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MORRISON’O KELIONE
D. Britanijos užs. reik. min. 

Morrison'as aplankė vak. Vokieti
ją. kur tarėsi su federalinės Vo
kietijos kancleriu abu kraštus lie
čiančiais klausimais. Spėjama, pa
sitarimų metu buvo paliestas ir 
vokiečių dalyvavimo vakarų gyny
boje klausimas. Ta proga min. 
Morrison'as pakvietė kancl. Ade- 
nauer'į atvykti į Londoną. Kancle- I 
ris sutiko.

Iš Eonnos p. Morrison'as nuvy
ko į Vieną, kur su Austru val
džios žmonėmis aptarė abiems 
kraštams aktualius klausimus.

Ši Britų užsienio ministerio ke
lionė į Vokietiją ir Austriją po ka
ro yra pirma, nes Bevin'as nuvy
kęs buvo tik į Berlyną laike to 
mieto blokados.

DiPi ĮSILEIDIMAS 
AMERIKON

JAV parlamentas prailgino pu
sei metų emigracijos įstatymą, 
liečiantį DiPi įvažiavimą į Ame
riką. Už įstatymo pailginimą bal
savo 312 atstovų arba santykis 5 
prieš 1. Tuo tarpu priimant tą 
įstatymą 1948 rnetaiįs, šis santy
kis buvo 3 prieš 1. Šis faktas rodo, 
kad Amerika DiPi kotegorijos 
ateiviais yra patenkinta ir nori 
priimti jų pilną kiekį (300.000), 
koks dėl laiko stokos įstatymo ga
liojimo laiku nepavyko priimti. 
Kadangi minėtas įstatymas taiko
mas ir D. Britanijoj gyvenantiems 
DiPi, dėl to daugiau jų galės juo 
pasinaudoti. Šis įstatymas, kaip 
žinoma, buvo pradėtas D. Brita
nijoj gyvenantiems DiPi .taikyti 
tik šiltis metais. Kiek teko patirti, 
juo pasinaudojo keletas šimtų lie
tuvių.

ATŠAUKTAS BALFo 
ATSTOVAS

BALFo atstovas Europoje Jonas 
Valaitis išbuvus čia pustrečių me
tų, staiga atšauktas į Ameriką. 
Naujas BALFo atstovas nebus 
skiriamas. Lietuvių tremtinių glo
ba perduota tarptautinei katalikų 
NSWC organizacijai. Toks žygis 
tuo metu, kada tremtinių emigra
cija eina į galą ir kada kitos tau
tos stengiasi savo tremtinių globą 
dar sustiprinti, tiek Vokietijos, 
tiek Amerikos lietuviams sukėlė 
nusistebėjimą. Dėl to „Tremtis“ ir 
kai kurie Amerikos lietuvių lai
kraščiai. apgailestaudami tokį 
faktą kaltina kan. prof. Končių, 
BALFo pirmininką, už šį jo žygį, 
kaip per anksti padarytą.

ATP! ALKIA AMERIKOS 
KARIUOMENE

Pirmieji Amerikos kariuomenės 
4-sios nėst. divizijos daliniai, skai
čiuje 3.200 žmonių, skirti Amen 
kos įguloms Europoje sustiprinti, 
jau išplaukė iš Naujorko. Vokie
tiją šis transportas pasieks geg. 
29 d. Kiti tos divizijos daliniai į 
Europą atvyks mėnesio laike Mi
nėta divizija turi 18.000 žmonių. 
Vykstančiųjų tarpe tik 10% 
yra oa?kutiniojo karo metu ka
riuomenėje tarnavusių, o visi ki
ti — tik dabar pašaukti karinės 
prievolės.

BRITŲ SAVIVALDDBIŲ 
RINKIMAI

Pereitą savaitę D. Britanijoj 
įvykę savivaldybių rinkimai ro
do konservatorių partijos atstovų 
padidėjimą nepriklausomų atsto
vų sąskaiton. 390 savivaldybių 
konservatoriai padidino savo at
stovų skaičių 103, darbiečiai ne
teko 4. o nepriklausomieji prarado 
34. Komunistai nedaug balsų su
rinko ir kaip balsavimu duomer,”<- 
rodo, už komunistus labai mažai 
balsų puvo paduota.

Birželio mėn. vidury vakarų 
sąjungininkai ruošiasi oficialiai 
paskelbti karo baigimą su Vokie
tija.

S AVA I T Ė S
laiku pasklydo žinios apie Sovie
tinės kariuomenės telkimą Persi
jos pasieny.

Jei ir toliau Peisai laikysis to
kios taktikos naftos pramonės nu
savinimo siekdami, savaime su
prantama, gali susidariusią būklę 
dar labiau pabloginti. Tuo tarpu 
Eritai tebetiki, kad naftos klausi
mą pavyks derybų keliu išspręsti 
ir laukia Persijos vyriausybės at- 
stakymo į įteiktą notą.

20 MILIJONŲ INDŲ GRĘSIA 
BADAS

Indijoj, Biharo srities 20 milijo
nu gyventojų gręsia badas. E ado 
pavojus kilo dėl didelis sausros. 
Dėl tos priežasties arba visai ne
galima buvo javus sėti, arba pa
sėti išdžiūvo. Indijos vyriausybė 
deda pastangas bado pavojų pa
šalinti, bet neįstengia viena tokią 
nelaimę pašalinti, nes neturi už
tektinai lėšų reikalingą kiekį ja
vų užsieny nusipirkti. Didžiausia 
pagalba gali ateiti iš JAV, apie du 
milijonu tonų javų, bet Ameri
kos parlamentas dar nenutarė jos 
paskirti. Kinijos ir Rusijos pa
žadėti Indijai javų kiekiai tebėra 
tik bolševikinės propagandos ob
jektas, nes iki šiol dar nė svaras 
javų iš ten neatėjo.

Indijai suteikti pagalbą paragi
no ir Britų parlamento Liberalų 
partijos vadas p. Davies. Jis siūlo 
suteikti Indijai tokią pagalbą, ko
kią tik gali suteikti D. Britani
ja ir Britų šeimos kraštai..

„Manchester Guardian Weekly“ 
korespondentas iš Biharo pateikia 
šiurpų ros, derlingos srities vaiz
dą. Jis pažymi, kad nuo Gango 
(upės) iki Nepalo (valstybė Indi
jos šiaurėje) visa sritis saulės iš
deginta rudi, kaip smėlio dykynė. 
Ten nėra darbo ir nėra ko valgy
ti. Ten žmogus ir gyvulys priglu
do mango miškelių pavėsy. Iš
džiūvo upės ir šaltiniai. Moterys 
ir vaikai kapstosi išdžiūvusių van
denviečių smėly, tikėdamosios ras
ti buožgalvių ar sraigių suvalgyti. 
Sulyso suaugę, o dar labiau — 
vaikai. Centro valdžia įsteigė ei
lę maisto krautuvių prieinamom 
kainom, bet neturėdama pakanka
mai maisto produktų atsargų, ne
gali aprūpinti badaujančios srities 
žmonių maistu. Motinoms su kūdi
kiu skiriama 450 kalorijų, o vy
rams — 600 kalorijų per dieną, 
bet ne visi maistą gali gauti. 
„Mačiau, — rašo korespondentas, 
— žmonių, kurie valgo kartą kas

KORĖJOJ SUGNIUŽO 
KOMUNISTŲ PUOLIMAS

Geg. iš 17 naktį komunistai pra
dėjo seniai ruošiamą puolimą vi
durinėje fronto daly. Palyginti 
nedideliame fronto bare į puolimą 
jie metė apie pusę milijono ka
reivių Puolimui sulaikyti į kovas 
buvo įtraukta visų ginklų rūšių 
JTO kariuomenė. Jos gausi avia
cija be atvangos bombardavo ko
munistines pajėgas ir visus jų 
strateginius tikslus. Be to virš 
kovos lauko išmetė ant parašiutų 
pakabintas šviesos raketas. Dėl to 
kovos laukas nušvito kaip dieną.

Komunistai puolė bangomis. Jų 
bangos ėjo viena paskui kitą. JI' 
artilerijos ir kitų ginklų ugnis 
tas bangas naikino Kai kuriose 
vietose lavonų suvirto ištisi kai
nai, per kuriuos lipo sekančios 
puolėjų bangos. Komunistų tikslas 
buvo pralaužti frontą vidurinėje 
daly ir metus daugiau kariuome
nės, apsupti rytinėj ir vakarinėj 
fronto daly JTO kariuomenę. Ta
čiau tas komunistų kėslas buvo 
laiku suprastasJTO kariuomenė,ko
vodama traukėsi į pietus. Po 5 pa- 
j ų kovų, komunistų puolimo jėga 
sumažėjo. Dėl to JTO kariuomenė 

i nesunkiai komunistus atstūmė 
vėl iki 38 lygiagretės. Per tas 5 
paras, JTO karinės vadovybės ži
niomis, komunistai nukautais ir 
sužeistais neteko epe 58.000 ka
reivių.

Pastarasis komunistų puolimas 
buvo greičiau ir lengviau sugniuž
dytas, kaip prieš tai buvęs. Šio 
puolimo metu Amerikos kariuo
menė panaudojo nauja ginklą. 
Reuterio korespondentas apie jį 
taip pranešė: „Tuo metu, kai Puk- 
har.o upės slėny prie amerikiečių 
pozicijų artėjo 10 kinų kareivių, 
karininkas davė ženklą. Bema
tant roję vietoje, kur kinai buvo, 
pakilo 60 metrų aukščio ugnies 
stulpas ir išsiplėtė 100 metrų plo
te. Virš tos vietos tuojau pakilo 

! dūmų debesys, ugnies liežuvių rai
žomas. Kai oras praskaidrėjo, vi
sas plotas buvo tuščias.

Ar toks atsitikimas buvo vie
nintelis šio puolimo metu, žinių 
nėra. Be abejonės, tai buvo vienas 
tų ginklų, apie kuriuos geg. 16 d. 
gen. Bryan'as, 24 Amerikiečių 
divizijos vadas pasakė. Jis tada 

į pareiškė: „jei komunistai pradės 
į puolimą, panaudosime naujus 
; ginklus, kurių turime keletą 
j rūšių“.

Žinią apie Korėjos kare panau
dotą naująjį ginklą Amerikos 
kariuomenės Nadovyybė; paaiški
no, kad tai yra pagerintas liepsno
svaidžio tipas, koks buvo paskuti
niojo karo metu naudojamas Ra
miojo var.denyno fronte.

PERSIJOJ NERAMU
Persai, atsisakę paskirti atstovą: 

į trečiųjų teismą dėl „Anglo fra-: 
nian Oil" b-vės turto nusavinimo; 
atsakomybės, pavarė agitaciją ; 
per spaudą prieš Britus, kaip per-: 
sų priešus, tikėdamesi, kad šiame: 
ginče juos palaikys Amerika. Ta-: 
čiau pastaroji, numatydama ka-; 
tastrof ingus padarinius naftos; 
pramonei, kurie gali būti persams- 
tokia forma perėmus tą pramonę,: 
patarė Persams geruoju susitarti: 
su Britais. :

Britų vyriausybė įteikė Persijai; 
notą, kurioje, kaip spėjama, pa-; 
brėžė savo teises, suteiktas tebe-j 
galiojančias susitarimais, ginti • 
savo interesus ir tuo pačiu pareiš-t 
kė sutinkanti tartis dėl esamų: 
susitarimų pakeitimo. Persai į: 
Britų notą neatsakė, bet iš visako; 
matyti, kad jų atsakymas bus; 
neigiamas. Tuo tarpu Persų spau-j 
dos ir mitingų įaitrinta visuome-- 
nės nuotaika gali sudaryti palan-: 
kias sąlygas komunistiniam per-: 
versmui. Saugumo sumetimais,: 
Teherano mieste ir r.aftos pramo-; 
nės rajone paleista patruliuoti- 
šarvuočiai ir .tankai. Tuo pačiu I
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Technikai tobulėjant, temperatū
rą dabar galima regulupti netik 
pastatuose, bet ir atvirame ore.

Ligi šiol Kalifornijos atvirų gė
lynų laikytojai turėdavo daug nuo
stolių nuo nakties šalčių.

Paveikslėlyje matyti aparatas,

antrą dieną ir vieną šeimą, kuri 
jau keturias dienas neturėjo ko 
valgyti“. Pigių kainų parduotuvės 
pardavinėja maistą prieinamom 
kainom, bet žmonės neturi pini
gu. Vertingesni daiktai parduoti 
ar užžstatyti, ūkiai — praskolinti. 
„Badas ir mirtis tvirtais žingsniais 
žengia daugeliui mūsų žmonių 
Panaudokime visus mūsų ištek
lius, visą mūsų jėgą ir energiją 
kovai su šia nelaime. Mes turime 
laimėti kovą ir laimėsime“, — pa
sakė Nehru, Indijos min. pirm, 
dramatinėje kalboje per radiją. 
Tačiau Indija negali su šia nelai
me kovoti viena. Ji neturi maisto 
atsargų, — pastebi koresponden
tas.

REIKŠMINGOS LIETUVIAMS 
IŠKILMĖS ROMOJE

Per Sekmines Romoje įvyko 
reikšmingos lietuviškos iškilmės: 
25 metų sukakčiai nuo įsteigimo 
Lietuvos bažnytinės provincijos ir 
arkivysk. J. Skvirecko, kaip Kau
ro metropolito 25 m. sukakčiai pa
minėti. Ta proga buvo paaukota 
visa Lietuva ir viso pasaulio lie
tuviai katalikai Nekalčiausios Ma
rijos Širdžiai. Iškilmės įvyko Lie
tuvių, šv. Kazimiero, kolegijoje. 
Dalyvavo Arkivysk. J. Skvirec
kas, vysk. V. Padolskis, vysk. V. 
Erizgys, vysk. P. Būčys, min. St. 
Lozoraitis, min. St. Girdvainis, 
prel. L. Tulaba ir visa Romos lie 
tuviškoji kolonija. Lietuviai vys
kupai ta proga išleistu ganytojiš
ku laišku paskyrė ypatingą lietu
viams — Nekalč. Marijos Širdies, 
Lietuvos Karialienės, šventę, kas
met iškilmingai minėtiną gegužės 
13 d.

Po bažnytinių apeigų kolegijos 
patalpose buvo iškilminga akade
mija. Svarbią kalbą pasakė min. 
St. Lozoraitis apie lietuvių tikė
jimą, kuris palaiko mus sunkiose 
valandose, apie ištikimumą Apaš
talų Sostui. Prof. Z Ivinskis skaitė 
paskaitą: „Karaliaus Mindaugo 
krikštas ir Kauno bažn. provm-i- 
jos įsteigimas“

Šias iškilmes atžymėjo Vatika
no dienraštis „L'Osservatore Ro
mano“ šio mėn. 18 d.

»
SOVIETINĖ „SAVANORIŲ 

ARMIJA“
Vis daugiau žinių gausėja apie 

Kremliaus kuriamą Mar.džūrijoj 
„tarptautinę armiją“. Vienomis 
žiniomis, ji turėsianti apie 200.000 
žmonių, kitomis — apie 800.000. 

•Šiai „armijai savanoriai“ renka- 
: mi iš Kinijos ir visų satelitinių 
: Rusijos kraštų. Kadangi sateliti- 
: niuose kraštuose „savanorių“ la- 
: bai mažai atsiranda, dėl to grieb- 
; tąsi veiksmingesnių priemonių jų
• kiekiui padidinti. Jau kuris lai-
• kas, kaip iš Rumunijos ir Bulga-

kuris nuo gėlynų nupučia šaltą: rijos pradėjo dingti ištisi darbo 
nakties orą ir vieton jo pateikia: batalionai. Negreit paaiškėjo, kad 
šiltą. : jie atsidūrė Tol. Rytuose, minėtoj

Vienas toks aparatas pajėgia- „armijoj“ kaip savanoriai. Pasiro 
palaikyti reikalingą temperatūrą: do, jie tiesiai rusų įsakymu buvc 
net 2 su puse akrų arba 12.000: ten nugabenti.
kvadratinių pėdų plote. • Toji „armija“ organizuojama 

: Ispanijos kare išmėgintu tarp.au- 
: tinės brigados pavyzdžiu.

: I STRATOSFERĄ

• Bristolio universiteto fizikos 
: laboratorija stato 70 metų ilgio 
: baloną, kuris vasarą bus paleistas 
: į 35 kilometrų aukštį ir ten išbus 
; 48 valandas. Tuo laiku jis auto-
• matiškai fotografuos ir nuotraukų
• plokšteles parašiutais nuleis že- 
: myn. Be to, balone bus trumpu 
: bangų radio siųstuvas, kurio pa- 
: galba mokslininkai galės sekti ba- 
: lono kelią. Bandymui vadovaus 
•Nobelio premijos laureatas prof.
• C. Powell'is.

: Didelis Sov. Rusijos plaukio-
: j antis dokas, pakeliui iš Odesos į 
• Vladivostoką, buvo užsukęs į Sin

gapūro uostą.

Retas kas mūsų patikės, kad 400 
svarų svorio žuvis gali iššokti iŠ 
vandens į orą 14 pėdų Deja, taip 
yra.

Paveikslėly matyti tokia žuvis, 
vadinama porpoisa. Nežiūrint sun
kaus svorio ir labai nedailios iš
vaizdos, ji yra ne tik gera šuoli
ninke, bet ir greičiausia plaukėją 
pasauly. Porpoisa lengvai nuplau
kia per valandą net 50 mylių tolį.

