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PRITAIKYS KINIJAI ŪKINES I 
SANKCIJAS S AVA I T Ė S I VYKIA I

Amerikos siūlymas pritaikyti 
komunistinei Kinijai ūkines sank
cijas ir tuo būdu paveikti ją ati
traukti savo kariuomenę iš Korė
jos karo, atrodo, netrukus bus pa
remtas ir tų kraštų, kurie labiau
sia tokiam žygiui priešinosi, nors 
jų žmonės ir liejo kraują, kovo
dami Korėjoje prieš tuos kinus, 
kurie raudonąją vergiją neša. 
Amerika įteikė JTO sankcijų Ko
misijai rezoliuciją, kuri įpareigo
ja v.sas šios organizacijos valsty
bes sustabdyti į Kiniją siuntimą 
ginklų ir įvairių dalykų, kurie bū
rų panaudoti karo reikalams. Šis 
rezoliucijos projektas bus svarsto
mas geg 14 d. įvykstančiame ko
misijos posėdy. Iki to laiko tu
rės išryškėti, ar visi JTO nariai 
sutinka dalyvauti ūkinėse sanKci- 
jose prieš komunistinę Kiniją.

RAGINA GINTI LAISVE
Vidurio ir Rytų Europos, Pabal

tijo ir Balkanų kraštų Laisvųjų 
Žurnalistų Sąjunga laisvėj gyve
nančių Gudų, Estų, Lietuvių, Lat
vių, Vengrų, Lenkų, Rumunų, 
Ukrainiečių, Čekų ir Serbų laik
raštininkų vardu paskelbė į lais
vojo pasaulio sąžinę atsišaukimą, 
kviesdama visus burtis draugėn 
prieš bolševistinį imperializmą, 
ginti laisvę ir ruoštis okupuotųjų 
kraštų išlaisvinimui. Atsišaukime 
pažymima, kad „jei mes turėjome 
būti vergai, tai rytoj ateis ir jūsų 
eilė“.

TAIKOS SUTARTIS SU JAPONIJA
Sov. Rusija, patyrusi, kad Ame

rika skubina taikos sutarties su 
Japonija parengimą, pasiūlė Ame- 
kai sušaukti tam reikalui svarsty
ti penkių didžiųjų: komunistinės 
Kinijos, Sov. Rusijos, Amerikos, 
D. Britanijos ir Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerių konferenci
ją. Tačiau Amerika šį siūlymą tuo
jau atmetė. Kaip aiškėja, Sov. Ru-' 
sija šiuo siūlymu norėjo panaudo
ti dvigubą vėtą ir dar ilgesniam 
laikui sukliudyti taikos sutarties 
su Japonija sudarymo reikalą. 
Amerika ir toliau jį aiškiha su 15 
valstybių. Dėl .to taikos sutartis 
su Japonija galės būti pasirašyta 
ir be Rusijos dalyvavimo.

BOLŠEVIKAI NEMOLIA SKOLŲ
Amerikos ir Sov. Rusijos dery

bos dėl suteiktos karo metu Sov. 
Rusijai paskolos ir paskolintų jai 
laivų grąžinimo nutrūko. Sovie
tai atsisakė laivus grąžinti, o vie
toj Amerikos reikalautos 800 mili
jonų dolerių sumos grąžinti, pasiū
lė juokingai mažą sumą tik 240 
milijonų. Tuo tarpu Sov. Rusija 
iš Amerikos yra gavusi įvairių da
lykų už 11 milijardų dolerių.

IŠ 6 NEI VIENO PREZIDENTO
Geg. 6 d. Austrijoj buvo prezi

dento rinkimai. Iš šešių kandie 
tų du: T. Koener'is — socialistas 
ir H. Gleisner'is — katalikas, ga
vo po 40 nuoš. balsų, o kiti 4 — 
likusius 20 nuoš Kadangi nei vie
nas negavo balsų daugumos, dėl 
to prezidento rinkimai bus pakar
toti, nes Konstitucija reikalauja, 
kad prezidentas būtų išrinktas 
balsų dauguma.

IRAKO KETINIMAI
Irako min. pirrrj- Nuri es Said 

Paša pareiškė, kad Irakas, prieš 
imdamasis naftos pramonės su- 
valstybinimo, palauks tokio įvykio 
raidos išdavų Persijoj. Irakas no
ri sudaryti naują sutartį su „Irak 
Petroleum“ bendrove ir atsipalai
duoti nuo Britų aviacijos bazių 
Irake, taip jau ir kitų ūkinių įsi
pareigojimų, kurie dabar atrodo 
pasenę.

GEN MacARTHUR'O 
PAREIŠKIMAI

Didžiausią dėmesį vakarų pa
sauly sukėlė pereitos savaitės vi
dury gen. MacArthur'o pareiški
mai Amerikos senato užsienio rei
kalų ir karinei komisijai. Nors tie 
pareiškimai buvo ne vieši, nežiū
rint tai, spauda pateikdavo beveik 
jų turinį. Iš praneš.mų susidarė 
vaizdas apie tai, ką gen. Mac- 
Arthur‘as kalbėjo, bei kaip į klau
simus atsakinėjo. Jo pareiškimai 
lietė Amerikos Tol. Rytų politiką 
ir dėl tos politikos jo asmeninę pa
žiūrą, kuri nesutiko su oficialiąja 
Amerikos politika, ir. dėl to jis .iš 
pareigų buvo atšauktas.

Korėjoje perka laiką, reikalingą 
trečiajam karui pasiruošti.

Kalbėdamas apie Sov. Rusijos 
karines pajėgas Tol. Rytuose, gen. 
MarshalTis nurodė, kad rusai ten 
subūrė labai dideles pajėgas ne
toli Vladivostoko, Dairene, Port 
Artūre ir Charbine. Esą žinių ir 
apie sovietinius japonų dalinius, 
suburtus Tol. Rytuose. Pastarieji 
prieš tai buvę atitinkamai pa
rengti Sachaline, netoli Japonijos 
salos Hokaido.

žodžiu, gen. MacArthur'o pa
reiškimai senato komisijai tik kai- 
ką paryškino, bet dalyko esmės 
reiškimai senato komisijai tik kai- 
vilgiu, nepaveikė.

Generolo pareiškimai komisijai
truko tris dienas. Iš esmės jie nie
ko nauja neatsk.eidė. Jų argu
mentacija buvo ne plati, dažnai 
tik ta žemės dalimi aprėžta, ku
rią lietė, dėl to komisijos narių 
paklausimai ir į juos generolo at
sakymai, taip jau vėliau sekę 
krašto aps. min. gen. MarshalTio 
paaiškinimai parodė, kad gen. 
MacArthur'as yra subjektyvus.Dėl 
to užuot sustiprinęs jam, kaip 
„nukentėjusiam generolui“ reiš
kiamas simpatijas, jis jas susilp
nino. Tačiau tam tikra prasme jo 
pareiškimai ir triukšmo padarė, o 
kaltinimas Britams, kad jie per 
Hongkongą su komunistine Kini
ja varo plačią prekybą, privertė 
D. Britanijos vyriausybę aiškin
tis.

Sov. Rusijos įsivėlimo galimybę 
j karą Tol. Rytuose gen. Mac
Arthur'as paneigė. Esą, Sov. Ru
sija Sibire turi kariuomenės tik 
tiek, kiek reikia gynybos tikslams, 
dėl to abejoja, kad ji galėtų užim
ti Japoniją tuo atveju, jei Ameri
kos įgulos iš ten būtų perkeltos į 
Korėją.
kongą, generolas 
esamose 
Kinijai 
kongas 
per tą 
teginęs
Hongkongas nustotų reikšmės Ki
nijai.

D. Britanijos prekybos ministe- | 
ris parlamentui paaiškino, kad ų j 
Kiniją yra uždrausta išvežti bet | 
kokias karines priemones, lėktu
vus, mechaninius vežimus, cinką 
ir geležies apdirbimo mašinas. Iš
vežama buvo tik tiek da’ykų, ku
rie atrodė reikalingi civiliniams 
reikalams. Iš tokių dalykų per 
Hongkongą buvo išvežama gumos 
apie 2.500 tonų kas mėnuo.

Amerikos krašto aps. min. gen. 
MarshalTlš, teikdamas paaiškini
mus senato užsienio ir karinei ko
misijai sugriovė gen. MacArthur'o 
teigimus. Jis, gindamas dabartinę 
Amerikos politiką Tol. Rytų atž- 
vilg.u, pastebėjęs, kad Amerika

Kalbėdamas apie Hong- 
pareiškė, kad 

sąlygose komunistinei 
esą naudinga, kad Hong- 
yra Britų valdomas, nes 

uostą ji gauna visas stra- 
žaliavas. Blokados atveju,

RUSAI SKVERBIASI PRIE

ga 
ju

O

tuo žygiu būt pasibaigę 
laukia, ką Britai darys, 
bendrovės vardu, įteikė 
vyriausybei raštą, siūly-

savo arbitro, 
Tarptautinis Tribunolas 

kuris

PERSŲ NAFTOS
Persai, tokiu smarkiu tempu 

skubinę „Anglo Iranian Oil“ 
b-vės pramonę suvalstybinti, stai- 

pradėjo delsti. Atrodo, kad visi 
planai 
dabar 
Britai,

Persijos 
darni paskirti savo atstovą į arbi
tražo teismą. Toks teismas yra nu
matytas susitarime su Persija. Jis 
turės nuspręsti, kuri susitarusiųjų 
pusių pažeidė sutartį ir kuri at
sakinga už sutarties nutraukimą. 
Jei laike 10 dienų po šio siūlymo 
Persija nepaskirs 
tuomet
paskirs iik vieną atstovą, 
ginčą ir išspręs.

Gerai informuoti asmens teigia, 
kad Sov. Rusija deda visas pas
tangas pasinaudoti Persijoj sukel
tu erzeliu dėl naftos pramonės su- 
valstybinimo. Rusai būtinai nori 
prie persų naftos prieiti. Tuo tik
slu Rusijos atstovas..Persijos min. 
pirm. įteikęs siūlymą sudaryti Ru- 
sų-Persų bendrovę šiaurinėj Per
sijoj naftai naudoti. Rusija nori 
sudaryti Kaspijos pajūry panašią

bendfovę, kokia yra Anglo Ira
nian Persijos pietuose.

VOKIETIJOJ ATGIJO 
NACIZMAS

Geg. 6 d. Žem. Saksonijoj buvo 
krašto parlamento rinkimai. So
cialdemokratai, kaip paskira par
tija bus stipriausia ir naujame 
parlamente, nes gavo 64 atstovus 
(turėjo 65), krikščionių demokra
tų blokas 34 (turėjo 57) komunis
tai— 2 (turėjo 8). Vokiečių trem
tinių organizacija rinkimuose da
lyvavo pirmą kartą ir gavo 22 at
stovus. Didžiausia staigmena buvo 
Nacionalsocialistinės partijos lai
mėjimas, kuri gavo 16 atstovų.

Nacionalsocialistinis judėjimas

Egipto karalius Farukas, 31 m. 
amžiaus, gegužės 6 d. vedė, jau 
trečią kartą, 17 m. amžiaus Nari
man Sadek'ę žemo luomo mergai
tę, kurią pirmą kartą pamatė Kai
re, vieno juveliro krautuvėje. Su
tuoktuvės buvo iškilmingos. Jos 
buvo didinamos ir Faruko karalia
vimo 15 metų sukaktuvių faktu. 
Geležinkeliai buvo 75% papiginti, 
kad galėtų iš krašto žmonės į Kai
rą tokia proga atvažiuoti. Miesto 
gatvėse liaudžiai buvo dalinamas 
nemokamai maistas, kad ji ilgai 
atmintų savo karaliaus vestuves.

KORĖJOS KARAS
vak. Vokietijoj, pasirodo, labai
stiprus. Jų vadas yra gen. Re- 
mer'is, 39 m. amžiaus, buvęs ma
joras, bet 1944 metais už sukilimo 
prieš Hitlerį malšinimą pakeltas 
tiesog į generolus. Jis, pamėgdžio
damas Hitlerio taktiką, dabar va
žinėja no mitingus, sako kalbas ir 
sekėjams žada tai, ką Hitleris ža
dėjo. Remer'is, Hitlerio pavyddžiu 
buvo suorganizavęs privatinę smo
gikų armiją iš 6000 vyrų, vardu 
„Reichsfront“, bet rinkimų išva
karėse valdžia įsakė ją paleisti.
Nacinės nuotaikos vokiečiai į Re- 

mer'į žiūri kaip į busimąjį „fiu
rerį“, kuris galėsiąs tęsti „didžio
jo fiurerio misiją“.

DARBOTVARKĖS 
KONFERENCIJA

Kėturįų didžiųjų valstybių’ džs. 
rfeikj min. pavaduotojų konfereii- 
cija Paryžiuje, atrodo, 45 posėdy 
priėjo ribą. Tuomet paaiškėjo, kad 
dėl Sov. Rusijos r.enuolaiduno ne
pavyks . susitarti dėl būsimos už- 
s'enio reik, ministerių konferen- 
cijos darbų tvarkos. Konferencija 
nors ir neiširo, bėt susidarė tokia 
nuomonė, kad jos dienos esą sus
kaičiuotos, nes vakarų valstybės 
jau išėmę visas nuolaidų atsargas.

Jau visa savaitė kaip Korėjos
fronte didesnių mūšių nebuvo. Ko
munistų kariuomenė, po sugniuž
dyto puolimo, pasitraukė į išei
ties vie,as. toliau į šiaurę už 38 
lygiagretės. Tuo tarpu JTO ka
riuomenė nedaug pažengė į šiaurę.

Didesnių kovų pertrauka nereiš
kia, kad komunistai, po 
nepavykusių mėginimų . JTO 
kariuomenę iš Korėjos išstumti ir 
patyrę didelius nuostolius, būt pa
darę atitinkamas išvadas liautis 
toliau tęsti karą. Atrodo, kad Ko
rėjos fror.te pertrauka ilgai ne
truks, nes komunistinė kariuome
nė paskutiniuoju laiku yra sustip
rinta aviacija. O tai JTO pajėgoms 
gali padidinti grėsmę iš oro.r ■

KOVOS PRIE GALILĖJOS
EŽERO 7*

GRAFAI“ IR BUDRIAUS KUMSTYS
KORESPONDENTO)

„Nunacino senolį, 
nunacinta ir mama, 
o jei nunacins brolį, — 
vėl būsim partija viena“.

„Vincenz Graf von Krokow“
Vincas Krokauskis jau prieš ka

rą Lietuvos spaudoj buvo čiau
dulio sukėlęs. Jis, sako, 
rą Leipcigo apylinkėj 
„Baron Wilhelm von 
Krokowski" vizitinėmis
mis. Ten susuko ir lizdą, bet vi
sa metęs vėl pasirodė Lietuvoj. 
Ten už dvipatystę buvo padėtas 
kalėj iman.

Karo sūkuriai „kilnųjų kuni
gaikščių palikuonį“ vėl nutupdė 
Vokietijoj, bet jau kaip „Vincenz

(Tęsinys 6 puslapy)

prieš ka- 
švaistėsi 
Krokow- 
kortelė-

LAŠINIAI, „
(MUSŲ BERLYNO 

Jų atmintį lašiniai gaivina.
Kaip gaminami liaudies polici

jos užsakyti 600 000 žmonėms pan
čioti pančiai, Lėktų' į Drezdeną 
vykti pasižiūrėti, o pasaulio jau
nimo -/sąskrydžio**^ • kominformo 
ruošiamo, reikėtų laukti iki rūg- 
piūčio mėn. Berlyno rytiniame 
sektoriuje, o Berlyno gyventojų 
atmintį patikrinti mūšų atžvilgiu 
progų pilna. '

Nusiritam su bičiuliu nuo šim
tą metrų siekiančio, ant priešlėk- 
tuvir ės apsaugos bunkerių supilto 
griuvėsių kalno ir įspaudžiam į 
„Berliner Kindl“, mūsiškai -— ali
nę. Iš jos pro langą matyti kalno 
vejos žalias kilimas, ant stalo —r- 
alaus stiklinės. Šnekučiuojamės. 
IŠ už bufeto į mus atslenka mote
ris ir: — „Laba dėną.“ Daugiau'

Sir Hartley Shavvcross'as, nau-;jos liežuviu vadinamas organas,; Alfr. Robens'as, Naujasis 
jasis D. Britanijos Prekybos m:-, kulverčiu persivertęs, įstrigo ū^-Jtanijos Darbo minister is. 
nisteris. • tuviškų žodžių pirmuose skieme- •

: nyse ir ji, jau vokiškai, pradėjo ii- Į 
gėtis karo metu Kaune pralesistų : 
dienų. „Ot, gyvenome“, gardžia-: 
vosi ji, — „lašiniai, „Metropolis“,: 
o jau tų kiaušinių, kiaušinių... ‘ ;

Ji išsmuko. Po akimirkos triny- ■ 
tom akim prisistatė jos Maksas. • 
Painformuotas, be jokios įžangos C 
falcetuodamas visa gerkle skėlė: : 
„Ei ist kiaušinis, Speck — laši-: 
niai, gib Schnaps — duok dęktinis, : 
zum Teufel — eik po felniais.“ • 
„Da na“ nutrūko. Maksas mėgino • 
mus apglėbti, minėjo 
praleistas tarnybines 
sė žmones ir žąsis ir 
vy ’otas kojas.
„Kieno kojos buvo 

: vyniotos — žąsų ar 
: paklausiau. Vietoj atsako, jis iš- ■ 
■ '.raukės ;š pvnkės kandikli mums 
■i ak'š parpurkštė pypkės varvelį. 
: šeinant iš radijo aparato sus- 

..............................................................................kambėjo rudo maršo gaidos:

„Metropoly1 
dienas, iriai- 
šiaudais ap-

šiaudais ap-
žmonių“ —

Bri

Palestinoj, 4 šiaurę už Galilėjos 
ežero, tarp Izraelio ir Sirijos yra 
demilitarizuota juosta. Joje, pagal 
paliaubų sutartį, nei viena; nei ki
ta pusė neturi teisės savo kariuo
menę laikyti. Pastaruoju metu 
kaip tik šiame žemės sklypely ir 
skamba ginklai. Geg. 4 d. ten ko
vos buvo pilnos apimties, nes be 
sunkiųjų ginklų iš abiejų pusių, 
Izraelis buvo panaudojęs dar ir 
lėktuvus. Kas kovą pradėjo, ne vi
sai aišku, nes kaltę už tai viena 
kitai kovojančibš pusės verčia. 
Kovos tikslas — prisijungti tą 
ruožą prie savo valstybės. Kadan
gi kitokiu būdu negalima, tai nau
dojama ginklas. Tačiau JTO pa
liaubų vykdymo prižiūrėtojai su 
tokiu klausimo sprendimu nesutin
ka. Jų įtakos 'delta, kova tarp žy
dų ir sirijiečių, trukusi dvi die»- 
nas, tapo sustabdyta.

