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i

Per pereitą savaitę įvykusius 
užsienio politikos debatus žemuo
se rūmuose dar labiau išryškėjo 
skirtumas tarp Amerikos ir Brita
nijos vedamos politikos tolimųjų 
rytų atžvilgiu. JAV-bės tebepripa- 
žįsta nacionalistinę Kinijos vyriau
sybę Formozoje, tuo tarpu Brita
nija pripažino komunistus, nes 
šie dar iki šiol nesiteikė to pripa
žinimo patvirtinti ir paskirti savo 
atstovo Londone.

Britanijos ir Amerikos politikos 
skirtumas Azijoj neapsiriboja vien 
tuo oficialiu skirtingų vyriausybių 
pripažinimu. Kada Britanija siekia 
kaip galima daugiau apriboti Ko
rėjas karą ir daryt; viską, kad iš
vengus įsivėlimo į karą su Kinija, 
Amerika veda žymiai kietesnę poli
tiką komunistų atžvilgiu ir. atrofo. 
nesibaugina karo išplėtimo. Priva
tūs, b3t įtakingi JAV-bių asmenys, 
kaip Foster Dulles, gen. MacArthur 
ir kiti eina žymiai toliau negu vy
riausybė. Jie pakartotinai sugesti- 
jonavo imtis griežtesnių žygių prieš 
Kinijos komunistus, kaip blokados, 
bombardavimo iš oro ir p. Yra no
rinčių išlaipinti čankaišeko kariuo
menę Kinijos kontinente ir pradėti 
ten karą, kad išlaisvinus Kiniją iš 
komunistų diktatūros. Trumpai — 
Amerika siekia visuotinų priemo
nių komunizmui išnaikinti Azijoj, 
tuo tarpu Britanija stengiasi kon
fliktus lokalizuoti.

Arčiah susipažinus su Britanijos 
ir Amerikos interesais tolimuose 
rytuose, nesunku suprasti, kodėl 
toks skirtumas atsiranda, nežiūrint 
to, kad Europoje tų dviejų valsty
bių politika beveik visiškai sutam
pa. Korėjoj daugiausia žūsta ame
rikiečiai ir nestebėtina, je; Ameri
koje yra karštesnis ir kerštįngesnis 
nusistatymas prieš Kinijos komu
nistus. Be to, tolimieji rytai yra 
labai svarbūs Amerikai strateginiu 
atžvilgiu. Amerika nori iš anksto 
apsidrausti nuo puolimų iš tos pu
sės, įrengiant bazes Japonijoj, Fi
lipinų salose ir k. Savaime supran
tama, kad draugiška Kinija Ame
rikos žygius žymiai palengvintų ir 
neutralizuotų Rusiją.

Britanija gi yra Europos valsty
bė ir labo Europą didžiausiu pa
vojaus centru. Pasaulio politikoj ji 
turi daugiau patyrimo ir yra nuo
saikesnė negu Amerika, kuri, ką 
tik tapusį didžiausia pasaulio ga
lybe, rodo palinkimą karščiuotis ir 
nukrypti į kraštutinumus. Britani
ja turi daugiau komercinių intere
sų Kinijoj. o be to jos kariuomenė 
kariauja ne vien Korėjoj, bet ir 
Malajuose. Kas svarbiausia, Brita
nija mano, kad islvėlus į karą su 
Kinija, ten reikės užangažuoti dau
giau karinių pajėgų ir tuo Europa 
bus palikta Rusijos malonei.

Nesunku suprasti, kurios valsty
bės fcolifka yra mums naudinges
nė. Amerikos laikysena pavergtų 
kraštų atžvilgiu yra beveik be prie
kaištu, ir mes iš niekur negavome 
tiek prielankumo ir paramos, kiek 
gavome ;š anapus Atlanto. Tačiau 
kas liečia Aziją, Britanijos nusista
tymas mums yra geresnis. Būdama 
europietiška valstybė, Britanija 
giliai atjaučia pavojų čia namie 
Europoje ir nenori palikti Europą 
be apsaugas tolimųjų rytų sąskai- 
ton. Reikia tikėtis, kad Britanijai 
pavyks paveikti Amerikos vyriau
sybę ta prasme ir sulaikyti ją nuo 
įsivėlimo i karą Azijoj, kuris vis-
viena nepašalins svarbiausio agre- ■ mų. Kad iš viso Attlee įr Morrlso- 
sljos'centro — Sovietų Rusijos. Tą 
galima padaryti tik iš Europos.

NAUJA VYRIAUSYBE EGIPTE prancūzai vėl be valdžios
Dviejų vyriausybių pasikeitimas 

Egipte per trumpą laiką rodo, kad 
Egipto ginčas su Britanija yra oa- 
vojingesnis Egiptui, negu kad iš 
paviršiaus atrodo. Wafd partijos 
vyriausybė kuriai vadovano Na- 
has Pasha, sulaužiusi Britanijos- 
Egipto sutarti, prisiekė išmesti bri
tus iš kanalo zonos ir prijungti 
Sudaną prie Egipto. Wafd partijai 
ta; ne tik nepavyko padaryti, bet 
pr.ivede prie žiaurių riaušių Kaire 
sausio men., ko pasėkoje karalius 
Farukas atleido Nahas Pashos vy
riausybę ir pavedė nepartiniam A'i 
Maher Pasha sudaryti naują vy
riausybę. Aly Maher buvo nusista
tęs atlikti du dalykus: atstatyti 
krašte tvarką ir sunorrnalinti san
tykius su Britanija. Tvarka buvo 
atstatyta ir pradėti žygiai antra
jam vyriausybės uždaviniui pasiek
ti. Aly Maher turėjo pereitą šešta
dienį susitikti su Britų ambasado
rium, tikslu pradėti derybas Egip
to ginčui su Britanija išspręsti. 
Tačiau vieną valandą prieš pasi
matymui nustatytą laiką britų am
basadorius pranešė, kad jis staiga 
susirgęs sloga ir negalįs atvykti , 
pasimatymą. Netrukus po to buvo 
paskelbtas Egipto vyriausybės 
atsistatydinimas. •

Tikrosios atsistatydinimo prie
žastys yra miglotos. Aly Maher sū ■ 
nūs pareiškė, kad jo tėvas negalė
jęs dirbti su „paslaptingomis sro
vėmis jo užnugary“. Vienas lai
kraštis pereitą šeštadienį paskelbė, 
kad vyriausybė paleisianti parla
mentą vienam mėnesiui, kol tęsis 
Egipto-Britanljos derybos. Nors šis 
laikraščio pranešimas buvo oficia
liai paneigtas, bet tuojau pat buvo 
paskelbtas ir vyriausybės atsista
tydinimas.

Spėjama, kad karalius Farukas 
reikalavo parlamento paleidimo, 
bet premjeras tam priešinosi, bijo
damas Wafd partijos reakcijos. 
Aly Maher Pasha ttflp pat dėl

Bevelk tuo pačiu laiku atsista
tydino dvi vyriausybės; Prancūzi
joj ir Egipte. Bet kada Egiptas tuo
jau pat gavo naują valdžią, Pran
cūzija liko kurį laiką be vadovybes 
sunkiausiu pokarinio gyvenimo

Wafd partoijos grąsinimų sulaikė 
Kairo riaušių ištyrimo rezultatų 
paskelbimą. Toks paskelbimas bū
tų sukompromitavęs Wafd partijos 
vyriausybės žmones, kurie dėl savo 
asmeniškų koruptingų sumetimųlaikotarpiu, ši paskutinioji Pran- 
aktyviai parėmė riaušės. Dėl to or* .......
atrodo, kad tikrosios atsistatydini
mo priežastys buvo premjero susi
kirtimas su karalium, kuris norėjo 
griežtesnių priemonių prieš Waf- 
distų partiją.

Naujai vyriausybei sudaryti ka
ralius Farukas pakvietė Naguib 
Hilaly Pasha, kuris buvo pašalin- 1 
tas iš Wafd partijos už tai, kad jis 
reikalavo vidaus reformų ir korup
cijai pasidavusių elementų išvaly
mo. Hilaly Pasha, advokatas iš 
profesijos, yra nuosaikių pažiūrų 
politikas, norįs bendradarbiavimo < 
su vakarų valstybėmis.

Vyriausybės pakeitimas gali pa
lankiai atsiliepti l Britų-Egipto 
santykius, nors ir naujasis premje
ras pakartojo, kad jis sieks.britų 
kariuomenės evakuacijos ir Suda
no prijungimo prie Egipto kara
liaus karūnos.

cūzijos vyriausybes krizė skiriasi 
nuo ankstyvesniųjų tuo, kad kraš
tui gręsia bankrotas, jei nebus im
tasi griežtų ir greitų žyigu. Ne t'k 
ant liepto galo, bet i pavojų pasta
tė ir Europos kariuomenę, Lisabo
nos konferencijos nutarimus ir vi
są vakarų Europos federacijos 
struktūrą.

Aukso rezervai išsisėmė įr fran
kas smarkiai krito. Turėjo būti 
išleisti, nauji frankai su kuriais vy
riausybė apmokėjo algas. Tokiai 
būklei esant, anksti iš ryto pereitą 
penktadieni atsistatydįno Prancū
zijos vyriausybė, tas įvyko parla
mentu; svarstant biudžetą.

Ponas Pleven, vienas iš buvusių

premjerų, atsisakė priimti prezi
dento pakvietimą naujai vyriau
sybei sudaryti. Prezidentas tada 
pakvietė Antoine Pinay, dešinių 
pažiūrų nepartinj politiką, buvasj 
susisiekimo min'isterį. Pirmadienį 
Pinay sutiko pamėginti sudaryti 
vyriausybę Vien iš specialistų ne 
kreipiant dėmesio į partijas.

Vyriausybės krizei Pracūziįoj 
tęsiantis ir parlamentui nesutin
kant padidinti mokesčiu 15% apsi
ginklavimo programos finansavi
mui, iš Vašingtono- atėjo rimtas 
įspėjimas Pracūzijai. Senato užs. 
reik, Komisijis pirmininkas Con
nally pareiškė: „Prancūzija turi 
žinoti, kad ji negali pasitikėti, jog 
Amerika ją apgins, ir duos jai 
dideles pinigų sumas ūkiniams 
reikalams. Prancūzija turi atlikti 
savo pareigą“. Valstybės sekreto
rius Achesonas tačiau tiki, kad 
Prancyzija ras išeitį iš dabartines 
krizės.

SOCIALISTAI PRIVERTĖ LORDĄ 
WAVERLEY ATSISTATYDINTI

VLIKO PAREIŠKIMAS

spaudoje pasitaiką 
nukreipti tiek prieš 
prieš kitus veiksnius 
dirbančius laisvinimo

Bet kas svarbiausia, naujasis 
premjeras pažadėjo karaliui išva
lyti kraštą nuo korupcijos, nubaus
ti kaltininkus ir palaikyti krašte 
tvarką. Manoma, kad Kairo riau
šių tyrimo rezultatai dabar irgi bus 
paskelbti, .ir kad tas pr;.?idės prie 
didžiausios parlamente Wafd par
tijos suskaldymo. Karalius naująjį 
premjerą tuo pačių laiku paskyrė 
kariniu Egipto gubernatorium pa
gal pasitraukusios vyriausybės pri
imtą nepaprastos būklės įstatymą 
ir suspendavo parlamentą vienam 
mėnesiui.

Paskutiniai du vyriausybės pasi
keitimai aiškiai parodė karaliaus 
Faruko pajėgumą ir nebijojimą 
imtis drastiškų žygių. Jis, atrodo, 
yra nusistatęs išardyti Wafdlstu 
partijos įtaką krašto valdyme.