..LAISVOSIOS EUROPOS” 
SIŲSTUVAS

Prie Muencheno pradėjo veikti 
naujas amerikiečių 135 kilovatų 
stiprumo siųstuvas „Laisvoji Eu
ropa“, kurį su didelėmis iškilmė
mis atidarė pats amerikiečių 
„Tautinio Laisvosios Eurooos Ko
miteto“ pirmininkas D. Jacksoaas. 
Pirmosios transliacijos duotos į 
Čekoslovakija. Iš visų tautinių gru
pių kol. kas jie čia aktyviausiai ir 
reiškiasi. Pertraukų signalai duo
dami Laisvės varpo iš Bei iyno 
skambėjimu. Dirba 450 tarnauto
jų iš jų 200 vokiečių, 135 čekai 
ir slovakai, 50 amerikiečių, liku
sieji — kitų tautybių. Vėliau pro
gramos bus išplėstos ir kitiems 
kraštams, išskyrus Vokietijos ryt. 
zoną :r Sov. Sąjungą. Lėšas — iš 
amerikiečių aukų. Kitas FE siųs
tuvas veikia netoli nuo Mann.hei- 
mo ir savo 7,5 valandų kasdieni
nę programą skiria Lenkijai, Ru
munijai, Vengrijai ir Bulgarijai. 
Tokių stočių tinklu per trejetą me
tų numatoma apjuosti visą žemę.

TRUMAN’AS RAGINA REMTI
SĄJUNGININKUS

Amerikos prez. Truman'as, kal
bėdamas apie pilietines pareigas, 
nurodė, kad jei JAV nepadės sa
vo sąjungininkams, tai pačios ga
li atsidurti pasaulinio pavojaus 
grėsmėje. Jei mūsų sąjungininkai 
nebus stiprūs, — pabrėžė prezi
dentą;, — tai Kremlius paims 
juos savo valdžion ir tada karo 
pavojus dar padidės. Be sąjungi
ninkų Amerikos apsauga būtų 

! brangesnė tiek doleriais, tiek ir 
Į žmonių gyvybių auka. Tokio pa- 
i vojaus akivaizdoje prezidentas ra
gina amerikiečius būti vienin- 

į giems. Karinės pajėgos didinimas 
; turi būti oirma visų kitų reikalų.

ČEKOSLOVAKIJOJ VALYMAS 
TĘSIAMAS

Čekoslovakijoj eina milžiniškas 
c aldinio aparato ir komunistų 
partijos valymas. Čekoslovakijos 
kom. part. sekr. Slanski’s pareiškė, 
kad nors iš partijos ir esą išvalyta 
175.000 žmonių, bet valymas turįs 
būti negailestingai toliau tęsia
mas. Bastovianski's pasakė, kad iš 
Slovakijos kom. partijos jau esą 
pašalinta 20.000 asmenų, bet dar 
ne visi „nukrypėliai nuo genera
linės linijos“ išvaryti. Išvalytųjų 
daugumas sukimšta į kalėjimus 
bei koncentracijos stovyklas.

VALYMYT1S VENGRIJOJ
Pereitos savaitės gale, komunis

tiniams kraštams būdingas valy
mas, kaip koks viesulas, staiga 
palietė Vengrijos valdžios pačias 
viršūnes. Pašalintas vidaus reik, 
min. Kulai'us ir Suimtas; suimtas 
ir buvęs vidaus reik. min. Zolda, 
taip jau ir visagalio Vengrijos 
valdytojo Rakosi'o sekretorius Do- 
nath'as. šis valymas, palyginus su 
buvusiuoju valymu, savo dydžiu 
tėra tik valymytis.
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ABI MEDALIO PUSES
Turėti susidarytą savo pažiūrą kint kažko išsvajoto, jo širdis vle- 

į šį gyvenimą yra juk gana gra- ną kartą liaujasi plakusi, nors pe

MARGI LAIŠKELIAI
žus priedas prie asmens sąmonin
gumo. Tai jau dvelkia filosofija, 
kuri nėra griežtasis mokslas. Ta
čiau' filosofija yra senas mokslas, 
kaip ir pati žmonija, nes amžių 
bėgyje tautų išminčiai savo pažiū
ras į žmogų, jo likimą, j pasaulį, 
ą žmonijos tragedijas bei komedi
jas, vykstančias mūsų planetoje, 
surašė į knygas.Pačios gi pažiūros, 
dėl jų įvairumo, buvo pavadintos 
filosofinėmis sistemomis, ir su jo
mis susipažinti labai įdomu.

Jų yra daug, pradedant kraštu- 
tiniausiu materializmu, grubiausiu 
primitivizmu, eikliausiu nerūpes
tingumu, ir baigiant tauriausiu 
idealizmu, švelniausiu estetizmu ir 
kiečiausiu asketizmu. Vienos tų 
sistemų prileidžia, kad viskas pra
sidėjo iš chaoso ar, kad žmogus 
išsirutuliojo iš gyvulio, o kitos 
tvirtina, kad pasaulis ir žmogus 
buvo sutverti pagal Kūrėjo valią 
ir planą. Tokiu budu, filosofai ne
vienodai žiūrėjo į šį pasaulį ir į 
mūsų būtį ir siūlė nevienodus do
rovės dėsnius, todėl nė viena jų 
sistema nėra visuotinė, išbaigta, 
kaip neišbaigtas ir žmogaus pro
tas. Todėl vis dar turime susimąs
tyti prie filor.ofinio šūkio: „Pažink 
pats save“.

Šia proga narėtųsi panagrinėti 
dvi priešingas filosofines sistemas 
— optimizmą ir pesimizmą. Kas 
gi yra tie optimistai? Argi jie į 
gyvenimą žiūri pro rožinius aki
nius; jie gyvenimą laiko įdomiu, 
maloniu ir gražiu. Jie pataria nie
kados nenusiminti dėl nepasiseki
mų, drąsiai žiūrėti į ateitį ir bran
ginti patį gyvenimą, nes jis vis 
dėlto yra vertas ne tik žmogaus 
dėmesio, bet ir jo pastangų, da
lančių gyvenimą dar patraukles
nį Smarkiausias optimistinės nuo
taikos variklis yra viltis, kad vis
kas turi baigtis gerai. Kad gyve
nimas yra malonus, optimistai pa
taria įsitikinti nelaimių metu — 
suskurdus, apsirgus, susižeidus, 
netekus artimųjų ir kitomis nema
loniomis progomis, nes tik būdami 
fizinio ar dvasinio skausmo per
blokšti, mes prisimename anas, 
laimingąsias dienas, kai mes bu
vome sotūs, linksmi, sveiki ir pa
tenkinti. Iš tų šviesių prisimini
mų mes, girdi, ir turime padaryti 
išvadas, kad mūsų gyvenimas yra 
žavus, mielas, įvairus. Jų many
mu, dėlto žmogus ir nenori skirtis 
su šiuo pasauliu, o apie mirti bi
jo net kalbėti, nes jis gyvenimą 
labai brangina. Štai dėl ko ir žu
dymas optimistų yra laikomas 
žiauriausiu keršto veiksmu, nes 
tuo būdu sunaikinamas didžiiu- 
sias žmogaus malonumas gyventi, 
o į pasitaikančias savižudybes jie 
žiūri kaip į didžiausią nesąmonę 
kaip į klaikų aktą, atliktą žino

jo krikštynas jam buvo prilinkėta 
glėbiai laimės.

Už ką gi mes pakelsime rankas? 
Turbut, kad nei už žvalųjį opti
mizmą, nei už niūrųjį pesimizmą, 
nes beatodairiškas optimizmas 
įpratina mus nusigręžti nuo paty
rimo ir susidurti su nepataisomo • 
mis klaidomis, o tamsiaspalvis pe
simizmas slopina mūsų kūrybines 
aistras ir pasiryžimą mūsų gyveni
mą padaryti malonų. Taigi, abi 
sistemos, atrodo, yra stabdžiai 
nuosekliai žmonijos kultūros ir 
ūkinio gyvenimu pažangai. Mums 
atrodo, kad nekvaila būtų prisi
laikyti nuvalkioto aukso vidurio, 
pripažįstant, kad gyvenimas nėra 
saldus, kad jame daug nusivylimo, 
ašarų ir vargo, bet kad jame yra 
ir tokių šviesių dienų, dėl kurių 
kartais verta kentėti metus, o kar
tais net ir mirti. Pagaliau, gyve
nimas rasit ir yra tuo įdomus, kad 
jis nieko lengvai neduoda. Toks 
jau mūsų likimas, ir su tuo turi
me skaitytis. Solidarumo jausmas, 
gimtoj' žemė, laimės troškimas, 
meilė, garbė, idealizmas ir grožis 
— štai tie keli stimulai, kurie mus 
padrąsina gyventi nors ir ne taip 
jau pasakišką gyvenimą. Be to, 
mus, krikščionis, dar saisto Evan
gelija ir Katekizmas, kurio pa
grindinius dėsnius gana gerai ži
nojo visos mūsų bažnytkaimių 
špitolių vargo pelės, varpininkės 
ir giesmininkės Agotėlės ir Pranu- 
tės, kurios ir mums įkvėpė tos am
žinosios filosofijos dalykų ir prie 
kurių šiandien mes esame prisiri
šę, arba nuo kurių nusigręžę. Ta
čiau tatai yra jau mūsų kiekvie
no asmeniškas reikalas.

L. Stasiukas.

SKAITYKIME PERMANYKIME
Užverčiau J. Daumanto knygos 

„Partizanai už Geležinės Uždan
gos'1 paskatinį puslapį ir ilgai li
kau mąstyti,- laikinai palikti pro 
mane slenkantį gyvenimą. Mintys, 
jausmai ir protas sustojo ties že
mės gabalėliu, kurį palikome prie 
Baltijos krantų. O iš ten ateina

Dabar iškyla kitas, nemažesnės 
svarbos reikalas, — tvirtovės ap
rūpinimas ginklais.Tvirtovėje ruo. 
šiantis ne tik gintis, bet ir pulti, 
tenka ginkluotis. Vienu stambiau
siu ir efektingiausiu kovos ginklu 
laikau — spaustuvės įsigijimą. Be 
jos mes esame lyg be rankų: skur
sta „Britanijos Lietuvis“ svetirno-

Mes, ačiū Dievui, nesame be 
„kapeikos“ ir, anot vysKupo Va
lančiaus, galime lygintis su žemai
čių ubagu Paulavicze: gražiai ren
giamės, sočiai valgome, pramogau
jame ir iškylaujame, o savaitę 
prastūmę vėl dairomės krautuvių 
lentynose...

O kaip yra su Tėvynės laisvini
mo darbu? Ar čia tik išrinktųjų ir 
pateptųjų pareiga? Ar gali čia bū
ti tik atsitiktinio ir vienkartinio

širdį kaustančios žinios. je pastogėje, varganą naštą velka „pasiaukojimo“, o toliau, anot
Lietuvos laukų partizanas į Va- lietuviškos knygos leidėjai, dvasi- bičiulio, — „žiūrėsma“. Man atro- 

karus atnešė baisios tikrovės kro- nį badą kenčia mūsų jaunimas, pi- do, kad ne: žiūrėjimas iš ilgų dis- 
niką, rašytą brolių ašaromis, žūs- g:ios kriminalistikos ir „komikų“ tancijų gadina akis... o vienkarti- 
tančių kovotojų krauju. Nuo 1944 puslapiuose skęsta mažieji skaity- nio „pasiaukojimo“ pavydžiai mig- 
m. rudens mūsų žemėje vyksta tojai. Sakykite, ar mes, tvirtovės loti, dažnai sudilusio peno never- 
baisūs dalykai: auštąs rytas, va- kovotojai, galime nuleisti rankas ti. Kuo vertas šis „pasiaukavi- 
karas, vėlyboji naktis ateina su ir nieko nedaryti? mas“: tautietis užsimanė vesti prū-
šūvių salvėmis, granatų sprogi- Toliau: ligi šiol mes neturėjome siukę, turinčią gyvą priedą, o 
mais, dejavimu ir mirtimi. Retė- nė vienos pakenčiamesnės anglų draugai ėmėsi atkalbinėjimo dar- 
ja tankiai megztos krašto partiza- kalba knygos apie Lietuvą, o mū- bo; gi tautietis pareiškė; „Vyru- 
nų gretos, šimtai krinta celežimi sų klausimais besidominčių bi- čiai, nesukit man galvos, — vie- 
kaustytų okupantą. Lakelėse, pa- čiulių eilės gausėja. Nemažesnis nas mūsų turi pasiaukoti". Eu gir- 
miškėse, laukuose dygsta šventos skurdas su informacija anglų kai- dėjęs ir kitą „pasiaukojimą": mer- 
žemės guburėliai, bevardžiai kry- ba: trūksta Informacijos Biulete- gaitė, vyrų būrio prispirta išgerti 
žiai, gėlės. Dejuoja ūkininkas, api- nio, kuriame atsispindėtų mūsų klumpės didumo taurę, sušuko: 
plėštas išalkusio okupanto, tyliai tautos vargai, karčios, okupantų „Jei taip visi prašote, aš įrodysiu, 
verkia sesuo kritusio brolio, aša- kėslai, faktai, kronika, mūsų troš- jog moku kompanijoje pasiauko- 
rose tvinsta ir suklumpa Sibiran kiniai ir vedama kova. O kur po- ti“, — ir lenkė stiklo dugną į 
varomų lietuvių kolonos. puliarios brošiūrėlės apie Lietu- viršų.

Ne recenzuoti noriu J. Dauman- vą, kur foto nuotraukos, doku- Tai vis „pavyzdžiai“, su kuriais 
to knygą, — žuvusių ir mirtin ei- mentai, archyvai, okupanto veidų krašto vadavimo reikalai neturė-

Mielą choristę
p. JADVYGĄ BURBAITĘ 

sukūrusią lietuviškos šeimos 
židinį su

p. D. PERMINU
ir

Mielą choristą
p. ANTANĄ GINTYLĄ 

sukūrusį šeimos židinį su
p. INGEBURG BOHLEN 

sveikiname, linkėdami gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

Notts. Liet. Meno sambūrio 
choro „Rūta“ chorvedys ir 

choristai.

DELS Notts, skyr. narį
p. ANTANĄ GINTYLĄ

ir
p. INGEBURG BOHLEN 

sukūrusiems šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

DBLS Nottingham© skyriaus 
valdyba ir nariai j

nančių kovotojų testamentas ne
recenzuojamas. J.Daumantas, pats 
aktyvus kovotojas ir Partizanų 
Vadovybės narys, Lietuvos buities 
kroniką atnešė kely kritusių ko
votojų krauju sudrėkintą. Skai
čiau ir daug kartų skausmas sus
paudė širdį, drebėjo verčiamas 
knygos puslapis.

Jei norėtų kas nakties glūdumoj 
perslinkti tėviškės laukais, tyliai 
sėlinti gimtųjų namų link, miškuo
se sutikti tėvus, brolius ir seseris, 
išėjusiais kovoti dėl savo ir mūsų 
laisvės, skaitykite krauju rašytą 
kroniką. Skaitykite susirinkę bū- 
relin, skaitykite namuose, skaity
kite savo vaikams, skaitykite vi
sur, kur tik sutiksite lietuvį.

Lenkdamas galvą didvyriškai 
žuvusiems krašto partizanams, su 
pagarba minėdamas kovojančius 
brolius, nežinau tremty kitos kny
gos, kuri galėtų būti pridengta 
tautine trispalve ir laikoma šalia 
kitų brangių tautinių relikvijų.

KEIKĖS DAR KARTĄ ATRIŠTI 
PINIGŲ KAPŠELIUS

DBL S-gos Pirmininkas M. Ba
jorūnas, Lietuvių Namų akcijų 
platinimo baigmės žodely pasakė: 
„Iš Lietuvių Namų mes ginsime 
Lietuvių tautos teises ir iš jų mes 
žygiuosime į saulėtą rytojų —

ir įvykių kartoteka, šių eilučių 
autorius ir daugelis kitų spaudos 
bičiulių esame gavę kvietimų ir 
prašymų talkinti lietuviškų šalti
nių informacija anglų spaudai, 
bet tai jau paskiras ir atsitikti
nis asmenų darbas, dažnai neturįs 
suderintos korektūros ir linijos. 
Visai kitaip spręstųsi įvykių ir lai
ko padiktuoti klausimai, jei turė
tume savo spaustuvę.

Tikėdamas, kad S-gos vadovybė, 
išsamiau nusakiusi senai keliamą 
mintį ir išdirbusi aiškų planą. Lie
tuvos Namų kovotoius pakvies i 
darbą. Esu linkęs galvoti, jei visi 
mes paskirsime po tiek šilingu, 
k;ek žodyje SPAUSTUVĖ yra rai
džių, Lietuvių Namų pastogėje 
tikrai atsiras vertingas ginklas.

APIE AUKAS
IR „PASIAUKAVIMĄ“

Kai kartą mūsų skyriaus iždi
ninkas rinko privalomą solidaru
mo „kapeiką“ ir pasiūlė 
savanoriškai aukoti Tautos Fon
dui, vienas bičiulis pareiškė; 
„Kada gi bus tų aukų galas? Duok 
ir vis duok... kaip į kiaurą maišą“. 
Iždininko gražiai paprašytas, bi
čiulis tėškė kepurėn penkšilingį ir 
vėl sušneko: „Na, šį kartą pasiau- 
koju šiam reikalui, o toliau žiū- 
lėsma“.

tų būti suplakti. Taip pat žinoti
na, kad su degtinės stikliuko iš
gėrimu, telefono pasukimu, memo
randumo parašymu, durų skambu
čio paspaudimu dar nieko laukia
mo neįvyksta.

Krašto laisvinimo veiksniams 
tenka veikti visais frontais: orga
nizuoti propagandą, leisti sveamo- 
mis kalbomis informacinę litera
tūrą, važinėti į konferencijas, su
sitikinėti su pasaulio politikos 
žmonėmis, budėti Lietuvos reika
lų sargyboje, rūpintis mums pa
lankiais balsais spaudoje, per ra
diją, politikų kuluaruose ir visur, 
kur tik galima pajudinti pasaulio 
sąžinės balsas.

Visam tam reikia pinigų ir dar 
kartą pinigų. Vyksta tik įžanga, — 
pasiruošimas mūsų bylai ištraukti 
iš „apatinių lentynų“, kad atėjus 
metui, galėtume ją padėti priešais 
žlibas pasaulio politikų akis. O kur 
dar akcija bylos svarstymo metu, 
kur visokie pramatyti ir dar neži
nomi vingiai, kuriuos teks tiesinti 
protu, jėga ir pinigu.