PASIPRIEŠINO LENKŲ 
KĖSLAMS

Lenkų gen. Anderso ir įvairių 
jų politikų reiškiamų pretenzijų į 
Vilnių išprovokavo įvairių kraštų 
lietuvius pasipriešinti .tokiems 
lenkų kėslams ir savo žemes ginti. 
Toliausia tuo reikalu pažengta 
JAV, kur .jau yra įkurta Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga, turinti 
tikslą suburti iš Vilniaus krašto 
kilusius lietuvius, palaikyti su ata
tinkamomis organizacijomis sai
tus ir kovoti su - lenkų kėslais į 
Lietuvos žemes.

Sustabdžius Londone leistą len
kų imperializmui auklėti laikraštį 
„Lwow i Wilno“ palikimą povel- 
aėjo „Oržel Bialy“, kitas ienkų 
laikraštis.

KOVOS INDOKINIJOJ
Prancūzų kariuomenė Indokini

joj šiuo laiku yra tiek stipri, kad 
Vietmino komunistiniai daliniai 
negali jos nugalėti. Jei Vietminas 
negaus iš užsienio didesnės para
mos, tai ir toliau tęs partizaninį 
karą.

Pereitą savaitę 10 prancūzų ka
riuomenės batalionų išvalė nuo 
partizanų 18 mylių dydžio plotą 
i pietus nuo Kanojos. Panaši ope
racija buvo ir Ha'iforigo srity, kur 

, ji truko dvi savaites. Ten komu- 
• nistai neteko 5.000 kareivių.
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KAIP SU TUO -GIRTAVIMU

Mes idažnai pasibaram ant gir
taujančių ir net nurodome kur jie 
prageriamus pinigus turėtų pa
dėtu. Tai yra gražu. Ir teisinga. 
Bet ar mes visada patys tikime 
tuo, ką sakom?

Atrodo, kad noras daugiau ar 
mažiau apsisvaiginti žmogui yra 
įgimtas. Ir gėrimas yra senas, 
kaip žmonija, iš šv. Rašto žinome, 
kad pirmasis Kristaus stebuklas 
buvo vyno padauginimas vestuvė- 
se.'Neišvertė Jis ąsočių ir neišvai- 
kįė :į>ūotaujančių (kaip prekiauto
jus įiš šventjdclos),- bet jų gėrimą 
pagausino.-Jis žinojo žmogaus pri
gimtį. O Senojo Įstatymo Nojus 
taip ' pat 'nebuvo Dievo nubaustas 
už girtavimą... Ir jei keliausi per 
pasaulį, visur užtiksi ką nors svai
ginančio. Nuo seno vienuolyno 
rūsio iki naujakurio primityvios 
lūšnos, nuo kvapaus seno vyno, 
iki dvokiančios naminės.

Bet ne girtuokliavimui esu 
plunksną pakėlęs. Ir nenoriu bū
ti blogai suprastas. Tačiau man ro
dosi, kad laikas būtų išsiaiškinti, 
jog mūsų lietuviškas girtuokliavi
mas .yra perdaug nutolęs nuo mi
nėto pomėgio apsisvaiginti. Tebū
nie man atleista už išsireiškimą, 
bet daugelis mūsų svaigalus ne 
geria, bet ryte ryja. Mes tiesiog 
prievartaujame patys save ir vieni 
kitus.j Mes-nežinome ribos ir sai
ko, mes ■ dažnai nepaliekam resto
rano, kol nenusigeriam...

Štai kur yra blogio priežastis: 
mes nemokame kultūringai svai
galais naudotis. Daugelis žino gar
sųjį ..Marteli“. Bet nedaugelis no
ri tikėti, kad šio konjako tė
vynėje jo niekas stiklinėmis ne
geria. Ten konjakas yra tik ragau
jamas, stipriu cigaro dūmu užsi- 
gardžiuojant. O mes švaistomės 
buteliais... Tas pats yra ir su vi
sais kitais gėrimais.

Prisimenu vieno vokiečio pasa
kojimą, kaip jis su draugu buvo 
prancūzo pakviestas ser.o vyno pa
ragauti. Tuo tarpu kai šeiminin
kas prisipylęs taurelę ragavo ir 
gardžiavosi, svečiai „mėtė iki dug
no“. Atsisveikinant . prancūzas 
pasakė: „Jūs nemokate gero vyno 

VAIKAS-BŪSIMAS ŽMOGUS
Užauginti vaiką — maža parū

pinti jam kas reikalinga jo fizi
niam plėtojimuisi, bet jau nuo ma
žų. dienų reikia pradėti lavinti jo 
dvasines savybes. Vaikas, kaip 
kempinė, įsiurbia visus gautus 
įspūdžius: gerus ir blogus. Juo 
daugiau jis gaus gerų įspūdžių, j ūo 
daugiau galės jų akumuliuoti, ar, 
kaip Marija Montessori pasakytų 
— įmagazinuoti, kad laikui atėjus, 
jais pasinaudotų. Auklėtojų prie-- 
dermė yra stengtis duoti vaikui 
tik gerus pavyzdžius ir atitraukti 
jį nuo blogų. Pirmieji turi rūpin
tis tėvai, sudarydami vaikui svei
ką namų aplinką, paskui-mokykla
ir, pagaliau, visuomenė. Nuo vi
suomenės susitvarkymo labai pri
klauso ir vaiko padėtis, t.y. ar jis 
yra jos globojamas, ar paliktas 
Dievo malonei. Karai- visados at
neša į visuomenės gyvenimą daug 
keistenybių, netvarkos ir demora
lizacijos. Bet iš kitos pusės — vi
sados atsiranda žmonių, kurie tai 
demoralizacijai priešinasi ir su ja 
kovoja. Juo stipresnis yra pasi
priešinimas, juo lengviau galima 
ją nugalėti.

Pastaruoju laiku netik Italijoj, 
bet ir kitur vis daugiau rodomas 
susirūpinimas dideliu skaičiumi 
vaikų nusikaltimų. Tarptautiniuo
se suvažiavimuose ir vietiniuose 
susirinkimuose stengiamasi suras
ti būdą, kaip mažamečių nusikal
tėlių skaičių sumažinti, jei ne vi
sai pašalinti. Italijoj veikianti 
draugija vaikų moralei saugoti 
priėjo išvados, kad viena priežas
čių, sužadinančių paaugančius 
vaikus domėtis nusikaltimais, yra 
moderniški žurnaliukai, „fumetti“ 
itališkai vadinami, kuriuose vietoj 
skaitymui medžiagos, kaip ko
kiam nebyliam kine, viskas išreiš
kiama paveiksliukais. Vaikai, kaip 
kinus, pamėgo ir tuos žurnaliukus. 
Italijoj jie atsirado po karo, rodos 
atkeliavo iš Amerikos ir stačiai 
užpylė vaikų spaudos rinką.

Minėta draugija, kai kurių tėvų 
pagalba, nutarė paskelbti tiems 
žurnaliukams karą. Dėl to šiomis 
dienomis buvo atidaryta Romoje 
vaikų spaudos paroda, kurioje 
ryškiai atvaizduota koks didžiu
lis skaičius vaikų tuos žurnaliu
kus skaito ir kokios žalos jie 
jiems padaro. Pirmiausia, jie su

gerti“, Ak, kaip dažnai šis posa
kis tiktų mums. Ir ne tik apie, vy
ną, bet apie visus gėrimus. . i-’j ,

. Žinau,, kad ne vienas gaiipasą- 
kyti, jog sutikimas saikingai ger
ti yra nepateisina'mąs.7;žinome, 
kad ir visi nepataisomi alkoholi
kai nuo vienos taūfrelės’ prhdejo. 
Tai yra tiesa. Bet;. taip- pat yra 
tiesa, kad kas ndri-pėr4aug,5įas ne, 
gauna nieko. Nedaugelis paYikes, 
kad paskaičius graudenantį Straip
snį laikrašty su girtavimu bus 
baigta. Prisiminkime tik JAV pro- 
hibicijos laikus. Griežčiausi įsta
tymai ir didžiausios bausmės nie
ko nepadėjo. Tad pirmas etapas į 
tremtinių sūblaivinimą turi būti 
savo asmens sukultūrinimas. Jau 
šiandien ne vienas yra pamatęs, 
kad neapsimoka juokinti šio kraš
to žmones besaikiu nusigėrimu. 
Mūsų tautinė savigarba neleidžia 
maišytis žmonių tarpe nusigėru
siam. Kodėl jie gali išgerti,- būti 
smagūs ir nenusigerti. Galim ir 
mes. Ir jei palyginsi su pirmais 
(1947) ateivių metais, šiandien ga
lėsi pasidžiaugti ne maža pažan
ga. Žinoma, išimčių visada yra ir 
aus.

Baigiant norėtųsi paabejoti daž
nai girdimu teigimu, kad išgerian
tieji neaukoja namų fondui ir 
neremia kitų tautinių ar visuome
ninių organizacijų. Pasitaiko ir 
taip. Bet gal dažnesni yra atsiti
kimai, kad šykštieji vienodai gaili 
tiek sau, tiek ir kitiem. Čia prisi
mena anas amerikoniškas anekdo
tas, kai vienas, kreipdamasis į do
lerinį cigarą rūkantį draugą, ta
rė: „Už pinigus, kuriuos tamsta 
prarūkai, būtumėt per 25 metus 
va šitokį, dangoraižį pasistatęs“. 
„O tamsta ar rūkai“ — paklausė 
pirmasis, pūsdamas tirštą dūmą. 
„Ne“ — buvo atsakymas. „O dan
goraižį ar turi?“ Taip pat -— „Ne“. 
„O aš rūkau ir dangoraižį turiu“...

Tebūnie šios kelios pastabos 
kaip diskusijų medžiaga tiems, ku
rie dažnokai apie saiką užsimirš
ta. O tie, kurie ras jas nepateisi
namas, tegu prisimena šventraščio 
posmą: —- Meskite- akmenį, kas 
esat be nuodėmės... J. L.

pažindina vaiką su nerealiu pa
sauliu, bet ne tuo gražiai fantas
tišku, apie kurį savo laiku sek
davo pasakose močiutės ar vaiz
davo vaikų knygos, bet su nehu
manišku, be Dievo, be pagarbos 
tėvams ir be meilės savo kraštui. 
Nes viskas vyksta kažkur agzotiš- 
kame keistame, krašte, tarp rau
donodžių, žmogžudžių ir gangste
rių, kurie ieško,- . gaudą, kalkina 
net žudo nekaltą -ir dažniausia ge-:, 
rą žmogų. Paimkim kad ir tą pačią 
tarzano istoriją, taip gerai pažįs
tamą visiems, kurioje nuolat ma
tom surištą žmogų ar net jauną 
merginą, į kurią laukiniai taiko
savo lankus Tokia žiauri scena 
dažniausia nutraukiama tęsiniu, 
kad suintriguotas ir suerzintas 
vaikas pirktų sekantį numerį, ku
riame sužinos, ar surištas žmogus 
bus nužudytas ar jam pavyks iš 
žmogžudžių rankų pasprukti.

Tokios ir panašios istorijos su 
desperatiškom, beviltiškom ir žiau
riom scenom erzina' vaiką, jis ne
rimauja, neramiai miega, sapnuo
ja visokias baisenybes, pats nori 
keršyti, mušti net užmušti. Vaikų 
fantazija mėgsta nuotykių pasau
lį, todėl žiūrėdamas į tuos paveiks
liukus jis negalvoja,- kad galas bū
tų laimingas, ar moralus jis no
ri tik, kad būtų daugiau baisių 
nuotykių ir padėčių be išeities.

Šitie paveiksliukai su nuotykiais, 
kurie nukonkuravo visą kitą vai
kų grožinę literatūrą, deja, neduo
da vaikui nieko pozityvaus, tik iš
moko greit orientuotis tuose pa
veiksliukuose net be užrašų po 
jais. Iš kitos pusės sužadina nes
veiką fantaziją, nuodija vaiko sie
lą savo, beveik visados, žiauria te
ma; gadina skonį, nes paveiksliu
kai nupiešti r.e meniškai; žmonės 
sukarikatūrinti, dažniausia pus
nuogiai, o tas greitumas įvykių, 
lyg kine, neduoda galimumo nei 
susikaupti, neį kritiškai į juos paž
velgti. Be to, jie nesukelia jokių 
gilesnių jausmų, nei supažindina 
vaiką su kalbos bei stiliaus grožiu, 
atpratina vaiką skaityti knygas 
ir... svajoti. Nes nei paveiksliukais, 
nei tais kelias žodžiais, parašy
tais po jais, ar lyg cigarečių dū
mai, paleistais iš burnos kalbėto
jo (iš čia tas pavadinimas „fu
metti“ — dūmeliai), negalima iš-

„BRITANIJOS LIETUVIS”

reikšti jokių kilnesnių minčių, nei 
jausmų. Vaikąs žiūri į juos ir 
skaito-v, paviršutiniškai, ieškoda
mas dramatiško" galo ir įsivaizduo
damas save panašioj, padėty. \ 

. » Pernai italų laikraščiai pranešė 
kaip 14‘jmętų berniukas išvogė iš 

, vaikųCdąržėlib jriažą ylaiką’i tikslu 
■gąūti iš 'jo tėvų piinįgų,. bet išsi
gandęs vaiko verksnio jį nužudė. 
Tokiais ir■ panašiaįsl/tragišęų atsi- 
tikįirnų aprąsyjjtąįs.rnirga spauda.

Minėtos draugijos' iniciatyva, 
kai kurios mokyklos” buvo atši- 
klaususios savo mokinių, ar jiems 
patinka tie žurnaliukai ir dėl ko? 
Vaikai turėjo raštu atsakyti. 
Daugumas berniukų atsakė, kad 
jiems jie; labai patinka,* nes apra-, 
šinėja banditus, gangsterius ir 
tai įdomu skaityti, ypač kada vie
nas žudo, o kitas pabėga... Mer
gaitėms patinka, kada kas greit, 
bent kokiu būdu pralobsta ir pas
kui gali pirkti viską, ką tik nori...

Reikia pažymėti, kad mergaitės 
mažiau skaito tuos žurnaliukus, 
užtai jos daugiau domisi spauda, 
kuri aprašo, taip vadinamų kinų 
žvaigždžių gyvenimą ir kuri yra 
ne mažiau demoralizuojanti. Nes 
kada mergaitė perskaito,kad be jo
kio išsilavinimo, bei gabumu, tik 
dėl kūno privalumų, mergina tam
pa „žvaigždė“, kuri tuoj yra žino
ma ir skęsta turtuose, tai ir ji no
ri tokio gyvenimo. Kai kurie ilius
truoti žurnalai ragina jaunutes 
mergaites siųsti žurnalui savo ap
nuogintus vaizdus, kad filmų ga
mintojai galėtų, reikalui esant, iš 
jų fotografijų pasirinkti naujų 
kandidačių į „žvaigždes“. Aišku, 
tokių fotografijų nestinga. Be to, 
kasmet šimtai tūkstančių mergai
čių iš provincijos ateina į sostinę 
svajodamos patekti į kiną ar bent 
būti išrinktos į „Miss“, nes tai yra 
tikras kelias į kiną, į turtą, į ži- 
nomybę. Neseniai viena beraštė 
mergaitė, gražaus veidelio, suma
ni pasidaryti kino žvaigžde, bet 
kada jos svajonė neišsipildė, ji iš 
nusiminimo iššoko iš 6-to aukšto 
per langą ir užsimušė. Tai vis au
kos tos, nelemtos, lengvabūdiškos, 
nemorališkos spaudos.

Leidėjai, leisdami vaikams ir
jaunimui žurnalus bei knygas, tu- 
rėtų daugiau kreipti dėmesio į jų 
turinį kaip į pelną, kurį gauna 
vaikų moralės sąskaitom Bet kaip
juos priversti tai padaryti? Tėvai 
gi, rinkdami vaikams skaityti me
džiagą, turėtų patys susipažinti su 
ja ir tik, jei pasirodytų tir.karna, 
duoti vaikams skaityti. Su pasidi
džiavimu galim konstatuoti, kad 
Lietuvoj neturėjom žalingos lite
ratūros vaikams ir kiekvieną iš
leistą knygą ar žurnalą galėjom 
jiems duoti skaityti. Gyvendami 
svetįur, turim labai akyliai sekti 
ką mūsų vaikiai skaito, kad'jie ne
sužalotų1 savo sielų. Kiek tik gali
ma, turim duoti.savo vaikams lie
tuvių spaudą; ji yra daugiau mo
rali ir be to padės išlaikyti lietu
vybę. Vincenta Lozoraitienė

PASIMATYMAS
 S. LAUCIUS. 

