasakysi, kai bo
sas pradės klausinėti tave?

Lenis nustojo kramtęs ir nurijo. 
Jo veidas įsitempė.

— Aš... aš nepasakysiu... nė 
žodžio.

— Geras berniukas! Puiku, Lė
ni. Gal jau tu taisaisi. Kai turėsi
me keletą akrų žemės, aš tau visiš
kai pavesiu prižiūrėti triušius. 
Ypač dėl to, kad tu, va, šitai taip 
gerai atsimeni.

Lenis paspringo pasididžiavimu.
— Aš galiu atsiminti, — pasa

kė jis.
Jurgis vėl pamataravo savo 

šaukštu.
— Žiūrėk, Lėni. Aš noriu, kad 

tu čia aplink apsižiūrėtum. Ar tu 
gali atsiminti šitą vietą, ką? Ran
ča yra už ketvirčio mylios nuo čia. 
Tik laikykis upės.

— Žinoma, — pasakė Lenis. — 
Aš atsimenu. Ar aš neatsimenu, 
kad nė žodžio nepasakysiu?

— Iš tikrų tu atsimeni. Na, žiū
rėk. Lėni, jei atsitiktų taip, kad tu 
patektum į bėdą, kaip tau visada 
anksčiau atsitikdavo, noriu, kad tu 
ateitum čia ir pasislėptum krū
muose.

— Pasislėpti krūmuose, — pasa
kė Lenis pamažu.

— Pasislėpk krūmuose, kol aš

ateisiu tavęs. Ar gali atsiminti tai?
— Žinoma, galiu, Jurgi. Pasis

lėpti krūmuose, kol tu ateisi.
— Bet tu nepateksi į jokią bė

dą, nes, jei tu šitaip padarysi, aš 
nebeleisiu tau prižiūrėti triušių.

Tuščią pupų skardinę jis numetė 
į krūmus.

— Aš nenoriu patekti į jokią 
bėdą, Jurgi. Aš nepasakysiu nė 
vieno žodžio.

— Puiku. Atnešk čia prie 
ugnies savo ryšulį. Čia bus gera 
miegoti. Reginys į viršų ir lapai. 
Nebekurstyk daugiau ugnies. Lei
sime jai užgesti.

Jie pasiklojo ant smėlio patalus; 
ir kai ties ugnies kamuoliu apmirė 
liepsna, sumažėjo šviesa; išnykda
vo lenktos šakos, ir tik silpnas ži
bėjimas parodydavo, kur buvo me- 
ažių liemenys. Iš tamsos atsišaukė 
Lenis:

— Jurgi, ar miegi?
— Ne. Ko norėjai?
— įsitaisykime įvairių spalvų 

triušių, Jurgi.
— Žinoma, įsitaisysime, — mie

guistas atsakė Jurgis. — Raudonų 
ir mėlynų ir žalių triušių. Milijo
nus jų.

— Ilgaplaukių, Jurgi, kaip kad 
mačiau Sakramento jomerke.

— Žinoma, ilgaplaukių.
— Taip pat juk aš galėčiau 

išeiti, Jurgi, ir apsigyventi urve.
— Tu gali taip pat eiti į praga

rą, — pasakė 'Jurgis. — Dabar 
užsičiaupk

Raudona šviesa aptraukė anglis. 
Viršuje kalvų upės pusėje staugė 
kaiotas, o šuo atsiliepė iš kitos 
srovės pusės. Klevo lapai šnarėjo 
mažame nakties vėjuje.

torius rinkti tik šiuos asmenis: 1) 
perrinkti pasitraukiančius ar at
sistatydinusius direktorius, 2) di
rektorių rekomenduotus asmenis 
arba 3) tuos, kurių kandidatūra 
buvo pranešta raštu ne anksčiau 
kaip prieš 23 dienas ir ne vėliau 
kaip — 4 dienas prieš susirinki
mą. Tokį pranešimą gali įteikti 
balsavimo teisę turįs narys. Pra
nešimą turi pasirašyti ir kandida
tas, kad sutinka būti pasiūlytas į 
direktorius.

Direktoriai iš savo tarpo gali iš
sirinkti pirmininką, kuris šaukia 
posėdžius ir jiems pirmininkauja.