UŽSIENIO DEBATŲ ATGARSIAI
Neutralūs stebėtojai pažymi, kad 

pereitos savaitės užsienio politikos 
debataį parlamente pakenkė dar- 
ziečių partija; ir parodė pažiūrų 
skirtumą pačios partijos viduje tuo 
klausimu. Neabejojama, kad jie 
buvo Išprovokuoti kairiojo Darbo 
partijos sparno, kuriam vadovauja 
Bevahas. Socialistų ataka ant

do-

;alįs išplėsti karą >u

kad Churchillis paskelbtų tuos 
kumentus, kurių citatas jis davė 
parlamentui. Churchillis atsakė, 
kad kabineto slaptų dokumentų 
jis negali skelbti, bet kad jis neci
tavęs dokumentų, o tik davęs fak
tus.

Sąryšyje su tuo, opozicijos vadas 
pereitą savaitgalį davė spaudai

Churchillio įr tam vartojami argu- 'savo paaiškinimą dėl Amerikos ir 
mental buvo labai skysti ir maža
verčiai. Churchillis buvo svarbiau
siai kaltinamas už tai, kad jis pa
žadėjęs Amerikai imtis greitų, 
tvirtų ir efektyvių priemonių, jeigu 
komumstal sulaužytų paliaubas 
Korėjoj. Toks pažadas, tvirtino 
opozicija, 
Kinija.

Churchillio atsakymas sprogo, 
kaip atomine bomba ir sugriovė 
opozicijos ataką. Premjeras prane
šė, kad pats Attlee, būdamas prem
jeru ir Morrisonas, kaip užs. reik, 
ministeris. davę pažadą Amerikai 
atakuoti aerodromus Kinijoj1, jei iš 
ten prasidėtų dideli oro puolimai 
ant alijantų.

Tas atskleidimas buvo naujiena 
parlamentui, o ypač Bevanui. kuris 
nors tuo laiku ir būdamas vyriau
sybės nariu,
šefo (Attlee's) duotų įslpareigoji-

Britanijos politikos Korėjos karo 
atžvilgiu. Attlee patvirtino tada 
vadovaujamos vyriausybės pažadą 
Amerikai leisti alijantams atakuo
ti aerdromus Kinijoj, jej iš ten 
būtų vedamos oro atakos ant ali - 
jantų kariuomenės, šitas, pažymė
jo opozicijos vadas, nenukrypsta 
nuo mūsų bendros politikos, neišp
lėsti karo iš Korėjos teritorijos.

Įvykę debatai, o taip pat susikir
timai tarp vyriausybės ir opozici
jos, tik patvirtino senai žinomą 
faktą, kad Britanijos užsienio poli
tika yra viena ir ta pati, nežiūrint 
kokia partija būtų valdžioje.

IRANO ALYVA

Lordo Waverley atsistatydinimo 'gaus. Opozicija pareikalavo specia
lių debatų, kad išryškinti'tą rei- Glemža, 
kalą plačiau.

Tačiau prieš ta; lordas Waverley 
pasiuntė premjerui atsistatydini
mo laišką, kuriame tarp kitko sako, 
kad jis tokioj opozicijos sudarytoj 
atmosferoj negalės dirbti ir dėlto 
prašo būti atleidžiamas nuo tų oa 
reigų. Lordas Waverley dar pridė
jo: „Tie užpuolimą; (iš opozicijos) 
padaryti mano ilgo visuomeninio 
darbo pabaigoje, yra tuo labiau 
skaudūs, kad jie atrodo buvo pada
ryti su žinia, o gal net su pilnu pri
tarimu tų, kurie buvo mano karo 
laiko kolegas ir kuriuos aš laikiau 
savo asmeniškais draugais“. Karo 
metu lordas Waverley buvo finan
sų ministeriu.

VLIKą sudarančių politinių par
tijų ir kovos organizacijų atstovai, 
vadovaudamiesi 1952.II.2. VLIKo 
nutarimu, 1952.11.23. buvo susirin
kę aptarti priemonių siekiant kon
solidacijos. Susirinkusieji vieningai 
priėjo išvadą, kad paskutiniu metu 
lietuviškoje 
straipsniai. 
VLIKą, tiek 
bei asmenis,
darbo bare, o ypatingai užkulisinė 
akcija prieš asmenis, trukdo VLI- 
Kui pasiimtus uždavinius realizuo- ų 
ti. Dėl to VLIKą sudarančių poli
tinių partijų ir kovos organizacijų 
atstovai prašo atsižvelgti i VLIKo 
pasiimto uždavinio rimtumą ir 
vengti visa to, kas skaldomai gali 
veikti lietuviškąsias jėgas-ir visuo
menę.

Pasirašo:
L. Darbo Federacijos vardu J. 

Grinius,
L. Krikšč. Demokratų vardu M. 

Krupavičius,
L. Laisvės Kovotojų vardu S. Mi

glinas,
Lietuvių Fronto vardu Z. Ivins

kis,
L. Soc. Demokratų vardu

epizodas yra įdomus tuo, kad jis 
paryškina demokratinės santvar
kos veiklą praktikoje. Opozicija, 
nors ir būdama mažumoje, privertė 
jai nepageidaujamą asmenį atsis
tatydinti.

Lordas Waverley (anksčiau va
dinosi Sir John Anderson) buvo 
vyriausybės paskirtas pelno ir pa
jamų mokeščlų komisijos pirminin
ku. Tik paskelbus paskirymą, opo
zicijos atstovas pareiškė, kad nors 
ir neginčydamas lordo Waverley 
asmeniškų gabumų, jis (lordas W,) 
tačiau kalbose ir parlamente yra 
pasireiškęs kaip dešiniojo konser
vatorių sparno rėmėjas ir dėl to 
netinka būti tokiose pareigose, kur 
reikia politiniai neutralaus žmo-

Sąjūdžio

Partijos

Sąjungos

J.

vardu

vardu

vardu

T.

J.

P.

L. Tautinio
Šidiškis,

L. Ūkininkų
Norkaitis,

L. Ūkininkų
Karvelis1,

L. Valst. Liaud. Sąjungos vardu 
J. Tyris,

L. Vienybės Sąjūdžio vardu L 
Prapuolenis.

HORNER IR ANGLIAKASIAI
kretorius. Jis ir šį kartą išvažiavo 
iš vėžių. Per vieną susirinkimą, 
kalbėdamas kaip komunistų parti
jos pareigūnas (atseit, ne kaip an
gliakasių s-gos sekretoarius) pa
reiškė, kad angliakasiai visiškai 
gerai daro, atsisakydami dirbti 
šeštadieniais, ar net ir kitomis die
nomis, nes jie nenori 
Amerikos padiktuotos 
vimo programos.

Atrodo, kad' draugas
paklius į nemalonę, nes kaip ponas 
Horner (s-gos sekretorius) jis yra 
įsipareigojęs raginti angliakasius 
dirbti šeštadieniais. Angliakasių 
s-gos pirmininkas Sir William 
Lawther jau pastebėjo, kad Horne- 
rio politika yra remti ne šį "kraštą, 
bet Sovietų Sąjungą.

Komunistų suagituoti angliaka
siai kai kuriose kasyklose atsisakė 
dirbti šeštadieniais protestuodami 
prieš vyriausybės numatomus1 įves
ti socialinio draudimo mokesčius. 
Atsakingi angliakasių sąjungos 
pareigūnai o taip pat socialistu 
partijos vadai tokį angliakasių žy
gį pasmerkė, nes jie griauna de
mokratinių institucijų pagrindus 
ir kenkia kraštui. Kova prieš socia
linio draudimo mokesčių įvedimą 
turi būt; vedama darbo partijos 
parlamente o ne kasyklose.

Tačiau yra vienas angliakasių 
sąjungos pareigūnas, kuris yra 
plačiai išgarsėjęs ir kelis kartus 
buvo sąjungos valdybos sudraustas 
už Išsišokimus — tai Arthur Hor
ner, komunistas, sąjungos gen. se-

finansuoti 
apsiginkla-

Horner vėl

SAUGUMO REIKALAI 
PARLAMENTE

Trečiadienį žemieji Rūmai 
svarstė krašto apsaugos reikalus 
ir NATO konferencijos Lisabonoje 
nustatytos apsiginklavimo progra
mos išpildymą, šiuo reikalu vyriau
sybės ir opozicijos nuomonės mažai 
skiriasi, nes konservatoriai tęsia 
dar darbiečių vyriausybės išdirbtą 
programą su mažais pakeitimais. 
Dėl to opozicija pačiai programai 
nesipriešino, bet pareiškė nepasi
tikėjimą vyriausybės sugebėjimu 
tą programą tinkamai Išpildyti. 
Svarbiausi kalbėtojai buvo Chur
chillis ir buvęs krašto apsaugos 
ministeris Shinwellis.

Atidarydamas debatus, Churchil
lis nurodė būdus, kuriais bus įvyk
dyta ateinančių 4 metų apsigin
klavimo programa, ypatingą dė
mesį kreipiant į lėktuvų gamybą. 
Opozicijos kalbėtojai tarp kitko 
kritikavo vyriausybės sąstatą, o 
ypač lordo Alexanders paskirimą 
krašto apsaugas ministerio parei
goms. Krašto apsaugos ministe
ris turėtų būtų žemųjų Rūmų na
rys, o ne lordas. Per balsavimus 
opozicijos nepastikėjimo pareiški
mas vyriausybei buvo atmestas 5 
balsų dauguma. Bevano grupė 57 
asmenys, įskaitant pacifistus, prie
šingai oficialiai partijos linijai, 
nuo balsavimo susilaikė. Toji gru
pė taip pat nepaklausė partijos in
strukcijų ir per sekantį-balsavimą 
už vyriausybės rezoliuciją siūlant 
priimt; apsiginklavimo programą. 
Socialistų partija nuo balsavimo 
susilaikė, bet Bevano grupė balsa
vo prieš

KOMUNISTAI SUSTIPRĖJO KORĖJOJ
Jungtinių Tautų stebėtojai Ja

ponijoj mano, kad alijanta; grei
tai turės pradėti ataką Korėjoj, 
nes kitaip jėgų — persvara aiškiai 
pakryps į komunistų pusę ir suda
rys dideli pavojų alijantams. Dery
boms tęsiantis, komunistai ne tik 
sustiprino savo kariuomenę Ko
rėjoj bet per visą frontą iškasė 
stiprius apsaugos sutvirtinimus ir 
padidino oro pajėgas, šiandien 
komunistai yra žymiai stipresnėse 
pozocijose, negu jie buvo pereitą 
birželio mėn., kada Malikas pasiū
lė taikos derybas. Pradedama Įsiti
kinti, kad komunistą; nenori pa
siekti susitarimo Ir kad jie daugiau 
naudos turėjo iš paliaubų derybų, 
negu jie būtų pasiekę kariaudbml. 
Jų karinės pajėgos buvo žymiai 

nestebėtina,

Taikos derybos tuo tarpu nerodo 
jokio progreso. Derybos sustojo 
prie principinių punktų: 1) ali j an
tai nesutinka, kad Rusija būtų 
viena iš neutralių valstybių karo 
paliaubų priežiūrai ir 2) komunis
tai nesutinka su laisvanoriška be
laisvių repatriacija.

Negana to, komunistą; per pas
kutini posėdį atsisakė pasikeisti 
sergančiais ir sužeistais belaisviais 
tuojau, o taip pat leisti Jungt. Tau
toms siųsti paketus belaisviams, 
dėl ko anksčiau buvo susitarta. Ali- 
j antaį per sekanti posėdi apkaltino 
komunistus už susitarimo sulaužy
mą ir pridėjo, kad nėra prasmės 
derėtis ir daryti sutartis, jeigu jos 
yra tuojau pat sulaužomos. Vėliau 
buvo paskelbta, - kad alijantų pa
reiškimas nereiškia derybų nutrau
kimo ir jis buvo pareikštas be aukš
tesnių organų atsiklausimo.