Vieno veiksmo vaizdelis.
Veikėjai:

1. ALGIRDAS
2. DANUTĖ 

Nuošalesnė miesto vieta. Girdėti
mušant septynias

DANUTĖ ę vaikštinėja nerami. 
Žymu, kad nervinasi): Jau septy
nios, o jo kaip nėra, taip nėra. 
Nebelauksiu, ne, jei žodžio 
nesilaiko, padauža: Atimsiu, viską 
atimsiu, visus laiškus ir fotografi
jas. Gana to pasityčiojimo! O 
Dieve, bene jis ateina... Taip, jis... 
Dabar aš viską išdrošiu jam į akis. 
(Atsisėda ant suolo nugara į atei
nantį Algirdą ir išdidžiai pakelia 
galvą.)

ALGIRDAS. Labas vakaras, Da
nute. Atleisk, žinai, už pasivėla
vimą.

DANUTĖ (su ironija): Ne daug 
tepasivėlavai, tik dvi valandas.

ALGIRDAS (atsisėda greta): 
Bet aš nekaltas. Vieną seną bičiu
lį, žinai, turėjau palydėti į stotį. 
Beveik tarnybinis reikalas buvo.

DANUTĖ: Nesiteisink, man tai 
visai nesvarbu.

ALGIRDAS (švelniai): Bet, ma
žyte, už ką gi tu pyksti? Aš nega
lėjau to numatyti. Aš ne iš blogos 
valios.

DANUTĖ: Nereikia pasižadėti, o 
paskui apgaudinėti. Jei skiri pasi
matymą, tai turi atvykti, nors 
dangus griūtų.

195J, m., gegužes 11 d.

GERBK I M EDA R B A
Darbas yrą’jdhjohijosllsultūi os ir 

civilizacijos .varnelis, pagrindinis 
dvasinės ię medžiagipėš žmogaus'* 
gerovės šaltinis. ? y aistybės >gy vos 
tik ' darbininkais — darbo jėga. 
Darbas, valstybės? ir. atskiro. žmo
gaus gyvennnė^aidina milžinišką 
Vaidmenį. į’hšaulinio masto eko- 
įSorriistai savo-čmetu yra patyrę, 
karį.' pagripdiniąt. ekonominio gy
venimo 'elementai ‘'yra žėriiė, dar
bas ir kapitalas. Šių trijų elemen
tų tarpe darbas šiais laikais yra 
reikšmingiausias.

Žmogus be darbo „rūdyja“, vals
tybė nedaro pažangos, netobulėja, 
bet regresuoja ir smunka į ekono
minį skurdą. Tačiau darbas darbui 
nelygus, kaip kur jis sukarikatū
rinamas, neteikiama. jam atatin
kama pagarba, darbu kuriamas 
skurdas ir netvarka. Bolševikijoj 
žmonės, uožuot dirbę savo gerovei, 
dirba pražūčiai. Tik Vakarų vals
tybėse, kurių tvarka pagrįsta de
mokratija, krikššioniškos etikos 
dėsniais, darbui teikiama atatin
kama pagarba kaip svarbiausiam 
visokių gerovių kūrėjui, kuriomis 
gyvas visas kultūringas šių dienų 
pasaulis

Niekam neturi būti leista provo
kuoti mūsų tautos išminties: „Kas 
nedirba, mielas vaike, tam ir duo
nos duot nereikia“. Ši sena išmin
ties formulė gerai apibudina lie
tuvių tautos pažiūrą į duonos ir 
darbo santykį. Tačiau niekam ne
turi būti leista . sukarikatūrinti 
darbą, tyčiotis iš darbo, keisti jo 
tvarką, nurodinėti darbų vedė
jams darbo būdus, lakstyti iš dar
bovietės į darbovietę. , Valstybė, 
kuri mus priglaudę, davė ką ji ga
li, turi šimtmečių patyrimus ir 
tradicijas. Kiaušinis vištos nepa
mokys.

Kai kas iš naujųjų ateivių, at
vykę į darbovietes, laksto plėšosi 
orie. mašinų, narstosi kaip be kau
lų, aiškina - vedėjams ir „over- 
lookeriams“ kaip geriau sutvarky
ti darbą, nurodinėja daiktams ir 
žmonėms vietas. Iniciatyva svei
kas dalykas, bet kas per daug, tas 
nesveika. Žmonės čia fabrikuose 
dirba po 50-70 metų, daiktai sto
vi tose pačiose vietose šimtme
čius. Mes čia esam svečiai. Sve
čias, jei nežino kaip elgtis, kaip 
pradėti valgyti jam patiektą val
ei, jis palaukia kol kiti pradės. 
Stebėkime vietinius, mokykimės 
iš jų.

Gerbkime darba. • ..negimnasti
kuokime“ darbovietėse, „nesinars- 
tvkim“,- kaip fakirai be kaulų, 
dirbkime nrotinga’. sumažės dar
bovietėse visokie nelaimingi atsi
tikimai. nemalonumai ir santykiai 
su vietiniais darbininkais i<?a”s ki
tokią forma. Atminkim, kad ne 
namuose esam.

Nekurkime kvailos „stachano- 
vietiškos“ tvarkos, kuri darbą ir 
jo gaminius paverčia niekais.

ALGIRDAS: Aš stengiausi, bet 
ne taip išėjo.

DANUTĖ (karčiai): Išėjo taip, 
kaip tau buvo maloniau.

ALGIRDAS: Be reikalo mane 
įtarinėji. Aš myliu tave, kaip my
lėjęs, tik šiandien, žinai, nemalo
nus nesusipratimas. Ką gi pada
rysi, pasitaiko gyvenime... Bet aš 
atvykau.

DANUTĖ: Galėjai ir neatvykti. 
ALGIRDAS: Kodėl?
DANUTĖ: Man dabar vis viena.
ALGIRDAS: Kaip tai, vis vie

na? Juk mudu beveik susižiedavę. 
Aš savo žodžio tvirtai laikaus ir 
laikysiuos jo iki mirties. Aš ma
nau, kad ir tu nesi man abejinga. 
Aš...

DANUTĖ (staiga atsigręžusi): 
Nieko tu nesilaikai, pliuški. Nerei
kalinga aš tau. Kitoms tu skiri pa
simatymus, o iš manęs -tyčioj ies, 
apgaudinėji mane. Jei taip darai 
dabar, tai kas bus po jungtuvių? 
Vien tik nusivylimas ir ašaros. 
Gerai, kad laiku pastebėjau tavo 
neištikimybę.

ALGIRDAS: Danute...
DANUTĖ: Gal manai, kad aš 

kvaila? Aš viską suprantu.
ALGIRDAS: Aš nesakau. Bet, 

galima ir klysti.
DANUTĖ: Ka. aš klystu? Veid- 

mainv tu. begėdi, nereikia man 
tavęs? CNusiarežia.)

ALGIRDAS: Danute, bet aš at
siprašau.

DANUTĖ: Atsiorašinėjimai nie
ko neoadės. šiandien aš tau atlei- 
siu. o ryt ir vėl tu mane priversi 
laukti, kaip kok;o princo. Ne tu

Pagarba darbui ir rimtis darbo
vietėse yra rapsų Išganymas ir vi- 
sokeriopa ySląD'bėšį kurioje mes 
gyvepamį ge-oVė.

? ■. Z. Silšdenaitis
i . į'“; . T," ----------- -—.' -ė. ------------

JPA Ž IN k IM E 'SAVO 
.^AlįGUS?, 

v. 'Po neseniai, įvykusio britų vy
riausybės persitvarkymo žymiai 
iškilo vienas turingiausių Darbo 
Partijos narių — R. Stokes. Jis 
užėmė mirusiojo E. Bevin'o vietą 
(Lord. Privy Seal) ir pasiėmė 
tvarkyti naujai, sukurtą Žaliavų 
Aprūpinimo ■ Ministeriją. Tai yra 
vienas svarbiausių postų dabarti
nio ginklavimosi metu. Tačiau tiek 
vyriausybės, tiek opozicijos spau
da pasisakė, kad šiam postui tin
kamiausias asmuo yra p. R. Sto
kes.

Būdamas didžiulės plieno įmo
nės direktorius, jis dar 1937 m., 
nujausdamas Hitlerio karo grės
mę, pasiūlė gaminti tankus už sa
vikainą, nereikalaudamas jokio 
pelno. Bet to meto vyriausybė pa
siūlymą atmetė. Tačiau vėliau, 
karo metu, Churchill‘is jo darbu 
ir patarimais pasinaudojo.

Karui pasibaigus, sovietų pro
pagandos apsvaiginti, anglai ir 
amerikiečiai bijojo net užsiminti 
apie sovietų padarytą neteisybę 
Baltijos kraštuose. Jie vis dar ma
nė, kad bus įmanoma išlyginti pra
dėjusius atsirasti nesusipratimus 
ir įgyvendinti amžiną taiką... Ne
daug turėjome draugų, kurie vie
šai primintų pasauliui, jog ka
ras mūsų neišvadavo. Vienas to
kių buvo p. R. Stokes. Jis 1947 
metais paskelbė, kad tol nesiųs į 
Sovietų Sąjungą savo įmonės ga
minių ir neprijns iš ten užsaky
mų kol Baltijo valstybėms nebus 
grąžinta laisvė ir 17 milijonų 
įvairių tautybių žmonių, laikomų 
sovietinėse darbo stovyklose, ne
bus paleista. Jis priminė, kad tie 
žmonės kenčia vien tik už tai, kad 
turėjo nelaimės būti pavadinti 
buržujais? Gal nedaugelis prisime
name kokį didelį efektą tuo metu 
padarė minėtas pareiškimas. Bet 
p. R. Stokes savo žodį ištesėjo. Ir 
tuo būdu jis pelnė mūsų visų pa
garbą.

Lietuviams p. R. Stokes yfa ypa
čiai artimas, nes jis kaip ir dau
gelis mūsų, yra katalikas. Ir svar
biausia — jis stengiasi krikščiony
bę vykdyti ne tik teorijoj, bet ir 
praktikoj. Sakoma, kad po karo 
nebuvo Britų Pąrlamente kito ats
tovo, kuris būtų parodęs daugiau 
pasigailėjimo' ir išminties, svars
tant vokiečių nubaudimo priemo
nes. Kaip vienas žurnalistas pas
tebi, p. R. Stpkes, būdamas kata
likiškai universalus, turi draugų 
visose Parlamento partijose. Gali
me tik pridėti — jis turi draugų 
ir visose Baltijo tautose. J. L.

vienas esi, neįsivaizdink.
ALGIRDAS: Va, kaip... Šito iš 

tavęs tai aš tikrai nesitikėjau. Ga
limą supykti, bet ir atsileisti rei
kia.

DANUTĖ: O ką gal manai, kad 
aš, it kokia klusni avelė, turiu 
lakstyti paskui tave. Ne, gerbia
masis, apsirinki. Aš laisva mergai
tė, ir galiu pasirinkti tokį, kurs 
bus man ištikimas.

ALGIRDAS: Vadinasi, tu rim
tai?

DANUTĖ: Savaime suprantan- 
tama. Gana komedijų, gana žaidi
mo kito jausmais ir nervų gadi
nimo!

ALGIRDAS: Danute, aš vis dėl
to nesupranta. Juk nėra pagrindo.

DANUTĖ- Tu turi kitą ir jai ski
ri pasimatymus.

ALGIRDAS: Tai grynas prasi
manymas, nesąmonė. Aš tik tave 
vieną myliu.

DANUTĖ: Meluoji! (Trūktelėja 
pečiais ir nusigręžia.)

ALGIRDAS (švelniai): Danute, 
būk protinga, susitaikykime. Tie
sa, aš užtrukau, aš kaltas, bet ne
būk tokia griežta ir žiauri, nes
merk manęs be pasigailėjimo ir 
neatstumk. Aš turiu kaiką malo
naus tau pasakyti. (Atsargiai ima 
už pečiu.)

DANUTĖ (papurto pečius): Ne
liesk manęs, aš tau neįdomi.

ALGIRDAS: Jei taip, tai, ką gi. 
aš jėga nepriversiu mylėti. Jei dėl 
vieno pasivėlavimo išsižadi viso 
to, kas mums buvo šventa ir ne
sugriaunama, aš turiu padaryti iš 
to liūdnas išvadas. Aš, vadinasi, 
jau nereikalingas, net nekenčia-

2
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PREMIJĄ PASKIRIA BET IR 

ATIMA
Neseniai visą eilę okupuotos Lie

tuvos menininkų Kremlius apdo
vanojo 1950 metų Stalino premija. 
Ši premija yra piniginė. Gauna ją 
tik už gerą okupantams pasitar- 
navimą. tuo pačiu užangažuojami 
ateityje ištikimai jiems tarnauti.

1950 metų trečiojo laipsnio pre
mija 25.000 rublių teko operos tea
trui už „Boris Godunovo“ operos 
pastatymą ir rusiškai jos sudaina- 
vimą. Reikia pastebėti, kad lietu
viškos operos artistai jau keletą 
metų yra priversti daugiau pusės 
statomų operų dainuoti rusiškai. 
Premiją gavo rusas dirig. S. De- 
lincev. rež. Juozas Grybauskas, 
chormeisteris Jonas Dautartas, 
artistas Jonas Stasiūnas, Jadvyga 
Petraškevičiūtė, kuri jau pereitais 
metais buvo apdovanota premija 
už rusiškai sudainuotą s,Moskva 
moja” dainą Budapešte, komunis
tinio jaunimo suvažiavime. 
Premiją 
kas 
čius.
čiaus 
progos

nesy geležies laužo iš Lietuvos iš
vežta į Maskvą per 1.500 tonų. 
Laužo rinkimas tebetęsiamas, ma
tyt, bus tęsiamas kol bus surinkta 
visa Lietuvoj geležis, išskyrus ka
lėjimo langų grotus ir geležinke
lio bėgius, kad galėtų jais pabėgti 
okupantai ir jų lietuviškieji pad
laižiai.

pantus“, „Broliškųjų tarybų res
publikų, ypač rusų tautos parama 
lietuvių tautai“ ir daug panaš-ų. 
Viena tos rūšies apysakų — „JAV l 
ir Anglijos imperialistai lietuvių ! 
tautos budeliai“ jau buvo įdėta
tam laikrašty. .

Vilniaus dramos teatras, lietu
viškos operos pavyzdžiu, pradėjo 
vaidinti rusų kalba. Rusų kalba 
buvo pastatyta „Raudonkepurai
tė“ pasaka vaikams.

lphig

jaunimo 
gavo Kipras 

ir Rimantas 
dramos artisto 

sūnus, kuris nepraleidžia 
; linksminti okupantus ru

siškais romansais bei sovietinėmis 
dainomis. Apdovanotas ir kompoz. 
Stasys 
ja bus 
kūrinį 
Petras 
pači 
dro Gudaičio Guzevičiaus apysaka 
„Kalvio Ignoto teisybė“ buvo taip
gi 25.000 rublių įvertinta. Pridė
jus daugiau Stalino liaupsinimo 
yra verčiama į rusų kalbą. T. Til
vyčio po eina „Usnyne“ įvertinta 
antrojo laipsnio premija — 50.000 
rublio.

Pirmojo laipsnio premija, kuri 
yra I'>0.000 rublių, nei vienas lie
tuvis neapdovanotas. Bend’a:, di
delio skirtumo suma apdo 'a.ioja- 
miesi: :ns nesudaro, nes tuojau pat 
jie yra verčiami premiją ..savano
riškai ’ atiduoti įvairiems boševi- 
kiniams tikslams, 
na ranka duoda, 
premi motieji savo 
liui būna pardavę.

Petraus-
Sipavi-
Sipavi-

Vainiūnas, kuriam premi- 
paraginimas sukurti kokį 

apie Staliną. Skulptorius 
Aleksandravičius gavo tą 

premiją. Rašytojo Aleksan-

TURTĄ IŠVEŽA, O SKARMALUS 
ATVEŽA

• Okupantų spauda džiūgauja, 
kad viskas iš Lietuvos kas tik pa
gaminama, tuojau išvežama, dau
giausia, į Maskvą. Pav. baldų fa
brikas „Vilnius“ padirbęs meniš
kus baldus, bet tuojau buvę iš
vežti į Maskvą;. Sargėnų Kraštų 
ir kitos plytinės, ką tik pradėju
sios darbo sezoną, vos spėjo iš
degti pirmąjį plytų degimą, kaip 
jis, dar karštas, buvęs sukrautas į 
vagonus ir išvežtas į Rusiją. Ve
žama javai ir kitos iš Lietuvos gė
rybės, bet kas gi atvežama? Apie 
tai labai retai kokia žinia būna. 
Ir nestebėtina, nes apie tokį im
portą, koks į Lietuvą visą laiką 
eina, kaip nudriskę ir utėlių su
graužti ruskiai, purvini mongolai 
|ir visokie okupantų valdininkai, 
ką gi galima pasakyti ir kokią 
propagandą padarysi.