Dividendai. Susirinkimui nuta
rus, direktoriai gali paskirti ak
cininkams dividendą.

Apyskaita. Mažiausia kartą per 
metus turi būti išleista pelno ir 
nuostolių apyskaita. Taip pat ma
žiausia kartą per metus turi bū
ti sudarytas balansas, knygos re
vizorių patikrintos ir visi duome
nys su direktorių pranešimu pa
teikti akcininkams per metinį su
sirinkimą. 1 (b)

ĮGALIOJIMO PAVYZDYS 
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VEI
Aš, Petras Burokas, gyvenąs 34, 

Grass St., Liverpool, esąs Lietu
vių Namų Akc. B-vės narys, įga
lioj u p. Juozą Gabalą, gyvenantį 
23, Green Lane, Manchester, bal
suoti už mane mano vardu Nepa
prastam Bendrovės Akc. Susirin
kime, įvykstančiam gegužės 19 d. 
ir kiekvienam kitam susirinkime, 
kuris būtų laikomas kaip minėto 
susirinkimo tęsinys.

Savo ranka pasirašau. 1951 m. 
............................... mėn ....................... d.

(Parašas) ............................
Parašą patvirtino. (Parašas).
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TRUMPOS NAUJIENOS
vietovėj, ore (susidūrė keleivinis 
Amerikos lėktuvas su mokomuo
ju. Žuvo 43 žmonės; niekam nepa
sisekė išsigelbėti. Abu lėktuvai su
dužo. Šį įvykį matė daugelis žmo
nių, buvusių kurorto paplūdimy.

* Amerika Prancūzijoj steigia 
ištisą tinklą savo aviacijai aero
dromų. Jų bus apie 25 ir tiks bom
bonešiams ir naikintuvams. Tokie 
Amerikos aerodromai jau yra An
glijoj ir Maroke.

* Anglijoj, vasaros proga, atpi
ginta anglies kaina, norint paska
tinti gyventojus vasarą pasirū
pinti anglies žiemos metui.

* D. Britanijos > min. pirm. 
Attlee, atlikęs 5 savaičių gydymą 
vienoje Londono ligonių, iš jos 
išvyko.

* Vak. Vokietijoj veikiančios 
vokiečių karo belaisvių organiza
cijos pirm. A. Holder'is pareiškė, 
kad ne mažiau kaip ketvirtis mi
lijono vokiečių karių dar tebėra 
Rusijoj ir apie 400.000 vokiečių 
moterų.

* Jugoslavijos mokyklose įves
ta italų kalbos pamokos, kaip pri
valomas dalykas.

* JAV kai kuriose vietovėse 
pradėjo trūkti mėsos. Manoma, 
kad ryšium su kainų kontrolę, mė
sos urmininkai nesirūpina toliau 
esančioms vietovėms mėsos pa
teikti, nes persiuntimo išlaidos 
mažina jų pelną.

* Netoli Muencheno, Bavarijoj, 
pradėjo veikti nauja, galinga 
„Laisvosios Europos“ organizaci
jos radijo stotis. Ji yra 135 kilo
vatų galingumo ir savo bangomis 
teiks teisingas žinias geležinės už
dangos atskirtoms tautoms.

* Keturias savaites Romoje 
viešėjęs Lenkijos .arkivyskupas 
Višynski's, grižo į Lenkiją. Jis bu
vo pirmas aukštas dvasiškis, at
vykęs ' į Romą iš už geležinės už
dangos kraštų.

* JAV karinių pajėgų vadas 
Tol. Rytuose gen. Ridgway'us pra
nešė, kad okupacinis rėžimas Ja
ponijoj bus sušvelnintas ir tuo 
būdu sudaryta sąlygos Japonijai 
pereiti iš okupuoto į nepriklauso
mą kraštą.

Bal. 26 d. Gibraltaro uoste spro
go nedidelis anglų laivas „Beden- 
ham“, krautas municija. Žuvo 7 
žmonės ir apie 1.000 sužeista. Dėl 
sprogimo plačioj apylinkėj mieste 
išbyrėjo langų stiklai. Sprogimo 
priežastis tikrai nežinoma. Tai ga
lėjo įvykti dėl neatsargumo, ne
laimingo atsitikimo arba ir sabo- 
tažo. Įvykis tiriamas.____

Sekminių pasilinksminimas Lon
dono Lietuvių Klube (345a, Vic
toria Park Rd., E.9.) bus gegužės 
13 d. 8 vai. vak. Gros orkestras.