Tad ;aukų plaukimas, eitų jos 
Tautos Fondui ar mūsų Sąjungos 
reikalams, neturėtų sustoti nė ' a- 
landėlei. Jų rinkimas galės baigtis 
tada, kai žengsime išlaisvintos Lie
tuvos žemės krantan. M. Urvikis.

laisvą, nepriklausomą Lietuvą“.
Puiku! Lietuvių tvirtovės sienos 

išvestos ir mūsų pačių pastango
mis sutvirtintos. Vieni daugiau, 
kiti mažiau atnešę statyboje ply
tų — savanoriais užsirašė į tvir
tovės gynėjų eiles. Tai tikrai 
reikšmingas įvykis, r.eleidžiąs sus-
toti vietoje.

Iš tikro, kada bus galas aukoti 
ir „pasiaukoti“?

Pagal šv. Evangelijos „išguldy
mą“ lyg ir išeitų, kad — kuriam 
daugiau buvo duota, iš to bus dau
giau ir paimta. Bet juk ėmimas, 
pasakysite, turi turėti pradžią ir 
užbaigą. Taip, bet gal ir ne visai
taip.

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.

gaus protui prigesus, nes mūsų 
buityje nesą tokių kliūčių, kurių 
negalima būtų nugalėti.

Ką gi sako pesimistai, kurie į 
gyvenimą žiūri pro aprūkusius 
akinius? Jie aiškina, kad mūsų gy
venimas yra liūdnas reiškinys, kad 
tų malonių momentų yra per ma
ža, kad jie yra atsitiktini ir, kad 
juos nustelbia rūpesčiai, nepasi
sekimai, kamavimasis, susikrim
timai ir nelaimės. Jie savo tvir
tinimus remia štai kokia prielai
da. Mirė, sakysim, žmogus. Ir jei 
mes galėtume prakalbinti tokį nu
mirėlį ir paklausti, ar jis norėtų 
antrą kartą gyventi lygiai tą patį 
gyvenimą diena iš dienos, valan
da iš valandos, tačiau r.e su da
bartiniu patyrimu, o su tuo, ko
kį jis turėjo gimdamas, pesimistai 
tvirtina, kad to lavono atsakymas 
būtų neigiamas, nes kokia gi ga
li būti prasmė visą tai pakartoti 
— vėl mokytis, klysti, vargti, sie
lotis, kažko tikėtis, o rezultate — 
vėl mirti. Čia tai, girdi, ir esąs įro
dymas kad gyvenimas nėra jau 
toks patrauklus ir linksmas.

Vis dėlto, nors pesimistai savi
žudybę laiko stiprios valios veiks
mu, pateisinančiu žmogaus ryžtą 
baigti šią nemalonią pjesę, jie nė- 
la savęs naikinimo šalininkai. Jie 
pripažįsta, kad reikia stengtis šį 
gyvenimą padaryti pakenčiames
ni, nors jis ir nesukelia entuziaz
mo. Vadinasi, gyvenimas, anot pe
simistų, kuriame mes atsiduriame 
gimę ir kurio jungą mes turime 
vilkti iki karsto lentos, nėra tobu
las, o todėl žmogų ir slegia nusi
vylimas tuo, ką jin mato; todėl 
jis niekados r.ėra patenkintas da
bartimi, bet vis .tikisi, kad ateita-; 
je bus geriau. Ir taip jam besiti-

TAIKOS KIAULE
---- GERVAZAS ML’ŠTARDA —

Vieno veiksmo tragikomedija 
Veikėjai:

KATIUŠA NAVOZOVA, kolū
kio pirmininkė

DRAUGAS LIUBČIKAS, rajko- 
mo sekretorius.

DRAUGAS BAGAMAZAS, 
mokslo akademijos narys.

AGOTA JARULIENĖ, našlė, 
darbininkė.

JONAS, jos sūnus, darbininkas 
MARCELĖ, gyvulių šėrike. 
Kolūkio darbininkai-ės.

OKUPUOTOJI LIETUVA. 
KAIMO PIRKIA. VAKARAS.

1.
AGOTA (atsiklaupusi prie suo

lo, pusbalsiu meldžiasi su rožan
čium lankoje)- „Tėve mūsų, kurs 
esi danguje! Teesie šventas tavo 
vardas. Teateinie tavo karalystė. 
Teesie tavo valia kaip...“ (Pasi
girsta žingsniai ir pasirodo Marce
lė. Agota nutraukia maldą, greit 
atsistoja, slepia rožančių ir atsi
gręžia.) O jerguleliau, tai išgąs
dinai mare! Tpfu, tpfu, tpfu, vos 
ne susikeikiau. Maniau, kad koks 
nelabasis įsėlino

MARCELĖ: Matai, kad aš, 
Ago^ėl, nors ir nelabųjų Tetrūks
ta. O kad sutrukdžiau maldą, lai 
nesupyk Gerasis Dievulis atleis ir 
tau ir man. Aš tik pusės degtuko 
atėjau pasiskolinti, nes neturiu 
kuo žiburio tvarte įžiebti, o pirmi- 
nirkė degtukų neduoda. Taigi jau 
tatai <-akau. vargai varge'iai. .

AGOTA: Ko gero; o jau tų var
gti varge’ių tai niekam turbūt ne

trūksta. Sėsk, Marcele.
MARCELĖ: Aš, matai, vis dar su 

ta perdvėsusia kiaule Kankinuos; 
nupenėti turiu. Kažkokios ten soc- 
lenktynės paskelbtos, kad juos kur 
paraitai, nesikeikiant, o ėdalo ne
duoda Užmirškite, sako, smetoni
nius laikus. Pagal mokslą, sako, 
reikia penėti kiaules, o ne pagal 
supuvusius prietarus. Ir ginčykis 
dabar su jais, jei galva nebrangi.

AGOTA; Tiek jiems terūpi los 
kiaulės, kiek ir mes. O dėl jų 
mokslo, tai tik nesinori Aukščiau
siojo rūstinti...

MARCELĖ: Taigi mat, Agotėl, 
kad kiaulėmis jie lyg ir labiau rū
pinasi, nes mėsytė kvepia, o mes 
juk į katilą netinkame. Bet pikta, 
kad viską jie nori pigiai padaryti 
ir svetimomis rankomis. Kad ir ta 
vienintelę kolūkio degląją juk aš 
prižiūriu, juk mano rankos r. Gire
lių sukapotos, o laikraštis giria tą 
pajotžaigą Katiušą, kuri ant mū
sų sprando sėdi ir gardesnius kąs
nius ryja.
AGOTA: Tsss, būk atsargi, Mar
celė, dabar ir sienos turi ausis.

MARCELĖ: Eene aš meluoju. 
Punta mūsų prakaitu ta mergšė 
ir prasižioti neleidžia. Tu. sako,' 
Marcele, esi kvaila, ir turi dirbti, 
o aš, sako, turiu tave šviesti. Na, 
ir šviečia, o degtukų žiburiui už
sidegti neduota. Ne pagal planą, 
sako, re’kalauji. Sprandą žmogus 
gali nusisukti.

AGOTA: Tai tu reikalauk pagal 
planą.

MARCELĖ: Taigi tat ir yra, kad 
į planą užmiršo įrašyti degtukus. 
O jei užmiršo, tai tuo, girdi, ir pa- 
siter. kinkit, nes partija nekly&Įa. 
Štai kodėl aš ir prašau tave, Ago

tėl, kad paskolintum nors pusę 
degtuko. Reikia eiti į tvaitą tos 
kiaulės pažiūrėti, nes, mat, sako, 
didelė komisija tuoj atvažiuo
sianti. Reikia, girdi, kad kiaulė 
atrodytų kaip tikra bolševike.

AGOTA (atsidusus): Gaila man 
tavęs, vargšele, bet aš neturiu nė 
vieno degtuko, nes kooperatyve 
negavau. Kreipkis jau, žinai, kur 
kitur, gal ir susišelpsi.

MARCELĖ: Ak tu, dienele pas
kutinioji, nebėra pas žmones nė 
degtukų, o apie Staliną liepia kny
gas skaityti, šėtono išperos, nesi
keikiant. Kaip aš dabar tamsoje 
susigraibysiu tame mėšlyne?

2.
JONAS (įeina piktas): Tai vel

niava! Nė vakare negali žmogus 
ramiai pailsėti.
AGOTA: Ar ir vėl kokį mitingą 
užtaisė?

JONAS: Nagi kaip tyčia, mūsų 
pirkioj. Kažkoks partinis aktyvas 
atvažiuoja ir tas, žinai, Bagama- 
ziokas, dabar didelis ponas, kurį 
kadaise iš gimnazijos išmetė už 
dešrelių vogimą

MARCELĖ (susigriebusi): Tai 
jau tikrai visi dėl tos kiaulės at
važiuoja, o aš čia plepu. Kam 
klius, kam neklius o man bus kriu- 
k s arba Sibiras. (Išbėga.)

JONAS: Ko čia no. ėjo Mar
celė?

AGOTA: Pusę degtuko prašė 
paskolinti. Žir. ai, su ta kiaule vis 
dar tebevargsta.

JONAS: Labai mums čia rūpi 
ta kiaulė. Vis viena, mes turėsi
me ją atiduoti raudoniesiems ir 
dar su daina.

AGOTA-:- Jonai, sūneli, būk at
sargus ir žiūrėk, kad liežuvis ne

pražudytų.
JONAS: Ech, šiaip ar taip — ne 

gyvenimas. Ūkį atėmė ir baudžia
vą įvedė. Jei žūsiu, tai garbingai 
žūsiu ir už nukankintą tėvą atsi
lyginsiu. Paminės jie mane!

AGOTA: Užsičiaupk, sakau, kaž
kas ateina. Ir ne vienas. (Girdėti 
žmonių žingsniai ir balsai.)

JONAS (tvarko suolus): Vėl pa
mokslai, vėl duos velnių, kad atsi
tikome nuo draugiškųjų respubli
kų, vėl mulkins .. (Įeina keliolika 
vyrų ir moterų.) Prašom toliau, 
prašom sėst. Talpinkitės kaip 
nors, iki kolūkio valdybos rūmus 
pastatys .. Stiklinius žada išmūry
ti... Prašom.

ŽMONĖS: Ačiū, išsiteksime kaip 
nors. Ne drūti belikome.

AGOTA (skuduru šluosto sta
lą): Visi savi, kodėl neišsitekti. 
(Žmonės susėda. Tyla. Vienas 
sunkiai atsidūsta.) Nusikamavai, 
žmogeli, kągi padarysi. Rasit ka- 
danors bus ir geriau.

VIENAS: Taigi, sako, ant mė
nulio vynuogynus užveis, o mes, 
girdi, ten su lėktuvais mausime 
vyneliu gaivintis...

KITAS: Kai kojas pastatysime...
AGOTA: Liaukis. Jeronimaiąies 

paskui mus apkaltins. Juk ir da
bar jau liaudies priešais vadina.

VIENAS: Ech, galiu ir nekal
bėti.

3.
KATIUŠA (įeina su Liubčiku ir 

Bagamazu, įtartinai apžvelgia vi
sus, pamažu nueina už stalo ir 
pakviečia ten su ja atvykusius. 
Jie atsisėda, o ji stačia kreipiasi į 
susirinkusiuosius): Draugai, šian
dien mūsų kolūkį aplankė garbin
gi svečiai. Šiandien jūs matote,

2
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SPAUDA OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ŠEIMA — LIETUVIŠKUMO 

TVIRTOVĖ
Tokia tema „N. Lietuvoje“ yra 

įdėta Dr. V. Daugirdaitės — Sruo
gienės keletas straipsnių. Juose ji 
nagrinėja lietuviškumo tremtyje 
išlaikymo klausimus ir daro išva
dą, kad tik šeima gali būti lietu
viškumo išlaikymo tvirtovė. Kaip 
lietuviškumą šeima turi išlaikyti, 
strapsnių autorė pateikia visą ei
lę siūlymų. Ji siūlo:

1. Ne tik žodžiais, bet ypač gy
vais pavyzdžiais ir nuoširdžia 
veikla palaikyti namuose patrioti
nę nuotaiką, giežtą ir aiškų lietu
viškai tautišką nusistatymą. Au
klėtojai negali patiekti to, kuo pa
tys netiki. Todėl tėvai turi patys 
nuolat budėti, save kontroliuoti,, 
nesusmukti dvasiškai ir išlaikyti 
mums brangius idealus.

2. Visad kalbėti su vaikas na
mie ir už namų tiktai lietuviškai, 
taip pat griežtai reikalauti iš vai
kų savo tarpe vartoti tėvų kalbą.

3. Leisti vaikus į lietuviškus 
darželius, į lietuviškas mokyklas, 
į šeštadienio lituanistikos mokyk
las, kur tai tik įmanoma. Stro
piai žiūrėti, kad vaikas sąžiningai 
atliktų tų mokyklų duodamą 
darbą.

4. Skatinti meilę lietuviškąjai 
knygai, organizuojant skaitymus, 
bibliotekų lankymą, kurti namie 
bibliotekėles ir kontroliuoti vaikų! 
lektūrą.

5. Pratinti prie mūsų spaudos, 
išrašinėti mažiesiems tai, kas 
jiems skiriama, o vyresniuosius, 
laikraščių pagalba, įvesti į mūsų 
visuomeninį gyvenimą; aiškinti 
dabarties ir praeities problemas.

6. Žadinti susidomėjimą visuo
meniniu gyvenimu ir skiepyti 
kiekvienam, kad jo pareiga yra ja
me dalyvauti be savanaudiškumo.

7. Dainuoti su vaikais lietuviš
kai.

8. Iš pat mažumės mokyti vai
kus lietuviškų eilėraščių.

9. Duoti progos vaikams klau
sytis lietuviškų radijo valandėlių.

10. Sekti vaikams mūsų liaudies 
pasakas.

11. Nuotaikingai palaikyti mū
sų švenčių papročius, ir. tradicijas, 
aiškinti jų simbolinę reikšmę. Kū
čių vakaro ar Velykų ryto išgyve
nimai palieka kiekvienam skai
driausius atsiminimus iš vaikystės 
dienų.

12. Daugiau bendrauti su tautie
čiais ir ieškoti ne tik vaikams ir 
jaunimui bendrai tinkamos drau
gystės, bet lietuviškos draugystės.

13. Kovoti su gatvės įtaka vai
kams.

14. Skatinti ir padėti vaikams 
leisti jų pačių parašytus laikraštė
lius.

15. Organizuoti vaikų spektak-

liūs, koncertus.
16. Skatinti vaikus rašyti dieny

ną lietuviškai.
17. Raginti vaikus daryti užra-

šus iš lietuvių poezijos ir litera
tūros.

18. Užmegzti koresponencijos ry
šius su lietuviais draugais, pažįs
tamais, giminėmis.

19. Stengtis juo geriau išnaudo
ti tą laiką, kada namie susirenka 
visi šeimos nariai: — bendrus pus
ryčius, pietus, vakarienę. Tik dau
giau bendraujant su jaunimu ga
lima išlaikyti savo rankose jų vys
tymosi vairą.

20. Lankyti su vaikais įvairias, 
lietuviškas paskaitas, parodas, mu
ziejus, spektaklius, koncertus, mi
nėjimus, pramogas, piknikus. Čia 
yra proga susipažinti su mūsų kul
tūros gyvenimu ir sutikti tautie
čius.

Birželio 3 d., sekmadienį, Londo
ne, parapijos salėje, 345a Victoria 
Park Rd., Hackney, E.9 .bus L.L. 
Meno Sambūrio ruošiamas

DIDELIS PARENGIMAS
Programoje: R. Giedraičio pas
kaita „Dainos reikšmė lietuvių 
tautos gyvenime“ ir įdomus šiupi
nys.

Po programos — šokiai. Gros 
savas orkestras. Pradžia 5 vai. 
popiet.

GERIAUSIAS MAISTAS IS 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVES
Seniausia Londono lietuvių 

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

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

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

■Jei užsakymas viršija 60 šil., 
persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietiją.

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

SHOreditch 8734.

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

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

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

MASKVA VISAI PASIGLEMŽĖ
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

Okupantai, uždarę Kauno uni
versitetą, pasiglemžė ir Vilniaus 
universitetą. Vilniaus universite
tą savo globon paėmęs Maskvos 
universitetas. Visus profesorius 
parenka ir tvirtina Maskva, į va
kuojančias vietas skiriama tik ru
sai. Universiteto rektoriaus prof. 
Bučo darbą stropiai kontroliuoja 
prorektorius Mitropolski's. Uni
versitete veikianti kompartija ir 
jos biuras stiprina lietuvių profe
sorių paskaitų kontrolę, stiprina
ma kova su taip vadinama „nacio
nalistine ideologija“ ir „buržuazi
niu objektyvumu“. Nutarta dar la
biau sustiprinti rusų kalbos dėsty
mą. Lietuvių kalbos katedros ve- 
dejas Kropas pašalintas. Į jo vietą 
paskirtas politiškai išbandytas 
kažkoks Ulvid'as. Lietuvių kalbos 
katedros paskaitų stenogramos 
kompartijos biure buvo perskai
tytos ir dėl jų pareikštas papeiki-
mas.

Šiuo metu bolševikai yra suska- 
tę reformuoti ne tik lietuvių kal
bą, bet ir rašybą. 200 lietuvių pro
fesorių biuras pasiuntė pasimoky
ti į vakarinį marksizmo-leninizmo 
universitetą, kur jie, pasak bolše
vikų, su didžiausiu „įdomumu“ 
mokosi komunizmo mokslo. Part- 
biuras padėjo rektoratui parinkti 
kandidatus į profesorius. Iš stu
dentų išrinkti 7 komunistai ir 15 
komjaunuolių. Jie bus pasiųsti į 
Maskvą ir Leningradą pasiruošti. 
Ten jau esą 11 Vilniaus universi
teto aspirantų ir 62 studentai.

Vilniaus universitete dabar yra 
1600 komjaunuolių. Teisių fakul
teto trečiojo kurso studentai esą 
visi komjaunuoliai. Medicinos fa
kulteto dekanas prof. Kairiūkštis 
pakeistas komunistu Bujaku.