(britųirako alyvos bendrovė 
nuosavybė) baigia tęsti 560 mylių 
ilgumo vamzdžius iš Kirkuk (Ira
ke) ligi Banias (Sirijos), prie Vi
duržemio jūros. Nauji alyvos tekė
jimo vamzdžiai bus baigti balan
džio mėn., 6 mėnesius anksčiau, 
negu buvo numatyta. Vamzdžiams 
plienas buvo gautas iš Amerikos, 
bet visą kitą įrengimą darė Brita
nija. Šiuo keliu bus siunčiama, sustiprltos ir dėl to 
apie 14 milijonų tonų alyvos nėr kad Pekingo radio pradėjo relka- 
metus. Jauti .pradėti karą pilnumoje.

matyti nežinojo jo

DBLS centrui reikalingas relka- 
ų vedėjas — sekretorius (vyras >r 
moteris), žinąs anglų kalbą ir mo
kąs rašyti mašinėle. Rašyt; cr 
kreiptis J DBLS Pirmininką.

nas sutiko tokius debatus kelti 
žinodami jų argumentų silpnumą, 
tai greičiausia padarė tik tiksu 
patenkinti Bevanistus ir pasiekti 
vieningumo partijos viduje.

Churchillui pranešus apie socia
listų vyriausybės įsipareigojimas 
Amerikai,. opozicija pareikalavo,

SUVARŽYMAI KOMUNISTŲ 
DIPLOMATAMS

Vakarų valstybės iki šiol suvaržy
mus taikė tik Vengrijai. Šitas da
bar bus taikomas be Rusijos, taip 
pat Rumunijos ir Bulgarijos diplo
matams. Kas liečia Britaniją, so
vietų diplomatai negalės važiuoti 
toliau kaip 18 mylių nuo Hyde Park 
Corner, Londone, be specialaus 
leidimo.
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BRITANIJOS LIETUVIS

BRITANIJOS LIETUVIS-EUROPOS LIETUVIS SV. KAZIMIERAS
Vadinamos socialines nelygybes 

Išeivijos tarpe nebėra, arba ji bai
gia dilti. Visi lietuviai Europoje 
gyvena vienodai ir gyvena skur
džiai. Visų rūpestis tas pats: kaip 
pragyventi iš savo darbo. Visų ir 
kapitalas tas pats: sveikata ir mus
kulai. Laimingi, kurie Įsiterpia fa
brike ir pastovesniu darbu apsirū
pina. Kieto darbo sąlygose išnyksta 
ir skirtybės tarp vadinamų inteli
gentų ir paprastų darbo žmonių. 
Visi sudaro vieną suliedintą visu
mą, „lietuvių bendruomenę“ Vi
suose plaka ta pato! lietuviška šir
dis, visų siela vienodai kenčia, visi 
alsuoja ta pačia viltimi, grįžti! 
GrĮžtl į laisvą Tėvų Žemę! Už tą 
laisvę visi esame Įsipareigoję ko
voti.

Ar bereika kartoti, kokį vaidme
nį vaidina spauda mūs tai kovai 
suburiant ir neleidžiant mūsų šir
dyse mūsų tautos idealams Išblėsti. 
Tautos sudėtinių pradų yra daug. 
Ne visur ir ne visada kalba sudarė 
pagrindinį skirtingą tautos požymį. 
Mažoms tautoms tačiau kalba yra 
jos tautinio savitumo svarbiausias 
ženklas. Lietuviai’ negalėtų būti 
tikrais lietuviais, jei jie nemokėtų 
savosios kalbos. Nuo neatmenamų 
amžių kalba siejo gyvenančią kar
tą su praeitų amžių kartomis, nuo 
neatmenamų laikų ji buvo ne vien 
glminastės ryšys, bet visos bendrai 
išgyventos istorijos, visų džiaugs
mų ir liūdesių, kentėjimų ir lai
mėjimų liudininkas, visų mūsų 
praeities dvasinių veldinių dalyvė. 
Lietuvos atgimimas visada buvo 
pagristas lietuvių kalba. Kur be
būtų lietuviai, jie save atpažįsta 
per kalbą, todėl pas mus tautos są
voka ir lietuvių kalbos sąvoka yra 
beveik tapatybė. Ne be reikalo sa
koma, kad kalba yra tautos sielos 
atšvaistas ir jos minties veidrodis.

Išsiblaškę po visus pasaulio galus 
paskiri lietuvių būriai tarpusavy 
susižinoti, plačiau bendrauti, dva
sinius saitus palaikyti, tautybės 
pojūčio neprarasti nebeturi kitų 
priemonių, kaip gimtąja kalba 
spausdintą žodĮ. Kur tirštesnės lie-' 
tuvių kuopos, ten ir lietuviško gy
venimo reiškiniai sodresni, ten ir 
lietuvybės daigams nuvysti, mažes
nis pavojus. Yra „kolonijų“, kur 
mūsų kultūrinio gyvenimo rekalai 
gajai reiškiasi. JAV kai kuriuose 
didmiesčiuose tirščiau apsigyvenę 
lietuviai turi savo teatrus, daug 

laikraščių, knygų leidyklas, visuo
menines Įstaigas, bažnytines para
pijas, knygynus, bibliotekas, jie 
rengia koncertus, palaiko meninius 
sambūrius, leidžia grožinę ir moks
lo literatūrą ir kitaip puoselėja 
mūsų ir mūsų kultūros lobio prad
menis. Ne visur tačiau gali susida
ryti didesni tėvynainių telkiniai. 
Kai kada, deja dažniausiai, jie gy
vena išsimėtę mažomis saliukėmis, 
paskiromis šeimomis, arba ir visai 
vieniši. Gaivesnių lietuvybės oazių 
pareiga yra burti apie save palai- 
desnius lietuvių būrelius, neleisti 
užgesti tai lietuvybės liepsnelei ir 
nuslėpti lietuvių tautai priklausy
mo jausmui, visoj Europoj lietuvių 
dar yra keliolika tūkstančių. Tai 
daug. Jie tačiau labai išsibarstę. 
Paskiri jų centrai veiklūs ir dar
bingi. visur ta pati taisyklė: kur 
didesni būriai, ten ir vaisingesnio 
darbo yra, ten lengviau gražioms 
iniciatyvoms pasireikšti, ten dar- 
bingesnieji ir didesnio moralinio 
atlyginimo ir patenkinimo už savo 
triūsą susilaukia.

Britų sala jau kuris laikas kaip 
avirto ir didesnę lietuvių salą. 
Ten daugiau senosios išeivijos, ten 
ir naujoji išeivija, saugiau jausda
masi, dar nevisa išemigravo. Visi 
bendrai stingriau susibūrė Į „lie
tuvių bendruomenę“, kaip kitur. 
Ten ir mūsų diplomatinės atstovy
bės statusas tvirtesnis, kaip kitur 
Europoje, išskyrus gal pasiuntiny
bę prie šventojo Sosto. Tos palan- 
kybės ir, palyginti, nedideli tarp 
paskirų lietuviškos veiklos „centrų“ 
bei skyrių atstumai1 leidžia D. Bri
tanijos lietuviams visuomeniniai 
stipriau pasireikšti, kaip kituose 
Europos kraštuose. Jie turi Londo
ne Ir gal kur kitur jr lietuvybės 
tvirtoves, savus Lietuvių Namus ir 
klubus, o kas svarbiausia, savo 
spaustuvę ir savo rimtą savaitrašti, 
„Britanijos Lietuvi“. Savo kultūri
nę vagą varydamas, tas savaitraš
tis pavirsta vieninteliu ryšininku 
ne vien Britanijos lietuvių, bet ir 
visų. Europos lietuvių su viso pa
saulio lietuvių bendruomenėmis. 
Visi kiti, spausdinti ar šapirogra
fuoti Europos leidinėliai bei „biule
teniai“, sąžiningai patarnaudami 
lokaliniams reikalams,, Europos 
lietuvių su pasauliu saistymo užda
vinio atlikti negali.
Kita vertus, lietuviai yra europinės 
kultūros vaikai. Nuo Europos liki

mo pareis ir Lietuvos likimas. Bu
simoji Europos politinė ir socialinė 
santvarka nulems ir išlaisvintos 
Lietuvos naujo atsikūrimo politi
nius ir socialinius kelius. Tat Euro
pos lietuvių uždavinys yra ne vien 
išsaugoti nesužalotus lietuvybės 
pradus, bet kiek galima suimti sa
vin ir demokratinės Europos prak
tiškojo gyvenimo naudingą patirtį 
ir ją parsinešti namon. Europos 
lietuvių tarpusaviniam glaudes
niam subūrimui ir jų su viso pa
saulio’ lietuviais susaistymui gali ir 
privalo tarpininkauti „Britanijos 
Lietuvis“. Pirmon eilėn jis turi 
būti, jei jau yra, svarbesniųjų lie
tuviškos veiklos židinių informaci
jos centras. Ne tik D.Britanljos, bet 
ir Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, 
Šveicarijos ir kitų kraštų lietuviai 
per „BL“ gali apie savo kolektyvų 
ir Individumų darbus, sumanymus 
ir Iniciatyvas pasisakyti, naujas 
Idėjas kelti, pageidavimus reikšti 
Ir nuomonėmis keistis. j. L.

„TERROS“
LEIDINIAI IR PLANAI

Amerikoje, Clgagoje, neseniai 
Įkurta nauja lietuviška leidykla 
„Terra“ žada greitu laiku atsistoti 
greta tų kelių, kurios jau yra išva
riusios stambią vargą. Iki šloleį 
„Terra“ yra išleidusi B. Sruogos 
eiliuotą dramą „Kazimierą Sapie
gą“ ir Axel Munthe „San Michele 
knygą“, šiomis dienomis knygų 
rinkoje pasirodys naujas šios lei
dyklos dalykas — K. Borutos roma
nas „Baltaragio malūnas", kurio 
ištrauką buvo išsispausdinęs „Ga
bijos“ žurnalas. Apie Velykas ji 
Išleidžia Nobelio premijos laureato 
švedo Paer Lagerkvisto žymiau
siąjį kūrinĮ — romaną „Barabas“ ir 
pasakas jaunimui „Verkiantieji 
gluosniai".

Toliau savo plane „Terra“ yra 
numačiusi Dovydėno, Škėmos, Si
monaitytės, Alberto Camus ir kitų 
autorių kūrinių.

Įdomi naujiena Didž. Britanijos 
lietuviams: „Terra“ svarsto klau
simą, ar svaro kraštuose nepaleisti 
savo leidinių pigesnėmis kainomis, 
negu dolerio kraštuose.

Netrukus šis reikalas turės 
paaiškėti. „Terra“ taip pat žada 
netrukus paskirti Didž. Britanijoje 
savo leidiniams atstovą.

Jo Tėvai
Jogailos Alglrdaičio anūkas, šv. 

Kazimieras, Lietuvos ir Lenkijos 
karaliaus Kazimiero sūnus, gimė 
Krakuvoje 1458 m. spalių 3 d. Jo 

■motina buvo Vengrijos, Bohemijos 
ir Romiečių karaliaus Alberto duk
tė Elzbieta.

Matthias de Mlchovia rašo, kad 
1453 m. per pasiuntinius buvo su
darytos sužieduotuvės po žolinės ta 
pirmadieni, ir kad šv. Jonas de Ka- 
plstrano pasakė ta proga pamok
slą. Sekančiais 1454 m. vasario 10 
d. turėjo būti jungtuvės ir kara
lienės vainikavimas. Tarp bajorų 
kilo ginčas, kas turi teisę duoti 
jaunavedžiams jungtuvių palaimi
nimą, ar Krakuvos vyskupas kar
dinolas Sbigneus, ar Cniezno ar
kivyskupas Jonas Sprouskl. Gin
čas užsitęsė iki po vidudienio. Ga
lop sutarta, kad sutuoktuves telks 

«kun. Jonas Kapistranletis, kaip 
Apaštalinis Legatas. Tas atsiklau
pė prie kardinolo kojų, prašyda
mas Įgaliojimo. Deja, jis negalėjo 
Jaunavedžių klausinėti, kaip to 
reikalauja apeigos, nes nei lenkiš
kai, nei vokiškai jis nemokėjo. 
Tuos klausimus patiekė kardlnolos 
Sbigneus, o Gniezno arkivyskupas 
atlaike Į šv. Dvasią šv. Mišias ir 
apvainikavo naują karalienę.