GERIAUSIAS MAISTAS 1S 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo: 
Čekoslovakiška dešra 1 sv. 5/6 
Airiška salami 1 sv. 5/-
Daniška salami Isv. 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžu

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 
Austrai.. riešutinis

sviestas 12 oz. 2/-
Uogienė 2 sv. 6 oz. dėžė 3/3 
Mėsos paštetas 7 oz. -/9 
Jei užsakymas viršija 60 šil., 
persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietiją.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2. Telef.: 

SHOreditch 8734.
Galima gauti Įvairių maisto da
lykų Reikalaukite kainaraščių 
arba nurodykite dalykus, kurių 

pageidaujate

LIETUVIŲ NAMAI
Vaikų ir tėvų pobūvis bus gegu

žės 6 d. 4 vai. po piet.

* Britai susitarė su Urugvajaus 
vyriausybe dėl mėsos pateikimo 
D. Britanijai. Urugvajui už mėsą 
bus mokama tokios pat kainos, 
kaip ir Argentinai, po 128 svarus 
už toną.

* Karo atveju, JAV valstybėse 
tuojau bus internuota 14.000 as
menų. Reikalingoms stovykloms 
įrengti Amerikos saugumo įstaiga 
paprašė parlamentą paskirti 
775.000 dolerių. Uždarytinų asme
nų sąrašai jau esą seniai parengti.

* Vengrai paleido amerikietį 
pramonininką Vogeler'į, kurį prieš 
pusantrų metų nuteisė kaip šnipą. 
Atvykęs į Vieną jis spaudai papa
sakojo, kaip enkavedistai tardo, 
kaip išgauna „prisipažinimus“. 
Už jo paleidimą, kaip aiškėja, ko
munistinė Vengrijos valdžia išsi
derėjusi iš Amerikos: 1) atidaryti 
Vengrijos konsulatus Naujorse ir 
Cleve landė, 2) sustabdyti Ameri
kos Balso“ transliacijas iš Muen- 
cheno vengrų kalba ir 3) grąžinti 
Vengrijos turtus, esančius Ameri
kiečių zonoj, Vokietijoj.

* D. Britanijos vidaus reik. min. 
Chuter Ede parlamente pareiškė, 
kad šiuo laiku D. Britanijoj yra 
23.000 ukrainiečių, atvykusių kaip 
EVW, 8.000 atvykusių kaip karo 
belaisvių ir 5.000 kaip lenkų ka
riuomenės karių.

* Malajuose komunistinių tero
ristų gaujų vadas Tan Guat‘as pa
sidavė Anglų įstaigom ir paragino 
savo valdinius pasekti jo pavyz
džiu.

* ^Argentinos peronistų (dabar
tinio prezidento rėmėjų) sąjūdis 
nutarė per įvyksiančius šiemet 
valsybės prezidento rinkimus pa
siūlyti į prezidentus Peron'ą, o į 
viceprezidentus — jo žmoną.

* 500 turkų karo mokyklos ka
riūnų pasisiūlė savanoriais vykti 
į Korėją kariauti.

* Nuo geg. 20 d. D. Britanijoj 
bus padidinta saldumynų norma 
iki 6 uric. Dabar ji yra pusšeštos 
uncijos.

Londone pabrangs namų šil
dymo bei šviesos reikalams nau
dojamos dujos. Šio mėn. vidury 
bus pakelta sviesto, margarino ir 
riebalų kaina. Pabrangs ir alus. 
Guiness bonkutė jau pabranginta
I penu.

* Italijos komunistų partijos 
skilimas paveikė ir prancūzų ko
munistus. Jau susidarė prancūzų 
komunistų grupė, kuri ruošiasi per 
ateinančius parlamento rinkimus 
pasiūlyti savo kandidatus.

* Indokinijoj kariaujančios 
prancūzų kariuomenės vyr. vado 
padėjėjas gen. Hartemann’as, 
aviacijos viršininkas, išlėkęs bom
bonešiu žvalgyti komunistų užim
tos srities, atgal negrįžo. Pasiųsti 
generolo ieškoti lėktuvai grįžo ne
pastebėję jo .lėktuvo.