PABALTIJY STIPRINAMAS 
RUSINIMAS

Prancūzų „Le Monde“, apžvelg
damas dabartinę Pabaltijo kraštų 
padėtį, rašo, kad visose 3 respubli
kose: Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, 
Sovietai stengiasi išrauti iš šaknų 
„buržuazinius nacionalistus“, vyk
dydami valymą po valymo tuos 
kraštus vis labiau rusina. Visa 
eilė žymių pareigūnų, jau minėtų 
spaudoj, pašalinti iš vietų, o 
Maskvos pakalikai visokiais bū
dais proteguojami. Už „pasižymė

jimą“ sovietų aukščiausią ordiną 
(Lenino) gavo iš paties Šverniko 
rankų lietuvių J. Paleckis ir estų 
— Jakobsonas. Panašiais žymeni
mis atžymėti Gedvilą, Sniečkus, 
latvių — Lacis ir KP 1-sis sekr. 
Kalnberžinis. Bet estų Velmeris, 
nors ir atžymėtas, iš eitųjų parei
gų jau atleistas.

Palygindamas ankstesnius rin
kimus į aukšč. sovietą (1947 m.) 
su šiemetiniais, laikraštis pažymi, 
kad Estijoj cenzuotų rinkėjų bu
vo sąrašuose tada 804.172, o da
bar 814.682, Latvijoj rinkikų skai
čius padidėjo 38.693 ir Lietuvoj 
91.530.

KIENO GI GARBEI PARODA
Vilniuje, Mokslo Akademijos 

rūmuose paroda. Jos centre di
džiausias Stalin'o biustas, raudo
nom paklodėm apgaubtas. Po biu
stu pakabintas mažas Juliaus Ja
nonio portretas, greta — Markso, 
Lenino ir Stalino knygos; kitoje 
pusėje — rusų okupuotoje Lietu
voje išleistos knygos, tarp jų ir J- 
Janonio eilėraščių tomelis. Šita 
paroda esanti jubiliejinė. Žiūrint 
jos eksponatus, niekas neatspėj 
kam ji suruošta ir kokio jubilie
jaus proga, nes 99% jos ekspo
natų nieko bendra neturi su jubi
liejum. Pasirodo, paroda buvo 
skirta Juliaus Janonio 55 metų gi
mimo metinėms paminėti, o visos 
knygos padėtos tam, kad parodos 
lankytojui būtų aišku, jog jei Ja
nonis 1917 metais Petrapily nebū
tų nusižudęs iš nusivylimo komu
nizmu, tai iki šiol būt turėjęs vi
sas tas knygas paskaityti.

NET IR MAIŠŲ IŠAUSTI 
NEGALI

„Linų audiniai“ fabrikas Plungė
je visą laiką dirbąs su nuostoliais. 
Pernai nuostoliai siekė pusės mili
jono rublių. Fabrikui ir žaliavų 
trūksta. Pernai iš Rusijos atvež
tos mašinos sulūžo; 120 darbinin
kų buvę pasamdyta daugiau kaip 
reikėjo; fabriko inžinieriai Adoma
vičius ir Domašius neturį patyri
mo ir net mašinų nesugeba susta
tyti. Fabriko direktoriaus Kėginio 
pakeitimas meisteriu Ruidžiu nie
ko nepadėjęs. Fabrikui įsakyta 
dirbti maišus, bet rei žaliavomis, 
nei maišų siuvimu niekas nepasi
rūpina, — dejuoja okupantų spau
da. Kas dabar, „darbuotojai“ klau
sia vienas kitą? Kasgi daugiau, 
kaip terbas siūti „toliau — pažen
gusioms broliškoms respubli
koms“.

APIBLIZGUTINTI VERGŲ 
VAROVAI.

Į visus sustambintus kolchozus 
(nuo 2.000—3.500 ha) kolchozų pir
mininkais Rusijoje priprastu būdu 

„išrenkami” vien komunistai ir tie 
dažniausia iš Rusijos atsibastę. Jo
niškio apylinkėj yra 37 kolchozai, 
visi komunistų valdomi. „Pary
žiaus komuna” kolchozo pirminin
kas yra bernas Volodia. Jis gerai 
pasidarbavo ir iš kolchozininkų 
išspaudė reikalingą duoklę valsty
bei. „Jaunoji gvardija” kolchozo 
pirm, komunistas Putna, kitų 
kolchozų pirmininkai Vaitiekūnas, 
Vitas, Urmonier.ė, kaip pasižymė
ję vergų varovai, okupantų apdo
vanoti Maskvoje nukaltais bliz
gučiais.

RUSAI KOLEKTYVINIAI 
VAGIA

Vilniaus pokuratūra susekė pie
no perdirbimo įmonėje vagystes. 
IVĮaskoliai, bešeimininkaudami 
įmonėje, užsimanė per daug grei
tai pralobti ir dėl to įžūliai vogė 
ir pardavinėjo sviestą. Pav. įmo
nės vedėjas Gofman'as, krautuvės 
vedėjas Gostjev'as, sandėlio vedė
jas Kočeckov‘as ir sviesto lydymo 
cecho viršininkas Bieliajev'as, 
uoliai „tirpdęs“ sviestą savo nau
dai, nubausti kalėti, o kiti rusai 
— mažesnėmis bausmėmis.

TURI DIRBTI NET IR 
NEPAEINĄ SENELIAI

Seniau naciai buvo sukūrę „jėgą 
Per džiaugsmą“. Neatsilieka ir bol
ševikai: aprūpinti senatvės poilsiu 
ir „pensijomis“, kaip kad Čepulie
nė ,,SL* Nr. 183, nesitveria džiaug
smu, nes „dirba ir karo invalidai, 
ir seniai virš 60 m. su jaunuolišku 
užsidegimu“. Kur nedirbs, jei mė- 
g.ną pasiteirauti, kaip ten su Sta
lino konstitucija dėl aprūpinimo 
senatvėje, „aprūpinami darbais“ 
tolimojoj tėvynėj Sibiro plotuose.

SKUDURUS IR LAUŽĄ IŠVEŽA
Pramprekyba Vilniuje, Dzeržin- 

ski*o gatvėje atidarė „tolkučkę*. 
Ten tos prekybos pareigonys iš gy
ventojų perka senus drabužius, dė
vėtus batus, vartotus baldus (ypač 
taburetes). Surinkę senienų dides
nius kiekius jas siunčia ištisais 
transportas į „toliau socializme 
pažengusias tarybines broliškas 
respublikas“.

MIRĖ LIETUVIAI KUNIGAI
Esamomis žiniomis, rusų oku

puotoje Lietuvoje mirė šie, įžy
mieji lietuviai kunigai: prel. Janu- 
ševičius, kan. P. Dogelis, kan. A. 
Sabaliauskas — Žalia Rūta. Vilka
viškio vyskupijoj mirė prel. J. 
Naujokas, buv. Vilkaviškio kunigų 
seminarijos rektorius.

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.

kad partija ir vyriausybė neuž
miršta mūsų, kad ji rūpinasi dar
bo žmonių gerove ir negailestin
gai kovoja su šnipais ir kapitalis
tinių valstybių agentais. Tačiau, 
šiandien aš daug nekalbėsiu, nors 
ir esu šio kolūkio pirmininkė. 
Šiandien žodis priklauso rajkomo 
sekretoriui, draugui Liubčikui. To
dėl susirinkimą laikau atidarytą 
ir prašau draugą Liubčiką pradė
ti mitingą. (Atsisėda ir paploja su 
Bagamazu.)

LIUBČIKAS (atsistoja ir rūs
čiai apžvelgia visus): Draugai, tuo 
metu, kai Amerika ir kiti karo 
kurstytojai ginkluojasi ir moboli- 
zuojasi, mūsų Sovietų Sąjunga 
skelbia taiką ir yra pasiryžusi 
dėl jos kovoti. Šiandien jūsų ko
lūkis „Revoliucija“ yra laimingas, 
nes ir jis prisideda prie taikos įgy
vendinimo pasaulyje. Partija ir 
vyriausybė tėvo ir mokytojo Sta
lino vadovaujama, pastebėjo, kad 
jūsų kolūkis augina vieną kiaulę, 
vadinasi, gyvulininkystės planą at
lieka visu šimtu procentų. Bet tai 
yra ne jūsų nuopelnas, nes jūs 
niekuomet nemokėjote auginti 
kiaulių, ir dėl to stipote badu, iki 
jus išvadavo raudonoji armija. 
Garbė tenka draugiškos respubli
kos didvyrei draugei Katiušai Na- 
vozovai, kuri atvyko pamokyti jus, 
kaip reikia pasivyti draugiškasias 
respublikas, nes jūs esate atsilikę 
nuo jų. Partija ir vyriausybė su 
generalisimusu Stalinu priešaky 
tinkamai įvertino jūsų kolūkio 
pirmininkės nuopelnus komuniz
mui ir apdovanojo ją darbo me
daliu. kurį aš esu įgaliotas jai pri
segti. (Prisega Katiušai medalį.) 
Sveikinu tamstą„.draugę Katiuša, 
partijos ir vyriausybės vardu ir 

dėkoju už tos kiaulės užaugina
mą. (Paspaudžia ranką.) O dabar 
aš siūlau sušukti tris kart ura! 
(Skystas pritarimas.) Lai gyvuoja 
sovietinės kiaulės, kaipo mūsų 
taikingos politikos įrodymas — 
ūra! (Skystas pritarimas. Liubči- 
kas atsisėda.)

KATIUŠA (susijaudinusi): 
Drauge Liubčikai, draugai, iš su
sijaudinimo aš negaliu kalbėti. 
Džiaugsmas man užlieja akis lai
mės ašaromis. Aš pasižadu visas 
savo jėgas atiduoti .taikingai So
vietų Sąjungai, pakelti kiaulių 
produkciją trimis šimtais procen 
tų ir šaukiu visas bioliškąsias res
publikas į soclentynes, o už me
dalį bolševikiškai dėkoju draugui, 
mokytojui, tėvui, tautų vadui, ge- 
neralisimusui Stalinui!

LIUBČIKAS (duoda žmonėms 
ženklą) : Ūra, ūra, ūra!

BAGAMAZAS (atsistoja) drau
gai, Lazario Moisiejevičiaus var
do Mokslo Akademija įgaliojo 
mane pasveikinti darbo didvyrę 
Katiušą Navozovą už kiaulės 
užauginimą ir pavedė man suži
noti jos metodus, pritaikytus ko
munistiniame kiaulių ūkyje, kad 
mokslas galėtų pasinaudoti tais 
patyrimais ir paskleisti juos nuo 
Klaipėdos iki Vladivostoko, nes 
bovietinis mokslas., yra skiriamas 
proletarijatui, o ne vien ' buržu
jams. Taigi, drauge Katiuša, tam
sta .turbūt būsi maloni atidengti 
savo pasisekimo paslaptis, būtent, 
kaip tamsta išmaitinai vieną kiau
lę ant tūkstančio hektarų žemės, 
ir tuo būdu pasitarnauti mokslo 
ir sovietinės tėvynės pažangai..

KATIUŠA (gauna raštą iš Liub- 
čiko ir skaito iš jo): (Drauge Ba- 
gamazai, draugai, kiaulių augini

mas Sovietų Sąjungoj yra skirtin
gas nuo kapitalistinių kraštų iš
naudojimo, nes sovietų žmogus į 
komunistinę kiaulę įdeda visą sa
vo širdį, visą politinį budrumą, 
visą partinį idealizmą, tuo tarpu 
Vakarų agresorius su kiaule ne
siskaito. Jam tik dešros ir lašiniai 
rūpi, o mes į kiaulę žiūrime, kaip 
į komunistinės visuomenės kūrir. į, 
nes kiekvienas kiaulės gramas 
yra įtrauktas į penkmečio planą. 
Mums kiaulės padeda statyti ko
munizmą, o imperijalistai su kiau
lėmis daro biznį. Pats gi kiaulės 
penėjimas taip pat turi būti su
derintas su draugo Stalino nuro
dymais, kur sakoma, kad kiaulių 
ūkis yra lygiai tokios pat svarbos 
kaip ir politinis masių švietimas. 
Tai yra generalinė, Markso-Enge.'- 
so-Lenino-Stalino linija, kurios aš 
laikausi. O kai dėl jovalo kiau
lei, tai jis turi būti kombinuoja
mas iš tų grūdų ir bulvių, kurie 
lieka kolūkio darbininkams, žino
ma, po viršnorminio atsiskaitymo 
su valstybe, nes partaktyvo mai
tinimas čia jau turi pirmenybe. 
Taigi, sukelti kolūkio darbininku 
entuzijazmą, kad jie savanoriškai 
atiduotu savo gautus už darbą 
grūdus, bulves ir žirnius komunis
tinės kiaulės penėjimui, ir yra ma
no pasisekimo paslaptis, kurią 
per draugą Bagamazą mielai per
duodu Lazario Kaganovičiaus var
do Mokslo Akademijai.

Baigdama turiu pažymėti, kad ir 
mano protas būtų likes tamsus ir 
bukas, jei r«e genialusis draugas 
ir mokytojas Stalinas, kurio rū
pestingumas ir begalinė išmintis 
man buvo- kaip saulė, kai parti
ja ir vyriausybė patikėjo man tos 
kiaulės auginimą šiame, iš buožių 

žemių sudarytame kolūkyje. Ūra 
išmintingiausiam pasaulyje moky
tojui, mūsų saulei ir draugui Josi
fui Visarijonovičiui Salir.ui, pir
majam Sovietų Sąjungos kiaulių 
augintojui!

LIUBČIKAS (diriguoja): Ūra, 
ūra, ūra!

BAGAMAZAS (paplojęs) drau
ge Katiuša, Mokslo Akademijos 
vardu dėkoju tamstai už suteik
tas brangias žinias gyvulininkys
tės mokslui ir linkiu tamstai bol
ševikiškai apginti kiaules pasauli
nės revoliucijos labui. Tamstos 
vardas aukso raidėmis bus įrašy
tas į komunistinio ūkio pažangos 
istoriją. Tik Sovietų Sąjungoj 
kiekvienas žmogus gali tapti pa
vyzdingu kiaulių augintoju ir dar
bo didvyriu. Ačiū tamstai! (Pas
paudžia ranką.)

LIUBČIKAS (iškilmingai) dran
ga gautas pasiūlymas „Revoliu
cijos“ kolūkio išaugintą kiaulę 
pavadinti Taikos Kiaule, kad vi
sas pasaulis žinotų, jog mes ne pa
trankomis, o kiaulėmis esame nu
sistatę kovoti dėl taikos ir, kad vi
sa pažangioji žmonija pasmerktų 
Vakarų imperialistus ir Amerikos 
agresorius, kurie kiaules augina 
tik tam, kad turėtų kuo išmaitin
ti kapitalistų ginkluotas armijas, 
kurias mes vis vien sutriuškinsi
me!

Gautas ir antras pasiūlymas 
pasveikinti -partiją ir vyriausybę, 
politbiurą ir generalisimusą Sta
liną. ir pasižadėti jam pakelti tai
kos kiaulių auginimą trimis šim
tais procentų. Kas prieš? Nėra. 
Priimta vienbalsiai. O dabar kvie
čiu visus aplankyti tą pirmąja 
Taikos Kiaule. Aš manau, kad 
draugė Katiuša mielai mums tą

kiaulę parodys, o draugas Baga
mazas mus visus prie tos kiaulės 
nufotografuos.

KATIUŠA; Prašom, prašom, ko
dėl ne. Labai malonu. (Vaiposi 
prieš Liubčiką. Bagamazas tvarko 
foto kamerą. Žmonės sujada. Už 
durų pasigirsta Marcelės žlembi- 
mas. Visi susidomi )

4.
MARCELĖ (įeina kukčiodama, 

purvina): Draugai, draugai, ką 
norite, darykite su manimi, bet 
kiaulės jau nėra...

MARCELĖ: Nėra, ir tiek. Visą 
tvartą išropečkiojau, tamsoje akis 
kuone išsibadžiau, Berijos vardu 
grąsinau, o kiaulė-nė kriukt, kaip 
į žemę prasmego. Pavogė kasnors 
turbūt.

KATIUŠA (palaužta): Pavogė...
LIUBČIKAS (įtūžęs): Pavogė? 

Juk tai sabotažas, diversija, 
kontrrevoliuci j a, pasikėsinimas
prieš komunistinę santvarką, prieš 
draugą Staliną! (Marcelei.) O tu, 
buržujinė išpera, už tai atsakysi, 
šimteriopai atsakysi, nes praradai 
ne paprastą, o Taikos Kiaulę! Kas 
pavogė ją? (I visus.) Kas pavogė 
ją, klausiu? Išdubkite liaudies 
priešus, jūs sabbtažnikai. buožės, 
šnipai, Amerikos agentai, diver
santai, nes nė vienas neliksite ne
baustas. Kas pavogė? (Už durų 
pasigirsta kelių vyrų sutartinis 
tarimas: „Partizanai“. Katiuša, 
Liubčikas ir Bagamazas persigan
dę krinta po stalu, Jonas tyliai iš
smunka pro duris, žmonės neran
giai tiesiasi ant žemės, nes Liub
čikas įsako gult, tik Marcelė lie
ka stovinti, lyg apstulbusi, išsiskė- 
tusi.)

MARCELĖ (kurčiai, paslaptin
gai) : Par-ti-za-nai.. Uždanga

3
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NELINKSMI, BET MARGI PAGRAUDENIMAI
(RAŠO ALOYZAS SIGUTIS, MUSŲ BENDRADARBIS IŠ AMERIKOS)

Štai tau ir nauja pora kaliošų. 
„Neatlikęs D. Britanijoj nustaty
to EVW skriningo“, išbuvęs ten 
apie pustrečių metų, palikęs ne
toli Bradford© dar nekarštų vil
nų keletą svarų, moviau Ameri
kon. Dabar dairausi Amerikoje.

Tavo, miels broliuk, vargai, 
džiaugsmai, laimėjimai ir liūdesiai 
man žinomi, kaip mano rankos 
penki pirštai. Nemažai aš ten tos 
arbatos, išgėriau.

Žinau, jaučiu, tu sese, broli, 
lauki mane parašant iš tos, išsva
jotos pasakų šalies — Amerikos. 
Aš neturiu laiko. Kruvinai netu
riu laiko. Dirbu sunkų fizinį dar
bą, kaip ir jūs ten, Anglijoj, kaip 
ir visi mūsiškai Amerikoj.