Broliai ir Seserys .
Trečias karališkos šeimos valkas 

buvo šv. Kaimieras. Vyresnysis jo 
brolis Vladislovas buvo Išrinktas 
Vengrijos ir Čekijos karaliumi. Ki
ti šventojo broliai valdė vienas po 
kito Lietuvą ir Lenkiją; Albertas 
1492 — 1501 m., Aleksandras 1501 
— 1506 m., žlgimantas 1506 — 1548 
m., o jo brolis Fridrikas tapo kar
dinolu ir Gniezno bei Krokuvos 
vyskupu. Jo sesutės ištekėjo už sa- 
ksų, Brandenburgo ir Bavarijos

DIDŽIOSIOS
„Tremties“ leidykla tik dabar iš

leido labai džiugią naujieną 
daugeliui mūsų ne tik iš „Trylikos 
nelaimių“ pažĮstamo rašytojo R 
Spalio didžiulę novelių knyga 
Didžiosios Atgailos. Knygos net 
354 puslapiai, Įrišta ji dailiais dro
bės viršeliais (šviesiai rudos spal
vosi o Įrašai juodi). Viršelis kom
ponuotas dali. P. Augiaus. 

valdovų. Viso buvo karališkoje šei
moj septyni berniukai ir šešios 
mergaitės, kurių dvi mirė jaunu
tės.

Didvyrio dvasia
Rimčiausias ir gailestingiausias 

tarp visų brolių buvo šv. Kazimie
ras. Pamilęs Dievą visa savo, llgė- 
ras. Pamilęs Dievą visa savo siela 
ilgėjosi Jėzuasivaladomis išbūdavo 
klausydamas šv. Mišių ar apmą- 
stinėdamas Kristaus kančią, daž
nai eidavo šv. Sakramentų. Tas 
ilgesys prikeldavo ji nakčia ir ver
tė eiti aplankyti Jėzų nors prie už ■ 
darų bažnyčios durų.

Vargšų ir skriaudžiamųjų pasi
darė tėvu, globėju. Mokėjo jis pa
sipriešinti to laiko madai, palaidu
mui. Jis tarė, jog verčiau mirsiąs, 
negu išsižadėsiąs skaistybės. Ir tai 
Ištęsėjo. Mirė 1484 m. kovo 4 d.

Kanonizacijai proga
Mirusls karalaitis Kazimieras 

darė stebuklus; daug kas sulaukė 
jo galingo užtarymo. Bet kai Mas
teliai, nepaisydami esamo drau
gingumo sutarties, užpuolė Lietuvą
1518 ir 1519 m. su apie 60.000 ka
riuomene, kai pačioj Lietuvoje bu
vo likę vien apie 2.000 karių, kaip 
vienu taip ir antruoju atveju pasi
rodė Lietuvių kariuomenei šv. Ka
zimieras ir, išgązdinęs užpuolikus, 
išvaikė juos. Daug maskolių žuvo
1519 m. nuo lietuviško kalavijo, 
bet nei vienas lietuvis nežuvo nuo 
priešo. Apie tai sužinojęs karalius, 
pasiuntė pas popiežių pasiunti
nius, prašydamas pripažinti šv. 
Kazimierą šventuoju,

Popiežius Leonas X, per paskirtą 
vyskupų komisiją ištyręs visą rei
kalą, paskelbė šv. Kazimierą šven
tųjų tarpe, 1521 m.

Kun. K. A. M.

ATGAILOS
išspausdinta 13 Įvai- žymiai pigesne kaina.

„Tremtis“ toliau ruošiasi išleisti 
J. Savickio romaną, K. Baronas

Knygoje
raus didumo novelių (didžiausioji, 
„Ežeras“, apie 70 puslapių). Tik 
dviejų novelių veiksmas vyksta 
svetimuose kraštuose ir veikėjai 
yra kitataučiai (tai „Paskutinysis 
kūrinys“ ir mažytė „Kalnai“). Vi
sų kitų siužetai yra grynai lietu
viški ir veiksmas vyksta nepri
klausomoje iLetuvoje.

Nesilmdamas čia recenzuoti (ti
kiuos, kad netrukus turėsime pro
gos „Br. Lietuvyje“ paskaityti ir
šios didžiulės ir rūpestingai, su at 
sidėjimų ir meile parašytos knygoj 
recenziją), noriu busimuosius kny
gos skaitytojus supažindinti tik sų 
novelių tematika.

Jau pati pirmoji (ir didžiausioji) 
novelė „Ežeras“ sprendžia net ke
lių žmonių meilės ir pašaukimo ar 
pareigos problemas. Meilės kortos 
susimaišo ir „Likiminėje naktyje“ 
(kai Įsimylėjęs vaistininkas apsi
rinka ir sumaišo vaistus, o brisda
mas iš padėties nubrenda iki vedy
bų su! kita, ir vis dėl savo charak
terio), ir „Paveiksle“ (sena meilė 
prisikelia ir sudūžta), ir „Stirnių 
sukilėlyje“ (karališkai gražios he- 
tuviškos gamtos fone meilė tik 
trumputis sąskambis), ir „Pasirin
kime“ (artistė atkalba amerikoną 
nuo vedybų, gelbėdama merginą, o 
nuo išgelbėtosios susilaukia pykčio 
audros, ir šitai kitaip pasuka jos 
pačios likimą); ir „Paskutiniajame 
kūrinyje“ (akla meilė Ir išdidi mei
lė), ir ..žaisle“ (žaidimas meile). 
„Dalioje“ vaizduojama irstanti šei
ma, kai vyras, siekdamas karjeros, 
pridaro neleistinlausių painiavų. 
„Karalaityje“ svajotojas berniukas 
aukojasi dėl sesers laimės, „Ono
je“ rodomas tikėjimo ir asmeny
bės susidūrimas, „Motinoje“ — ne 
žmoniška motinos meilė sūnui, 
„Kalnuose“ Invalido tragedija, 
„Audroje“ — dviejų priešų tragiš
kai pasibaigiąs kerštas.

žinoma, tai maža tesakanti sche- 
mą, kuri įgauna gyvybės ir judan
čio kraujo tik tada, kai skaitome 
ir susiduriame su šioje ar kitoje 
novelėje rašytojo pinamąja intri
ga su vis naujomis ir netikėtomis 
situacijomis, su ypač gyvais, visa
pusiškai atvaizduotais žmonėmis 
kai sekame dialogus ar grožimės 
lietuviškais gamtos vaizdais.

šita pačia proga reikia pažymė
ti,, kad šios knygos tikimasi Brita
nijos lietuviams gauti keliolika 
egzemplorių ypač geromis sąlygo
mis: be pašto kuponų (kaštuoja 50. 
kuponų, taigi 33 šil. ir 4 penai) ir

„BRITANIJOS LIETUVIS“ 
VIENINTELIS 
LIETUVIU 
SAVAITRAŠTIS 
EUROPOJEI

M. DAUGĖLAITĖ

ŽĄSIS
Toskos gimimo dienos išvakarėse 

Jadzė išsivedė Danutę Į miestą nu
pirkti dovanų.

Praėjo jos daugybę plačiais dide
liais nuošnials langais krautuvių, 
kol pasiekė universalinę, šita. Ja
dzei nebuvo svetima. Ilgi stalai 
perkrauti įvairiausiais dalykais. 
Abi apžiūrinėjo stebėdamosios: 
visko, ko tik nori, ko tik nori! ste
bisi Danutė. Jadzė patraukia ją ož 
rankovės.

— žiūrėk, kaip Dievą myliu, per
lai! — ir tokio žibėjimo Jadzės aky
se Danutė dar nebuvo mačiusi. Jos 
pirštai ištiesti l perlų karolius. Ji 
priėjusi minutę kažką įtemptai 
galvoja.

— Žinai, Dana, ką, — prabilo; — 
nuplrkim abi susidėjusios Toskai 
dovanų šituos perlus. Ką ji, vargšė, 
viena Anglijoje, nieko neturi, — 
jos balsas suminkštėjęs, Danutė 
niekad tokio negirdėjo. — Padary
kim jai malonumą.

— Gal brangūs? — netikrai pra
tarė.

— Kiek kaštuoja? — klausia Ja
dzė pardavėją.

— 2 svarai 15 šilingų ir 11 penų.
— Brangūs...— dar vis netikra 

sako Danutė.
— O man negaila, kai aš pagal

voju apie Toskos vargingą sunkų 
gyvenimą Anglijoje. Dar dirbti 
papuolė pas ligonius, ne taip, kaip 
mes. Aš tiesiog verkti norių.

Ji pakelia trijų eilių karolius ir 
prisideda. Pardavėja pritardama 
linkteli galva ir paduoda veidrodi.

Jadzė užsidega:
— Pirkim, Danutė, — vėl grįžte

lėjo. — žinai, ji iš kaimo, ta figū
ra... gamtos nuskriausta, jai bus 
kaip dangus, — primygtinai kalba.

Danutė linktelėjo. Iš tikro tegu 
Toskai būna slurpryzas. Malonus 
žodis jai pačiai toks brangus. O čia 
tokia dovana! ir išsiima 3 svarus, 
atskaito 1 svarą 10 šilingų ir laiko 
rankoje.

Jadzė ima krapštytis rankinuke 
piniginės.

—• Velnias tikras, nepasiėmiau, 
kiek reikia; Uždėk, Danute, tu už 
mane, grąžinsiu.

Kažkas gnybtelėjo Danutei širdĮ.
— Bet čia mano paskutiniai pi

nigai, — sunerimusi Ištarė.
— Aš gi tau atiduosiu, — blikste

lėjo akimis Jadzė.
Danutė ištiesė pardavėjai pasku

tiniuosius 3 svarus. Gražiai susuk
tą dėžutę su karoliais Jadzė įsidėjo 
kišenėn ir įsikabino Danutei Į ran
ką.

Danutė kažkodėl nebuvo tikra. 
Ar atiduos? Toskai įsiskolinusi; 
girdėjo aną dieną besibarančias. 
Pirko batelius, megstuką, taupė 
apsiaustui. Jj jautė Jadzės ranką 
ir vis nebuvo tikra.

Pakili Jadzė pritraukė Danutę 
prie kito stalo. Papuošaliukai, seg
tukai, amuletai ir visokie mažiausi 
ir maloniausi daikteliai spindėjo 
žaižaruodami elektros šviesoje. Ja- 
bzės akys bėgiojo nuo vieno dan
telio prie kito?

— žiūrėk, Danut, segtukas — 
dvi kiaulytės sukabintos, — sušuko,
— Ir uodegytės viršun užriestos. 
Pirkim dar tą. Jau aš mokėsiu,-- 
sulaiko Danutę iškilmingai ir su
moka 9 penus.

Ėjo koja už kojos drėgnu šaligat
viu 1 namus.

— Negaila, — raminosi Danute.
— Sakys: ir Dana prisidėjo. Juk 
"Toska ne tokia bloga. Gal Jadzė...

— lengviau atsikvėpė. Ji vis jautė 
Jadzės ranką pažastyje. Ir jai buvo 
malonu. Ji stengėsi eitį. koja 1 koją 
su Jadze.

— Palauk manęs, — pasakė Ja
dzė ir pasuko prie durų, kur buvo 
užrašyta „Spirits and Wines“ ir 
kur lange buvo pristatyta daugybė 
butelių.

Danutė apsidairė. Gėda^nuraus- 
vino jai skruostus.
• Jadzė išėjo nešina po pažasčia 
susuktą popierium buteli.

— Nemanyk, kad, mano pinigai,
— tarė, linktelėdama i pažastyje 
nešamą buteli. — Toska prašė nu
pirkti. Sako, reiks nugerti šven
čiant. — Ir ji vėl Įsikibo Danutei l 
ranką.

Temo. Tamsūs šešėliai vis labiau 
įsigėrę Į gatvę, namus. Sužibo gat
vės žibintuvai.

Prie ligoninės vartų Jadzė susto
jo.