POLITRUKŲ PRIEŽIŪROJE 
PIEŠIA

Okupuotosios Lietuvos dailinin
kai: Palaima, Kosciuška, Matuse
vičius, Vilutis, Kulakauskas, Jan
kus, Surkevičius, Dilka, Gudaitis, 
Telesforas Galdikas, Mergašilskis, 
Jurkūnas, žebenkienė sutelkti 
krūvon sovietiniams paveiks
lams Maskvoje ruošiamai žemės 
ūkio parodai nupiešti. Jie dirba 
pasiskirstę brigadomis gerų poli- 
trukų priežiūroje. Vadinasi, lais
vai kuria. Sovietinę laisvę puikiai 
charakterizuoja sovietinė daina: 
„Kito tokio krašto neyr, kur žmo
gus taip laisvas beyr“.

Kremlius vie- 
kita atima, o 
talentus K'-em-

L AŽIAURINO 
APIPLĖŠIMĄ

Šiais metais rusai sustiprino 
okupuotosios Lietuvos apiplėšimą. 
Iš jos dabar vežama į Rusiją ne 
tik įvairūs dirbiniai, gaminiai, ža
liavo bet ir viskas, kas tik gali- 

ti. Pav. dabar paraginta 
gyventojai rinkti gele- 

užą. Rusams įprastu būdu, 
uotą kiek geležies laužo tu- 

' surinkta ir tas kiekis pas
as rajonams. Rajonuose rei- 

kiekis paskirstytas

LIETUVOS

nia i.’ > ežt 
Lietu' os j 
žies I 
supini 
ri bū 
kirst) 
kalau ’amas 
brigą'oms, o šios paragintos lenk- 
tyniau i i.

Okupantai giriasi, kad kovo mė-

MULKINLMO ŠLAMŠTUI 
PATEIKTI KONKURSAS 

„Tiesa“, komunistų partijos ofi
ciozas, paskelbė konkursą 
ti šiom temom apysakas: 
prieš Amerikos-Anglijos 
kurstytojus“, „Lietuvos
žmonių kova prieš buržuaziją ir 
užsienio grobikus, angliškai-ame- 
rikoniškuosius, kaizerinius oku-

parašy- 
„Kova 

karo 
darbo

KOLCHOZUS INKŲ VAROVŲ 
KONFERENCIJA

Bal. 10-14 d. Vilniuje buvo su
šaukta vadinamų žemės ūkio dar
buotojų konferencija. Į ją buvo 
suvaryta apie 800 tokių „darbuo
tojų“, tikriau sakant, visokių ru
sų pakalikų iš kolchozų, kuriuo
se jie eina į kolchozus suvarytų 
ūkininkų varovų pareigas. Šios 
konferencijos dalyviams buvo 
perskaityta Kremliaus valdovų 
raštai, ko jie šiemet iš Lietuvos 
ūkio reikalauja. Konferencijoje, 
be visokių enkavedistų, dalyvavo 
ir Rusijos žemės ūkio ministeri
jos atstovas Zujev'as.

S. Laucius.

Paskendęs kūdikis prisisapnavo motinai 
Baltais kaip sniegas šilko išeiginiais, 
Kad nesirūpintų, ar Lnksmas, ar pasotintas. 
Ir kad neklyktų jo loki ūką apkabinus.

Dėl įvykio jis prašė nieko neįtarinėti: 
Drugelį margaspalvį gaudęs ir paslydęs. 
Vanduo nunešęs kūną į saugesnę vietą. 
Prie upės vingio, kur purienos žydi.

Kaip visados, jis patraukliai šypsojos 
Prie to paties, kaip ir anądien, lango. 
Paskui 
Ir tarė

pribėgęs apkabino josios kojas 
žodį, taip dažnai girdėtą, brangų.

kaimynas klausėsi pakirdęsžvejys
Moters, atbėgusios vienplaukės tokią liūtį. 
Ir tarė: „Būk tvirta. Jis tavo rauda girdi.
Jei Dievas pašaukė, tai taip turėjo būti“.

Kai žvakės vaško ašarom apsiverkė tarp fikusų 
Ir nyko miglose alėjų ponoramos.
Lyg pasigirdo jai, karstelio kloti likusiai,
Už viską čia ir ten brangiausias žodis — MAMA.

mas, ,ors turiu nepaliestą širdį, niau su mergaite kalbėtis. 
Jei aš nebetinku greta, aš pasi- 
traukl.i iš kelio. Skaudu, žinoma, 
bet neišvengiama, kaip atrodo.
(Ats'. loja.) Tad lik sveika.

DANUTĖ: Laimingos kelionės.
AI,GIRDAS (susikaupęs): Ech, 

mylėjau, svajojau sukurti laimin
gą ateitį, o dabar-še tau: dėl dvie
jų nelemtų valandų viskas žuvo, 
tik šv.esūs prisiminimai apie pir
mąją meilę beliko. Ką padarysi, 
toks jau, matyti, mano likimas, 
(pasineša eiti.)

DANUTĖ (staiga susitramdžiu-

ALGIRDAS (lyg nenugirdęs): 
Viską m ateina galas.

DANUTĖ: Palauk. ■
ALGIRDAS: Aš jau viską girdė

jau. Gana tų nemalonumų.
DANUTĖ: Palauk, sakau, nebūk 

toks ožys.
ALGIRDAS: Aš tau nebereika

lingas.
DANUTĖ: Tai ką, vadinasi, nė 

žodžio negalima pasakyti.
ALGIRDAS: Žodis žodžiu nely

gu. Po tokių priekaištų, žinai, be
lieka tik spausti į šalį ir ieškoti 
laimės kur kitur.

DANUTĖ: Nebūk beprotis.
ALGIRDAS: Aš sveikas jaučiuo

si, bet tavo, žinai, ne visi tvarko
je. Koktu net pamanyti.

DANUTĖ: Iš apmaudo kalbėjau, 
supranti.

ALGIRDAS: Kurgi nesuprasi. 
Visą pagiežą išliejai.

DANUTĖ: Maro nervai nebeiš
laikė...

ALGIRDAS: Nervai? Ir aš tu
riu nervus, bet nekvailioju.

DANUTĖ: Ar negalėtum švel-

ALGIRDAS: Buvau švelnus, 
lipšnus, meilus, pataikavau, sten
giaus, o ką už tai gavau? Atstum
tas likau.

DANUTĖ: Užmirškime viską.
ALGIRDAS: To, kas įvyko da

bar, aš negaliu užmiršti.
DANUTĖ: Algirdai, būk rim

tas. Aš pasikarščiavau.
ALGIRDAS- Ir įžeidinėjai ma

re, kiek tik įmanydama.
DANUTĖ: Iš meilės, Algirdai.
ALGIRDAS: Nereikia man to

kios meilės, gerbiamoji. Kas nuo
širdžiai myli, tas nežaidžia myli
mo žmogaus jausmais. Dabar aš 
visiškai įsitikinau, kad tu manęs ■ 
nemyli.

DANUTĖ: Klysti, brangusis. Tik 
aš tave tikrai myliu.

ALGIRDAS: Esu optimistas, bet 
šį kartą kelio atgal nėra. Ačiū už 
viską. Tavęs aš taip pat nevaržau 
ir netrukdau.

DANUTĖ: Algirdai, nebūk ma
žas vaikas. Sėsk, ramiai pasikal
bėsime.

ALGIRDAS:
DANUTĖ: O 

užsispyrėlis.
ALGIRDAS:

tas paukštis, ir galiu skristi, kur 
tik man patinka. O paukštytę su
sirasiu.

DANUTĖ: Juk tu mane paukš
tyte vadindavai

ALGIRDAS: Klydau, žinai, bet 
— ką padarysi.

DANUTĖ: Neklvdai, Algirdai. 
Aš tavo paukštytė buvau ir tebe
su. Nereikia visko taip rimtai im
ti į galvą. - ’ „

Neturiu laiko.
Viešpatie, koks tu

Esu laisvas, kaip

šir- 
tin-

bai-

ALGIRDAS: Baigta, mūsų ke
liai skiriasi.

DANUTĖ: Algirdai, aš atsipra
šau.

ALGIRDAS: Per vėlu. Tiltai į 
praeitį jau sudeginti.

DANUTĖ (atsistoja): Brangusis, 
aš pajuokavau, atleisk man. Aš 
tavo, kaip ir buvusi. Aš ištikima. 
Tai buvo tik liepsnojančios 
dies įtarimai, kuriuos reikia 
karnai įvertinti. .

ALGIRDAS: Bet jie mane 
šiai pažemino.

DANUTĖ: Užmiršk juos, balan
dėli. Aš be tavęs gyventi negaliu.

ALGIRDAS: Netikiu.
DANUTĖ (staiga prišokusi ba- 

čiuoja Algirdą): Še, še, jei netiki, 
tik pasilik su manim. Tik mudu 
sukursime gražų givenimą.

ALGIRDAS (susvyruoja): Argi...
DANUTĖ: Aš tavo, Algirdai 

mano brangusis., brangusis. Už-’ 
miršk viską. Mano širdis priklau
so tik tau.

ALGIRDAS (patylėjęs): Na, je 
taip, tai, žinai, gal ir...

DANUTĖ (linksma apsikabins 
Algirdą): Dobilėli, aš — tavo, ik: 
paskutinio atsidusimo!

ALGIRDAS: Tik būk protinga 
Eime, turiu du bilietus į kiną.

DANUTĖ: Koks tu gerutis, Al
girdai.

ALGIRDAS: Aš buvau ir būsiu 
gerutis, lik tu...

DANUTĖ: Tssss... (De’nu užden
gia jo burną.) Mylėk mane, my
lėk svajingai; bučiuok mare, bu
čiuok aistringai... (Abu išeina su
sikabinę.)

U ž d a n g a.

NEATSARGIOS MINTYS
Taip įvardintame straipsnyje 

„Mirt.s“, Vokietijos lietuvių laik
raštis,, nagrinėja ABN-antibolše- 
vikinio tautų bloko spaudoje skel
biamą memorandumą. Pastarasis 
pavadintas „kokiomis sąlygomis 
gali būti laimėtas karas“, žinoma, 
kovojant su Sovietų Rusija. Memo
randume pabrėžiamas rusiš
kojo imperializmo sunaikinimo ir 
antrojo fronto sundarymo reika
las.’ Tokį frontą, memorandumo 
rašytojų požiūriu, turėtų sudaryti 
už geležinės uždangos esančios tau
tos. Jos turinčios būti atitinka
mai paruoštos, joms neturį stig
ti propagandinio ginklo 
lapelių išmėtymo pavidalu 
Kalbama memorandume 
apie tautų valstybines 
racijas, apie jų teisę į 
stybines nepriklausomybes, 
tai, kad vakarai 
valo kištis į tų valstybių vidaus 
reikalus ir kad joms būtų leista 
pačioms apsispręsti dėl būsimo sa
vo gyvenimo būdo. Visa tai gra
žu. Sąlyginiai reikalavimai teisin
gi. Tačiau kai dėl tezės antrojo 
fronto sudarymo reikalu, tai tek
tų labai rimtai pagalvoti šito
kioms sąvokomis operuojant ir 
ypač galvojant apie reikalą šitokiu 
būdu prisidėti prie bolševizmo su
naikinimo. Čia laikas turi būti vie
nas iš svarbiausių momentų. Pe- 
ranksti ar nelaiku šitokio šūkio 
paleidimas bus skaudžiai apmo
kėtas sovietinę vergovę nešančių 
krauju. Net ir propagandinių la
pelių skleidimas, įvykdytas per 
anksti, pavergtoms tautoms kai
nuos daug kraujo ir daug gyvy
bių. Kas pažįsta sovietinę tikro
vę ir turi sugebėjimą šaltai gal
voti, tas lengvai prieis išvados, jog 
už geležinės uždangos esančiam 
gyventojui pakaks šiandien arba 
rytoj į rankas paimti propagandi
nį lapelį (jei tokį kas paskleistų), 
ir tasai lapelis jau bus bilietas į 
Sibiro taigas sunkiesiems dar
bams.

Dėl to kalbant apie panašius 
propagandos būdus tektų rimtai 
pagalvoti ir apie galimas pasėkas. 
Mes turim taupyti kiekvieną sa
vo tautos kraujo lašą ir jo betiks
liai nepralieti. Mūsų galvosena ir 
mąstysena savo gimtųjų žemių lais
vinime turi būti laikrodžio tiks
lingumo ir logiško apgalvojimo 
išdava. Ne laiku paskleista už ge
ležinės uždangos gyvenančių tarpe 
progagandinė priemonė gali atneš
ti daugiau žalos, negu duoti tei
giamų rezultatų, ypač atsimenant 
faktą, kad ne visi šaukiantieji ši- 
tan kovos būdan turi ryšius su 
anapus geležinės uždangos esančia 
rezistencija. Ryšio turėjimas ir 
sugebėjimas panaudoti šaltai ap
galvotas priemones tam tikram 
laikui atėjus gali būti prasmingu 
šitos kovos pastagg derliumi.

Mažiausia tikėtinas memoran
dume išreikštas optimizmas, — 
pabrėžia „Tremtis“, — jog suor
ganizavus „tautų politinę ir kari
nę jėgą Sovietų Sąjungos viduje“ 
bus privesta prie Rusijos „imperi
jos žlugimo tautinių revoliucijų 
būdu“. Rusų senieji emigrantai 
šitaip jau galvoja per 30 metų. Ši
tą mintį skleidžiant paremiama 
lūkuriuojančiųjų hipotezė, apmo
kama pavergtų tautų neatlaidžiu 
naikinimu. Tik svajotojai, kuriem 
svetima gyvenimo tikrovė, dar ga
li šiandien drįsti tikėti, jog Rusi
ją įmanu sunaikinti iš vidaus. Ap
gailėtina, kad yra šitaip manančių 
kovos organizacijoj, kurie šitas ne
tikroviškas mintis drįsta skleist' 
politikų tarpe, kad jiems įduotų 
ginklą į rankas dar didesniam lū
kuriavimui pavergtų tarnų na ki- 
nimo sąskaitom

įvairių 
ir t.’c.

ir 
aspi- 
val- 
apie 

nepri-

Balsas iš radijo: — Laimei, vis
kas geruoju baigėsi. Tik vienam 
keleivių nusmuko pusmetris odos

SEKMINIŲ UGNIS
Sekminės — Šv. Dvasios atsiun

timo šventė: viena didžiausių ir 
kartu mylimiausių lietuvio šven
čių. Laukai dengiasi šviežiu ža
lumu ir žemė alsuoja nauja gyvy • 
be. Lietuvoje pavasaris, žalių ber
želių šakomis papuošiami namai ir 
geltonu smėliu nubarstomi kiemo 
takeliai. K.ekvienas tą dieną džiu
gia širdimi skuba bažnyčion, kad 
kartu su atgimusia gamta ir pats 
atgimtų Dievuje.

Karštai ir nuoširdžiai Sekminių 
dieną meldžiasi į Šv. Dvasią kiek
vienas lietuvis. Niekad jis pats ir 
visas pasaulis nebuvo taip reika
lingi šv. Dvasios malonės ir ug
nies, kaip dabar. Nes kita ugnis 
yra apėmusi pasaulį ir jį skandi
na savo liepsnose: tai neapykan
tos ir keršto ugnis, atėjusi ne iš' 
dangaus, bet iš pragaro.

Sekminių išvakarėse — kaip sa
ko šv. Raštas — apaštalai buvo 
susirinkę į paskutinės vakarienės 
kambarį ir baimės apimti nežino
jo, ką daryti. Išgąstis ir ateities 
netikrumas viešpatavo. Ar tai nė
ra šiandieninio pasaulio vaizdas?

Žmonės, kūrę šviesesnį rytojų ir 
dėl jo kovoję, grimsta atgal į tam
są ir neranda kelių iš jos išeiti, 
žmonės, kovoj ą už laisvę ir bai
mės pašalinimą, pajunta kaip juos 
apima iš naujo ta pati baimė. Ko
voję už lygybę ir teisingumą — 
šiandien girdi šimtų, tūkstančių ir 
milionų šauksmus dėl neteisingu
mo pasaulyje. Kovoję dėl taikos, 
šiandien mato, kaip klaikiai ding
sta ji iš jų rankų ir širdžių. Žmo
gus stovi prie, taip ilgai ir sunkiai 
kurto, taikos rūmo griuvėsių. Tai 
atsitiko dėl to, kad tie, kurie kūrė 
naują pasaulį, užmiršo, kad tikro
ji taikos, ramybės, teisingumo ir 
tvarkos dvasia yra Šv. Dvasia, ku
ri atnešė į pasaulį ne keršto ir žu
dynių, bet meilės ugnį, ne pries
paudos ir vergijos, bet laisvės ir 
talkos karalystę.

Šiandien iš milionų krūtinių ky
la vienas šauksmas, lygus šauks
mui apaštalų, skendusių ant Gene- 
zareto ežero: „Gelbėk, Viešpatie, 
žūstame!“ Į šį šauksmą atsiliepia 
pats Išganytojas Sekminių šv. 
Evangelija: „Tegul jūsų širdis ne
nusigąsta ir tenebijo!“ (Jon.14,27). 
Aš jums atsiųsiu .Ramintoją, šv. 
Dvasią, kuri atneš ramybę, ne to
kią kokią pasaulis siūlo, bet kokią 
aš suteikiau skęstantiems apašta
lams ir kokią jie gavo Sekminių 
rytą po ilgų baismės ir nerimo 
dienų.