* W. Churchill'is atidėjo savo 
kelionę į Ameriką.

* Komunistinės Kinijos valdžia 
pasisavino anglų bendrovės „Asia
tic Petroleum Company“ dirbtu
ves, sandėlius ir kitą turtą, ši 
bendrovė įvairiuose Kinijos mies
tuose turėjo daug įmonių ir san
dėlių.

* Ispanijoj, Baskų krašte kilęs 
streikas po kelių dienų baigėsi. 
Bet streikas skatinamas dabar ki
tose ^Ispanijos dalyse. Malagos ir 
Barcelonos miestuose buvo išmė
tyta atsišaukimai, raginą daroi- 
ninkus streikuoti. Kaip aiškėja, 
streikus Ispanijoje kursto komu
nistai, kartu su kitokiais kairiai
siais, kurių nemaža iš Ispanijos 
po pilietinio karo emigravo.

* Amerikos karinės įstaigos 
vak. Vokietijoje pradėjo imti į 
Amerikos kariuomenę savanorius 
užsieniečius. Jų bus primta 2.500. 
Savanoriais negali būti vokiečiai 
ir tų k: aštų piliečiai, kurių valsty
bės sudaro Atlanto gynybos Są
jungą.

* Pastaruoju laiku Joponijoje 
įvykę savivaldybių rinkimai visus 
nustebino staigiu posūkiu dešinėn. 
Įš 199 miesto burmistrų, 165 iš
rinkta konservatoriai, 19 liberalų,
II socialistų. Komunistai visur 
rinkimus pralaimėjo; tik vieno 
kaimo seniūnu komunistas išrink
tas.

* Prancūzų maršalo Petain‘o 
95 metus amžiaus, nuteisto iki gy
vos galvos kalėti už vokiečių oku
pacijos metu prancūzų valdžios 
galvos buvimą, dabar kalinamo 
Viduržemio jūros saloje, pablogė
jusi sveikata pradeda gerėti.

• Floridoje, netoli Key West‘o

ĮVAIRENYBĖS
VIRINTAS AR NEVIRINTAS 

VANDUO
Į šį klausimą, be išimties, atsa

koma: virintas vanduo, nes kiek
vienas, nors ir neaiškiai, įsivaiz
duoja, kad taip turėtų būti. Iš tik
rųjų yra atvirkščiai. Tiesa, virin
tas vanduo verdant praranda dalį 
savo „kietumo“, tai yra vandenyje 
visada esančių druskū ir minera
lų, bet nevirintas vanduo verda 
anksčiau, nes jame yra daugiau 
oro.

Nesigilinant į sunkius teorinius 
aiškinimus, primintina, kad viri
namas skystis pradeda keistis į 
garą. Su pirmomis garo pūslėmis 
prasideda virimas. Tuo momentu, 
kada pūslės atsiranda, jos sten
giasi atsiskirti nuo skysčio. Atsis
kyrimą stabdančiai veikia skysčio 
sankabumo jėga. Skysčio sankabu- 
mas yra gana didelis, dėlto ne
lengva jo dalims atitrūkti. Trum- | 
pą laiką būna nepastovi būklė, nes 
abi jėgos laiko pusiausvyrą: van
duo „kunkuliuoja, verda ir šnypš
čia“, anot Šilerio, kol. ateina gara
vimo pradžios momentas.

Garuoja vandenyje esąs oras, 
nes jis nedalyvauja vidiniame 
vandens dalelių sukibime. Kaiti
nant, oras pradeda garuoti pūslė
mis. Šios pūslelės, pasiekus virimo 
temperatūrą, su savim traukia 
garą ir taip prasideda garavimas. 
Taigi garavimas prasideda nuo 
pat pirmųjų garo pūslelių atsira
dimo. Vos atsiskiria keletas pūsle
lių nuo skysčio ir pasišalina, tuo
jau seka kitos. Verdąs vanduo ga
ruoja.