— Zlnaj ką, Dana, aš persigalvo
jau. Netiks Toskai tie perlai. Kaip 
Dievą myliu, netiks. Užaugusi prie 
kiaulių, visą gyvenimą tampiusi 
karvės spenius, ir dabar užsidės, 
girdi, perlus. Pati matai, bus nei 
šis, nei tas. Iš širdies sakau. Iš 
kaimietės nepadarysi princesės.

Danutė žiūrėjo suglumusi, nesu
prasdama.

— Tai kas, kad prie kiaulių... bet 
Jos gimimo dienai dovana, — vos 
pajėgė ištarti.

— Taigi, ir aš galvojau. Ot, tos 
sukabintos kiaulytės sukels prisi
minimus, kur ji augo, su kuo augo, 
niekad neleis jai nutolti nuo lietu
viškumo. Tai tikras prisiminimas! 
Dovana, kaip iš Lietuvos. Mums 
reikia ką nors lietuviška... tu pati 
žinai... Pinigus aš tau grąžinsiu, — 
nuo greito kalbėjimo ji kartais užs
pringdavo.

— Bet Toska, — dar vis nerimo 
Danutė.

— Toska! — šūktelėjo Jadzė. — 
Kokia iš jo* Toste! jį Teklei Tu 

dar nežinai? Apsidairė, mat, Vo
kietijoje ir pasivadino Toskai Tė
vas diržą juosėsi, sako, Teklė esi, 
o ji, sako, šokosi jam l akis, girdi, 
sako, gana šunes prisijuokė Lie
tuvoje iš Teklės. Visų mergiščių 
vardai, kaip vardai... Girtas buvai, 
sako, tai ir pakrikštijai Tekle. Ji 
pati pasakojo man. Sako, tėvas 
neiškentęs klrstelėjo, o ji, sako, 
jam į akis: „Ar aš tavo duoną val
gau, girdi, tu, seni!“... Ką darys 
tėvas, nusisplovė ir užrašė; Toska 
Kukurbezdalytė, — visiškai pra
linksmėjo Jadzė. O Danute nebe
susigaudė, apie ką ji kalbėjo.

— Tik tu nė žodžio Toskai apie 
karolius. Aš gi nepabėgsiu su tais 
pora šilingų, — pridėjo.

Danutė nesitikėjo to. Ji nebeži
no, nė ką pasakyti Jadze. Ji ne
drįsta net priešintis: žino, kad vel
tui. Jos nenukalbėsl. Suglumusi pa
suko prie durų.

— Liemenę radau, šilkinė, su ne- 
rinėlials, kaip nauja. Toska prašė, 
bet kur toklous pagalvėus... Aš tau 
atiduosiu...— gerinosi sekdama.

— Ne, nenoriu, — gynėsi Danutė 
ir pasuko l duris.

* * «
Apie devintą valandą vakaro sta

las buvo atitrauktas l vidurį, ap
dengtas Toskos iš Lietuvos atsivež
ta staltiese. Stiklinėje mirko kele
tas vėlyvo rudens gėlių Iš virtuvės 
prinešta lėkščių, šakučių, priral- 
kyta duonos, krūva įvairiausių py
ragaičių, didelis keksas, ant kurio 
vis dėlto, Toskai pasipriešinus, ne
buvo uždegta žvakė, ir dar viso
kiausių skanėstų. Abi apžiūrinėjo, 
ar ko netrūksta. Jadzė pasilenkė 
ir iš po palovės ištraukė aprudintą, 
žaliom žolelėm aplpuoštą keptą žą
sį. Danutė, kaip perkūno trenkta, 
pašoko:

— Jadzė, ta žąsia matronai, bro
lis iš Afrikos parvažiuoja... o jūs.

— O kas tau?

— Bet aš ten dirbu, aš prieinu 
prie virtuvės sandėliuko...

— Tu vakarais dirbi, o anglės 
rytais ir vi^ dieną... Sakyk: nieko 
nematei, nieko nežinai...

Išsigandusi Danutė žiūrėjo čia i 
iškilmingai vidury stalo pūpsančią 
žąsĮ, čia l Jadzę.

— Eik, sėsk ir nusiramink, — 
pridėjo Jadzė. — Oi, oi, tuoj triukš
mas. Katė, žiūrėk, perbėgo kelią — 
jau ir nėra tavęs... Su tavim nieko 
negali, — pašiepė.

Gale stalo, kaip pridera solenl- 
zantei, sėdėjo išsipuošusi, viršun 
sušukuotais plaukais Toska, pirš
tais žaisdama kiaulytėmis. Jos ap
valus veidas degė pasitenkinimu.

— Išgerkim, — ir ji žvilgterėjo i 
Jadzę.

Jadzė apsisuko ir palipėjusl nu
traukė nuo spintos buteli džino.

— Tai tau bus vardinės, Toska.
— Gimimo diena, — pataiso 

Toska.
— Gimimo diena, kokios savo 

gyvenime neturėjai. — Ji pripila 
tris stiklines, matuodama akimi. — 
Š«|ir tau, Dana, — padėjo jos pusės.

»— Ne, — nusipurtė, — aš nege- 
flu.

Po pirmos stiklinės Jadzė nebeiš- 
kentusi iš po čiužinio Ištraukia ir 
užsideda perlų karolius. Toskos 
akys blizga pasigėrėjimu.

— Iš kur tu...
— Lordui mirktelėjau ten už 

kampo, tuoj ir nupirko...— Toskai 
nematant mirktelėjo Danutei, ir 
Juokiasi patenkinta.

— Karsiu tave gale mėnesio, 
man turėsi grąžinti...— primena 
Toska skolą.

— Ale tu kokia! aš tau širdį ro
dau, net žąsį... o tu tik matai savo. 
Atiduosiu, — nepatenkinta Jadzė.

— Gerai jau, gerai, — nusilei
džia Toska, išraudusi po antro stik. 
liuko, ir žąsies šlaunies taukai sun
kiasi jai pro pirštus jr laša ant 

baltos trumpikės, ant kabančių 
kiaulyčių.

— Ot, koks bernas būtų, — atsi
dūsta Jadzė.

— Langų valytoją galėjai pasik
viesti.

— Tikrai, — nusvirduliuoja prie 
lango.

— Bet vyrams negalima, — pa
sako iki šiol tylėjusi Danutė.

— Ką tu žinai. Džiakai, — šau
kia pridėjusi įkaitintą skruostą,— 
Džlak.

— Jal, mat, bile su kelnėm. Ji 
su visais. Lordas, langų valytojas... 
— juokiasi sau Toska Ir pilasi 1 
stiklinę.

Kažkas pasibeldžia i duris.
— Slėpk buteli, — sukamanduo- 

ja Jadzė.
— Kas čia? — paklausia Toska, 

pridėjusi ausi prie durų.
— Aš, Agnės, Daniucės noriu.
— Leisk mane, — pašoko Danu

tė.
— Eik, kvaile, sėsk. Nori, kad 

visos anglės suvirstų? Prisilakti už 
dyką visos norėtų...—stūmė Jadzėj

Agnes vis tebesikrapštė.
— Eik lauk, — šūktelėjo Jadze.
— Aš noriu pakalbėti su Danlu- 

cia, — girdėti iš anapus durų.
— Eik tu, sena... o ne — gausi 

mušti. Eik sau.
Murmėdama Agnes pasitraukia.
Danutė bejėgiškai stovėjo prie 

durų. Jadzė Įsidėjo raktą kišenėn. 
Papūtusi lūpas tarė:

— Kur mes buvom? a, — atsi
menu - Į sveikatą, Tekle. O, atsi
prašau, — Toska.

Abi užsiverčia, jau po kelintą. 
Jadzė nusipurto.

— Purtais, — kikena Toska. — 
Tai pijokas! Atsimenu, tėvas sa- 
magoną kai sunkdavo miške, a, tai 
kad prisitraukdavau! Kartą, sako, 
iš miško mane už kojos bernas 
partraukęs namo, nebegalėjau 
paeiti...

(t>. d.)
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LIETUVIS BRITANIJOS

NEMIRŠTANTI MEILE
SKIRIU MARIJAI IR PRANCIŠKUI BESASPARIAMS

MUSU GYVENIMAS
HALIFAXO KRONIKA
Vasario 22 d. vakare Gene

ral. Hospital ligoninėje po ilgos ir 
sunkios smagenų uždegimo ligos 
mirė vienturtis Prano ir Marijos 
Besasparių sūnelis Alvytis Pranci
škus. Savo tėvų paguoda buvo neil
gai — vos nepilnus 15 mėnesių. 
Kūdikėlis buvo pašarvotas namuo
se — tarp gėlių, žvakių ir tylios 
rimties. Kasdien jį gausiai lankė 
vietos lietuviai ir kaimynai an
glai. Buvo apsilankę ir Ovenden 
kunigai, kurie stebėjosi tokiomis, 
gražiomis šermenimis. Trečiadie
nį, vasario 27 d., susirinkus gimi
nėms bei pažįstamiems, a. a. Alvy
tis kun. J. Kuzmlckio buvo palydė
tas į vietos bažnyčią, kurioje bu
vo atlaikytos šv. Mišios. Po pamal
dų eisena išsitiesė į miesto kapi
nes. Aidint psalmių garsams, kars
tas buvo įleistas į duobę, kad a.a. 
Alvytis niekuomet nepamatytų sa
vo tėvų žemės. Prie atviros duo
bės pamokslą pasakė kapelionas, 
stiprindamas nuliūdusius tėvus ir 
skatindamas juos pasitikėti Dievo 
Apvaizda.

Visi apylinkės lietuviai giliai už
jaučia nuliūdusius tėvus, o a.a. Al- 
vyčiul prašo iš Aukščiausiojo ra
mybės, besiilslnt svetimoje žemėje.

SPORTAS
Anglijos krepšinio pirmenybės
Krepšinio pirmenybės jau artėja 

prie galo. Paskutiniu metu įvykę 
tarpapygardjniai susitikimai su
mažino komandų skaičių iki ketu
rių ir tuo pirmenybės priėjo prie 
pusfinalių.

Vasario 23 d. North Shields įvyko 
trijų apygardų nugalėtojų rungty
nės. Halifaxo „Vilnius“, susitikęs

Halifaxe lietuvių skaičius su Newcastle „Vickers Armstrong", 
laimėjo 58:48 (26:20). Vilniečiai, 
būdami blogoje formoje, šias rung
tynes sužaidė labai silpnai. Gi „Ko
vui“ laimėjus prieš „Vickers Arms
trong" rezultatu 68:35 (35:25), jau 
neabejojama, kad šios dienos- lai
mėtoju išeis „Kovb“ ekipa.

Trečios ir svarbiausios rungty
nės įvyko tarp „Vilniaus“ ir „Ko
vo“. čia viena iš lietuvių komandų 
turi būti išstumta iš Anglijos pir
menybių. Nemaloni operacija, bet 
neišvengiama. Daugiau vilčių de
dama į „Kovo“ laimėjimą, bet lai
mė pasirodo esanti kitoje pusėje 
ir puslaikis baigiasi 
naudai 34:16. Antrame 
koviečiai keliais ilgais 
sušvelnina rezultatą ir
baigias; „Vilniaus" laimėjimu 55:44.

Sekančias rungtynes „Vilniaus“ 
ekipa jau žais pirmenybių pusfina
liuose su dabartiniu Anglijos 
krepšnio meisteriu Lakenhearh 
amerikiečių lakūnų komanda.

J. B.

pastebimai mažėja, šį pavasarį 
rengiasi į Kanadą išvažiuoti dar 
gražus būrelis. Tuo tarpv. vietos 
lietuviai kas mėnesį susirenka į 
savo palmadas ir klek galėdami 
dirba visuomeninėje srityje. LS 
skyrius stengiasi nenuleisti rankų 
ir net svarbesnes mūsų tautos 
šventes švęsti.

Vasario 16 d. minėjimas rengia
mas sekmadienį, kovo 2 d., 4 vai. 
p.p. St. Mary's salėje. Tikima, kad 
visi lietuviai dalyvaus savo šven
tėje ir jieškos stiprybės savo tau
tos istorijoje.