Apaštalai laukė šv. Dvasios 
atėjimo melsdamiesi. Malda į šv. 
Dvasią tekyla ir iš kiekvieno lie
tuvio širdies. Ji tikrai bus išklau
syta, nes pats Išganytojas tai už
tikrino savo pilnu vilties surami
nimu: Tegul jūsų širdis 
gąsta ir tenebijo.

nenusi-

„Tulžies kartumą nešam 
Apviltos viltys širdyse 

gilią

gomury, 
išgraužė 
žaizdą... 

N’umeski mūs keliam šviesos,
kurią danguj turi, 

O Viešpatie, o Tėviška 
Apvaizda!“ (Santvaras).

K.A.R.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
LONDONE

L. L. Meno Sambūris gegužės 20 
d. (sekmadienį) parapijos salėje, 
345a, Victoria Park Rd., E.9 ruo
šia Motinos Dienos minėjimą.

Bus: p. J. Matulionio paskaita 
ir plati bei įdomi meninė dalis. 
Pradžia 6 vaį. vak. Įėjimas — 
laisva auka. Pelnas skiriamas lie
tuviškai gimnazijai Vokietijoje.

Dėmesio chorvedžiams. Man- 
chesterio Apygardai skubiai reika
lingas chorvedys. Darbu ir butu 
pasirūpins Ap. Valdyba. Suintere
suotuosius prašome kreiptis šiuo 
adresu: P. Klezas, 64 Laburnum 
Rd., Lowton, Nr. Warrington, 
Lancs.

Lietuvis, 40 m. amžiaus, našlys, 
amatininkas, nori susirašinėti su 
’ietuve vedybų tikslu, ne vyresne 
35-36 metų amžiaus. Su laišku pa
gedauja atsiųsti fotografiją, kuri 
pagal susitarimą bus gražinta. 
Antanas Gaudiešius. EVW Hostel, 
Barrak. 5, Boughton Park. Nr. 
Northampton.
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DYKYNĖJE TARP KENGŪRŲ L / £ T U V I A I SVETUR
Nelemtai susiklosčiusių sąlygų 

dėka, Lietuva neteko nepri
klausomybės. Daug tūkstančių jos 
sūnų, kaip politiniai emigrantai, 
pasitraukė į laisvąją pasaulio da
lį ir plačiai pasklydo po įvairius 
kraštus. Daugelis jų atsidųrė eg
zotiškuose kraštuose ir neįprasto
se gyvenimo sąlygose. Tačiau ir 
tokiose vietose lietuviška ištver
mė ir ryžtas viską nulemia.

Įdomiausias egzotiškumo atžvil
giu yra Australijos kraštas, kur 
pačioje pradžioje lietuviams teko 
ir pavargti. Budingas mūsų tau
tiečio Antano pergyvenimas, Au
stralijos dykynėje, paskelbtas 
Amerikos .Drauge“, štai pora ryš
kesnių pastraipų.

Valdžios pasiūlymą mielai priė
mėm, — pasakoja jis. Mes 30 vien
gungių, 2-jų metų darbo prievolei 
atlikti buvom paskirti prie gele
žinkelio darbų į Pietų Australiją, 
Adelaidės rajonan, o atsidūrėm 
vienbėgio Trans-Australijos gele
žinkelio ruože, kurs jungia Vaka
rų-Rytų Australiją. Aš su 3 lietu
viais patekau į vietovę, esančią 
967 mylių į vakarus nuo Port Au
gustos vadinasi, į tą Australijos 
„apmirusios širdies“ dykumų sri
tį, kuri atgijo ir gyvenimo pulsu 
plaka tik dėka Trans-Australijos 
geležinkelo. besitiesiančio per 
nevaisingas, didžiules dykumas, 
smėlynus, esančius tarp Port Au
gusta (Pietų Australijos) ir Kal- 
goorlie (Vakarų Australijos) — 
1050 mylių atstumas.

Gyvenom tiesog stepėse, ken
gūrų ir kralikų draugystėje, be 
elektros, vandentiekio, kino tea
trų, bažnyčių ir žmonių. Maistą, 
vandenį ir kitus įvairius užsaky
mus atveždavo specialiu „arbatos 
ir cukraus“ traukiniu kartą savai
tėje. Paštą beveik kasdieną išmes
davo pravažiuoją traukiniai.

Specialusis „arbatos-cukraus“ 
traukinys reguliariai aprūpina 
apie 6.000 žmonių, retai išsimėčiu
sių Trans-Australijos geležinkelio 
pašonėje. Tokio traukinio atvyki
mas suteikia džiaugsmo ne tik bal
tajam, bet ir juodajam dykumų 
gyventojui, kuris gauna iš valdžios 
nemokamą racioną mėsos, cukraus 
ir arbatos.

Darbas prie geležinkelio buvo 
neperdaug sunkus. Galbūt, dau

PIRMIEJI LONDONO LIETUVIAI
Lietuvių emigracija į kitus kraš

tus, ypač į JAV ir Angliją, prasi
dėjo po nepavykusio 1863 metų 
sukilimo Lietuvoje.

Rusams sukilimą numalšinus, 
prasidėjo žiaurus Lietuvos gyven
tojų persekiojimas. Daugelis bu
vusių sukilimo dalyvių ir šiaip ne
palankių caro režimui žmonių, bu
vo išžudyta, sugrūsta į kalėjimus 
ar ištremta Rusijos gilumon.

Žmonės, gelbėdamiesi nuo grę
siančio pavojaus, slapstėsi ir bėgo 
per sieną į Vokietiją, o iš ten 
stengėsi patekti į Ameriką, Angli
ją ir kitur. Tačiau pirmieji emi
grantai ilgiau nelikdavo Anglijoj. 
Čia, kiek pagyvenę ir užsidirbę ke
lionei, daugumas keliaudavo Ame- 
i ikon.

Pirmieji lietuviai, patekę Lon
donan, ilgamečio Londono Lietu
vių parapijos klebono Kun. K. J. 
Matulaičio teigimu, buvo Kielius 
ir Marcinka, suvalkiečiai, patekę 
į čia laike Krimo karo, kurio me
tu jie tarnavo rusų karo laivyne. 
Anglams paskandinus laivą, jie 
pateko nelaisvėn ir kaip karo be
laisviai buvo atgabenti į Londoną, 
kuriame išbuvo iki Krimo karo 
pabaigos (1865 m.) 

Karui pasibaigus, abu lietuviai | 
iš nelaisvės buvo paleisti. Kiek 
pagyvenę Londone, iškeliavo 
Amerikon.

Tačiau didesnis lietuvių skai
čius Londone aspigyveno kiek vė
liau. O apie 1891 metus, Londono 
priemiestyje Silvertown‘e jau bu
vo nemaža mūsų tautiečių. Gyve
nimo sąlygos pradžioje buvo labai 
sunkios. Nepažindami vietos gyve
nimo sąlygų ir nemokėdami anglų 
kalbos, negalėjo gauti tinkames
nio, geriau atyginamo darbo. Be 
to, anglai darbdaviai naujuosius 
ateivius boikotuodavo neduodami 
darbo. Londone gyvenusių airių ir 
žydų dėka, lietuviams pavykdavo 
gauti darbo ir tuo būdu pradėti 
kurtis. Londono priemiesyje Sil- 
vertown‘e, kuriame lietuviai apsi
gyveno, airiai fabrikų užveizdos. 
sužinoję, kad mūsų tautiečiai yra

giau mus kamavo kaitra ir dyku
mų dulkės, kurios be gailesč.o lip
dydavo akis, užkimšdavo odos sky
lutes. Labai įkyrios buvo ir mu
sės, kurios spieč.ais verždavosi net 
į užč.auptas burnas. Kaikurie mū
sų net dėvėdavo kaukes.

Trans-Australijos geležlnkel.o 
pašonėje teko pirmą kartą pažinu 
vieną laukinių šeimą. Tai t.kri 
gamtos vaikai. Jie vengia net bal
tiesiems prikiausanč.ų šunų, ka
dangi užmušti jų nedrįsta nenorė
dami mūsų supykinti. Tačiau šį 
kartą pas mus juos troškulys at
vedė. Tai buvo vyras apie 35 me
tų amžiaus, tokio pat amžiaus 
žmona ir sūnas 5 metų. Tą bernio
ką motina nešioja pasirišusi ant 
pečių, nors ir pats galėtų lengvai 
pabėgti. Už gautas dovanas jie 
jokiais ženklais nedėkoja, net ne- 
nusišypso. Ką duodi vyrui, tas yra 
jo, ką žmonai — jos. Tarpusavy 
niekuo nesidalina, išskyrus vande
nį, tačiau vaikui abu nuo savęs 
duoda. Vaikas, nors jau gerokai 
paaugęs, tačiau krūties pats su 
triukšmu iš motinos išsireikalau
ja. Labai nešvarūs, susivėlę, pa
nosės nuolat šlapios. Sėdi puspli
kiais užpakaliais ant nešvarios že
mės. Vyras nešiojasi namų darbo 
ginklą kengūroms kauti. Atsargų, 
išskyrus vandenį, nesudarlnėja. 
Vaikšto basi, miega ant žemės, pa
simetę ką nors. Anglų kalbos ne
moka.

Kalėdų šventes praleidau dyku
mų miestely — Kalgoarlie, esan
čiam nuo darbovietės už 130 my
lių į vakarus. Tai panašus i kino- 
teatruose matylus Vakarų Ame
rikos kaubojų bažnytkaimius. Ke
lios alaus karčiamos, kinas, bažny
čia. Į čia iš dykumų, iš krūmų sri
ties atvyksta darbininkai kartą 
metuose paatostogauti, sunkiai už
dirbtų pinigų praleisti. Čia barai 
ir kitokios linksmybių užeigos at
viros iki vėlyvos nakties.

Leisdamas prakaito dienas prie 
Trans-Australijos geležinkelio bė
gių, su pavydu žiūrėdavau į pra
važiuojančius liuksusiniais trauki
niais ir svajodavau, kada galėsiu 
vėl patekti į žmoniškesnes gyveni
mo sąlygas. Ir tai man pavyko 
r.ors ir ne iš karto. Dabar gyvenu 
Sidney mieste ir dirbu kanaliza
cijos ir vandentiekio tiesimo dar
bus.

katalikai, mielai juos priimdavo 
darban. Tuo laiku airiai rengėsi 
statyti naują bažnyčią. Tikėda
miesi iš lietuvių materialinės pa
ramos, manė sustiprinti savo pa
rapiją.

Darbo duodavo ir žydai, kurie į 
Angliją iš Rusijos, Lenkijos ir 
Lietuvos pradėjo bėgti, nepakęs- 
dami caro Aleksandro taikomo 
jiems nepalankaus rėžimo. Tačiau 
žydai, žinodami sunkią lietuvių 
padėtį, juos gerokai išnaudojo, 
versdami menkai apmokamą ir 
sunkų darbą dirbti neribotą va
landų skaičių ir kitaip juos nus- 
kriausdavo.

Kad ir sunkiai vargdami, 
skriaudžiami ir mažai teuždirb
dami pirmieji ateiviai stengėsi 
taupyti, kad galėtų pasiųsti lai- 
vokartę savo giminėms ir pažįs
tamiems, kurie slaptai perbėgę 
sieną per Vokietiją atvykdavo 
pas savuosius, skaičiumi didinda
mi Londono lietuvių koloniją.

1904-6 metų laikotarpyje Lon
done jau buvo pakrikštyta 268 
lietuvių kūdikiai. Taigi šio šimt
mečio pradžioje Londono lietuvių 
kolonija jau buvo gana gausi.

M. K.

BLOGAI ATLYGINTAS MILŽINAS

Adomėnui Petronėlė
Maloni kaimynė.
Šiandien ji velėja, skalbia 
Šutina ir trina.

Lietuvių Rašytojų draugijos su
sirinkimas, įvykjs bal. 14 rr 15 d. 
Čikagoje, Lteraiūios premijos A. 
Vaičiulaičiui įteikimo proga, aps
varstė ir bėgamuosus draugijos 
reikalus. Ta proga buvo išrinkta 
ir draugijos valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė taip: B. Babraus- 
kas — pirm., V. Ramonas ir P. 
Gaučys — vicepirm., A. Baronas 
— sekr. ir A. šešplaukis — iždin.

Įdomus rabinas Kanadoje, Que- 
becko mieste, gyvena prieš 2-'< m. 
atvykęs iš Vištyčio miestelio rabi
nas, kuris mielai prisimena Lietu
vą ir gražiai kalba lietuviškai: 
„Aš esu žydas, bet mano pavardė 
lietuviška. Aš vadinuosi Kleima- 
nas. Prie Vištyčio yra Kleimų so
džius. Mano protėviai matyt tame 
sodžiuje gyveno ir jo vardu pasi
vadino. Aš už Lietuvą meldžiuosi. 
Lietuviai geri žmor.ės. Apie len
kus nenoriu ir girdėti — jie pada
lė daug blogo mūsų tėvynei“.

Mirė kun. Jurgis Česna. Šv. 
Juozapo ligoninėje Sioux City, lo
va, mirė kun. Jurgis G. Česna. 
vietos lietuvių parapijos klebonas. 
Velionis buvo kilęs iš Scranton, 
Pa. (gimęs 1892 m. bal. 3 d.), ku
nigo mokslus ėjo Orchard Lake, 
Mich., ir šv. Pranciškaus (Loret
to, Pa.) seminarijose. Kunigu įš
vęstas birželio 10 d. 1922 metais ir 
paskviestas Sioux City lietuvių pa
rapijos administratorium, o vėliau 
pakeltas klebonu, kur visą iaiką 
pavyzdingai dirbo. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo nuvy
kęs į Lietuvą ir sugrįžęs labai 
gražiai lietuvių ir anglų spaudoje 
parašė apie jaunos valstybės bu
vojimą visose srityse.

Skautai nutarė statyti namus. 
Toronto skautai nutarė įsigyti 
nuosavus namus ir jau sudarė Ka
nados Lietuvių Skautų Namų Įsi
gijimo Fondo Valdybą. Pinigams 
sutelkti skautai numato visą eilę 
parengimų.

J. Kepalas ir M. Surosas, Vene- 
cuelos lietuviai, žuklavimo mėgė
jai, išvykę į jūrą motoriniu laive
liu, prie kurio jie turi 1.000 metrų 
ilgio specialią žuklavimui virvę su 
stambiais kabliais, pagavo ryklį 
trejeto metrų ilgio. Prisitraukę 
prie laivelio ryklį, ietimi nudobė 
ir išvilko į krantą. Ryklo mėsa 
nevalgoma, bet atsirado pirklys, 
kuris ryklį nupirko už 150 boli
varų. Ryklių riebalai yra naudo
jami specialam batų tepului. .

Bostonietis Pataskas iškėlė by
lą Juodeikai už „žmonos meilės 
pavogimą“. Advokatas Shallna, 
atstovaudamas Patasko reikalus, 
pasiekė, kad aukščiausias teis
mas iš kaltinamojo priteisė 4.020 
dolerių. Tur būt tiek meilė buvo 
įkainuota, — pastebi „Vienybė“.

Baltimorėje poetas K. Bradūnas 
įsteigė spaudos kioską. Pradžioje 
maža kas kreipė į jį dėmesio. Bet 
paskutiniu metu šis kioskas susi
laukė daugelio lankytojų, kurie 
teiraujasi spaudos naujienų, perka 
laikraščius ir knygas.

Hartforde inžinierius J. Giba- 
vičius įsteigė statybos firmą, kuri 
sėkmingai veikia. Ši firma dar
bus atlieka ne tik Hartforde, bet 
ir kituose miestuose.

Mantrealyje, Kanadoje, vyriau
sybė leido įsteigti lietuvišką tri- 
klasę mokyklą. Pamokos bus dės
tomos lietuvių, anglų ir prancūzų 
kalbomis. Mokytojus apmokės 
vyriausybė, taip pat ir patalpas 
davė vyriausybė.

Luebecke, prie pat rusų okupa
cinės zonos, vakarų Vokietijoje, 
Meesen ir Artilerie kareivinėse te
begyvena 600 lietuvių, kuriu dau
guma niekur negalės emigruoti.

Žymusis mūsų dramos artistas, 
dabar vedąs net dvi dramos stu-

Ir, Į talką pupuliuką 
Pasikvietus, gręžia. 
Adomėnas drūtas vyras. 
Suka įsiręžęs. 

dijas, Henrikas Kačinskas, Woi- 
chesteryje stato S. CiurLomenės 
„Aušios sūnūs“. Dekoracijas ku
ria dailininkas Viktoras Andružis, 
dabar gyvenąs Bostone.

Naujųjų australiečių paroda. 
Trylikos tautų naujieji ateiviai 
Australijoje, Imigracijos ministe
rijos pavesti, sausio 22 d. atidai ė 
tautodailės ir meno parodą Aus
tralijos sostinėje Canberroje. iš 
čia ši paroda bus kilnojama į k - 
tus miestus ir užtruks apie me
tus laiko. Lietuvių ir graikų sky
rių tvarko, prižiūri ir lydės per 
Australijos miestus lietuvių daili
ninkas J. Biscrickas.

Tremtinių suvažiavimas. Bal. 16 
d. Naujorke įvyko JAV rytinėse 
valstybėse gyvenančių lietuvių 
tremtinių atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo 77 atstovai, atstovauda
mi 7.000 organizuotų naujųjų lie
tuvių ateivių.

Suvažiavimui pirmininkavo A. 
Benderius, P. Viščinis ir inž. A. 
Jurskis. Rezoliucijų komisiją su
darė: A. Sodaitis, Alg. Leonas, Jo
nas Jasiukevičius, dr. P. Vileišis, 
Jonas Giedraitis, A. Keturakis, 
Juozas Pažemeckas. Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės organizavi
mo projektui pritarta. Suvažiavi
mo nuotaikos pagerėjo, kai buvo 
sužinota, jog kelias Amerikos Lie
tuvių Bendruomenei organizuoti 
pasidarė laisvas.