Nevirtame vandenyje yra apie 
2% oro ir jis verda, kai būna 
100c C. Virintą vandenį, virimo 
metu nustojusį didžiausios oro 
dalies, virinant, patiriamas „viri
mo užtrukimas“. Vanduo verda, 
pagal oro kiekį, aukštesnėje tem
peratūroje, kuri gali siekti dvigu
bą, kaip normalią virimo tempe
ratūrą.

DĖL KO DEBESYS NEKRINTA
Paprastai atsakoma, kad jie pra 

lengvesni už orą. Bet toks atsaky
mas tik iš dalies teisingas. Tiesą 
sakant, iš ko susideda debesys? 
Jeigu vien tiktai iš vandens garų, 
tai savaime suprantama, jie yra 
lengvesni už orą. Jei taip būtų, tai 
tada jie nebūtų debesys kuriuos 
matome fantastiškų spalvų ir for
mų. Geriausiu atveju tuomet 
debesys būtų švelnūs, per
matomi, nes vandens garai 
nematomi. Ten; kur mes tikime, 
kad matome garus, yra vandens 
lašeliai. Tokių puikiai paskirstytų 
vandens lašų debesyse yra labai 
daug, lygiai taip pat, kaip ir mig
loje; todėl jie yra sunkesni už orą. 
Jei taip, tai dėl ko debesys ne
krinta?

Teisingas atsakymas: debesys 
faktinai krinta, tik nepastebimai 
lėtai. Pagal paskutiniųjų dešimt
mečių meteorologinius tyrinėji
mus, debesyse yra nesuskaičiuoja
mi, labai mažutėliai vandens laše
liai, kurie yra tiek maži, kad jų 
miliardai neatsveria vieno gramo. 
Todėl nors vanduo ir yra daug 
sunkesnis už orą. bet šios jo ma
žytės dalelės ilgai laikosi ore.

NYLONO KAILINIAI
Jeigu netolimoje ateityje ele

gantiškos europietės galės išeiti 
pasivaikššioti apsivilkę gražiais 
ir vertingais nylono kailiniais, tai 
jos turės būti dėkingos už juos 
Wilburui Cowie, Ottawos Defence 
Research Board moksliniam bend
radarbiui, jaunam chemikui A. 
Blouin’ui. Jo uždavinys buvo su- 
; asti idelią aprangą Kanados la
kūnams arktikoje (šiaurės ašiga
lio srity). Bandymai pasisekė ir 
nylono kailiniai yra kaip pasise
kusio darbo įrodymas.

Naseniai šis dalykas buvo „ka
rinė paslapis“ ir net šiandien Ka
nados vyriausybė, turinti patentą, 
nedavė jo vartoti civilių gyvento
jų reikalams. Žinoma, kad nylo- 
niniai kailiniai yra pigesni nž na
tūraliuosius kailinius ir beveik 
neįmanoma juos sudėvėti. Jie yra 
atsparūs kandims ir be to lengvai 
valomi vandeniu ir muilu.
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KNYGOS, SPAUDINIAI
NAUJAI KNYGAI 

PASIRODŽIUS
John Steinbeck. Tarp pelių ir 

vyrų. Išvertė K. Barėnas. „Pra
dalgės“ leidinys. Viršelis J. Dagio. 
Spaudė Nida. Kaina 6 šilingai.

John Steinbeck'as stovi šalia di
džiųjų amerikiečių autorių, šalia 
J. Dos Pasos, W. S aulkner'io (lau
reatas), visa galva aukštesnis už 
J. Marųuand'ą, Stribling* ą. Jo 
knygos leidžiamos ne tik brangio
mis, bet ir populiariomis ir dide
lių tiražų laidomis.

Autorius priklauso tai garsių ra
šytojų grupei, kuri jokių diplomų 
negavo, jokiuose mūruose užsida
rę nestudijavo, bet baigė gyveni
mo universitetus, beklajodami po 
pasaulį, vietoj vadovėlio pastabiai 
skaitydami žmonių sielas, tyrinė
dami jų kelius bei įvykius.

Paprastais žodžiais John Stein- 
beck*as pina didelį įvykį: Jurgis, 
jausdamas beveik motiniškus savo 
draugui Leniui jausmus, privers
tas yra jį nušauti.