— Prieš klek laiko į JAV išvy
ko DBLS Halifaxo skyriaus valdy
bos sekretorė p. E. Gedelkienė, ku
ri buvo labaj uoli ir pareiginga. Be 
jos neapsiėjo nei vienas 
mas, nei vienas didesnis 
darbas. Linkime Jai gerai 
naujame pasaulyje.

minėji- 
lietuvių 
įsikurti 

(j. k.)

PAMALDOS
BRADFORDE rekolekcijos kovo 

15 d. Jas ves kun. A. Kazlauskas. 
Ryto 11 vai. St. Ann's bažn. Mi
šios, pamokslas ir išpažintis. Be to, 
išpažinties bus klausoma 4 vai. p.p.

Kovo 16 d. 12.30 vai. pamaldos 
6v. Kazimiero garbei. Pamaldų 
metu giedos solistai.

ROCHDALE — velykinė išpažin
tis ir pamaldos kovo 23 d., 10.30 
vai.

BRADFORD!) IR APYLINKĖS 
LIETUVIAI! \

Kovo 16 d. 4 vai. p.p. St. Patrick's 
salėje, rengiama šv. Kazimiero 
garbei

IŠKILMINGA AKADEMIJA
Programoje: Kun. A. Kazlausko 
paskaita ir meninė programa — J. 
Kuzmickio sc. vaizdelis ,,Regėji
mas“, solistų arijos, tautiniai šo- specialų komitetą, kurio uždavinys 
kial ir kiti įdomumai.

Įėjimas su bilietais.
Kviečiame visus apsilankyti!

Bažnytinis Komitetas 
kapelionas

ir

Atsiusta paminėti:
„Technikos žodis“ — Technikos 

darbuotojų mėnraštis. Nr. 1; sausio 
mėn. 1952 m. Leidžia: Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir Architektų 
S-ga Chicagoje, Technikinės Epau- 
dos sekcija. Numerio kaina 20 c.

„Pelėda“ — juokdarybos susivie
nijimo mėnesims organas. 1952 m. 
sausio mėn. Nr. 1. Leidžia knygy
nas „Nemunas", redaguoja Albinas 
Valentinas.

Emigracija Kanadon.
Ottavoje Imigracijos Ministerija 

paskelbė, kad 1951 m. Kanadon 
atvyko 194.390 naujų emigrantų. 
Tai yra didžiausias skaičius naujų 
Kanados gyventojų per paskuti
niuosius 50 m. Iš D. Brįtanijos taip 
pat labai pagyvėjo emigracija Ka
nadon. 1951 m. iš Britanijos Ka
nadon išvyko 134 procentai dau
giau emigrantų, negu I960 metais.

Išvyko Kanadon.
Inž. L. Girūnas, ilgesnį laiką 

dirbęs Birminghamo Imperial Che
mical Industries Ltd., kaip vyr. 
konstruktorjus-braižytojas, šiomis 
dienomis su žmona ir sūneliu iš
plaukė Kanadon. Tuo pačiu laivu 
iš Coventry Kanadon išvyko Urbo
nų ir Galinių šeimos.

Petri-

Vestuvės Nottinghame.
Pareitą šeštadienį Nottinghame 

susituokė dailininkas Ant.
konis su rašytojo Lauciaus dukra 
Liucija Lauciute.
nottinghamiečiai 
samblio dalyvio 
Kazio Venckaus
tinghamiečių vestuvėse dalyvavo 
svečiai iš Londono.

Tą pačią dieną 
atšventė ir an- 

— akordeonisto 
vestuves. Not-

,,Vilniaus“ 
puslankyje 
metimais 

rungtynės

DP REIKALAI
Vasario mėn. paskutiniąją die

ną vyr. JTO komisaras DP reika
lams Dr. von Heuven Goedhart, 
atvyko Vokietijon kur ilgesnį laiką 
konferavo su kancleriu Adenaue- 
rlu ir kitais Vokietijos vyriausybes 
nariais DP reikalais, šiuo metu 
Vokietijoje yra 180.000 įvairių tau
tybių DP, kuriais iki šiol rūpinosi 
IRO. Dr. Goedhart tikisi gauti iš 
vak. Vokietijos vyriausybes specia
lius kreditus, kurie leistų pabėgė- 
lams, 
guoti,
Vyr. komisaras pastebėjo, kad šiam 
reikalui jis turįs lėšų ir iš kitų 
šaltinių.

BARBAS IR AMŽIUS
Darbo ministeris nutarė sudaryti 

negalintiemc toliau išemi- 
kurtis Vokietijos ūkyje.

bus parūpinti darbo vyresniojo 
amžiaus vyrams ir moterims. Kas 
metai senesnių darbininkų klausi
mas auktalėja ir D. Britanijos vy
riausybei kelia rūpesčio. Ta!p 
pvz., 1911 m. penkiolikai dirban
čiųjų tekdavo vienas vyras turįs 
virš 65 m. amžiaus ir viena moteris 
virš 60 m. 1947 m. jau buvo du to
kie vyrai ir dvi moterys, o 1977 m. 
bus jų jau po tris. Kadangi lygia
grečiai D. Britanijoje didėja ir 
vaikų prieauglis, tokiu būdu susi
daro didelis skaičius žmonių, ku
riuos turi išlaikyti dirbantieji. Tam 
tikslui ir sudaroma karališkasis 
komitetas, kurio uždavinys būsiąs 
aprūpinti vyresniojo amžiaus žmo
nes jiems įveikiamu darbu ir tuo 
būdu sudaryti są lygas jiems pa
tiems save išlaikyti.

Reikia tikėtis, kad ir vyresnio 
amžiaus svetimšaliai bus paliesti 
šio potvarkio ir jiems taip pat bus 
pagal Išgales suteikiamas darbas.

D. Britanijoje žmogaus gyveni- patenkintas, kad gražiai
kad. nepaliestų jo negeistinos įta
kos. Ji pamiršta pramogas, pa
miršta šokius, nebelanko pažįsta
mų, nesisvečluoja, kaip anksčiau, 
nes kūdikis reikalauja nuolatinės

mo vidurkis palaipsniui ilgėja. Vy
ras, sulaukęs 65 m. amžiaus, gali 
turėti ,,statistinę vilti“ sulaukti .v 
metų, moteris gi, sulaukusi 60 me
tų, gali tiketjs sulaukti 79 m,

Atsiverčiu knygą ir skaitau seną priežiūros, rūpestingų rankų ir ne- 
laišką. Ne, jis ne man rašytas, bet paprastai mylinčios širdies.
kodėl jo mintys, kaip motinos 
glostanti ranka, kaip saulės spin
dulys pavasarį?

O turiu jį skaityti, nes tos kelios 
praėjusios dienos, rodos, gyvos bu
vo tik tomis mintimis, kurios plau
kia iš smulkių laiško raidžių:

,,Meilė yra kantri, maloninga. 
Meilė nepavydi, nesielgia sauva- 
lingai, nesipučia. Ji yra nesidi- 
džiuojanti, nejieško savo naudos, 
nesusierzina, neįtaria piktumu, 
nesidžiaugia neteisybe, o džiaugia
si tiesa; visa nukenčia, visa tiki, 
visa ko viliasi, visa pakelia“ (1 
Kor. 13, 4-7).

Beje-, o kas yra meilė? Gal nety
lanti daina. Gal gaivinanti muzi
ka. Gal pati amžinybė... O gal 
lengviau pasakyti, kas nėra mei
lė? Juk ji nėra pyktis, nėra kerš
tas, nėra nuobodis, gyvenimu ap
kartimas, bėgimas ar kažin ko jieš- 
kojimas.

Meilė nėra nė laikinumas, nes ji 
negali numirti. Miršta tiktai die
na, nes kita turi gimti. Tikra mei
lė pramuša dangų ir gyvena visą 
amžinybę.

gyvena su savo tė- 
jam nieko netrūksta.

Kol vaikas 
vais šeimoje, 
Jis visa kuo aprūpintas — jam už
tenka ir dvasinio ir medžiaginio 
maisto. Tėvai sudaro jo gyvenimo 
turinį, net prasmę.

Bet laikas bėga. Vaikas pamažu 
pasijaučia, esąs jaunohs ir vis il
giau buvoja už namų. Jis susitin
ka žmonių, kurie jam atrodo taipgi 
jį supranta, kurie, jo nuomone, 
dar geriau jį papildo. Pramogos, 
Iškylos, sueigos suveda jį su vien
mečiais draugai ir draugėmis. At
siranda nuoširdi draugystė, už- kryžiumi, 
gimsta romantiška meilė.

Pagaliau du jaunuoliai suklau
pia bažnyčioje prie altoriaus ir siela ima vis plačiau skleistis, kuoja tikėjimas. 
Viešpaties akivaizdoje pasižada tėvai intuityviai pajunta reikalą 
„mylėti, būti ištikimi, vienas an
trą gerbti ir ligi gyvi neapleisti“. 
Pažiūrėkite tada į jų įkiš! Pama
tykite laimingus jų veidus, paste- 

•bėkite reikšmingas šypsenas.
Juodu palieka savo tėvus, susi

kuria savo šeimos židinį ir kartu 
eina per visas gyvenimo audras. 
Kodėl? Tegn mums atsako pats 
Išganytojas, nes Jis geriausiai ži
no žmonių širdis ir kelius.

„Ar neskaitėte, kad tas, kurs 
pradžioje sutvėrė žmogų, padarė 
juos, kaip vyrą ir moterį? Ir tarė: 
Todėl žmogus paliks tėvą ir moti
ną ir laikysis savo moters, ir du 
bus vienas kūnas, 
sujungė, žmogus 
(Mato 19, 4-6).

Meilė gaivina
Juodu viskuo dalinasi — džiaug
smu ir vargu, pasisekimu ir nelai
mėmis, ištekliumi ir skurdu. Juo
du* vienas antrame atranda tokių 
dorybių ir savybių, kurių jokiu bū 
du koks prašalaitis nepastebi. Sa
kytum, geroji pasaulio dvasia 
sklendena jų namuose ir savo ' 
burtais paliečia kiekvieną pakelei
vi, užėjusį juodu aplankyti.

Meilė atneša Jaunai porai laimę 
— gležnutis kūdikis suklykia jau
nutės motinos rankose, o ji kaip 
didžiausią brangenybę švelniai 
glaudžia jį prie savo mylinčios šir
dies.

Pamatykite dabar motinos vei
dą ir akis! Pastebėkite jos šypse- 
n ą,išgirskite jos lopšinę! Atsimin
kite nemiego naktis, ilgus budėji
mus ir pasiukojimą. Kaip toje 
dainoje —

dienužę ant kojelių.
naktužę ant rankelių, — 
tu pražiūrėjai šviesias

akeles,
kol mane užauginai...

Ką tad Dievas 
tenepersklria“

Jaunųjų Širdis.

2.
Dabar vienos meilės neužtenka,

— reikia ir pareigos.
Tėvų pareigos sunkios 

kingos. Ypačiai tremtyje, 
žiūri, kad kūdikis būtų

ir atsa- 
Motina 

sveikas, 
augtų,

Jei kas aplanko tokią motiną, ji 
tiktai apie kūdikį kalba ir pati 
trokšta, kad svečias tik apie jį kai. 
bėtų. Kaip kažkuris rašytojas pa
sakė, hotinai jos kūdikis ir gra
žiausias, 'ir geriausias, ir maloniau, 
sias.

Tėvas dabar iš peties dirba, kad 
tik daugiau uždirbtų, kad tik nie
ko motinai ir vaikui nestigtų, jis 
nenoramls išsijungia iš verdančio 
visuomeninio gyvenimo, nes jam, 
pavargusiam bedirbant, malon u 
vakare su kūdikiu pasidžiaugti, 
motiną valandėlei kitai pavaduoti. 
Jo širdis pajunta neaprašomą 
džiaugsmą, kai, pravėręs duris, pa
mato linksmas kūdikio akutaes ir 
išgirsta saldų jo balsą:
. — Tėte!... Tėte!...