Adelaidės teatras Melbourne. 
Adelaidėje susidarė mėgėjų lietu
vių teatras, kuris yra paruošęs ke
lis veikalus. Šis teatras sausio 
18—20 d. lankėsi Melbourne ir su
vaidino du spektaklius — „Pasku
tinį skambutį“ ir P. Vaičiūno — 
„Sudrumstąją Ramybę“. Kiekvie
name spektaklyje atsilankė 500 su 
viršum lietuvių, nors visa jų kolo
nija siekia tiktai apie 1.500 as
menų.

Archeologė dr. Marija Gimbu
tienė, kovo 20 d. skaitė paskaitą 
Harwardo universitete tema „Pre
historic Geography of North-East 
Indo-Europeans Throughout 3.000 
Years“.Po paskaitos buvo doskusi- 
jos su archeologais ir lingvistais, 
kurie domėjosi Lietuva, jos praei
timi ir mokslininkais, kaip kalbi
ninku Kaz. Būga. Klausytojų tar
pe buvo daugiausia profesorių ir 
doktorantų

GERIAUSIAS MAISTAS IS 
LIETI VISKOS^OaTtUVĖS
Seniausia Londono lietuvių

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

5/6 
5/- 
7/- 
5/6

tėse 12 oz. 2/9
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Sūdyti laišiniai 1 sv. 4/-
Dešrelės (frankfurtinės) —

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

Kaip Europoje prieš audrą, 
Niuakiasi padangė.
Senis atsiprašinėja
Petronėlę brangią.

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

AUŠROS SŪNŪS
Po vaidinimo šokiai. Gros 

puikus orkestras. Bus turtingas 
bufetas. Maloniai kviečiame vi
sus Manchesterio 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 
G. ove, Eccles, Manchester.

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

Pavydu garsūs. Worcesteryje, 
Mass., Lietuvių Biznierių ir profe
sionalų Draugija suruošė metinę 
vakarienę, kurioj kalbėjo visa eilė 
biznierių. Visi pasisakė, kad tos 
kolonijos lietuviai galėtų daug 
daugiau nuveikti, jei jų tarpe ne
būtų pavydo. „Draugas“.

Planuoja lietuvių koloniją. 
Montrealio lietuviai planuoja lie
tuvišką koloniją. Numatoma nu
pirkti didelis žemės plotas, kuria
me tilptų bažnyčia, mokykla ir 
apie trys šimtai gyvenamųjų na
mų, kurie būtų prieinami lengvo
mis išsimokėjimo sąlygomis.

Raketa į mėnulį. Tokiu vardu 
Čikagoje gyveną lietuviai teatralai 
suvaidino Čikagos lietuviams dra
mos veikalą. Vaidinimas susilaukė 
pritarimo. Tas pats veikalas bal. 
22 d. buvo suvaidintas Toronte, 
Kanados lietuviams. Ir ten jis su
silaukė susidomėjimo.

Trys nauji kunigai. Balandžio 
11 d. šv. Kryžiaus Katedroje. Bos
tone įšventinti į kunigus trys lie
tuviai diakonai: Juozas J. Svirskis 
iš Haverhillio, Edmundas J.Svuk- 
la ir Broektono ir Antanas P.Knei- 
žys iš Norwoodo.

Filatelistų d-jos „L etuvos“ Či
kagoje suruoštą pašto ženklų pa
rodą aplankė šimtai lietuvių ir 
svetimtaučių, žymių filatelistų, 
filatelijos rašytojų, redaktorių. 
Vadinamas „Court of Honor" 
skyrius buvo nufilmuotas ii nufo
tografuotas filatelistų žurnalams. 
Visi pripažino, kad iš tautirių lie
tuviai filatelistai savo parodomis 
užima pirmą vietą. Vieno didžiau
sių filatelistų ^žurnalų „Stamp“ re
dakcija priešparodinio numerio 
viršelį papuošė šios parodos eti
kete.

R. Zaiubas, buvęs Vilniaus Uni
versiteto astronomijos katedros ir 
observatorijos asistentas, apsigy
veno Amerikoje. Šiuo meti: jis Ro- 
chestery, Nazaretho kolegijoje 
dėsto matematiką.

Negrai smaugė prof. V.Biržišką. 
Naktį, balandžio 8 d., prof Vikto
rui Biržiškai grįžtant namo Cer- 
mak Rd„ Čikagoje, užpuolė jį du 
negrai. Vienas sugriebė profesorių 
už gerklės ir stipriai jį laikė, o ki
tas, františkai apsirengęs, peiliu 
perpjovė kišeninę piniginę, išėmė 
iš ten visus, net smulkius pinigus, 
paėmė dar kitą piniginę su 11 do
lerių, kišeninį peilį, šukas, pradėtą 
cigarečių dėžutę ir laikrodį. Nuos
tolių padaryta 50 dolerių. Baigę 
plėšima negrai norėjo profesorių 
įsitraukti į č'a pat stovintį auto
mobilį. Bet profesorius pasiprieši
no, tada vienas r. egrų pamojo ran
ka, o k tas atleido profesoriaus 
gerklę ir abu pasišalino.

Ačiū Dievui, kad storulė 
Baisiai nesupyko,
Nes kitaip iš to žmogelio 
Būtų blynas likęs...

4



1951 m. gegužės 11 d. „BRITANIJOS -LIETUVIS”

IŠ s MU S U GYVENIMO KALBOS S K I L T E L Ė
DONČASTĖRIO LIETUVIAI
Jei kada, keliaudami Yorkshire, 

patektumėte į Dor.casterį, tai ži
nokite, kad esate anglies kasyklų 
srity. Jei mesite žvilgsnį į apylin
kę, tai pamatysite rūkstančius 
dūmtraukius ir aukštai besisu
kančių kasyklų liftų ratus. Šioje 
srity, giliai žemėje dirba ne ma
žas lietuvių būrys.

Daugiausia jauni vyrai, daugelis 
buvę kariai, gyvenimo ir kovų už
grūdinti kaip plienas, pasirengę 
Lietuvos laisvės kovose. Kaip ge
rai jie sugyvena? Reikia pasi
džiaugti ne tik jų gražiu sugyve
nimu, bet ir dideliu tautiniu su
sipratimu. Jie skaito ne tik „B. 
Lietuvį“, bet išsirašo daug lietu
viškų leidinių iš kitų kraštų. Pa
sigendama tik lietuviškų knygų.

Beveik visi yra DBLS nariai ir 
Lietuvių Namų akcininkai. Į 
DBLS pirmininko p. Bajorino pa
pildomą akcijų pirkimo paragini
mą, visi mielai atsiliepė ir skirtą 
akcijų kiekį tuojau išpirko.

Norėtųsi, kad šis mūsų jaunimo 
elitas netrukus išvystų nepriklau
somą Lietuvą.

DBLS skyrius įkurtas 1950 m. 
liepos 15 d., tuomet Bradfordo 
DBLS Apygardos Valdybos sekre
toriaus mokytojo Jono Jokubkos 
pastangomis. Steigiamajame susi
rinkime atsilankė tik 6. Skyriaus 
valdybon išrinkta: pirm. — VI. 
Janušauskas, sekr. — A. Trinskis 
ir ižd. — J. Rutkauskas.

Tų pačių metų rugsėjo mėn. 
skyrius padidėjo iki 14 narių, o 
šiuo laiku jis turi 24. Praeitais me
tais buvo 8 visuotini susirinkimai. 
Atrodo, kad narių skaičius dar 
padidės, dėl to ir skyriaus veikla 
pagyvės. (Ž.K.S. ba.)

EXCALIBURO ŠEIMŲ 
STOVYKLA

Išvykus buv. skyr. pirmininkei 
p. O. Kairiūkštienei, skyrius liko 
be globėjo. Po trumpos pertrau
kos, valdybos nario p. Dikaičio bu
vo sušauktas skyriaus visuotinas 
susirinkimas. Iš stovyklos ir apy
linkės dalyvavo 20 asmenų. Iš
rinkta nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Buvę Alsageryj'e du 
DBLS skyriai rado bendrą kalbą ir 
susijungė į vieną skyrių.

Gegužės 6 d. skyrius suruošė 
Molinos Dienos minėjimą. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviestos 
daugiavaikės motinos: p. Andriuš- 
kevičienė (dėl ligos nedalyvavo), 
Bilitavičienė ir Dikaitienė. Joms 
įteikta po puokštę gėlių. Buvo 
trumpa paskaitėlė, pasirodė 
vaikučiai su tautiniais šokiais, pa
deklamavo; p. Mickevičienė padai
navo tai dienai pritaikytų pora 
dainelių ,p. E. Šova pagrojo akor
deonu lietuvišką popuri.

Minėjimas baigtas Himnu.
Stumbr^škis

MOTINOS DIENA ŠKOTIJOJ
Glasgowo ir apylinkių lietuviai 

gegužės 6 d. „Blaivybės“ salėje, 
Glasgowe minėjo Motinos Dieną. 
Minėjimą ruošė Lietuvių Kat. Mo
terų draugija.

Minėjimą pradėjo dr-jos pirm. 
Pekšrienė, vėliau kalbėjo kun. 
Gutauskas, o paskaitą apie lietu
vės motinos ir lietuviškos šeimos 
reikšmę lietuvių tautai skaitė Vyt. 
Vilnietis. Minėjimą dabino mažųjų 
deklamacijos, skirtos mamytėms.

Sveikino iš L.ondono šv. Onos 
dr-jos pirmininkė ir Škotiją lan
kęs ir į minėjimą netikėtai užsu
kęs kun. Kazlauskas. Jis sveikino 
DBL S-gos centro valdybos vardu.

— Geri parašiutai, be priekaiš
tų, jei neskaityti mažmožio, kad 
vėlai atsidaro.

— Ačiū jums. Aš nepirksiu; aš 
tik pažiūrėti norėjau.

Scenos mėgėjai suvaidino trum
pą komediją — „Meilės eleksy
ras“, kuris gana vyksiai buvo su
vaidintas ir visus prajuokino. Tė
vą vaidino J. Syveris, jo dukrą — 
N. Juškevičiūtė, bankininką — 
Alf. Ketavičius, studentą-Aįf. Mi
kalauskas, o tarnus — Z. Budvjt- 
daitė ir D. česnavičius.

Choras, dirigentės p-lės Serafi- 
naitės vadovaujamas, sudainavo: 
„Augo girioj liepelė“, „Siuntė ma
ne močiutė“, „Skrisk sakalėli per 
ežerėlį“ ir „Šią naktelę per nak
telę“.

Laike choro dainų K. Savonia- 
kas padeklamavo S. Santvaro: 
„Sūnaus kova“.

Minėjime dalyvavo gan daug 
tautiečių Jie skirstėsi į namus 
patenkinti ir pakilusia nuotaika.

V. Vilnietis

MOTINOS MINĖJIMAS 
BIRMINGHAME

Gegužės 6 d. pasileidžiam iš Co- 
‘ventrio kelionei į Birminghamą. 
Pavasario dangus uždengtas juo
da rūškanota skara, lyg norėda
mas padėti tremties vaikams per
duoti tą didįjį skausmą, kurį jie 
nori perduoti Tau brangioji visų 
mūsų Motina. Tokios mintys plau
kia su riedančiais autobuso ratais.

Pirmą valandą pasiekiame Bir
minghamą, Jono Bosco katalikij 
jaunių klubą, kur sutinkame mie
lus šios šventės rengėjus. Patalpa 
kukli. Ant sienių kabo religiniai 
paveikslai, o prezidiumo stalą puo
šia lietuviškas pakelės kryžius ir 
trispalvė.

Minėjimą atidaro Birminghamo 
DBLS skyriaus pirm. p. Valteris, 
kviesdamas Motiną pagerbti ausiš- 
tojimu. Po įžanginės dalies, p. Val- 
terienė padainavo solo dvi dainas. 
P. Giriūnienė skaitė paskaitą skir
tą motinos garbei. Ji supažindino 
su lietuvės motinos kančiomis ir 
nuopelnais lietuvių tautai ir baž
nyčiai. Paskaita buvo turtinga žo
džių svarumu ir temos gilumu.

P. Valterienė vėl pasirodo su ke
liomis dainomis. Šiom dainom ir 
baigtas minėjimas.

Gamtos muziejuj. Baigus oro- 
gramą, p. Dragūnas pakvietė ap
lankyti Birminghamo gamtos mu
ziejų. Nuvyko visi Vos įžengus, 
akys susidūrė su juodojo pasaulio 
valdovu, kuris triuškina žmogaus 
dvasines galias. Palypėjus vienais 
laiptais aukštyn, atsiveria visas 
žmogaus dvasinis kultas. Septy
niolikto ir aštuoniolikto amžiaus 
meno kūriniai. Romantikos am
žius. Ir tikrai gražu žiūrėti į taip 
laimingą natūralų gamtos žmogų. 
Jo dvasiniai polėkiai jautrūs ir 
prasmingi. Praleidus visus žmo
gaus pasiektus laimėjimus, susi
duriame su Didžiojo Kūrėjo kūri
niais: augalais, paukščiais, žvėri
mis ir jūrų gyvūnais. Paukščių 
skyrius žavi savo sudėtingumu ir 
spalvomis. Ir ne veltui viena lie
tuvaitė, žiūrėdama į nuostabias jų 
spalvas, prabilo: — Nors meninin
kai ir mėgina derinti spalvas pa
gal jų plunksnas, bet toli gražu, 
kad jų kūriniai joms galėtų pri
lygti. Praėjus paukščių skyrių, 
pasitinka džiunglių karaliai: liū
tai, tigrai, leopardai ir kt. Ir kas 
juos visus galėtų išvardinti. Dvi 
valandas tęsėme apžiūrėjimą, bet 
vos įstengėme apžiūrėti trečdalį 
eksponatų. Visa apžiūrėti ir įsi 
jausti reikia laiko.

V. D. Vyturėlis

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

Nor’s amerikiečiai yra kramto
mos gumos išradėjai ir dideli jos 
mėgėjai, bet ir rūkyti dar jie neat- 
prato. Priešingai, pereitais metais 
jie pasiekė naują rūkymo rekordą, 
surūkydami 355 milijardų cigare
čių metų laike. Iki pereitų metų 
tas skaičius niekuomet neviršyda
vo 352 milijardus. Ta proga tektų 
priminti, kad dalis ir mūsų dipu
kų aktyviai prisidėjo prie naujo 
amerikoniško rekordo pasiekimo. 
Jei tas amerikiečių per metus su
rūkytas cigaretes sudėtume išilgai 
į eilę, tai gautume 23 milijonų 
kilometrų juostą, kuri būtų apie 
70 kartų ilgesnė už tą atstumą, 
kuris skiria žemę nuo mėnulio.

Vaizdai rodo įvairius rūkymo 
momentus. Viršutinis — lyg rūky
mas linksmą nuotaiką žadina, o 
apatinis—kad nusiminimą ir nea
pykantą kelia.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Gloucesterio apygarda 15 

sv. 11 šil. 6 p., DBLS-gos skyriai: 
Coventry 10 sv. 7 šil., Nottingham 
6 sv. 2 šil., Cannock 2 sv. 18 šil. 
6 p., Leamington Spa 2 sv. 11 šil. 
6 p., Bolton 2 sv. 7 šil. 6 p. (ne 
1.10.9 kaip pask. „BL“ Nr. 12). 
Elmbridge 2 sv., North wood 1 sv. 
10 šil., Wakefield 1 sv. 8 šil., Moota 
1 sv. 6 šil., Londono I 18 šil.; J. 
Skeivalas 2 sv. 3 šil., J. Bajoriū- 
nas 1 sv. 10-šil., A. Černiauskas 
1 sv., A. Širvaitis 1 sv., L. Nemei- 
ka 1 sv., T. Tamoliūnaitė 1 sv., P. 
Girdvainis 10 šilu, A. Bliudžius 10 
šil., V. Janonis 10 šil., F. Bagdo
naitė 10 šil., M. Miglinaitė 10 šil., 
J Adomaitis 10 šil., A. Alseika 8 
šil., P. Levandauskas 6 šil., V. Gry-

V A. PRANAS ŽALIMAS
Balandžio 22 d., anksti rytą, 

Leedse, General Infirmary, mirė 
lietuvis Pranas Žalimas. Velionis 
buvo 57 metų amžiaus ir ilgesnį 
laiką jautėsi blogai. Ligoninėje 
mėginta jį gelbėti kraujo tranfūzi- 
ja, tačiau ir ta priemonė jau ne
gelbėjo. Prieš pat savo mirtį velio
nis atliko išpažintį. Palaidotas ba
landžio 25 d. Leedso kapinėse, kur 
jau ilsisi ir kiti du lietuviai. Lai- 
duotuvėse dalyvavo našlė Marijo
na Žalimienė ir būrelis lietuvių. 
Laidotuvių apeigas atliko ir pas
kutini atsisveikinimo žodį kapinė-1 
se pasakė kun. J. Kuzmickis.

A. a. Pranas Žalimas buvo siuvė
jas ir ilgiausiai gyveno Klykuo- 
nių miestelyje, Mažeikių ap. 
Užaugino penkis vaikus. Viena jo 
duktė, p. Banienė, su savo šeima 
gyvena Kanadoje.

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 RAŠYTI: VISDĖLTO Aii. 
VIS DĖLTO?