Prieš skaitytoju akis plaukia ei
lė žmonių: šaunus prievaizda Sti
rnas, „bosso“ sūnus Kurlėjus, kurs 
kairę ranką laiko pilnoje vazeli
no pirštinėje, kad ranka būtų 
žvelni žmonai, jo žmona — visiems 
„berniukams** merkianti akis, 
vienrankis Kandis, kuprotas ne
gras Kruksas ir kiti.

Personažai didžiai primityvūs, 
bet dažnas be keiksmų, be pavir
šutinio grubumo turi nuo svetimų 
akių slepiamą šilumą, gerumą, ne
šiojasi svają, lyg brangų turtą, 
saugodamas nuo aplinkybių, kad 
iš jo nepasityčiotų. Iš pirmo 
žvilgsnio toji svaja labai kukli, 
bet pagalvojus ji kitaip nušvinta 
— kiekvienas nori likti sau žmo
gus. Personažai tiek gyvi, apčiuo
piami, supranami, kad skaityto
jas jau iš kelių frazių ir vieno ki
to bruožo apima visą tą nesudė
tingą asmenybę.

Autorius meistriškai pina įvy
kius, vesdamas prie tragedijos. 
Kiekviena smulkmena, kiekvienas, 
rodos, nereikšmingas žodis, jun
giasi į sunkią grandinę, kuri pasi
baigia kulka. Visų pirma Lenio 
jėga neproporcinga protui, be to 
tas liguistiškas švelnių daiktų mė- 
gimas... Kandžio susenęs šuva, 
Karlsono pišralietas, malonės šū
vis į pakaušį, Kurlejaus rankos su- 
trupinimas Lenio letenoje, Kurlė- 
jaus žmonos plaukų švelnumas ir 
jau viskas autoriaus paruošta — 
telieka Jurgiui paimti tą patį 
Karlsono pištalietą...

Tačiau kulka, perverdama Le
nio pakaušį, faktinai nužudė Jur
gį, nes pastarasis, laimės vizija ap
dovanojęs mirštantį draugą, pats 
sau nieko nebepaliko, sunaikino 
visas savo iluzijas, visas svajas, 
nes be Lenio uždustu svajotoje 
žemėje, kuri buvo čia pat dėka 
dviejų nelaimingųjų — Kandžio ir 
Krukso. Jurgiui dabar lieka tik 
benamio dalia, bei karčiamos mer
ginos, kurios pavers jį iki pat mir
ties valkata.

Silpnaprotis sunaikino protingą
jį? Ne, autorius kitą mintį puose
lėja. Žmogaus širdis pilna neap
čiuopiamų vertybių. Koks kūnas 
iš viršaus ją bedengtų, kokie žo

džiai iš burnos besipiltų, bet kar
tą įpūstas gerasis žiburys nebeuž- 
gęsta, bet darosi gaivalinga jėga, 
Kuris kartais laimę, kartais pra
žūtį žmogui skina. Toji autoriaus 
mintis'nuskraidrina visą sunkią 
knygos nuotaiką, versdama ne tik 
maloniai laiką praleisti, bet ir su
simąstyti.

Ne kiekvienam, gal, šitoji kny
ga patiks, bet kas ieško originalu
mo, kas mėgsta nemeluotus perso
nažus, kas pagaus autoriaus meis
triškumą jungiant lyg neapčiuo
piamus viens su kitu nesusietus 
įvykius į tamprų neatskiriamą 
vienetą, tas knyga bus patenkin
tas, nes ne be pagrindo ji plačiai 
paplitusi anglosaksiškuose kraš
tuose ir yra mielai išversta į ki
tas kalbas. Vertėjas gerai pasitar
navo, supažindindamas lietuvius 
su didžiuoju rašytoju, tik gal rei
kėtų kitą mažiau suprantamą žo
dį paaiškinti, pridėjus atatinkamą 
žodyną.

Dagio viršelis rimtas, kultūrin
gas. „Nida“ nors ir paliko kiek ko
rektūros klaidų, bet pažanga di
džiulė, rodos, nebe tie patys žmo
nės knygą tvarkė R. Spalis

SPORTAS
IŠ BRADFORDO „ŠARŪNO“ 

VEIKLOS
Anglų šachmatininkų sąjungos 

Bradfordo skyrius surengė per Ve
lykas tris dienas trukusį didžiulį 
šachmatų turnyrą.. Dalyvavo iš 
visos Yorkshire srities 50 anglų ir 
4 „Šarūno“ šachmatininkai. Buvo 
sudaryta 8 grupės po 6 žaidėjus.