Viena diena trumpa, kita kum
pa, taip ir bėga laikas. Bet aš tau, 
Anglijos salose esąs broli, turiu 
parašyti. Jūs man brangūs, kaip 
širdis, kaip kraujas. Kai prisime
nu Londone jūsų vargingais pe
nais, šilingais, svarais, prakaitu, 
krauju nupirktus namus, tuos var
gus, aš tuojau sėdu ir rašau. Ne
žinau ar tik pataikysiu.

„Užsinuodijau“ dolerių liga. Nie
kas neįdomu, tik doleriai. Jau ke
lis širdies „priepuolius“ turėjau, 
vis dėl dolerių. Anglijoj buvau 
sveikas. Čia kaip tas šuo, skalikas, 
vejąs kiškį, veja, kol krinta. Taip 
ir dolerį žmogus traukia į save, 
kol krinta. Kapinėse mačiau daug 
pamininkų ir užrašų. Seniausias 
palaidotas buvo 62 metų amžiaus, 
kili jaunesni. Visus juos doleriu- 
kas be laiko į či i atvedė.

Doleris velniškai stiprus. Jau 
daugybė mūsiškių jo paveikti 
„spiovė į visas tėvynės meiles ir 
susižiedavo“ su doleriu, o kai kas 
ir susituokė su didžiai gerb. Ponu 
Doleriu.

Dabar užsidėk tuos „stiklus“, 
kuriuos be atlyginimo gavai An
glijoj, išsiimk tuos dantis, už ku
riuos nieko nemokėjai, prisimink 
tą, apendicito, operaciją, kuri vel
tui atsiėjo. Šitie malonumai, visi 
kartu, Amerikoj kainuoja apie 
450 dolerių. Skaičiuok, aš rašysiu.

Bet prieš tai knieti žodelį para
šyti apie „stoną“ moterystės.

Kam čia toks „stonas“ paklau
sit? Truputį kantrybės. Kantriems, 
sako ir Dievas gerai užmoka. Sako 
jau ir Danguj bus įvesta dolerių 
valiuta.

Didž. gerb. Paspirgėlis Bukapė- 
dis jaunas vedė. Žinom, kad jau
nas vedęs ir anksti atsikėlęs — 
nesigailėsi. Geriau vedusiam? — 
paklausiau jo. Kad tu mano „če- 
verykuose“ būtum, neklaustum — 
atšovė jis. Vesk, pamatysi — tęsė 
toliau.

Žmonės poruojasi, veda. „Šarka 
ant tvoros ir ta ieško sau poros“.

Prieš vedybas jis jai kalba, o ji 
klauso, po vedybų ji jam kalba, 
jis kiaušo. Vėliau abu kalba, kai
mynai klauso. Toliau-dar gražiau: 
abu kartu kalba, „sxietas“ juokia
si. Komedijos, tragedijos, bet svie
tas poruojasi. Žiūrėk, penktą kar
tą „divorsuota“ moteris — vėl iš
tekėjo. Vėl užuojautos. Atsiprašau 
—sveikinimo telegramos. Ana, 
neaiškios moterystės „stonui“ 
draugas, su mėnuliu ant viršugal
vio; galva jau pasvirus į gyveni
mo vakarus, pareiškė: — „mote
riškė man būtinai reikalinga čia 
pat po ranka ir tuojau“.

Tačiau visi „susiporavę“ kitiems 
nepaaiškina, bet sako: „pabandyk 
— sužinosi“.

Taip yra su Amerika. .Iš vyro: 
dingo kaip akmuo vandenyje, nie
ko nerašo, arba — je> rašo, tai la
bai mažai. Leidžia suprasti — at
vyk, pabandyk, žinosi. Jei turi An-
glijoj darbą, namus, žmonelę (nes
varbu savo, ar svetimą) „išsipar- 
celiuok“, išsimėtyk viską, atvyk, 
pamatysi, kad sapnai nieko bendra 
neturi su tikrove. Kitam sunku 
ką patarti. Vienam patinka ries
tainis, kitam apivara, ant kurios 
jis kabo.

DIDELĖS, DIDELĖS DARBO 
RANKOS

Kai aš išlipau iš laivo Naujorko 
uoste, mane sutiko visas giminių 
pulkas. Verkiau, kaip nekaltai 
priluptas kūdikis. Jie visi choru 
giedojo: „Everything all right“, tu 
jau su mumis, ko žliumbi, duonos 
užteks Amerikoj. Mano sieloj bu- 
’ o baisi maišatis. Tiesiog velniava. 
Reiškia, aš duonos ieškoti čia at
važiavau. Ne, šimtą kartų ne. Kaip 
tik bus nubausti Lietuvos vagys, 
žmogžudžai ir žulikai, Lietuvoj 
duonos visiems užteks. anksčiau 

užteko. Anglai musų paršus ir 
sviestą valgė.

Į akis man krito didelės, didelės 
kaip kultuvės rankos. Jos dirbo 
Amerikoj karštos vielos fabrike 42 
metus. Tos rankos ne tik sau, čia, 
geresnį gyvenimą susikūrė, bet ir 
vargstančios Tėvynės niekada 
neužmiršo. Jos visada gelbėjo lie
tuvio kūną ir sielą. Tų, didelių, 
didelių darbo rankų dėka, dešim
tys tūkstančių lietuvių atvyko į šį 
kraštą ir rado čia užuovėją. Kad 
ne tos didelės darbo rankos ir aš 
nebūčiau matęs Amerikos.

Senesnio amžiaus žmonės, patys 
gyvendami kukliai, dirbo sunkiau
sius darbus, siuntė siuntinius, pi
nigus, raštus, maistą į Vokietiją. 
Išskėstom rankom ir širdim sutiko 
laivų vilkstines su atplaukiančiais 
tremtiniais. Ar atliks tokią misiją 
naujai atplaukęs į š; kraštą krau
jas? Vaizdai nerodo. Daugelis nus
kendo, užduso dolerių kaitroj.

DARBAI, DARBELIAI IR KITA
Amerikoj, kad nori verki, kad 

nori dainuoji, bet nuo sunkių dar
belių — neišsivaduoji. Amerika 
emigracijos taškas. Čia būdamas 
nelauk jokių paketų. Jie jau nea
teis. Iš tavęs visi laukia. Esi žmo
gus, kaip artistas. Nors širdis ver
kia, vaidink linksmą ir gana. Kad 
ir motina mirus būtų, turi vaidin
ti. Esi amerikonas, tiek daug sap
navęs apie Ameriką.

Išlipai iš laivo, jei gali, daryk 
stebuklus. Doleris upėmis piauK. 
Tuojau milijonierium būsi. Bet jei 
nieko negali, pasikrapštyk, bro
liuk, pakaušį. Nuo ko pradėti? čia 
niekas nieko veltui neduoda. Tau 
moka ir tu mokėk. Jei gavai dar
bą — gerai, alkanas nebūsi. Dar
bai patvoriais nesimėto Pinigus 
skaičiuoti, ar paketus dipukams 
dirbti — sunku gauti. Iš viso to
kių darbų „striuka“. Lieka tik fi
ziniai darbai ir nelengvi. Geresnį 
darbą, kad ir fizinį, gauti reikia 
laimės, apsukrumo, jaunystės, kal
bos. Darbą gavai. Padirbai trupu
tį, atleido. Vėl „nauja pora ka
liošų“.

Amerikoj viskas jau senai su
kurta. Kempėse nusitrynęs dipu
kas stebuklų nepadarysi. Visai nes
varbu, kad tu DiPi kempėse, turė
damas laiko, iš nuobodumo „aptu
rėjai“ doktoratą. Arba sugebi sa
kyti pamokslus apie visokius 
mokslus. Čia parodyk ką gali. 
Amerikai reikalinga kas nauja, ne
paprasta, dar nesudėvėta, nežino
ma, jaunystė Jėga, kalba ir pana
šūs privalumai.

Naujieji ateiviai yra įsijungę į 
fizinius darbus. Tų darbų galima 
susirasti visokių, čia nesvarbu ką 
dirbi. Svarbu kiek uždirbi. Svar
biausia, kad dirbi. Būna ir taip, 
kad ilgesnį laiką nerandi jokio 
darbo, o namuose burnos valgyt 
nori.

Jei paprastas darbininkas, be 
amato, uždirba lį dol. į valandą 
— gerai uždirba. Yra dirbančių ir 
amerikonų už 85 et., 1 dol. 10 et. — 
į valandą ir nemažai.

Juo daugiau uždirbi, daugiau 
darbo pajamų moki valdžiai, pa
našiai, kaip Anglijoj. Jei esi vie
nas, uždirbi į savaitę 40 dol., gali 
gyventi taip, kaip Anglijoj gauda
mas 5į svaro. Valgyt tai čia žy
miai geriau gausi. Už maistą, bu
tą, .vienas būdamas, mokėsi 15-18 
dol. savaitei. Jei piniginė leidžia, 
gali valgyti, ko 'šiidis nori. Bet 
taip ir Anglijoj gali.

Maisto kalnai. Sviesto, jei nori, 
gali toną pirkti, šokolado — kad 
ir vagoną. Maistas nepigus. Geros

NUOLAIDU POLITIKOS VAISIAI

— Žiurkės — mūsų priešas, 
Kaip ir bolševikai.
{sakau stropiausiai 
Čia to priešo tykoti ' .

mėsos svaras — virš dolerio. Vai
siai, beveik, veltui. Bananų sva
ras — 14 centų.
34 min. dirbęs perki 12 kiaušinių, 
33 „ „ „ 2 sv. riebalų,
21 „ „ „12 apelsinų
10 „ „ „1 litrą pieno,
20 „ „ „ 2 sv ryžių,
13 ,, „ „2 sv. baltos

duonos.
Kostiumas, kuris Bradforde ar 

Keighley kainuoja 12 svarų, čia 
50-60 dolerių. Yra kostiumų — 
— 120-140 dol. Batai, vyriški 8- 
12 dol. Skalbiniai vyriški 2 Į iki 
7į dol. Drabužių yra labai gražių. 
Tik pinigų reikia.Gearas vasarinis 
paltas 90-120 dol.

Amerikiečiai rengiasi gražiai, 
bet kukliai. Skoniai įvairūs, kaip 
kaip ir žmonės. Amerikos žmonės 
gatvėj, įstaigose, parduotuvėse, la
bai mandagūs, bet rimti. Čia nie
kas nerodo pigios šypsenos. Ame
rikoj nėra „mes“ ir „jūs“, čia yra 
tik mes — amerikiečiai. Iš naujo 
ateivio čia niekas nesišaipo, nors 
tu ir kalbos nemoki. Valstybė emi
grantą augina, kaip motina kūdi
kį, rūpestingai, bet griežtai. Ma
nyčiau, kad daugumas anglų iš 
Amerikos gali daug ko pasimo
kyti. Tačiau Amerikoj anglas ne 
toks kaip Anglijos salose. Angliją 
aš myliu, bet kartėlio širdyje An
glijai taip pat turiu. „Bet nėra 
šeimos be dūmų“. Už prieglaudą, 
kurią ji man pustrečių metu su
teikė, esu dėkingas. (Bus daugiau)

DBLS Bradfordo skyriaus narį 
p. K. MATULEVIČIŲ 

ir
p. Z. STONYTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikiname linkėdami 
sėkmingiausios kloties gyveni
me.

Bradfordo skyriaus valdyba

Lietuvės moterys, iki 45 m. am
žiaus, gali modernioje keramikos 
įmonėje išmokti ornamentavimo 
specialybės. Makymosi laiku ge
ras atlyginimas. Geros darbo są
lygos valgykla ir kita. Galima gy
venti ir hostelyje. Informacijas su
teiks: Booths and Colcloughs Ltd., 
35, Market Street, Hanley, Stoke- 
on-Trent. Rašant nurodyti amžių.

Nedidelei anglų šeimai, prie ku
rortinio Harrogate miesto, reika
linga virėja — tarnaitė. Pageidau
jama lietuvaitė, vasaros sezonui 
arba ir vedusi pora. Rašyti: „B. 
Lietuvis“ Nr. 9.

Birželio 2 d., šeštadienį, 6 vai. 
30 min. vak., Manchesteryje, 
Blackley Institute salėje yra ruo
šiamas

Koncertas
Dainuo p. J. Liustikaitė ir p. P. 

Vytė Po koncerto šokiai. Bus bu
fetas. Įėjimas 2/6.

Apygardos valdyba

Dipukas mechanizuoja pieno 
ūkį.

Priešas pasirodė, 
Keturkojis bėga.
Nuolaidą jis daro, 
Atmesdamas jėgą.

LIETUVI A
Inžinierius Jonas VJutis, aukš

tuosius mokslus baigęs Lietuvoje 
ir Čekoslovakijoje, dabar dirba di
džiausiame Čikagos „Canadian 
Ace“ alaus bravore. Lietuvoje jis 
dirbo „Gubernijos“ bravore Šiau
liuose.

Dail. V. K. Jonynas, dirbąs Vo
kietijoje prancūzų oki pacinėje va
dovybėje kaip meno patarėjas, 
ruošiasi vykti į Ameriką.

Čikagoje įvyko 22 tautų daili
ninkų paroda. Dalyvavo 109 dai
lininkai, ju tarpe du lietuviai: J. 
Pautienius ir M. Šileikis.

Dr. VI. Ingelevičius, buvęs Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vice
pirmininkas, be egzaminų gavo 
leidimą New Yorko valstybėj vers
tis gydytojo praktika. Turėjo iš
laikyti tik anglų kalbos egzaminus.

Vokietijos lietuviai išlaiko 5 
vargo mokyklas (Memmingene, 
Muenchene, Luebecke, Neustadte 
ir Spakenberge). Jose mokosi 205 
mokiniai.

Pradės statyti naują bažnyčią. 
Po ilgų pasitarimų su vietos baž
nyčios vyriausybe, kun. Bobinui, 
lietuvių parapijos klebonui Mon
realyje pasisekė gauti leidimas 
statyti naują bažnyčią. Statyba 
neturkus žadama pradėti.

Gydytojai ir inžinieriai Ameri
koje. Dr. T. Tercijono duomeni
mis, paskelbtais „Dirvoje“, orga
nizuotų lietuvių inžinierių JAV 
yra 241, o gydytoju galį būti tik 
iki 150.

„Nepriklausoma Lietuva“, Kana
dos lietuvių ,savaitraštis, išeinąs 
Montrealy, gegužės 26 d. ruošiasi 
minėti dešimties metų sukaktį. Ta 
proga bus atžymėta koncertu.

Pranas Dailidė pakviestas pro
fesoriauti į Syracuse universitetą, 
Naujorko valstybėje.

Detroite gyveną žemės ūkio spe
cialistai įsteigė savo draugiją. 
Draugijos valdybą sudaro: T. 
Dambrauskas, A. Gilvydis, A. 
Musteikis, Jonynas ir St. Vaičius.

Salezieitis kun. A. Sabaliauskas, 
daug keliavęs po pasaulį, išleidžia 
kelionių knygą „Nuo Imsrės iki 
Orinoko“. Knygą leidžia „Ventos“ 
leidykla Vokietijoje.

Vokietijos kinematografuose bu
vo rodoma apžvalgose Diepholzo 
lietuvių gimnazijos atidarymo iš
kilmės.

Dr. J. Pajaujis, prieš metus iš 
Brooklyn© išvykęs į Aliaskos 
(Fairbanks) universitetą profeso
riauti, sėkmingai pabaigė mokslo 
metus ir gavo pasiūlymą padidin
tu atlyginimu pasilikti antriesiems 
metams.

Prof. K. V. Banaitis, Brooklyne 
gyvenąs, šiuo metu intensyviai 
dirba, ruošdamas spaudai 100 liau
dies dainų rinkinį.

Dail. Liudas Vilimas Rocheste- 
rio (JAW) Lietuvių Bendruome
nės susirinkime skaitė paskaitą 
apie kooperaciją ir jos reikšmę 
lietuvių bendruomenei. Tuo reika
lu susirinkimas sudarė atskirą ko
mitetą į kurį įeina: L. Vilimas, A. 
Butrimas, K. Sabaliauskas, Juška 
ir A. Beresnevičius. Jie pasižadė
jo ištirti lietuvių kooperatyvui 
steigti sąlygas.

Šiaulių miesto teatro, o tremty
je Atžalyno teatro dekoratorius 
dailininkas Kostas Jezerskis ap
linkybių priverstas buvo emigruo
ti į Venezuela. Ten jis turi darbą 
pagal savo specialybe:dirbą didelė
je Venecuelos sostinės — Caracaso 
miesto leidykloje kaip dailininkas 
— iliustratorius. Darbu patenkin
tas ir gerai uždirba Tačiau nega
li pakelti klimato. Gydytojai pa
tarė visai p. Jezerskio šeimai per
sikelti gyventi šaltesnio klimato

/ SVETUR
kraštam Dail. Jezerskis nori atsi
kelti į Montreal}, Kanadoje.

Skulptoriai: Elena ir Alfonsas 
Dociai jau atidirbo sutartį ir da
bar gavo pastovų darbą kaip dai
lininkai Toronte, Kanadoje.

Šiemet suėjo 25 metai, kai Kau
ne pradėjo darbą Valst. Baletas. 
Dabar E. Bandzevičius dirba kaip 
baletmeisteris Larrymore baleto 
m-loje, o Liepinas su Babuški- 
naite, St. Velbasis ir A. Šlepetytė 
turi savo baleto studijas. J. Gie
draitytė prasimušė Argentijoj ir 
valstyb. B. Aires balete „Šehere- 
zados“ premjieroj šoko svarbiau
sią šokį — Zubeidą.

Dramos mėgėjai Toronte suvai
dino S. Pilkos komediją „Žemės 
rojus“, Čikagoj A. Gustaičio „Sek
minių vainiką“, režisuotą S. Pil
kos, Detroite — Alanto „Buhal
terijos klaidą“. Gyvai reikškiasi 
H. Kačinsko, V. Žukausko ir ki
tos teatralų grupės

Genocido parodą Waterbury, 
JAV, aplankė , nemaža žmonių. 
Lankytojų didelę dalį sudarė ame
rikiečiai. Prof. Lemkino rūpesčiu, 
ją greičiausiai pavyks suruošti ir 
Vašingtone, tik ji ten gal bus dar 
papildyta latvių ir estų medžiaga. 
Pats Lemkinas taip pat aukojo 
Lietuvos laisvinimo reikalams ir 
gyvai domėjosi lietuvių veikla, jų 
pareiškimu visiems JAV senato
riams, antikom, mformac. ženkle
liais etc. Šiuo metu su juo ryšį 
daugiausia palaiko p. E. Deve- 
nienė.