Kiekviena diena atneša ką nors 
naujo. Vienąkart jis pastebi, kaip 
kūdikis stato netvirtas kojytes pir
mam žingsniui; kitąkart jis išgirs
ta pirmuosius sąmoningus garsus; 
vėliau jis pajunta kūdikio meilę 
prisirišimą, ilgesį.

Saldi tėvų pareiga, nes jie žino, 
kad kūdikio auginimas ir auklėji
mas — pati didžioji jų gyvenimo 
laimė Ir privilegija, kad jie tampa 
Aukščiausiojo planų vykdytoja; ir 
tokiu būdu savo gyvenimą įpras
mina.

Tėvai net nesąmoningai jaučia, 
kad dabar jie gyvena savo kūdi
kiui, kad jų pareiga namų atmo
sferą saugoti nuo tvarių moderniz
mo dulkių, ypačiai nuo neištikimy
bės, nuo lengvapėdiškumo, lėkštu
mo, nesantūrumo įvairiose gyveni
mo srityse.

Tik šeimos negerbiantiems ir jos 
šventumo nesaugoj antienas tėvų 
pareigos pasidaro nepanešamu

3.
Kai kūdikis pradeda augti, kai

---- 1 -------,— --------- „„.ą Tikėjimas ir iš kapinių grįžtan- .... 
atsiremti kažo stipresnio Ir galin- čius ramina ir guodžia. Ir duoda Komisija projektuoja naujas jėga- 
gesnio. Kai tėvams atsiranda rei- noro gyventi. nes ant Nla8aros bendro gallngu-
kalas budėti prie sergančio kūdt- j. Kuzmickis mo aple 900’000 kw' Tam tlkslui

numatyta iškasti du 50 pėdų skers
mens tunelius vandeniui privesti 
prie jėgainių. Tunelių vidaus pa
viršius bus išklotas dviejų su puse 
pėdų pllenbetonio sluoksniu, kas 
sumažins tunelių skersmenį iki 45 * 
pėdų. Kiekvienas tunelis yra skir
tas praleisti 20,000 kps vandens. 
Per vieną jų bus maitinamos šešios 
100,000 arklio jėgų turbinos prie 
300 Pūdą vandens kritimo, šis tu- 

Estų nepriklausomybės šven- nelis bus penkių mylių ilgio. Tai
- 2 . ' . .. X^IKas bus didžiausias vandens tunelis 

plano'
milijo-

___ _____ _______ ______ panau- 
Latre de Tassigny, Lietuvos vardu dojant 900,000 kubinių jardų beto- 
jos atstovas Prancūzijai Dr. St. no ir 25.000 tonų plieno. Darbas 
Bačkis pareiškė užnuojautą Pran- numatomas užbaigti 1954 metais, 
cūzijos vyriausybei ir našlei. Be to, prie projekto Vykdymo dirbs apie 
VLIKo vardu buvo padėtas su s qqq darbininkų. Kad pagreitinus . 
atatinkmu įrašu gelių vainikas, ngojo tunelio iškasimą, kuris suda- 
Taip pat buvo pareikšta užuojauta ro ^„^5^ darbų dalį, tunelis 
Čiurlionio ansamblio, kurio jis bu- padaimtas į 4 paskirus ruožus ii 
vo vienas iš globėjų, ir Lietuvių darbas vedamas lygiagrečiai visuo- 
šalpos Draugjos vardu. se dožuose skirtingų bendrovių.

— Prof. J. Kaminskas, kuris Ontario Hidroelektrinė Komisija 
VLIKo pavedimu zonduoja dlivą turės savo’žinioje 1955 metais 66 
JAV-se konsolidacijai, ne viena b;droelektrines jėgaines bendro 
proga yra pažymėjęs, kad mūsų jė- gal;ngumo 2,657,000 kw, 2 pagrin- 
gų skaldymas žiauriausiai pakenk- d;nes ;r šešias atsargines šilumines 
tų Lietuvos laisvinimui. Sėkmingai jėgaines bendro galingumo 598,000 
kovai reikia suburti vsas jėgas. Ne- kw Dešimties metų jėgainių sta- 
paisant pasitaikiusių nelygumų, tybos programa (1945 _ 55 metais), 
nesklandumai bus išlyginti. Joks atsieis apie 900,000,000 dolerių, ta- 
kitas organas, atkurtas vienu ar 
kitu pagrindu, išskyrus VLIKą, ne
turės pasisekimo. Pradėjus Lietu
vos laisvinimo reikalams vajų, 
prof. J. Kaminskas taip pat pas
kelbė atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius kad aukotų. Prieš grįžda
mas į Europą, dar užsuko laisvini
mo ir T. Fondo reikalais į Kanadą.

Prie Pietų Vokietijos radio- 
Stuttgarte spec, studijų rate- 
suorganizuotose diskusijose 
tautos suverenumą iš lietuvių

ELTOS KRONIKA
— VLIKas pavedė savo pirmi- 

mininkas M. Krupavičius su visa 
Vykd. Taryba 1952 m. vasario 24 d. 
pasitraukė. VLIKas tą pasitrauki
mą priėmė ir naują Vykd. Tarybą 
sudaryti pavedė prof. J. Kamins
kui; pasitraukusioji Taryba pa
prašyta eiti pareigas, kol bus su
daryta naujoji.

—• VLIKas paęedė savo pirmi
ninkui rištis su min. St. Lozorai
čiu ir išaiškinti bendradarbiavimo 
galimybes, laikantis pasirašytojo 
Reutlingeno sutarimo.

— VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius ir URT valdytojas prof. Z. 
Inviskls pastarosiomis dienomis 
tarnybiniais reikalais lankėsi Pa
ryžiuje.

UŽUOJAUTA
DMLS Halifaxo skyriaus nariams 
Marytei ir Pranui Besaspariams, 

liūdintiems dėl sūnelio Alvido mir
ties, reiškiame gilią užuojautą.

Halifaxo skyr. valdyba 
ir nariai

Skyriaus' sekretorę
p-lę LIUCIJĄ LAUCIUTĘ

ir
p. ANTANĄ PETRIKONĮ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kinam linkėdami saulėtos ateities.

Nottinghamo skyr. valdyba 
ir nariai

Skyriaus narį
ANTANĄ GUDLIAUSKĄ 

ir
p. GERTRŪDĄ SEBASTIAN 

sukūriusius šeimą sveikinam, lin
kėdami laimingos ateities.

Nottinghamo skyr. valdyba 
ir nariai

P-lę ALDONĄ BACKAUSKAITĘ 
ir

P. KAZIMIERĄ VENCKŲ 
sukūriusius lituvišką šeimą sveiki

nam linkėdami šviesios ateites.
Nottnghamo skyr. valdyba 

ir nariai

kio, jų pačių siela pradeda veržtis 
prie Visagalio.

Tokiu būdu išryškėja ne tik pa
reiga, bet Ir gilus religingumas, 
kurį kiekvienas atsimename kaip 
nedalomą savo tėvų, o ypač moti
nos, dalį.

Ko negali padaryti tėvų ribotos 
jėgos, tai atbaigia jų malda, jų pa
sitikėjimas Dievu.

Deja, nežinomi Dievo planai. 
Nežinomi Jo norai ir sumanymai. 

, Ne kartą ir giliai tikį tėvai prade
da nebesuprasti tų planų bei no
rų, nes jiems atrodo, kad pats Die
vas turi jiems paklusti.

Jie meldžia kūdikiui sveikatos, o 
vaikutis be pertraukos kenčia: jie 
prašo jam stiprybės, o jis pradeda 
tirpti jų akivaizdoje, ir tuo atveju 
reikia, šventųjų tikėjimo, reikia 
kankinių ištermės ir išpažinėjų jė
gų, kad nesukluptų, nepasikar
ščiuotų Ir neįžeistų paties Kūrėjo.

Jūs matėte tėvus prie savo vaiko 
karsto, prie dar neužkastos duo
bės? Ne, jūs negalėjote jų matyti, 
nes tada prie duobės stovi nebe 
žmonės, o įkūnytas skausmas ir 
kančia.

Jūs pastebėjote jų veidus, jų 
rankų judesius, jų kūnų svyravi
mą? Ne, jūs negalėjote to paste
bėti, nes ten du skausmai liejosi į 
vieną skausmą, du sielvartai kry
žiavosi, tarsi du kryžiaus skersi
niai...

Jūs lydėjote juos nuo kapų į na
mus? Kalbėjote su jais? Ne, nega
lėjote Jų lydėti jr kalbinti, nes jie 
dar tebegyveno savo palaidoto val
ko mylinčia šypsena. Jie dar ne
gali įsivaizduoti, kad, grįžę J na
mus, nepamatys savo kūdikio 
neišgirs Jo skaidraus klyksmo:

— Mama!... Tėte!...
Gyvenimas yra įvairus, bet 

pilnas netikėtumų. Jis yra, be 
" apgaulingas ir kietas.

Gyvenimą saldina meilė. Meilę 
įprasmina pareiga. Visa apvalnl-

Ir

ir 
to,

— VLIKo Vykd. Taryba prita
rė minčiai, kad LE-PLG leistų pe
riodinius biuletenius ir trumpas 
aktualiais klausimais brošiūras an
glų kalba, suderinant tai su Laicu 
ir kitais veiksniais.

tės proga vasario 24 d. 
pasveikino Estų įgaliotinį Vokieti
joje pulk. Jakobsoną.

— Mirus prancūzų maršalui de

fono 
ly 
apie 
pusės dalyvavo, atstovaudami lie
tuvių nuomonei. W. Banaitis, doc 
M. Brakas ir prof. Z. Ivinskis. M. 
Brakui pasiūlyta ateity, kaip da 
lyvavusiam Europos Sąjūdžio Lon
dono konferencjljoj, skaityti pra
nešimą apie .sąjūdžio tikslus, o 
prof. Z. Ivinskis paprašytas skaity
ti apie Lietuvą tarp dviejų imper. ’Siaurusaltis, Fine (Somme), Fran- 
valstybių. ce.

Niagaros energijos 
išnaudojimas

Niagaros upė, skirianti JAV ir 
Kanados teritorijas, išteka iš Erie 
ežero ir įteka į Ontario ežerą. Abie
jų ežerų vandens paviršių skirtu
mas yra lygus 327 pėdoms, o upės 
vidutinis debitas apie 200.000 kūbi- 
nių pėdų per sekundę (sutrumpin
tai žymėsime kps). Atmetus 25% 
nuostoliams, iš tos vandens energi
jos galima būtų gauti per 4 milijo
nus kilovatų arba apie pusšešto 
milijono arklio jėgų.

šiuo metu JAV ir Kanados hidro
elektrinių jėgainių ant Niagaros 
upės bendras galingumas siekia 
1,163,000 kilovatų. Abi valstybės 
naudoja vandenį pagal sudarytą 
sutartį, kurioje numatytos lygios 
teisės į vandens energiją. Sutartis 
apsaugo Niagaros krioklio gamto
vaizdį, kuris sutraukia tiek daug 
turistų. Turizmo laikotarpiu, kuris 
tęsiasi nuo balandžio pradžios iki 
spalių galo, sutartis įpareigoja pra
leisti per krioklį dienos metu 
100.000 kps, o nakties metu pusę to 
kiekio. Likęs vandens išteklius gali 
būti panaudotas jėgainėse. Kitų 
metų •laikotarpiu gali būti panau
dotas visas vanduo virš 50,000 kps.

JAV pusėje ant Niagaros upės 
veikia dvi hidroelektrinės jėgainės; 
Schoellkopf'o jėgainė su 365,000 
kw instaliuotu galingumu, naudo
janti 23,700 kps prie 215 pėdų netto 
vandens kritimo, ir Adam's jėgai
nė su 80,000 kw, naudojanti 8,800 
kps prie 135 pėdų kritimo. Kana
dos pusėje veikia šios keturjos jė
gainės; Queenston'o jėgainė su 
3924)00 kw, naudojanti 15,200 kps 
prie 294 pėdų netto kritimo (brut- 
to kritimas yra 315 pėdų, tai yra 
tik 12 pėdų mažesnis už abiejų eže
rų paviršių skirtumą); Ontarioj. su 
138,000 kw, 10,700 kps ir 180 pėdų 
kritimu; Toronto j. su 180,000 kw, 
15,000 kps ir 132 pėdų kritimu; 
Rankine'© j. su 80,000 kw, 10,600 
kps ir 135 p. kritimu.