Su prieveiksmme daleiyle vis 
mes turime keletą žodžių. Tokius 
žodžius kaip visgi, vislab, visvien 
iš seno jau esame įpratę rašyti 
kartu; jų rašyba mums ir dabar 
rekelia abejonių.

Prieveiksmį vistiek oficialine 
Jjablonskine) rašyba rašome sky
rium: vagiui duok kad ir milio- 
ną, ji.s vis tiek vogs. Šitokios šio 
žodžio rašybos paprastai laikėsi ir 
mūsų vadovėlių autoriai.

Tačiau šitoks rašymas prakti
koje niekados nebuvo tvirtai pri
gijęs.Visų pirma kaikurie autoriai 
šį žodį rašė nevienodai. Pvz. Ste
po Zobarsko „Suvame krašte“ 
(Tuebingen, 1946) rašoma ir sky
rium (vis tiek mūsų visų dienos 
suskaitytos 30), ir kartu (ramy
bės čia vistiek nesusilauksi 26). 
Bet daug kas jį rašė ir teberašo 
baugiausiu kartu. Antai J. Bal
čikonis savo verstose Haufo pa
sakose (1925 m. leidinys) rašo 
vistiek (žr. 205, 207, 208 ir kt. pus- 
laoius). Šitaip rašo ir A. Vaičiu
laitis savo ..Italijos vaizduose“ 
(Stuttgart, 1949): Tamsoje Nea- 
oolis vistiek nerimsta 19. Nepuoš
niame savo apdare ji vistiek bran
gi 35 ir t.t. Kartu taip pat Vaičiu
laičio rašoma ir „Vyskupo tėve“ 
1950 m. „Aidų“ 7 nr. 325 psl.: vis
tiek kažkokia vnatinga gaida ten 
buvo, vistiek leido pabučiuoti. J. 
Jarkus savo ..Pasaulio dainininke“ 
1950 m. „Aidų“ 8 nr. 379 psl. rašo 
irgi kartu: Vistiek ko: gvvuliu. 
degtinės. nin:gn. žmonių. Tieškant 
raw’di'u Hur rja”g’s>u. galima mi- 
rndvti ir vysk. V Sriegio rpšini 
„Teateinie tavo karai vste“ 1950 
m. .Aidu“ 1 n nr.. ku’- 434 ra
šoma: tai atsakas bus vistiek tik 
vienas. Ir t.t.

Turėdami šitokį nevienodą šio 
žodžio rašymą, kyla klausimas: tai 
kaipgi geriau jį rašyti — kartu ar 
skyrium? — Geriau rašyti kartu, 
nes prieveiksmis vistiek, kaip ro
do čia surašyti, pavyzdžiai, saki
niuose turi įgijęs tik vieno žodžio 
reikšmę ir yra vienu žodžiu taria
mas. Antra, už tokį rašymą kalba 
ir pats linkimas: kartu šį žodį ra
šo ne tik daugelis mūsų spaudos 
žmonių, bet ir patys kalbininkai. 
Be jau minėto J. Balčikonio, gali
ma dar nurodyti L. Dambriūną, 
kurio „Lietuvių kalbos sintaksėje“ 
(Tuebingen 1946) lašoma: mato
me štai jį įvykinusį dukters suma
nymą ar daktaro Gintauto, tai vis
tiek 82, ir kt. Pagaliau net ir pats 
oficialinės mūsų rašybos kūrėjas 
Jonas Jablonskis tam tikru lai
ku prieveiksmį vistiek taip pat ra
šė kartu, pvz. 1901 m. Tilžėj išlei
stoj savo lietuvių kalbos gramati
koj, 1908 m. „Vilties“ 5 nr. ir kt.

NAMU AKCIJAS PIRKO
Už 7 sv.: K. Bačianskas, už 5 

sv.: L. Trilupaitis, A. Kublinskas, 
už 3 sv.: A. Vaičiūnas, už 2 sv.: J. 
Ž., už 1 sv.’: J. Dividžinskaš. D. 
Graužinis, Al Stalionis, J. Štaras, 
B. Sebastijonas, A. Babonas, K. 
Skrebys, V. Turčinskas, B. Navic
kas, B Rudaitienė, A. Lesinskas, 
P. Kubilius, J. Igrris, A. Jakima
vičius, B. Klimas, R. Zubrickas, S. 
Zubrickas, L. Pūras, A. Bendžius, 
J. Bakutis, V. Buragas, P. Abuke- 
vičius, J. Šiaučiulis, M. Mažuke- 
lytė, A. Kuzmickas, P. Navakaus- 
kas, A. Mažeika, A. Pupelis, S. 
Sirutienė, A, Fomičiovaitė, J. 
Stankūnas, V. Bušmanas, L. Vaš- 
tokas, B. Litvaitis, B. Rinkevičius, 
V. Blažaitis, P. Šumauskas, A. 
Vrubliauskas. V. Janušauskas, V. 
Z., A. Ruzgas, K. Žukauskas, A. 
Ivanauskas, M. Repečka, M. Nar
butas, E. Kaminskas, I. Ruginis, 
B. Pakalniškis, V. Karnilavičius, 
J. Grigaliūnienė, A. Biveinis, K. 
Šakalienė, R. Gaižauskienė, B. 
Zabukas K. Joneika, A. Petkevi
čius, Ad. Petkevičius, I. Kiaunė.

Namams aukojo: Darley Moor 
sk. 7 sv.

Surinkta virš pageidautos sumos 
191 sv.

(žr. jo Raštų II tomo 398, 33 ir 
kt. psl.). Juk žodis vistiek yra to 
paties galo Kaip visvien, tad ko
dėl viena rašydami kartu, antrą 
jau turėtume rašyti skyrium? Ne
būtų nei logiška, nei nuoseklu, nei 
praktiška.

Prieveiksmį visdėlto J. Jablon
skis savo 1922 metų gramatikoje 
ir kitur teikia rašyti skyrium, pvz.: 
aš vis dėlto savu eisiu keliu, 48, 
kitur vis dėlto neramu 166, jis vis 
dėlto neateis 236 ir t.t. Šitaip ligi 
šiol jis tebuvo rašomas ir kitų. 
Tačiau ir apie jį reikia pasakyti tą 
pat, kas yra pasakyta apie vistiek: 
ir jis yra įgjęs vieno žodžio reikš
mę ir sakinyje yra taip pat taria
mas vienu žodžiu. Pvz. jis lengvai 
pakeičiamas žodžiais betgi, tačiau: 
jis visdėlto neateis — jis tačiau 
(arba: betgi) neateis. Todėl yra 
visai nuoseklu ir prieveiksmį vis
dėlto rašyti kartu: aš visdėlto sa
vu eisiu keliu, kitur visdėlto ne
ramu ir t.t. Atsisakymas nuo 
išimties tėra tik pačios rašybos 
pasilengvinimas.

Reikia pastebėti, kad „Lietuvių 
kalbos vadove“ teikiama jau vi
sur rašyti kartu: visgi 82, vislab,' 
visvien 80, visdėlto 81. Supran
tama, tais atvejais, kai kiekvienas 
žodis sakinyje turi skirtingą savo 
reikšmę, juos reikia rašyti jau 
skyrium, pvz.. jis vis tiek (t. y. 
tiek pinigų) teduoda, jie vis dėl to 
savo vaiko vargsta 91.

(Iš Dr. P. Skardžiaus ir S. Barz- 
duko vedamo kalbos skyriaus 
..Drauge“.)

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.

Strutis, didžiausias pasaulio 
paukštis, gyvena Afrikoj, daugiau
sia — Arabijos ir Mesopotamijos 
dykynėje, jo galva ir kaklas pli
kas, kūnas negausiai baltai juo
dos spalvos plunksnomis apaugęs. 
Stručio sparnai maži, jų jis skri
dimui nenauduoją, užtat kojos di
delės ir stiprios. 'Jei spirdamas pa
taiko arkliui, tai tas trim kūliais 
virsta. Strutis lekia greičiau, kaip 
arklys. Stručio aukštis — du, pus
trečio metrai. Šis paukštelis žole, 
grūdais ir kitais augalais minta ir 
niekam jokios žalos nedaro, nežiū
rint tai, visais laikais jam žala da
roma. Daugiausia žmogaus, kuris 
jį medžioja dėl negausių jo plunks
nų. Stručio plunksnos naudojamos 
kaip papuošalas įvairiom „pasku
tinės mados“ skrybėlėm.

Apie strutį pasakojama įvai
riausios istorijos, kaip ir ta, kad 
jis, pavojaus metu, kai nemato 
išeities pasprukti, kiša galvą į 
smėlį arba krūmą. Tokia stručio 
charakteristika rodytų jį esant 
daugiau, kaip per visą pilvą kvai
lą paukštį. Tuo tarpu jis ne tik 
greitas, bet ir gana gudrus paukš
tis. Kokio nors priešo užkluptas ir 
bevejamas jei jis įkiša galvą į 
smėlį, tai ne dėl kvailumo, o tak
tikos sumetimais, siekdamas prie
šą suklaidinti, nes tuomet jis pa
sirodo toks pat krūmokšnis, kokių 
pilna apylinkė. Toks maskaradas 
strutį išgelbsti nuo mirties, nes 
persekiotojai įsismaginę vytis, 
kaip kokie enkavedistai, prabėga 
pro užsimaskavusį strutį ir lieka 
be nieko. Tas pats atsitinka, jei 
strutis galvą įkiša ir į krūmą.Tuo- 
met strutis visai nuo krūmo 
neatskr iriam as.

5
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Neseniai į vak. Vokietiją pra

simušė ukrainiečių pogrindžio or
ganizacijos UPA ryšininkai. Jie 
atnešė įdomių -žinių apie parti
zaninį sąjųdį Ukrainoj ir kituose 
Rusijos okupuotuose kraštuose.

* Fordo fondas kultūrai remti 
paskyrė pusę milijono dolerių 
DP inteligentijos įkurdinimui leng
vinti.

* Italijos komunistų partijos 
skilimas paveikė Prancūzijos ko
munistus. Prancūzų komunistų 
partijoj atsirado daug žmonių, ku
rie nenori aklai klausyti Maskvos, 
būti jos įrankiai ir gimtojo kraš
to išdavikai. Taip apsisprendusių 
komunistų grupė bandys dalyvau
ti būsimuose parlamento linki
muose kaip atskira socialistinė 
partija

* Gegužės 7 d. Bolivijoj įvyko 
prezidento rinkimai. Jie pasižymė
jo riaušėm ir peštynėm. Keliasde
šimt žmonių užmušta ir daug su
žeista.

* Amerikiečių bombonešis B-36, 
bandymų metu N. Meksikos dyky
nėj dėl kilusios smėlio audros nu
krito ir sudužo. Žuvo 21 kareivis, o 
3 sužeisti. Šito tipo amerikiečių 
bombonešiai yra didžiausi pasau
ly. Jie gali pakaelti 36 tonas kro
vinio, lėkti stratosferoje ir sukar
ti 10.000 mylių kelionę, arba to
kią, kad iš Amerikos gali atskristi 
į Paryžių ir apsisukęs grįžti atgal.

* Islandijoj, kaip Atlanto vals
tybių gynybos sąjungos krašte, 
Amerika įsteigė savo aviacijai ba
zę. Ką tik į Islandiją atvyko 2. 
Amerikos karių. — - ~ ■

* Australijoj prasidėjęs vilnų 
kainų kritimas tebesitęsia. Kainos 
krinta dėl to, kad amerikiečiai su
silaiko vilnas pirkti.

* G"g. 4 d Airijos parlamentas 
paleist is. Naujo rinkimai bus geg. 
30 d. Naujasis parlamentas turės 
susirinkti birželio 13 d.

*- Britų centrinė Fstival of Bri
tain paroda Londone, prie Tėm 
zės, turi didelį pasisekimą. Ją kas
dien aplanko apie 50.000 žmonių.

* Belgijos parlamentas nutarė 
pailginti karinės- trnybos laiką iki 
dviejų metų.

* Izraelio (žydų) valstybė turi 
1.400.000 gyventojų, iš to skaičiaus 
35.000 krikščionių.

* Iš Vengrijos komunistų parti
jos „išvalyta“ 800.000 narių ir 
kandidatų.

* Kuba ruošiasi suvalstybinti 
Britams priklausančius Kuboje ge
ležinkelius.

*’ Spaudos žiniomis, trečioji 
Amerikiečių aviacijos divizija 
esanti D. Britanijoj, netrukus bū
sianti paversta trečiąja Amerikos 
aviacijos armija.

* Vienas Sov. Rusijos komunis
tų partijos sekretorius, Panoma- 
renka, pusę metų Estijoj darė 
„valymą“. Po valymo daugelis 
partijos „darbuotojų“ ir visokių 
valdžios pareigūnų atsidūrė Sibi
ro vergų stovyklose.

Reta katastrofa įvyko Ameri
koj. Barbertone, Ohio valstybėj, 
ant pervažos susidūiė traukin/s 
sų tanku. Garvežys ir 6 vagonai 
nuo bėgių nulipo, o tankas ant šo
no apvirto. Tanke žuvo 6 žmonės, 
o traukiny — tik keletas sužeista.

* D, Britanija jau įvežė iš Ame
rikos milijoną tonų anglies, bet 
ryšium su prasidėjusiu apsigin
klavimų, .manoma, kad savo an
glies neužteks ir dėl to dar mili
joną tonų anglies iki metų galo 
iš Amerikos teks atsivežti.

■f Trygvė Lie, JTO generalinis 
sekretorius, geg. 4 d. grįžo į Nau- 
jorką iš savo kelionės į Europos 
ir Artimųjų Rytų kraštus. Spau
dos atstovams ponas generalinis 
pareiškė, kad visur yra reiškiama 
karšta viltis, kad JTO pavyks su
laikyti trečiojo pasaulinio karo 
kilimą.

* Norvegijos ūkininkai, protes
tuodami prieš naujai nustatytas 
valdžios kainas žemės ūkio gami
niams, pagrąsino streiku netiekti 
savo gaminių rinkai. Nors streiko 
jie dar ir nepradėjo vykdyti, bet 
didžiuosiuose, miestuose pradėjo 
stigti bulvių ir mėsos.

* Geg. 6 d. Čekoslovakijos sos
tinėje įvyko Rusijos satelitinių 
valstybių ’užsienio reik, ąninisterfų 
pasitarimas. Svarstyta laikysenos
suderinimo ir veiklos subendrini- 
mo klausimai, iškelti naujosiose 
Maskvos instrukcijose dėl Jugos- 
layijos ir vak. Europos valstybių.

* Jugoslavija paleido iš kalėji
mo per 1.000 komunistų, kurie no
rėjo būti klusnus ’Maskvos ' įran
kiai.

* Į Londoną geg. 8 d. atvyko 
Danijos karalius ir karalienė. Jie 
buvo labai iškilmingai sutikti.

* Gegužės mėn. pirmoji savai
tė Amglijoje buvo šalta ir lietinga. 
Tokio šalto gegužės pradžios ne
buvo jau 10 metų:

* San Salvadoro valstybėlėj vi
durinio jo j Amerikoj, buvo stiprus 
žemės drebėjimas. Jacupa miestas, 
turėjęs 12.000 gyventojų, visai su
griautas. Žuvo apie 5.000 žmonių. 
Gretimas, Chinameca, miestas tu
rįs 17.000 gyventojų, perpus su
griautas. Žemės drebėjimas suar
dė kelius, kai kurias jų dalis už- ; 
griuvo iš kalnų pabirusios uolos.
I nelaimės ištiktą vietą pasiųsta ■ 
kariuomenė.

* Aukštoji sąjungininkų komi- . 
sija (vyriausias vak. Vokietijos Į 
okupacinės vadovybės organas) į 
leido vokiečiams tyrinėti atomą. I

* Liverpulio ir Birkenheado j 
uostuose (vid. Anglijoj) vėl su
streikavo apie 1.500 uosto darbi
ninkų. Streikuoja protesto ženk- 
lan prieš uosto direkcijos patvar
kymą, kad darbą reikia pradėti 
ir baigti nustatytu laiku.

* D. Britanijoj pabrango 30 
nuoš. visi „Utility“ rūšies drabu
žiai.

* Italijoj apie pusantro milijono 
valdininkų vieną parą streikavo 
reikalaudami didesnio atlyginimo. 
Streikas visam krašte buvo sutrik
dęs gyvenimą.

* Ispanijoj streikas lengvai su- 
kurstomas. Šitokią galimybę paty
rę komunistai vėl buvo sukurstę j 
streiką. Pampelume streikavo per 
4.000 darbininkų. Šį kartą riaušių 
nebuvo.

DELS Corby skyrius birželio 
17 d. ruošia visai Coventrio Apy
gardai

Birželio mėn. įvykių minėj.mą
Numatoma sekanti programa: 12 

vai. R. K. bažnyčioje lietuviškos 
pamaldos (Corby, Occupation 
Rd.), 1 vai. patalpose, prie pat 
bažnyčios užkandis, 3 vai. salėje 
prie tos pat bažnyčios akademija 
— koncertas su p. J. Senkaus pas
kaita ir n. J. Liustikaitės iš Car- 
diffo dainomis.

Visus lietuvius, gyvenančius Co
ventry Apygardoj maloniai prašo
me į šias liūdnas sukaktuves atsi
lankyti. Važiuoti reikia į Kette
ring, iš kur labai dažnai eina au
tobusai į Corby.