Gydytojai. Prof. Gudavičius su 
šeima nuvyko į JAW. Dr A. Gar
mus minėjo 70 m. S.ikaktį. JAV 
išlaikė gyd. egzaminus prof. Ka- 
nauka, gyd. O. Vilpišauskienė, dr. 
V. Jurgelevičius, Clevelande — 
anksčiau K. Pautienius ir Dege- 
sys, vėliau Juodėnas ir Vaitėnas. 
Ten egzaminams ruošiasi dar 11 
liet, gydytojų. Ohio v-bėj v. egz. 
išlaikė Dr. V. Gruzdys, Prof. K. 
Oželis, baigęs interno praktiką, 
dirbs vienoj ligoninėj Indianoj. 
Interno praktiką taip pat baigė 
buv. VDU akįų asistentė dr. L. 
Griniūtė. Apskritai, savo profesi
joj dirbą gydytojai gerai gyvena. 
Buv. ilgametė A. Panemunės sa
natorijos direktorė gyd. Jasevičiū- 
te Kanadoj persikėlė į Kitchener 
miestą ir dirba ligoninėj. Chirur
gas T. Savickas JAV atidarė savo 
kabinetą. Venecueloj esą lietuviai 
gydytojai Zubinas, šeputier.ė, 
Gutauskas, Hermanavičius ir vet. 
dr. Delertas visi valdžios paskirti 
dirbti savo specialybės darbą.

Indokinijoje yra keliolika lietu
vių karių svetimšalių legione. — 
„Draugui“ rašo legionierius A. 
Adomaitis. — Vieni pakliuvo tuoj 
po karo, o kitiems buvo lemtas vė
liau tas likimas. Bet yra dar ke
letas, kurie jau baigia penkiolikos 
metų tarnybą. Daugiausia naujo
kai. Senieji yra padarę karjerą, 
senyvo amžiaus. Jų civilinis gyve
nimas nevylioja. Bet jaunieji lau
kia. kada baigsis jų tarnyba, o po 
to — tars sudie.

Gyvena sumaišyti su svetimša
liais. Kartais viename daliny bū
na du ar trys, o taip — pavieniui. 
Fronte, daugiausia tenka susitikti 
su komunistų gaujom. Karas yra 
partizaninis ir iš visur gali tikėtis 
puolimo. Kine ar gatvėj gali gau
ti granatą. Klimatas sunkus, dau
geliui atima sveikatą. Pavojus 
gręsia iš visur. Visur gali susi
tikti su paskiromis mažomis gau
jomis. Svarbiausia, kad turi savo 
šnipų visur ir žino, kuria krypti
mi vykstam. Net ir vaikai yra pa
vojingi. Jie net padeda minas. Ko
va oras deda netikėtai.

Senas išradimas, 
Bet patikimiausias.
Įdomu, kaip žiurkė, 
Čia pakliuvus jausis...

Šitaip atsitinka
Vargšams ciciiikams,
Kur į bolševikų 
„Nuoširdumą“ tiki.
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PIRMASIS LIETUVIU NAMU AKC. SUSIRINKIMAS IŠ MUSU GYVENIMO
elektra ir t.t.), kada namai dar 
nebuvo eksploatuojami ar mažai 
eksploatuojami. Todėl sausio mėn 
tenka laikyti dar nenormaliu na 
mų eksploatacijos atžvilgiu. Norin 
susidaryti geresnį namų eksploata

Gegužės 19 d. Londone, Lietu
vių Namuose, įvyko nepaprastas 
šių namų akcininkų susirinkimas. 
Dalyvavo 66 akcininkai, iš bendro 
1683 akcininkų skaičiaus, atsto
vaudami 1059 akcijas iš 4893 ak
cijų.

Apie namų įsigijimo reikalą, 
tikslus ir kaip jie buvo įsigyti 
išsamiai pranešė p. M. Bajorinas, 
laikinosios namų bendrovės valdy- kojimo pasisekė rasti šiuos namus, 
bos arba direkcijos pirmininkas. 
Jis pareiškė, kad nors namai yra 
akcininkų nuosavybė, bet jų įgiji
mo nuopelnas priklauso DBLS. 
Namų įsigijimo reikalas buvo iš
keltas Sąjungos centro valdybų, 
patvirtintas DBLS suvažiavimų ir 
įvykdytas centro ir DBLS skyrių 
valdybų. Malonu pažymėti, kad 
daugumas akcininkų yra S-gos na
ciai. Tai patikrina, kad L. Namai 
ir toliau tarnaus S-gos ir mūsų 
bendriems lietuviškiems reika
lams.

Šis pirmasis akcininkų susirin
kimas nėra metinis, bet nepapras
tas. Pagal bendrovių įstatymą, 
valstybiniai mokesčiai trims me
tams į priekį nustatomi pagal pir
mųjų pilnų metų apyvartą ir pel
ną. Dėlto, jeigu šis susirinkimas 
būtų metinis, pelno mokesčiai bū
tų nustatyti remiantis pelnu, kū
jį padarysime nuo šio laiko iki 
kitų metų to paties laiko. Todėl 
pirmieji nuostolingiausi mėnesiai 
būtų mums visai nubraukti. Dėlto 
geriausia metinį susirinkimą 
šaukti, kiek galima vėliau, šiais 
metais, kaip reikalauja įstatymas.

Dabartiniai direktoriai jautė, 
kad tęsti darbą taip ilgai, be ak
cininkų mandato, būtų netikslu ir 
nepateisinama. Dabartiniams di
rektoriams S-gos suvažiavimas pa
vedė tris uždavinius: įsteigti L.N. 
B-vę, nupirkti namus ir juos įs
tatyti į tinkamas vėžes. Tat ir pa
daryta. Dėl to direktoriai buvo < 
nuomonės, kad tolimesniam dar- 1 
bui turi vadovauti jau akcininkų ; 
išrinkti direktoriai. Tai pasiekti 1 
buvo vienintelis būdas — nepa- 1 
prastas akcininkų susirinkimas, 1 
kurio svarbiausias uždavinys ir 
yra išrinkti naujus valdomuosius 
organus ir jiems 
ateičiai.

Glaustai buvo 
įsigijimo istorija 
Namų Fondo vajai. Lietuvių Na
mus įsigyti DBLS Centro Valdyba 
r.utarė 1948 m. spalių 13 d. Tų me
tų suvažiavimas nutarimą patvir
tino ir /pavedė Centro Valdybai 
įvykdyti Namų Vajų ir įsteigti 
bendrovę, kurios vardu būtų nu
pirktas namas. Bendrovė buvo įre
gistruota, pagal šio krašto b-vių 
įstatymą, 1950 m. liepos 8 d. „ _ _

Reikalingi namui pirkti pinigai Valdybų pirmininkams. Lietuviai Bajorinas, kun. A. Kazlauskas 
buvo renkami parduodant Sąjun
gos atspausdintas 1 svaro vertės 
akcijas, kurios, įsteigus bendrovę, 
buvo pakeistos bendrovės akcijo
mis.

Pirmasis vajus, trukęs metus, 
davė 2472 sv. To neužteko. Tuo
metinė Centro Valdyba vėl kreipė
si į S-gos suvažiavimą, prašydama 
naujų nurodymų: ar grąžinti ar 
tęsti vajų toliau. 1949 m. suvažia
vimas pasisakė, kad vajų reikia 
tęsti ir tuometinę Centro Valdybą 
įgaliojo, įsteigus L. Namų b-vę, 
būti jos laikinais direktoriais, o 
surinkus pakankamai pinigų, nu
pirkti namą. Deja, tas vajus ne
davė norimų rezultatų. Buvo su
rinkta tik 1032 sv. Su Per 
vajų surinktais pinigais 
3504 sv. Buvo aišku, kad 
pinigų nepavyks nupirkti 
daujamo dydžio (namų, o 
tęsimas būklės nepagerins, 
tuziazmas namus įsigyti buvo at-

slūgęs, dėl to ir akcijų pirkimas 
beveik sustojo.

Susidarė nuomonė, kad tik na
mus nupirkus, galima laukti lietu
vių entuziastiškesnio pritarimo. 
Tačiau pirkti namus, kuomet 
trūksta poros tūkstančių svarų — ei jos vaizdą, reikia paimti paskuti- 
buvo didelė rizika.

Tą riziką nutarėme paimti ir po 
beveik 8 mėnesių intensyvaus ieš-

duoti direktyvas

patiekta namų 
ir nupasakoti

pirmąjį 
sudarė 

už tiek 
pagei- 

vajaus 
nes en-

Muziejaus sargas: —•. Stok, va
gie; nepaspruksi. ' ’ ■

muš tris mėnesius (vasarį, kovą ir 
balandį), kada namai jau buvo 
normaliai vedami.

Paėmę tuos tris mėnesius, mato
me, kad bruto pelno išeina po £48 
per savaitę. Tačiau taupumo su
metimais tarnautojų atlyginimas, 
remontas ir baldų ir k. pirkimas 
per tuos tris mėnesius buvo mini- 
malis. Vadinasi, reikia padaryti 
rezervą skolos pamokėjimui. Tuo 
būdu yra reikalinga minėtą pelną 
sumažinti 24 svarais. Lieka £24 
per savaitę arba £1248 per metus. 
Toks pelnas turėtų susidaryti per 
metus, imant paskutinių trijų mė
nesių apyvartą pagrindan.

Namai yra mūsų pagrindas, tvir
ti pamatai, ant kurių laikysis vi
sas lietuvių veikimas, kuris tikra 
dėl emigracijos galėtų sunykti, 
jeigu neturėtume Namų.

Iš balanso matyti, kad bendro
vės turtas 
(įskaitant 
£8308.7.2 vertės ir kilnojamo tur
to £1147.14.11 vertės. .Skolų yra 
£4525.

Pajamų iš namų fondo iki gegu
žės 19 d. buvo £5989.2.8. Akcijų 
išrašyta už £5208, likusi suma su
sideda iš aukų ir dar nepakeistų 
senųjų, S-gos išduotą akcijų. Tu
rima 1683 akcininkai.

Kas dar galima būtų padaryti.
„Tokia proga, tęsė p. M. Bajori- 

nas, būtų neprošalį mesti akį 
ateitį ir pamėginti pramatyti, kas 
būtų galima padaryti. Pačių na
mų eksploatacijai jau mažai ką 
galime pridėti: jiems duotos gai
rės ir tik reikia daboti, kad ir to
liau taip būtų vedami. Ta proga 
p. Bajorinas iškėlė įdomų sumany
mą ekonominiai mums šiame kraš 
te įsitvirtinti. Dėl vietos stokos 
šiame numeryje teko jo sumany 
mą teko atidėti sekančiam nume
riui.
Pranešimą p. Bajorinas baigė pa

dėkodamas akcininkams už suteik
tą paramą DBLS skyrių valdy
boms, kurios visuomet ateidavo 
pagelbą, ir visiems, namą 
mą parėmusiems.

Akcininkai, aptarę 
klausimus nutarė paskirti 
siems bendrovės penkiems direkto
riams 
už jų 
trims 
svarų.

Naujais direktoriais, balsuojant, 
taipgi ir savo laišku DBLS skyrių pagal turimas akcijas, išrinkta: M.

kurie mums atrodė tinkami, nors 
ir ne visu 100%.

Šie namai buvo nupirkti prieš 
pat praėjusį S-gos atstovų suva
žiavimą. Suvažiavimas direktorių 
darbui pritarė ir įgaliojo trūks
tamus pinigus surinkti vajaus 
būdu.

Būklė buvo tokia: turėjome na
mus, bet be baldų ir reikalingus 
remonto. Buvom užtraukę trum
pai1 aikę 1000 svarų paskolą, nes 
ilgalaikės, 20 metų laikui, gavome 
tik 4000 svarų. Tuo laiku Namų 
sąskaitoj neliko beveik nė vieno 
svaro. Svarbiausias reikalas bu
vo juo greičiau įrengti namus, nes 
kol jie tušti, tol jie ne tik neduoda 
naudos, bet ir nuostolingi.

Pasitikėjome tautiečiais, pradė
jome pirkti baldus į skolą, tikė
dami, kad pinigai suplauks. Da
vėm terminą iki N. Metų, kad iki 
tol gautume būtiniausią sumą pi
nigų, reikalingų pamokėti už bal
dus ir remontą. Vajaus pasiseki
mas buvo netikėtas ir nustebino 
visus. Vietoj numatytų 800 sv. per 
tą laiką surinkome 1302 sv. Tuo 
būdu galėjome namą padoriau 
įrengti.

Šių metų sausio 1 
buvo naudojamas, 
svarbus rūpestis, tai 
paskolos 1000 sv. su 
lūkanų pamokėjimas. Padarius 
namų apyskaitą paaiškėjo, kad iš 
namų vajaus dar buvo likę 22 s v. 
8 šil. 5 p. Vadinasi, reikėjo surink
ti dar 977 sv. 11 šil. 7 p. Namų va
jus buvo atslūgęs. Tačiau ir lėtu 
tempu buvo tikimasi surinkti pa
kankama pinigų suma, jeigu ne
būtume susilaukę to perkūno 
trenksmo, kuris užgriaudė mums 
44C- sv. 8 šil. 10 p. sąskaita valsty
biniams mokesčiams ir advokatų 
išlaidoms ryšium su paskolos ga
vimu.

Dėl to (likome visai be pinigų 
beveik mėnesį prieš paskolos mo
kėjimo terminą. Joks genijus ne
padarytų 252 svarų iš namų eks
ploatacijos per mėnesį laiko, gi 
mes ir genijų neturėjome. Buvome 
įsitikinę, kad lietuviai mūsų neap
vils ir mūsų kreipimasis neliks 
tyruose šaukiančiojo balsas. Krei
pėmės į lietuvius per „B.L.“ o

susideda iš namų 
pirkimo išlaidas)

ĮSPŪDINGAS MOTINOS DIENOS krašte gimę ir augę tautiečiai.
Tetulę vaidino M. Tamošaitytė. 

Mirties angelą — A. Paškauskai- 
tė — Davidson'ė,
— Juozas Žitkus. Dukrą iš Sibi
ro — M. Paškauskaitė — David- 
son‘ė, sūnų kunigą — J Venskū- 
nas, tremtinį — Jurgis Milauskas, 
o mergaitę — Elena Senkutė.

Vaidinimas, nors trumpas, bet 
susirinkusius pradžiugino.

Didžiausią propramos dalį , išpil
dė mažieji — pati jauniausia išei- 

o vėliau 
„Miela mano motinė

lė“, „Du broliukai kunigai“, „Iš
bėgs pelė iš urvo“ ir „Einam bobut 
pupų kult“.

Vaikučius dainuot ir deklamuot 
pamokė M. Tamošaitytė. Už tai ji 
susilaukė visuomenės padėkos.

Buvo ir jūrnininkų šokis, kurį 
parengė ir pati scenoje dalyvavo 
M. Paplauskaitė.

Motinoms skirtus eilėraščius de
klamavo: M. Tamošaitytė, 
voniakas ir J. Venskūnas.

Antrąją minėjimo dalį 
šv. Cecilijos choras, Mrs. 
vadovaujamas. Jis 
„Močiutei širdelei“,, 

,Ant lėvelio dvaro* 
palankėj saulelė 
jūrų žiemavojau“ ir

d. namas jau 
Liko vienas 
trumpalaikės 
50 svarų pa-

isigiji-

įvarius
buvu-

200 svarų, kaip atlyginimą 
darbą ir paskyrė naujiems 
direktoriams atlyginti 300

atsiliepė svarais, padrąsinančiais F. Senkus, 
laiškais ir net telegramomis. Mus 
tai giliai sujaudino ir padrąsino. 
Tai parodė, kad mūsų visuomenė 
yra sveika ir ji jautriai reaguoja 
į bendras lietuviškus reikalus.

Per balandžio mėn. namams bu
vo surinkta 726 sv. arba apie 150 
sv. daugiau negu prašyta. Tai bu
vo garbingas vainikas, lietuvių 
uždėtas ant savo Namų.

Namai dabar yra pajėgūs vers
tis iš savo pajamų ir nereikalingi 
daugiau paramos. Tai matyti ir iš 
pateiktos apyskaitos. Ji prisieku
sių revizorių patikrinta ir yra 
100% patikima. Dabartiniai direk
toriai kreipė ypatingą dėmesį 
tikslios ir tobulesnės knygvedybos 
įvedimą, siekdami išvengti netiks
lumų. Mūsų griežtas nusistatymas 
buvo, kad tautiečių sunkiai už
dirbti pinigai būtų tinkamai nau
dojami, ir kad jie galėtų turėti 
pilną pasitikėjimą namų adminis- 
tr avimu.

Apyskaita susideda iš revizorių 
sudaryto balanso ir pajamų ir iš
laidų sąskaitos, o taip pat ištrau
ka iš bendrovės didžiųjų knygų. 
Pajamų ir išlaidų sąskaita rodo, 
kad bendrovė nuo pradžios vei
kimo iki gegužės 1 d. turėjo šias 
pajamas: Iš kambarių nuomos 
£688.10.8, >š virtuvės ir klubo — 
£1939.0.11, aukų £15 0.8, viso pa
jamų £2642.12.3. To paties meto 
išlaidos: įvairios namų išlaidos 
(valst. mokesčiai, draudimas, al
gos, remontas) £771.0.7, virtuvei 
ir klubui £1382 11. 3, amortizaci
jai £29.16.1, įvairiu kitu išlaidų 
£.121.16.1, viso išlaidų £2305.4.0. 
Pelno £337.8.3.