Mūsų šachmatų nugalėtojas p. 
Mončiunskas ir čia neapvylė. Pir
moj A klasės grupių išsikovojo 
I-II vietą, laimėjęs 4 taškus iš 5 
galimų ir gavo piniginę dovaną. 
A. Bučys toj pačioj grupėj gavo 
tik 14- taško. D. Bendikas trečioj 
A kl. grupėj surinko 3 taškus ir 
Šilingas 3-je B kl. grupėj 2 taškus.

Mūsų šachmatininkams šis, la
bai tvarkingai /atliktas turnyras 
buvo naudingas kaip pirmas susi
pažinimas su anglų šachmatinin
kais. Pasirodė, kad mūsų ir jų žai
dimas yra lygus.

* * *
Bradfordo „Šarūno“ stalo teni

sininkai sužaidė tarpusavio pir- 
menybesJDalyvavo 5 žaidėjai. V. 
Neimantas, supliekęs visus part
nerius, laimėjo I vietą, J. Šerga- 
lis — II v., R. Dūda — III v. To
liau A. Grumblys ir N. Dičpetris.

V. Neimantas, kaip geras teni
sininkas,žaidžia Bradfordo YMCA 
A komandoj ir yra gavęs dovaną 
— taurę. J. šergalis taip pat žai
dė anglų stalo teniso klube.

Visi „Šarūno“ krepšininkai ir 
stalo tenisininkai yra Bradfordo 
YMCA nariai.. A-tas B.

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

SKAITYTO
GERUMU DAUGIAU GALIMA 

LAIMĖTI
„B. Lietuvio“ 5 (182) num. teko 

skaityti p. M. Urvikio „Margus 
laiškelius“. Kaip lietuvis, džiau
giuosi, kad turime žmonių, kurie 
kartkartėmis ragina susiprasti (ci
tuoju p. M. Urvikį) „nuošališkius * 
ir „atokiškius“.

Asmeniškai tariu ačiū p. M. 
Urvikiui už antrąjį laišką „Laiš
kas spaudos gribišiui“ (išskyrus 
pabaigą). Tikras feljetonas. Tiek 
daug jumoro po gražiai išraizgy
tais sakiniais. Prisimeni Pulgį 
Andriušį. Skaičiau ir juokiausi. 
Bet, kaip gaila, dingo mano šyp
sena, kada priėjau laiško pa
baigą: prašymo Redaktoriui.

Jeigu p. .M. Urvikis bandė savo 
puikiu sąmojum parodyti mažiau 
susipratusiems tautiečiams jų

JU LAIŠKAI 
klaidas, tai siūlomas įspėjimas 
negribišiauti spaudą vargu ar pa
sieks tikslą. Gaila būtų matyti 
„B. Lietuvio“ puslapiuose auto
riaus siūlomus šūkius:,Kas skolina 
laikraštį, tas veisia spaudos para
zitus“, „Kas laikraštį skolinasi, tas 
yra pats parazitas**, „Kas vogčio
mis laikraštį perskaito, tas jau yra 
spaudos gribišius“. Tai jau panašu 
Į botago negailestingus kirčius. 
Užuot negailestingai tvojus, ar 
negeriau būtų švelnia veido išrai
ška taisyti tautiečių klaidas? 
Lietuviai nepakenčia botago. Jei
gu ką daro — savo noru, arba 
gražiai paprašius. Ypatingai mes 
ti emtiniai.

Man atrodo, jog „Pulgiškai An- 
driušiška“ dvasia šypsena, jumoru 
ir „Adomėno“ karikatūromis, dau
giau pajėgsime įtikinti atokiau 
stovinčius brolius.

Grįždamas prie spaudos „gribi
šių“, kviečiu visus neužsiprenume- 
ravusius „B. Lietuvio“, užversti 
administraciją prenumeratos užsa
kymais ir tuo būdu įrodyti p. M. 
Urvikiui, kad mano ginamasis žo
dis geriau buvo išklausytas, kaip 
jo barimas. V. S.
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