DBLS Coventry Apyg. Valdyba

DBLS Bradfordo skyrius gegu
žės 12 d. 17 vai. St. Patrick Parish 
Hall, Paradise St., Bradforde 

rengia Motinos Dienos 
minėjimą — koncertą

Programoje: Kun. J. Kuzmickio 
ir Dr. K. Valterio paskaitos, p. B. 
Valterienės solo dainos, simfoni
nio orkestro koncertas, deklama
cijos ir kt. Šokiams groja Mr. 
Korneliaus muzikos kapela. Bufe
tas — alutis.

Prašome visus tautiečius šiame 
motinos pagerbime atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba

SEKMINĖS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Lietuvių Klubo narius ir svečius 
kviečiama Sekmines praleisti Lie
tuvių Namuose, šeštadienį ir 
sekmadienį gros orkestras.

Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 
mediciniškas kraujo analizes (Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
mą, ir 1.1. 16, St. Gabriels Rd., Lon
don, N.W.2, tel. GLA 8776.

PADĖKA
Londono Lietuvių Meno Sambū

rio dirigentui p. V. Mamaičiui, so
listui p. B. Povilavičiui, choris
tams ir taut, šokių šokėjams, už 
atliktą gražią ir turiningą progra
mą Bradforde, nuoširdžiai dėko
jame. Bradfordo skyriaus valdyba

Nuoši džiai dėkoju gerb. Kun. 
J. Kuzmickiui ir visiems kitiems, 
moraliai bei materialiai prisidėju- 
siems prie mano vyro A. a. Pr. 
Žalimo laidotuvių.

Nuliūdusi našlė M. žalimienė

„BRITANIJOS LIETUVIS“, savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.ll. Telef. PARk 9699. Redakcija — 
raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepri
dėtas pašto ženklas. Administracija: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 šilingai, pusei 
metų — 17 1/2 šilingų, metų ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, dolerai. Skelbimai:

Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. Adreso pakeitimas 1 šilingas.

Printed by LEOPOLIS Co. Ltd., 115, Shirland Rd., London, W.9. Tel. CUN 7295

LAŠINIAI,' „GRAFAI” IR BUDRIAUS KUMŠTYS
(Tęsinys iš 1 puslapio)

Graf von Krokow“ išbaigtu var
du. Nors jam, kaip Berlyno uni
versiteto teisių fakulteto studen
tams, niekuomet neteko dizertaci- 
jose įrodyti, kad vak. Berlyno jau
nuolis rytiniam sektoriui alimen
tus privalo vien ostmaskėmis mo
kėti ir iš viso jam niekuomet ne
teko mokslinio darbo rašyti, bet, 
nežiūrint tokios smulkmenos, Vin
cas, va, šmakšt ir — valstybės 
gynėjas, Frankfurte a/M. Valdi
niams — cigaretę, tai cukraus,-o 
įstatymų neklaužadoms — vokie
čių tautos ir valstybės vardu griež-

PRANEŠIMAI
AKCININKŲ ŽINIAI

Norį duoti įgaliojimus kitiems 
balsuoti per nepaprastą Lietuvių 
Namų Akc. B-vės susirinkimą ga- i 
Ii arba patys parašyti įgaliojimą , 
pagal pereitam „Britanijos Lietu
vio“ numery nurodytą formą, ar- I 
ba paprašyti centrą atsiųsti for- | 
mą, (atsakymui pridėti pašto ' 
ženklą.)

Norį duoti per susirinkimą pa- I 
siūlymus, kurie būtų priimti Rezo
liucijų forma, turi tokių rezoliu- Į 
ei jų tekstą atsiųsti direkcijai 1 
prieš susirinkimą. Taip pat pažy- j 
mima, kad kandidatų į direktorius 
pavardės turi būti prisiųtos I 
centrui ne vėliau kaip 4 
dienas prieš susirinkimą, su kan- ' 
didato pasirašytu sutikimu.

Skyriai, kurie turi L.N.b-vės ak- I 
cijų, išrašo įgaliojimus ir juos I 
prisiunčia centrui bendra tvarka, j 

Susirinkime galės dalyvauti tik . 
L.N.B-vės akcininkai.

Norį nakvynės, prašomi iš anks- ! 
to apie tai pranešti, kad būtų ga- I 
Įima ją parūpinti.

VAIKŲ STOVYKLA 
į Kaip buvo skelbta, vaikų vasa

ros stovykla įvyks kartu su skau- j 
tų stovykla (nors ir atskira pro
grama). Stovykla bus Derby apy
linkėje; prasidės liepos 28 d. ir 
truks 9 dienas (galės būti pratęs
ta, jei bus pageidaujama).

Už visą stovyklavimo-laiką ,rei-■ 
kės mokėti po 30 šilingų. Reikia 
pasiimti: 3 antklodes, 2. paklodes, 
pagalvę ir valgymo įrankius.

Tėvai prašomi visu rimtumu šį 
klausimą apsvarstyti ir kiek gali
ma daugiau vaikų; jų lietuviško 
auklėjimo labui, į stovyklą pa- 
siųsti.Prašoma vaikus užregistruo
ti DBLS Centro Valdyboje nevė
liau kaip iki liepos 1 d. Norintiems 
bus teikiamos smulkesnės infor
macijos. Centro Valdyba

ATOSTOGOS VALIJOJ
Nuo birželio 29 d. iki liepos 19 d. 

Valijos Jaunuomenės Lyga rengia 
vasaros stovyklą prie Borth, Abe
rystwyth, Valijoj. Į tą stovyklą 
kviečiama jaunuomenė iš Vokieti
jos, Prancūzijos, Luksemburgo, 
Italijos, Jugoslavijos ir Amerikos. 
Esame pakviesti ir mes kartu, su 
estais ir latviais.

C. Valdyba ragina tuos, kurie 
gali šia proga pasinaudojant re-» 
prezentuoti Lietuvos jaunuomenę. 
Norį prašomi iki gegužės 12 d. 
Centro Valdybai pranešti savo ad
resą, amžių ir tikslų laiką, kurį 
norėtų stovykloje praleisti. Daly
viai patys pamoka kelionę ir po 
2 sv. už ten išbūnamą savaitę.

Bokso mėgėjų žiniai. Grupė ini
ciatorių prie Lietuvių Klubo (43, 
Holland Park, W.ll.) steigia bok
so sekciją. Norį pradėti kultyvuo- 
ti šią sporto šaką, prašomi gegu
žės 18 d. atvykti į Klubą. Kreip
tis: Jonas Stankūnas, 43, Holland 
Park, London, W.ll.

Šv. Kazimiero Kolegijos Romo
je įkurtoji šv. Kazimiero Kolegija 
yra puikus mokslo ir auklėjimo 
židinys. Jis priima lietuvius jau
nuolius, pasiryžusius kunigo dar
bui taip pat ir kunigus, siekian
čius aukštesnio išsilavinimo. Už 
išlaikymą Kolegijoje mokama 28 
doleriai mėn. Kolegijos adresas: 
Rev. mo Rettore, Collegio Lituano, 
Via Casalmonferrato 20, Roma 
Italy.

\ ■' i t > I " - "■ včiausia įstatymo paragrafų raidei 
Po keturių sėkmingos tarnybos 
metų Vincas susipainioja meilės 
reikaluose. Pradeda sekti vyr. 
valstybės gynėjas. Pajutęs, kad pa
dai svyla — bėga, bet nepasiseka. 
Suima. Simuliuoja ligonį. Atsidu
ria ligoninėj. Už teisininko vardo 
pasisavinimą teismas „grafui“ už
krovė pusantrų metų kalėjimo. 
Spauda sieksninėmis antraš
tėmis šaukia, esą įžūlūs l.e- 
tuvis 4 m. ir 7 mėn. suge
bėjo apgaudinėti vokiečius. Jis, 
girdi, toli pralenkęs net tokį Koe- 
peniko kapitoną. Lietuvos vokie
čių organas „Heimatstimme“ pu
sę numerio šiam įvykiui paskyrė, 
pečiais traukė, negalėdamas atsis
tebėti, kad paprastas Žaliakalnio 
gyventojas savo aferizmui linku-
sius pirštus prikišęs prie rudom 
dėmėm suteptos justicijos skarlės.
Girta enkavediste ieško antros 

kojinės.
Pasikabinęs įLenino vardo or- 

deną, gautą už lietuvių 1948 m. 
masinį trėmimą „Zis“ mašina Vil
niaus gatvėmis dūzgė generalma- 
joras Bartašiūnas. Į Nidą at
keltas žvejys Smerdiajev'as 
stebėjosi Baltijos jūros van
dens šlapumu. Ukmergės kur
pių artelės „Kulnis“ darbininkai 
keitė su „kolūkiečiais“ kulnis į 
miltus ir, baigę darbą, šaudavo i 
krosnis tešlos gniužulus; penkis 
kartus pigiau atsieidavo nei ko
operatyve pirkta duona.

Lietuvos žmonės, stovėdami ei
lėse, skaitė kooperatyvų languose 
didžiausiom raidėm pranešimus 
apie milžiniškus pramonės ir že
mės ūkio laimėjimus. Kažkas nak
tį, Varšuvoj, ant raudonarmiečio 
paminklo užmovė šūkį „Biež ze- 
garki i roveri i idz do choleri“. 
(Imk laikrodžius ir dviračius ir 
nešdinkis velniop.) Nuo tvorų, 
darganų ir vėjų maitinami, dingo 
pašiurpę Picasso „taikos balan
džiai“. Kai kuriems balandžių per 
nkatį išaugdavo vietoj kuodo šal
mas, kitas užsimesdavo kreidinį 
šautuvėlį, trečias nubusdavo be- 
perįs rankinių granatų pilną lizdą.

Baltijos jūra iš rusų zonos Šve
dijos link bangų garbanom yrėsi 
valtys. Poetai pievose ganė forte- 
fijonus. Psichiatras įrodinėjo, kad 
pigiau atseitų steigti sveikapro- 
čiams namus. Girta enkavediste 
Berlyne, Stalino alėjoj, ieškojo 
pamestos nylor.o kojinės. Britų 
sektoriuj, prie radiofono, NKVD 
sargybinis įbedė akis prieš jo nosį 
kabantį skelbimą, kuriame aiškiai 
pasakyta: „Budrus-Litauen“.

O tuo metų, kai visa tat vyko, 
už šimto metrų nuo enkavedisto, 
sporto halėse, vakaras iš vakaro, 
bene mėnesį laiko, maždaug 5.000 
žiūrovų po laimėjimo ar pralaimė
jimo išgirsdavo: „Budrus — Li- 
tauen“, tai skambėjo ir išsirikia
vus publikos paradui. Ar griūdavo 
laisvam stiliuj, ar laimėdavo, Bu- 
driaus ir Lietuvos atžvilgiu pa
sigirsdavo dažni bravo šūkiai. Bu
drius nežinojo, kad kelios dešim
tys lietuvių Berlyne neistengė dau
giau kaip 5 draugėn susirinkti, ne
žinojo, už ką zonos ministerial sa- 
*vd žmonas į koncentracijos sto
vyklas kemša, kam liaudies po' 
cija statys 300 požeminių muhiei- 
jos sandėlių po 4.500 tonų talpos, 
kodėl rusų sektoriaus duonos ke
paluose įrašyta „Friede“ ir „Auf- 
bau“, kodėl nėra liaudies oro, van
dens, jei yra oro liaudies ir van
dens policija su liaudies lėk 
tuvais ir liaudies laivais, tankais 
ir t.t. Bet Budrius, iš tėviškės iš
vykęs prieš pirm, pasaulinį karą, 
spėjęs net tėvų kalbą primiršti, 
žinojo, kad jo kumštys, bandytos 
plačiajam pasauly, dar ir šiandien 
pajėgia iš ringo išversti tuzinus 
jaučių nugalėjusį italą Eouatorę; 
jis žinojo, kad dėl to suskambės 
Lietuvos vardas, kurio jis niekuo
met neišsižadėjo, ar būtų už pra
laimėjimus švi'piamas,. ar už lai
mėjimus, kaip Berlyne, rožių 
puokštėmis apdvar.ojamas.

V. Orija

Ieškomas Pranas Poškus, gyve
nęs „Lithūanįca“ stovykloje Ol- 
denburge. Rašyti: Juozas Norkū
nas, 1 Talbot Rd., Croydon, Ade
laide, S.A. Australia.
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išleido rinktinius Milašiaus 1
Kuriuos redagavo žymus prancūze 
luajcojai ueait casou ir rranci: 
ae M.omanare. Argentinoj mr 
paruošęs Milašiaus Kurinių anto
logiją Ly sandro L.D. Gal tier ispa-

lx. - UVUiUOX JCį UblClOLi. Pary
žiuje taip pat pasiroae G.l. Ziao- 
nytės naujausia studija apie Iviua- 
šių pavadinta: „O.V. de L. Mnosz, 
sa vie, son oeuvre, son rayonr.- 
menv. Leidėjas — Olivier Perin. 
L. atst. dr. r'. Meieris išleido 2 por
tugalų k. knygas apie Lietuvą; 0 
Baitico ir Lituania Ilustrada, ku
rią redagavo poetė Rachel Portelk 
—Audenis ir P. Babickas. LD Ka
lifornijoj leidžia Naujosios poezi
jos antologiją, kurią redagavo K. 
Bradūnas, o įžangą parašė J. Gir
nius. Joj bus J. Kėkšto, K. Bra- 
dūno, A. Nykos-Byliūno, V. Mačer
nio ir H. Nagio poezijos. A. Vai
čiulaitis su J. Aisčiu yra paruošę 
plačią liet, poezijos antologiją. 
V. Biržiška baigia tvarkyti me
džiagą apie senųjų liet, knygų 
istoriją. K. Čibiras ruošia naują 
veikalą—apie Stalino vergus Ru
sijoj. Iliustr. kultūros žurn. „His- 
tonium“ išspausdino jo str. apie 
liet, tautinę Kultūrą. Dr. Perukus, 
susitaręs su A. Mažiuliu renka 
knygai medžiagą apie liet, liaudies 
mediciną. Čikagoj bal. 15 d. buvo 
liet, rašytojų šventė, kurios metu 
įteikta premija už pernai išleistą 
geriausią veikalą. Šventėj dalyva
vo tremties • metais laimėjusieji 
premijas rašytojai.

JAV ruošiams spaudai V.Augus- 
tino didelio formato leidinys „Lie
tuvos vaizdai “, kuriame bus per 
1000 nuotraukų.

Sąjungos Centre galima gauti 
naujų knygų: A. Maceinos „Didy
sis Inkvizitorius“; 8 šil., A. Ma
ceinos „Jobo Drama“, 10 šil., K. 
Grigaitytės „Paslaptis“, lyrika, 5 
šil.

ĮVAIRENYBĖS
SŪRIS PRIEŠ SLOGAS

Kopenhagos grupė gydytojų pas
tebėjo įdomų reikškinį: visi dar
bininkai, dirbą rūsiuose kuriuose 
buvo sukrauta Roqueforto rūšies 
sūris, neserga sloga. Gydytojai pa
darė išvadą, kad šis, džiuginąs 
nejautrumas vienai mažesniųjų 
žmonijos rykščių, turi būti dėkin
gas Roqueforto žaliajam pelėsiui 
„Penicillium Roquefort!“, kuris 
darbo metu įkvėpiamas. Danų gy
dytojai turėjo ištirti, ar ir kitose, 
vietose,- kur dirbamas toks sūris, 
yra tokie reiškiniai.

Šitos žinios paskatintas, senas 
prancūzų gydytojas Dr. Bouvey- 
ron'as medicinos žurnale rašo, kad 
jau nuo 1898 metų jis gydo žar
nų ąntkritį, kaip šiltinę, paratifą, 
colibacilosę ir bacilų dezinteriją 
bei mikrobų -sukeltus žarnų įde
gimus Bleu d‘Auvergne ir Bleu de 
Gex rūšių sūrių apipelėjusiomis 
dalimis, kuriose yra Penicillium 
glaucum.

Taip gydyti šias ligas Bou- 
veryon'ą paskatino gyd. Duches
ne's rašinys, pasirodęs 1897 me
tais, vardu: „Pelėsių ir mikrobų 
kova“ Duchesne ši poveikį ištyrė 
praktišku būdu atlikęs bandymus 
jūros kiaulytėms, šiltine užkrėstos 
jūros kiaulytės, išliko sveikos tik 
tos, kurios buvo gydomos „mėly
nojo sūrio pelėsiais“. Tuo tarpu 
tos, kurios sūrio pelėsio negavo, 
nugaišo laike 24 valandų.

Dr. Bouveyron'as tą patyrimą 
naudodamas pusšimtį metų, yra 
padaręs daug gera. Tačiau ir jis, 
atsargumo dėliai, „mėlynojo sū
rio pelėsio“ vaidmenį priskyrė to
kiam žarnų floros pakitėjimui, 
koks įvyksta dėl jogurto (raugin
to Dieno) rūkšties poveikio. Tuo
met šios rūkšties veikiamos nepa
geidaujamos bakterijos iš žarnų 
išprašomos.

Kopenhagos ir Prancūzijos gy
dytojų patyrimai turi dar vieną 
ypatingą reikšmę. Iki šiol medici
nos sluoksniuose gana skeptiškai, 
žiūrėta dėl valgomo penio Him. 
nes tam tikros penicillino rūšys 
virškinimo kanale greit sunaikina
mos. Bet jei pakanka suvalgyti ar
ba tik įkvėpuoti tam tikrų pelė
sių grybo dalelių, tai gydant įvair
ias ligas nebereikės daugiau nau
dotis švirkštu. Nuo slogos turėtų 
mus ansaugoti patogus Penicill
ium — Roquefoi to apipurkštimai 
arba šito sūrio gabalas.
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