Tačiau -šitos sumos toli gražu 
nerodo tikrosios ramų .apyvartos, 
nes čia yra įskaitytos visos pra
dinės išlaidos gruodžio mėn. ir 
dar anksčiau (kaip a'gos, šviesa,

buvo

MINĖJIMAS LONDONE
Londono Lietuvių Meno Sambū

rio iniciatyva gegužės 20 d. para
pijos salėje įvyko Motinos Dienos 
minėjmas.

Minėjimą jausmingu žodžiu ati
darė Meno Sambūrio vadovas p. 
P. Mašalaitis, pakviesdamas gar
bės prezidiuman ponias: Liūdžiu- 
vienę ir Bulaitienę, kaip gausin
giausių šeimų motinas, Spurgai- 
tienę ir Barulienę, kaip seniau
sias amžiumi motinas ir Pesienę, vių karta. Deklamavo, 
kaip jauniausią amžumi motiną, padainavo: 
Londono lietuvių kolonijoj. Į gar
bės prezidiumą pakviestos 
nos apdovanotos gėlėmis.

Minėjiman gausiai susirinkusias 
motinas pasveikino retas svečias, 
neseniai iš bolševikinės Kinijos per 
vargus ir kančias ištrūkęs ir dabar 
Londone sustojęs, misijonierius — 
salezietis kun. P. M. Urbaitis. Po 
jo šiltą žodį motinoms tarė Lon
dono 'lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Sakevičius. DBLS-gos var
du pasveikino kun. A. Kazlauskas 
ir Londono lietuvių parapijos 
vardu, parapijos komiteto pirmi
ninkas p. P. Bulaitis.

Motinų vardu, sveikinusiems pa
dėkos žodį .tarė Šv. Onos d-jos 
pirm. p. O. Liūdžiuvienė, reikšda
ma padėką L.L. Meno Sambūriui 
už tokį įspūdingą ir gražų Moti
nos Dienos minėjimo suruošimą.

Po gražios ir turiningos svečio 
iš Coventrio p. J. Matulionio pas
kaitos, pasibaigė oficialioji minė
jimo dalis.

Meninę dalį atliko L. L. Meno Kuzminskas, kviestiems ir nekvies- 
Sambūris. Solistai p. B. Povilavi- 
čius ir p. L. Adomavičiūtė, p. Ma- 
maičiui akomponuojant, gražiai 
padainavo po dvi lietuvių kompo
zitorių dainas. P. Žemaitis ir Pe- 
sys, gitarai pritariant, išpildė dve
jetą liaudies dainelių.

Minėjimui pritaikintus eilėraš- 
šius deklamavo: p. Liudvinavi- 
čiūtė, p. Sprindžiukaitė ir p. Pesys. 
Ypač susirinkusiųjų šiltai buvo su
tikta mažametė Liudvinavičiūtė, 
drąsiai padeklamavusi motinos 
garbei skirtą eilėraštį.

Minėjimo pabaigai susirinkusių
jų entuziastingai sutiktas L. L. Me
no Sambūrio choras, p. Mamaičio 
diriguojamas, su menišku įsijauti- Sekminių eisena Manchesterio gat- 

, vėmis. Tarp daugybės kitų proce
sijos dalyvių ir dar didesnių mi
nių žmonių, procesijoj dalyvavo 

. apie 100 lietuvių. Jų gal net dides
nė pusė buvo tautiniais drabu
žiais apsirengę. Minių minios žiū- 

. rovų lietuviams • negailėjo gausių 
ovacijų. Eiseną rengė didesnieji 

. Manchesterio lietuvių sambūriai.
Tą pat dieną, popiet, klubo pa

talpose Apygarda, prisidedant klu
bui, Apygardos vaikams suruošė 
Vaikų šventę. Po vaišių vaiku
čiai deklamavo, žaidė, dainavo, 
šoko tautinius šokius ir žaidė ki
tokius žaidimus. Veik visą progra
mą išpildė Alsagerio makykla, mo
kytojos Br. Jacevičienės ir R. Si- 
niūtės vadovaujama.

Į Manchesterį grįžo gyventi An
glijos krepšinio vienas geriausių 
žaidėjų — G. Glatkauskas. Ss

ŠEIMŲ HOSTELIS ALSAGERY
Alsageris, gana gražus kaimas, 

yra Cheshires pakrašty. Kaimo ga
le, prie geležinkelio linijos Crewe- 
Stauke, yra ir šeimų hostelis „Ex- 
calibur“. Šiame hostelyje lietuvių 
šeimų skaičius yra sumažėjęs, nes 
daugelis jau persikėlė gyventi pri
vačiai. Ir ateityje mažės, nes kai 
kurios šeimos ruošiasi emigruoti 
Kanadon. šiuo laiku yra per 20 
šeimų. Anksčiau ir dabar šio hos- 
telio lietuviškas jaunimas savo 
meniniais pasirodymais garsina 
Lietuvos vardą. Jo pasirodymai 
daug kartų buvo paskelbti „B. 
Lietuvy“ ir anglų spaudoje.

Sekminių pirmąją dieną skyrių 
aplankė S-gos atstovas, kuris vie
tos ir apylinkės lietuvių susirinki
me paaiškino apie S-gos nuveik
tus darbus ir ateities planus.

Yra vilties, kad po svečio vizito 
skyriaus narių skaičius padidės ir 
daugiau išsirašys „B. Lietuvį“, šis 
skyrius veikė ir veiks toliau. Dėl 
to paskleistas gandas apie sky
riaus likvidavimąsi neturi pagrin
do. S. K.

MIRĖ MYKOLAS BARULIS
Gegužes 18 d. Londone mirė 

Myk. Barulis, 71 m. amžiaus, trum- 
įpai pasirgęs. Velionis buvo švč. 
Sakramento arkibiolijos L:et. 
bažn. Londbnė pildos pirmininkas, 
jis pereitais metais geg. mėn. da
lyvavo bendroje'lietuvių ekskur
sijoje į Romą.

sūną partizaną

moti-

lC. Sa-

mu padainavo keletą dainų. M.K.

MOTINOS DIENA BELLSHILLY
Minėjimą atidarė Škotijos lie

tuvių klebonas, kun. Gutauskas. 
Trumpu žodžiu pasveikino moti
nas ir pakvietė susirinkusius su
giedoti joms. „Ilgiausių metų“.

Vėliau sekė trumpas vaidini
mas: „Švento vakaro sapnas“. Vai
dinimas puikiai pavyko, nors vai
dino tik scenos mėgėjai, jau šiame

ir pri- 
tėvišku- 

bei skambiu žodžiu, 
ir žiūrovus 
(tikruosius

nejučio- 
„Aušros

veikalas 
mėgėjų,

laukė publikos simpatijų 
tarimo, kuris, natūraliu 
mu ir griežti 
visą veiksmą 
mis nukėlė į 
sūnų“ laikus.

Imant dėmesin, kad šis 
suvaidintas scenos meno 
bet ne profesionalų, buvo palydi
mas karštomis ovacijomis, o kri
tikas, suprasdamas esamas sąly
gas, už mažai pastebimus kai ku
riuos netikslumus bus švelniai at
laidus.

Scenai užsidarant, jautresnius 
ašarojančius žiūrovus sustiprino 
motinos — Budrienės žodžiai, kad: 
„Budrys dar gyvas!...“

Šis bradfordiškių pasirodymas, 
palydėtas tikrai užtarnautu įver
tinimu karštomis ovacijomis ir 
rengėjų įteiktomis gėlėmis.

Tenka dėti didelių vilčių, 
bradfordiš’ziai scenos mėgėjai
žiai pradėtą darbą tęs toliau ir 
mums parodys naujų veikalų. Di
desnėm lietuviškom kolonijom 
reiktų dėti pastangas vaidintojus 
remti, kviesti pas save ir visuo- 
menei parodyti gražaus ir kruopš
taus darbo vaisius.

Nuoširdi padėka visiems pasiro- 
džiusiems scenoje; P. Masiuliui už 
įdėtą sielą režisuojant veikalą, už
tarnauta pagarba A. Petrikoniui 
už skoningas dekoracijas ir garbė 
Manchesterio skyr. vald. ir vi
siems talk'ninkams, už triūsą ir 
nuga'ėtas kliūtis šį vaidinimą or
ganizuojant. Ir ateityje tektų neuž

„K U U II U U
Gegužės 12 d. Manchesteriui at

nešė tai, ko lietuviškoji visuome
nė senai laukė — bradfordiškių 
„Aušros sūnų“ pasirodymą sceno
je. Jau ankstyvą popietę, prie ne
retai minimos parengimais Black
ley Institute salės, mažesniais ir 
didesniais būreliais rinkosi žmo
nės, atvykę iš tolimesnių Anglijos 
vietovių O prieš penktą valandą 
jau gana didelėmis grupėmis sku
bėjo manchesteriškiai ir artimes
ni kaimynai, gana talpi salė vis 
tirštėjo.

Atvyko ir keletas ekskursijų, o 
bradfordiškių mašina čia
pirmoji ir jie išsijuosę dirbo tvar
kydami sceną. Svečių tarpe pasi
rodė net gana tolimų esant — du 
Centro Valdybos atstovai, kurie 
tuo metu vizitavo apygardos sky
rius.

Prieš pat penktą, prie kasininko 
staliuko pasirodė didžiausia žmo
nių spūstis, o jis nebegalėjo visus 
patenkinti, nes numeruoti bilietai 
senai buvo išparduoti, tad dauge
lis turėjo nepatenkinti grįžti na
mo.

Laimingieji —iš anksto pasiru- 
pmę bilietais, stropiai ieškojo ir 
užiminėjo savo vietas.

Pagaliau skambučiai, o no jų 
trumpas pranešimas ir vald. pirm, 
apgailestavimas dėl salės netalpu- 
mo, kuri iki šiol pakankamai tal
pi būdavo. Už minutėlės už scenos 
pasigirdo „Aušros sūnų“ daina — 
švelni, drąsinanti ir uždeganti...

Tolstant dainos aidui, scena pra- 
siskle'dė ir visų akys paskendo _ 
lietuviško sodžiaus pirkioje, dide-r miršti, kad' išsiskirsčiusios visuo- 
liu .artumu, dvelkiančioje.--------------- -menės norai buvo: mes-norėtume

Veikalo eigoje, tiek visi, be* daugiau tokių pasirodymų, 
daugiausia tėvas — Budrys, susi- P. Klezas

kad 
gra-

išpildė 
Mullen 

padainavo: 
„Saulelė rau- 

, „Pa
teka“, 

,Cia
liūdnas“. Choras pamažu

dona“, 
lankė j, 
„Aš už 
kraštas
stiprėja, tik mažai vyriškų balsų 
turi, svarbiausia, bosų.

Vyt. Vilnietis

MANCHESTERIO ŽINIOS
Gegužės 5 d. Lietuvių klube Dr.

tiems asmenims turėjo pranešimą 
apie naują politinį Anglijoj lietu
vių sąjūdį. Sąjūdžio reikalams pa
rinkta aukų.

Gegužės 6 d. N. D. Konvento sa
lėje įvyko Motinos Dienos minė
jimas. Minėjimą atidarė P. Klezas. 
Paskaitą skaitė Dr. Kuzminskas, 
deklamavo B. Gelažninkaitė. Mi
nėjimą rengė Apygardos valdyba.

Gegužės 13 d. Lietuvių klubo 
patalpose įvyko skyriaus susirin
kimas. Išklausyta Centro Valdy
bos atstovo — J. Dėdino praneši
mas ir pasitarta vietiniais reika
lais.

Gegužės 18 d. įvyko Didžioji

5



8 ..BRITANIJOS LIETUVIS” .1951 m. gegužės 25 d.

TRUMPOS NAUJIENOS
V -

* Balandžio 16 d. bedarbių skai
čius D. Britanijoj buvo mažiausias 
laike paskutiniųjų dvejų metų ir 
siekė 253.000. Šiemet jis sumažėjo 
80.000. Bedarbių skaičiaus mažėji
mas rodo augantį įsidarbinimą.

* Geg. 22 d. Malajų gubernato
rius paskelbė, kad yra uždraustas 
gumos išvežimas iš Malajų į Ki
niją tiesiai ar per Hongkongą.

*• Čekoslovakijos komunistinė 
valdžia įteikė JAV protesto notą 
dėl „Laisvosios Europos“ radijo 
stoties transliacijų čekų kalba ir 
dėl to, kad ta stotis savo progra
mai naudoja čekus emigrantus, 
kurie esą „Čekoslovakijos išdavi
kai“.

* Londone mirė Lenkijos pro- 
voslavų bažnyčios arkiv. Sava, su
laukęs 52 m. amžiaus.

* Ispanijos kairieji sukurstė 
darbininkus Madride boikotuoti 
protesto ženklam prieš pragyve
nimo pabrangimą kratuves ir su
sisiekimo priemones, 
gyvenamose vietose 
boikotas pasisekė, 
vaikščiojo tušti ir 
vo be pirkėjų.

* Britai samdo 
kloms italus darbininkus. Pirmasis 
italų būrys — 24 
vyko.

* P. R. Stokes, 
Lord Privy Steal 
ministerijos), grižęs iš Amerikos 
ir Kanados, kur rūpinosi reikalin
gų žaliavų pramonei gavimu, grį
žęs pareiškė, kad D. Britanija gaus 
reikalingas žaliavas iš Amerikos.

* Amerikos aukštasis komisaras 
Vokietijai McCloy‘us įspėjo vak. 
Vokietijos kanclerį, kad Amerika 
nutrauks paramą pagal Mar- 
shall‘io planą toms vokiečių fir
moms, kurios nelegaliu keliu tie
kia strateginę medžiagą į ryt. Vo
kietiją.

* Vakarų sąjungininkai leido 
vak. Vokietijos vienai dirbtuvei 
padirbti Olandų kariuomenei 
2.600 durtuvų.

* JTO Politinis komitetas pat
virtino sankcijų komiteto siūlymą 
taikyti Kinijai ūkines sankcijas 45 
balsais, 9 susilaikius. Rusija ir jos 
satelitai posėdyje nedalyvavo. 
Ūkinės sankcijos arba į Kiniją iš
vežimo draudimas liečia strategi
nes medžiagas, o kokios jos gali 
būti, palikta nuspręsti kiekvienai 
valstybei savo nuožiūra.

* IRO prašymą dėl apgyvendi
nimo 700 kalmukų Paragvajaus 
vyriausybė atmetė. Minėti kalmu
kai 1920 m. emigravo į Bulgariją, 
paskiau į Prancūziją, Jugoslaviją 
ir Čekoslovakiją. Iš ten jie, Hitle
rio įsakymu, puvo išvežti į Vokie
tiją ir dabar yra IRO globojami.

* Amerikos parlamento 43 na 
riai respublikonai reikalauja pa 
keisti Amerikos užs. reik, min 
Acheson'ą kitu, kuris turėtų di 
dėsnį amerikiečių pasitikėjimą.

* Nors dabar D. Britanijoj pie 
no tiekimas yra dvigubai didesnis, 
kaip prieš karą, bet nežiūrint tai 
jo pareikalavimas yra didesnis.Dėl 
to, teisingesnio pieno paskirstymo 
sumetimais, gali būti įvestas joj 
normavimas.

* „Laisvosios Europos“ radijo 
žiniomis, apie 3000 satelitinės Len
kijos karių yra Mandžūrijoje.

* Esamomis žiniomis, Hongkor.- 
ge imtasi apsauginių priemonių ne
tikėto užpuolimo atvejui

* Pietinės Korėjos apsaugos ka
riuomenės vadas Kim Yung Ku- 
n‘as suimtas už išeikvojimą 300.000 
svarų pinigu.

* D. Britanijos gyventojai atei
tyje turės pamokėti dalį išlaidu už 
dirbtinus dantis ir akinius. Už vi
są dantų protezą 85 šilingus, o už 
akinius 1 sv. 3 šil. 4 n.

* Anglų laivas „Nancy Moller“ 
iš Malajų gabenęs komunistinei 
Kinijai 3 700 tonų gumos, apie T 
mil. svarų vertės, 
vo, netoli Kinijos 
tas ir grąžintas į 
tam laivui, „Nor 
šiam kinams 740 tonų gumos, liep
ta grižti į Singapūrą.Gumos trans
porto: į Kiniją sustabdyti ryšium 
su Britų valdžios patvarkymu ne
teikti Kinijai gumos.

* Amerika, D. Britanija ir Kana
da sutarė dėl 400 karinių dalykų 
standartizavimo arba suvienodi
nimo.

* Rusija, Lenkija ir Čekoslova
kija pernai Amerikoje pirko įvai
rių mašinų už 2.800 000 dolerių 
arba vieną dešimtąją dalį to, k:ek 
1948 m. Kaip aiškėja, nuo 1950 m. 
mašinų eksportas į už geležinės 
uždangos esančius kraštus pradėjo

Darbininkų 
pirmą dieną 

nes autobusai 
krautuvės bu-

anglių kasy-

žmonės, jau at-

D. Britanijos 
(ministeris be

mažėti ir dabar jis neviršija 5% 
bendro vak. Europos mašinų iš
vežimo.

* Viduržemio jūroj įvyko ketu
rių valstybių: D. Britanijos, Ame
rikos, Prancūzijos ir Italijos karo 
laivyno manevrai

* Pakistane siautusi audra — 
uraganas užmušė 500 žmonių ir 
2000 sužeidė. Nuostoliai siekia apie 
10 milij. svarų.

* Šveicarijos vyriausybė pasky
rė 50 milij. frankų priešlėktuvi
nėms slėptuvėms statyti miestuo
se, turinčiuose per 2.000 gyvento
jų. Apie 100 milij. frankų dar tu
rės iš savo biudžetų skirti miestų 
savivaldybės slėptuvių statybai.

* Turkija ir Graikija pareiškė 
norą įsijungti į šiaurės Atlanto 
valstybių sąjungą. Amerika dabar 
tariasi su kitom šios sąjungos val- 
stysybėm dėl Turkijos ir Graiki
jos priėmimo. Atrodo, kad abi tos 
valstybės į sąjungą bus priimtos.

* Šią savaitę D. Britanijoj pa
brangs kai kurie „Utility“ rūšies 
drabužiai, riebalai, arbata ir ka
va. Arbatos ir kavos kaina pakelta 
dėl to, kad šie dalykai pabrango 
tuose kraštuose, kurie juos teikia. 
Saldumynų norma bus padidinta 
iki pusseptintos uncijos.

* Pereitą savaitę Singapūre po 
sėdžiavę D. Britanijos, Amerikos 
ir Prancūzijos kariniai vadai pa
darė išvadą, kad Burmai komu
nistinė grėsmė yra didesnė, kaip 
kuriam kitam Azjos kraštui, nes 
iki šiol tas pavojus šiam kraštui 
nesumažėjo ir nematyti pagerėji 
mo reiškinių.

* Vak. Berlyno spauda praneša, 
kad rytinėj Vokietijoj rusų vado
vaujami vokiečiai minuoja gele
žinkelių ir plentų tiltus. Pirma bu
vo dedamos minos tik geležinkelio 
tiltuose, o dabar ir plentų tltuose.

* Amerika turi dviejų tipų pa- 
, frankas, kurios gali šaudyti ato
miniais sviediniais. Gen. J. HulTis 
pareiškė, kad ši artilerija yra tiek 
ištobulinta, kad jau gali būti pa
naudota kovos lauke.. Kada ato- Į 
minės patrankos bus panaudotos, | 
negalima tiksliai pasakyti, bet jų 
panaudojimo diena artėja, pažy
mėjo jis.

SPAUDINIAI
Technikos Žodis Technikos da-r- 

buotoju nepriklausomas populia
rus mėnesinis laikraštis Nr. 1, 1951 
m. balandis. Leidžia Čikagos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
S-ga. Prenumerata 2 dol. metams.

Kiekvienas, kas domisi techni
kos naujienomis, džiaugsis gavęs 
pirmą šios srities laikraštį tremty
je. Technikos mėgėjas ir profesio
nalas ras jame įdomių ir vertin
gų straipsnių. Pirmame numeryje, 
be įžanginių straipsnių, yra inž. 
A. Semėno aktualus straipsnis 
„Kada turėsime spalvotą televizi
ją?“, inž, Kauno „Dirbkime Lie
tuvos atstatymui“ ir keletas kitų 
straipsnių.

Laikraštis gražiai išleistas ir dėl
to labai patrauklus. J. V

NAUJA LITERATŪRA
„Venta“ Vokietijoje jau išleido 

prof. A. Maceinos „Jobo dramą“ 
Gabija JAV — Pietario “Lapės“ 
ir netrukus išleis Zobarsko „Do
lerį iš Pittsburgo“. Krėvė baigė 
savo monumentalaus „Dangaus 
Žemės sūnų“ 2 dalį ir rašo trečią
ją. „Austr. Liet.“ leidžia K. Požė- 

: raitės
i inkti 
kvietkeli 
bus pirmoji liet, knyga, spausdin
ta Australijoje. „Aidai“ pusmečiui 

| skirs po 500 dolerių premiją už 
geriausiais pripažintus grožinės 

i literatūros ir mokslo veikalus 
Mindaugo krikšto proga studijas 
rašo prof. S. Sužiedėlis ir Z. Ivin
skis, dr. J. Grinius — dramą ir 
Brazdžionis — kantatą. Latvis 
J. Bracs išledo anglų k. „The 
Baltic Peoples want to exist“, ku
rioj minima ir Lietuva. Tai Nr.

I latvių leidžiamos tos rūšies lei- 
' ainių serijos. Romoj numatoma 
išleisti visus Maironio raštus ir 
platų katekizmą. Kunigai pastora
ciniams reikalams pradėjo 
leisti „Lux Christi“.

„Nusidėjėlę* .
P. Andriušio

tu brangiausias*

Baigiama 
„Sudiev, 

kuri

JAV

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Skautininkų registracija. L.S.B. 

Vadijos įsteigtas skautininkų sky
rius yra paskelbęs visų laipsniu 
Brolijos skautininkų (šiuo metu 
aktyvių ir pasyvių) registraciją. 
Registracijos lapai gaunami pas 
mane

Suvažiavimas. Liepos 1 d. šau
kiamas D. Britanijoj esančių lie
tuvių skautų vadų suvažiavimas, 

I vienos dienos stovykloje Derby 
apylinkėje.

Suvažiaviman kviečiami visų 
laipsnių skautininkai, pradedant 
paskiltininku. Užsiregistruoti ne 
vėliau kaip birželio 15 d. pažymint 
ar bus reikalinga palapinė ar sa
vo turės.

Stovykla. Miela Sese ir Broli, 
neužsiregistruok į stovyklą pasku
tinis. Stovykla prasidės liepos 28 

! d. ir truks iki rugpiūčio (30 šil.) 
I už maistą ir palapines. Juo anks- 
' čiau užsiregistruosi, juo labiau pa- 
| lengvinsi stovyklos organizacinį 
darbą. * * *

Pakeičiau adresą. Dabartinis 
mano adresas toks: 21, Cobden St., 
Derby. ŽPsktn. K. Vaitkevičius

GALVOSUKIAI
Gaivosukis Nr. 31 2 t

1. oooooooo — gardas
2. o o o o o o — didelis žmo-

gus
3. o o o o o — greitas
4. o o o o o — sutinimas
5. o o o o o — gręžti skylę
6. ooooooooo — apgavikas
7. o o o o o o — kyšininkas
8. o — raidė
9. ooooooo — nevikrus

žmogus
10. o o o o — gelda duonai

maišyti
11. oooooooo — kranas
12. ooooooo — degtinė
13. o o o — instinktas
14. o o o o o — įlanka'
15. o o o o o o ■— žioplys
16. ooooooo — medinis in-

delis
17. o o o o — prigimtis
18. o o o o — skubus
19. ooooooo — vargšas
20. o o o o o — vikrus
21. ooooooo — saugi vieta.

Iš pirmųjų raidžių skaitant iš
viršaus žemyn —- knygos pavadi-
n imas.

ŠACHMATAI
Uždavinio Nr.

1. Ž X e 6.
18 sprendimas

Teisingų sprendimu negauta.

Uždavinio Nr. 19 sprendimas
1. Ž d 7 . . 2. Ž X R matas

Britų karo lai- 
buvo sustabdy- 
Singapūrą. Ki- 
Bay“, gabenu-

EMIGRUOJANTIEMS KANADON
Kanados konsulate Londone pa

tirta, kad viz is į Kanadą galima 
bus gauti laike keturių savaičių. 
Dėl to pasitaiko, kad žmonės gana 
ilgai laukia pranešimo iš konsu
lato. Skubantiems išvažiuoti, ge
riausia parašyti į konsulatą laišką 
fr pasiteirauti apie emigracinės 
bylos padėtį. Tuo būdu konsulate 
tarnautojų dėmesys bus atkreip
tas j besiteiraujančiųjų bylas ir 
vizos formalumai bus pagreitinti.

Knygų leidykla „Rūta“ Kanado 
je išleido „Prošvaisčių Skaitymų'* 
Nr. 2, Balio Gražulio „Išdavimas“ 
Kaina 1/6. „Rūtos“ atstovas An
glijote, K. Vaitkevičius 21, Cobden 
St., Derby.

KIEK BUVO DiPi
„Die Neue z,eiTurg" Nr. 85 ra

šydamas apie DP, pastebi, kad jų 
po šio karo su visais kitais įvai
rių rūšių pabėgėliais buvo apie 30 
mil. V. Vokietijoj ir Austrijoj iš 
viso buvo apie 90.000 latvių, 70.000 
lietuvių ir 40.000 estų. Tą 10 mil. 
žmonių masę Europoje sudarė 20 
įvairių tautų žmonės. IRO perėmė 
į stovyklas 1.200.000, iš jų apie 1 
mil. jau įkurdinti. Visoj Europoj 
IRO dabar turi 260.000 DP ar pa
bėgėlių, kurių 212.000 dar tikisi 
išemigruoti. Ligonių ir senelių yra 
16.236, be to, 30.000 intelektualų. 
Per 38 savo veikimo mėnesius IRO 
į Pabaltijo kraštus repatrijavo tik 
3.117, jų tarpe daug.ausia buvo 
latvių. Laikraštis ta proga paste
bi, kad nors IRO veikla numato
ma baigti, tačiau DP ir apskritai 
pabėgėlių problema dar nėra kaip 
reikiant išspręsta.

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybos duomenimis, 1951 m. 
bal. 1 d. vak. Vokietijoje gyveno 
tiek lietuvių: 1) Prancūzų zonoj, 
stovyklose 584 žmonės; 2) Ameri
kos zonoj, stovyklose — 3.356 žmo
nės; 3) Britų zonoj: 2.896 stovy
klose ir 3.435 privačiai. Viso tuo 
laiku stovyklose buvo 6.836 lietu- 
c iai ir 3.435 privačiai, o iš viso 
10.271 lietuvių.

APSINIAUKĖ PAVYZDŽIO 
SPINDESYS

Amerikoj, prieš svaiginamuo
sius gėrimus nusiteikusiųjų sluo
ksniuose, labai populiari buvo 
knyga „Kaip apseiti be svaigalų*'. 
Jos autorius Vernon'as Tweit- 
chell‘is jų buvo laikomas kaip 
skaistus blaivumo pavyzdys. Ta
čiau neilgai tai truko Ne mažam 
Tweitchell*io liaupsintojų apmau
dui, jų gerbiamasis pavyzdys bu
vo rastas visiškai girtas ir, kaip 
koks pelų maišas, įkritęs į kaimy
no gėlyną. Kaimynas TvveitchelPį 
apskundė teismui, kad išvoliojo 
gėles ir tuo būdu pridarė daug 
nuostolių. Teismas atiteisė skun
dėjui 20 dolerių nuostoliams atly
ginti, o blaiviosios knygos autorių 
nuo baisesnės bausmės lygtinai 
atleido, jei jis laike dviejų metų 
negers svaigalų.

4, matas
2, matas
St. Rama-
J. Belevi-

1. — , R: — 2. V e 4, matas
1. — , Re 3; 2. V c
1. — R f 6; 2. R g

Teisingai išsprendė: 
nauskas, A. Litvaitis, 
čius.

Uždavinio Nr. 20 sprendimas
1. K b 5, K e 5 (e 6, g 6) 2. e 8 (V):+

Teisingai išsprendė: St. Rama
nauskas, J. Belevičius.

ŠACHMATU UŽDAVINIU
KONKURSO APYSKAITA

1. Konkurse dalyvavo septyni 
sprendėjai.

2. Taškų 
nauskas — 
čius — 8 t.,

surinko: I. St. Rama- 
18 t , II. L. Vaitkevi- 
III. A. Litvaitis — 4 t., 

IV. J. Belevičius — 3 t., V. Aug. 
Mylė — 2 t., VI. K. Mažylis —lt, 
VII. P.' Kasperavičius — 0 t.

Pirmą premiją, 50 šil., laimėjo 
St. Ramanauskas, Halifaxe.

ir kita tos rūšies 
garbinti Stalinui 

lietuvių darbo 
tikro yra netekę 
darbą ir keisti

susituokoę ilgiau gyvena
Iš neseniai paskelbtų Britų sta

tistikos įstaigos duomenų aiškėja, 
kad D. Britanijoj nevedusių vyrų, 
tarp 45 iki 49 m. amžiaus, mirtin
gumas yra dvgubai didesnis, kaip 
to paties amžiaus vedusių vyrų. 
To paties amžiaus našlių vyrų 
mirtingumas yra toks, kaip ir ve
dusių. Šį faktą statistikos įstaiga 
aiškina tokia prasme, kad vedy
bos vyresnio amžiaus vyrų mir
tingumą mažina.

Taip jau ir netekėjusių moterų 
mirtingumas esąs didesnis, kaip 
ištekėjusių. Vadinasi, jei tam tik
ro amžiaus susilaukei viengun
giaudamas ir nenori mirti, tai gy
venimui prasiilginti belieka tik 
viena priemonė

knvgos tam tikras egzempliorių 
skaičius iš naujo buvo atspaus
dintas. „Mein Kampf“ šiuo laiku 
Austrijoj pardavinjama po 3.000 
austrų šilingų (50 svarų) ir pir
kėjų turi.
IR TILVYTIS JAU SOVIETIŠKAS 

MILIJONIERIUS
Romos savaitraštis „ L‘Ora 

dell‘Azione“ per keletą numerių 
išspausdino seriją straipsnių, pa
vadintų „Sovietiniai milijonieriai“, 
kuriuose vaizdžiai aprašo, kaip so
vietinei propagandai tarnaują ra
šytojai, muzikai, menininkai, 
mokslininkai padaromi sovieti
niais buržujais. Tarp kitų sovieti
nių tos rūšies „įžymybių“ paminė
tas ir „lietuvis poetas“ T. Tilvy
tis. Jo eilėraščiai 
„kūryba“ skirta 
už „išvadavimą“ 
žmonių, kurie iš 
teisės pasirinkti
darbovietę; už „išvadavimą“ ūki
ninkų, kurie iš tikro yra priversti 
atsisakyti žemės ir eiti į kolcho
zus, už „išvadavimą“ inteligenti
jos, kuri iš tikro yra netekusi bet 
kokios individualinės laisvės. „Šis 
savo tautos išdavimas, paskelbtas 
tautine kalba, — rašo toliau lai
kraštis, — Kremliaus buvo gausiai 
apmokėtas, ir Lietuva šiandien ga
li „didžiuotis“ turėdama sovietinį 
milijonierių, bet ne tautinį poetą. 
Jo eilėraščių rinkinys, pavadin
tas „Lietuviškoje žemėje“, 1951 m. 
kovo mėn. buvo apdovanotas 
50.000 rublių Stalino premija.

OFICIALIOJI VOKIEČIŲ 
PAŽIŪRA Į TREMTINIUS

Vokietijos parlamenmtas galu
tinai priėmė vadinamą „DP įsta
tymą“, kuriuo nustatoma teisinė 
tremtinių Vokietijoje padėtis. įs
tatymas tremtiniams yra palankus 
ir suteikia' jiems beveik visose sri
tyse lygias teises su vokiečiais.

Vokiečių oficialiąją pažiūrą 
tremtinių atžvilgiu pareiškė Pa
bėgėlių Reikalams min. Dr. Luka- 
scheck'as Raudonojo Kryžiaus 
konferencijoje Hannovery š.m. ba
landžio 14 d. Jis pasakė: Jei šiuo 
metu turime skaičiuoti, kad dar 
apie 60.000-80.000 DP iki savo am
žiaus galo turės likti Vokietijoje, 
tai Vokietijos vyriausybė ir par
lamentas laiko savo garbės parei
ga tuos DP lygiai taip traktuoti, 
kaip ir savo pabėgėlius. Tiek vie
ni, tiek kiti yra ištikti panašaus 
likimo ir kadangi mes, vokiečiai, 
buvome priežastimi, kad tie DP 
apleido savo senąsias gyvenamas 
vietas, tat mes ir norime savo 
ruožtu prisidėti prie to, kad jiems 
vakarų Vokietijos respublikos ri
bose būtų duota nauja tėviškė.

„MEIN KAMPF“ KOMUNISTAI 
IŠLEIDO

Komunistų centrai nesivaržo dėl 
priemonių savo tikslų ar gero už
darbio siekdami. Jie ne kartą pa
dirbinėjo ne tik pinigus, bet kny
gas ir kitokius dalykus. Šitokį da
lyką ką tik patvirtino ir Austrijos 
policija. Ji, tyrinėdama kažkieno 
slaptai paskleistas Hitlerio „Mein 
Kampf“ knygas įsitikino, kad jos 
pasklydo Vienos mieste iš tos lei- 
dykos, kuri yra komunistų valdo
ma. Iš visa ko matyti, kad tos

vaidinimai.

Nottinghamo Liet. Meno 
Sambūris birželio 2 d.

Rengia pirmąjį savo 
pasirodymą — šiuu'ni.

Programoje:
kvartetas, baletas, muzika, so
lo. deklamacijos ir kt.

Vakaras įvyks Liet. Klube, 
Sycamore Rd, Schools, Notting- 
hame Po programos šokiai.

Maloniai kviečiame dalyvau
ti visus apylinkės lietuvius. 
Pradža 6 vai. 30 min. vak.

Meno Sambūrio valdyba
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TEISININKAMS
Lietuvos Teisininkų Draugijos 

Užsienyje Centro Valdyba kreipė
si į LTDU Garbės Teismą, prašy
dama jį suorganizuoti 1951 m. Či-i 
kagoje Lietuvos Teisininkų Drau
gijos Užsienyje atstovų suvažia
vimą.

Šį nutarimą vykdydamas, LTUD 
Garbės Teismas labai maloniai 
prašo šiame krašte gyvenančius 
Lietuvos teisininkus (neišskiriant; 
nė baigusių teisių mokslą tremty-; 
je) r.edelsiant ir ne vėliau kaip iki! 
1951 m. birželio 15 d. pranešti jami 
savo adresus.

Jei kur veikia L.T. Dr-jos Už-; 
sienyje skyriai ar šiaip organizuo-l 
ti Lietuvos teisininkų sambūriai! 
jų vadovybės prašomos tatai pa-; 
daryti. I

Sudaręs kartoteką, Garbės Teis-] 
mas yra nusistatęs galimai arti-3 
mesniu laiku Čikagoje sukviesta 
šiapus geležinės uždangos esančit| 
Lietuvos teisininkų atstovus orga-į 
nizacijai nustatyti ir vadovybei 
sudaryti. Kad ne Jungtinėse Vals
tybėse gyveną Lietuvos teisininį 
kai galėtii būti atstovaujami, gal
vojama įgalinti juos savo mandat 
tą perduoti atatinkamiems JV gy
venantiems teisininkams, arba L 
Teis. Draugijos Užsienyje centro 
organų rinkimus atlikti korespon 
dencijos būdu. Garbės Teismą: 
bus didžiai dėkingas už kiekvie 
ną sugestiją po pasaulį pasklidu 
šių Lietuvos teisinirkų organiza 
cijos reikalu.

LTUD Garbės Teismo adresas 
V. Bulota 2515 W. 42nd St. Chi 
cago, 32, ILL. USA.

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

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Aukas galima siųsti smuikini 

pašto ženklais. T. F. Atstovybė 4! 
Holland Park, London, W.ll.
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