Didesniam vandens išteklių iš
naudojimui, Ontario Hidroelekrinė 

pasauly. Viso numatyto 
įvykdymui reikės iškasti 7 
nūs jardų uolos ir žemių, 

me skaičiuje 157 milijonai dolerių 
teks naujiems įrengimams ant Nia
garos upės.

,T. Ž“‘ — V. P.

Kovo mėn. 9 d. Londono Lietuvių 
parapijos 50 m. įsikūrimo jubilie
jaus proga, klebonas K. A. Matu

laitis skaitys 
paskaitą

parapijos salėje 345a, Victoria 
Park Rd., E. 9. Pradžia 5 vai. p.p.

Lietuvis, 30 m. amžiaus, kilęs ;š 
Marijampolės apskr., ūkininkas — 
telefonistas, gerai įsikūręs Pran
cūzijoje pageidauja susirašinėti su 
lietuvaitėmis, vedybų tikslu. Suin
teresuotos prašomos rašyti: St. '.f.
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MILŽINIŠKOJI KANADA
žemės plotu šis kraštas yra mil

žinas, bet gyventojų skaičiumi — 
nykštukas. Kanada yra truputi di
desnė už Europą, nes pastaroji uži
ma 3.776.000 kv. mylių, o Kanada, 
nelabai seniai prisijungus prie jos 
naujai teritorijai Newfoundlandui, 
uvima 3.842.000 kv.mylių plotą.N'io 
Ramiojo Vandenyno iki Atlanto 
krantų dabar Kanada nusitęsia 
per 3.350 mylių. Deja, gyventojų 
skaičiumi — dar visiškai neseniai 
vos pasiekė 14 000.000 skaitlinę.

Kalbant apie Kanados užimamų 
plotą ir jos gyventojų skaičių, ten
ka pridurti, kad šis kraštas yra be
galiniai turtingas įvairiausiais že
mės turtais jr kitokioms gėrybė
mis. Pav., Kanada užima pirmą 
vietą pasaulyje popieriaus, nikielo, 
platinos Ir asbesto gamyboj, antrą 
vietą — medžio, molypdeno, alu- 
minijaus ir nukso gamyboj, trečią 
— vario, cinko, sidabro, alavo ir 
aršeniko gamyboj, ketvirtą kviečių 
auginimo Ir magnezijos gamyboj." 
Deja, pagal turimus turtų resur
sus, Kanada, toli gražu,dar neiš 
naudoja nė mažos dalies to krašto 
pajėgumo. O taip yra, be abejonės 
todėl, kad tokiame milžiniškame 
krašte — žmonių permaža. O, an
tra vertus, gal dar Ir dėlto, kad šis 
kraštas Ilgi šiol turėjo ir dar te-, 
beturi vis „minkštos rankos" vy
riausybes.'Daugiau negu 25 metus 
vyriausybės priekyje Išbuvo nela
bai seniai miręs premjeras MCKen- 
z'e-Klng, kuris, kaip dabar spauda 
skelbia jo gyvenimo užkulysius, bu
vęs nepamainomas splrituallstas 
Ir visą savo gražų amželi praleido 
prie spiritizmo seansų, gi dabarti
nis prancūzų kilmės premjeras, Ft. 
Laurent, — taipogi neatrodo kie
tesnės rankos šio milžiniško kraš
to vadovavimo darbe. Kokia to vi
so priežastis — sunku pasakyti. 
Gal nenorima reikšti perdaug sa
vos iniciatyvos ligi tol, pakol Ka
nada yra susirišusi ypatingos są
jungos ryšiais su Didž. Britaniją ii 
tebėra jos dominijos rolėj, nors 
šiaip — ji tvarkosi gana savaran
kiškai gal kitokj veiksniai trukdo 
tai padaryti. Ir kas gali šitą atspė
ti...

Tokiame milžiniškame ir tokia- 
me turtingame krašte," kur gyvena 
tiek maža gyventojų, palyginus su 
žemės plotais ir turtų dydžių, ši 
pavasari priskaltoma apie 400.000 
registruotų bedarbių.. O neregi
struotų, neturinčių teisės 1 vy
riausybės skiriamą piniginę pa
šalpą, t. y. tokių, kurie dirbę far- 
mose, neseniai atvykę į šj kraštą 
kaip imigrantai arba tokių, kurių 
„unemployment insurance'* įmo
kos Jau išsisėmė, būtų galima pri- 
skaitytl dar apie pusę tiek.

Negauną darbo ir neturi teisę 
vyriausybės mokamą bedarbio pa
šalpą kai kurie asmenys griebiasi 
net itin desperatiškų priemonių 
Visiškai neseniai Toronto dien
raščiai isidėio dideles nuotraukas 
tūlo anelu kilmės darbininko, Da
vid Kilmes, kuris niekur negau
damas darbo ir negalėdamas su
daryti bent nragwenimo minimu
mo savo žmonai ir dviejų metų sū
neliui. sugalvoto itin ke’stą ir 
cha.rekteringą būda atkreipti vy
riausybes dėmesiui i jo šeimos trą- 
e’š^a i’ūkie. Jis iš^io 1 miestą ank
styvą ryta susirado puošniausią 
automobilių parduotuvę Yonge 
latvėje, kurios milžiniškas langas 
švietė prabangleusiais reklami
niais naouošlmais, paėmė nuo gat
vės didžiuli ledo gabalą ir sviedė 
l lango stiklą. Langas, žinoma, iš 
sisklrstė 1 daugeli dailų. Tuomet jis 
ramiausiai susiieškojo gatvėje po
licininką ir papasakojo ką pada
ręs. Policininkas, įsitikinęs, jog 
tai tiesa, žinoma, Ji uždarė l areš
tinę. O prieš teismą — David Hol
mes šitaip prakalbo;

— Aš išmušiau langą. Prisipa
žįstu. O taip padariau todėl, kad 
noriu atkreipti dėmesį l mano ir 
mano šeimos tragediją. Ilgesni lai
ką jau esu bedarbis. Jokių santau
pų neturiu ir vyriausybė jokios pa. 
šalpos neduoda. Kreipiausi l lab
daros įstaigą. Deja, Ir ten pasakė: 
pakol aš nesu paliegėlis ir nesu po
licijos žinioj, kaip areštuotas - 
niekas man nei mano šeimai pa
gelbėti negalės... O aš paliegeliau 
nesu... • ’ 

su šių metų pradžia pasireiškęs 
Kanadoje nedarbo klausimsa ke
lia susirūpinimo kaip valdžios, 
taip ir vietinių gyventojų tarpe. 
Praeitais metais naujųjų ateivių l 
Kanadą imigracijos planas buvo 
{vykdytas pasigėrėtinai gražiu pa 
sisekimu. Deja, šiais metais, dėl 
pasirelškuslos bedarbės, manoma 
ir naujos Imigracijos planą peržiū
rėti, greičiausia, žymiai redukuo
jant įsileidžiamų asmenų skaičių. 
Tuo tarpu, neseniai kalbėdamas 
Toronte, viename priėmime, Ka
nados opozicinės partijos (progre
syviųjų . konservatorių) lyderis. 
George Drew, nedviprasmiškai pa
brėžė jog Kanada turinti siekti, 
kad imigracijos keliu jos gyvento
jų skaičius būtų pakeltas bent ligi 
100.000.000 žmonių. Jiems, esą, pil
nai užtektų šiame turtais perteku
siame krašte darbo, duonos, apsi
vilkimo, apavo ir pastogių, tik rei
kalingas tam reikalui apgalvotas, 
gerai išstudijuotas Ir paruoštas 
planas.

R. TAYLOR IR D. KERR FILMOJE ,.ĘEO VADIS“-

ANGLIJOS KARALIŲ TEISES IR PAREIGOS
Amerikos žurnalas „Time“ at

spausdino straipsnį apie D. Brita
nijos karalių teises ir privilegijas. 
Kai kurie klausimai, liečią D. Bri - 
jos karalius, yra pavaizduoti gana 
jumoristine forma, tačiau nėra 
nieko, kad būtų atitolę nuo tiesos.

D. Britanijos karaliai ne valdo, 
bet karaliauja.Karallaus asmenyje 
yra valdžia, tačiau jis jos negali 
vykdyti Ir turi pareigas, kurios fak. 
tiška! viršija jų įtaką vyriausybei. 
D. Britanijos karalius yra tas šal
tinis, iš kurio, parlamentui sutikus, 
yra leidžiami potvarkiai, skiriami 
teisėjai ir teismo valdininkai, pa 
tys karaliai, tačiau, jokiais atve
jais, negali būti teismo šaukiami. 
Karaliai yra globėjais visų proti
niai sergančiųjų ir neišsivysčiusių- 
Jų. Karaliai turį teoretišką teisę 
paleisti kariuomenę, atleisti visus 
karininkus, parduoti visus karo 
laivus.

Kiekvienam britų piliečiui kara
lius turi teisę duoti kunigaikščio, 
grafo, lordo ir kt. titulus. Karaliai 
turi teisę dovanoti bausmę kiek
vienam nusikaltėliui ar pasmerk
tajam. Jei karalius nori, jis turi 
teisę važinėtis karietoje po Rotten 
Row1 ir Hyde Parką, tuo tarpu kai 
eiliniai piliečiai gali šituose par
kuose tik pasijodinėti. Karališka
sis automobilis neturi jokių regi
stracijos ženklų, o jo šoferis turi 
teisę išvystyti greiti, koks tik jam 
patinka.

šių dienų Anglijos karalienė gali 
išrinkti vyrą savo seseriai Marga
ritai ir nustatyti vestuvių dieną.

D. Britanijos karalius neturi bal. 
savimo teisių ir viešai negali pa
sisakyti savo politinių pažiūrų. Ka
raliui nėra leistina sėdėti žemuo 
se Rūmuose, nors šių rūmų pasta
tai yra jo nuosavybė. Jis negali at
sisakyti pasirašyti parlamento nu
tarimų.

Deja, šių metu pasireiškęs ne
darbas Kanadoje, atrodo, dar ne 
viskas. Pati vyriausybė dar būkš- 
tauja dėl gresiančios infliancinės 
grėsmės. Vasario 28 d. tai buvo pa
brėžta ir naujojo Kanados guber
natoriaus (kilimu — kanadiečio), 
Vincent Massey, Sosto kalboj, ati
darant šeštąją parlamento sesiją.

Prekių kainos šiuo metu Kana
doje yra itin paklliusios. Daugelis 
jų —net visu šimtu procentų. Pav., 
jei prieš ketvertą metų galėjai 
pirkti gana gerus batus už 10 dol 
dabar - už juos jau reikia mokėti 
2O.Sulyginus nūdienę Kanados dol. 
pirkimo galią su 1939 m. pajėgu
mu, jis beatstoja tik 53 et. žinoma, 
šiuo metu ir kitų kraštų,jų tarpe 
Ir JAV, valiuta yra žymiai smuku
si. Tačiau tai iš viso nėra geras 
ženklas. Jeigu jau tokių turtingų 
aukso rezervais kraštų, kaip JAV 
ir Kanada, piniginių vienetų svo
ris krito, tai blogas reiškinys.

Pr. Alšėnas

Britų karalius neturi teisės būti 
liudininku teisme. Jis taip pat ne
turi teisės nuomoti žemių nei kitų 
savo pavaldinių turto.

D. Britanijos karaliai yra savi
ninkai pasakiškų brangenybių. 
Vien brangenybės, puošiančios ka
rališkąją karūną, yra įvertintos oO 
milijonų svarų. Buckingmamo Kū
liuose esąs aukso servizas yra 3 
milijonų svarų vertės. Jo nuosavy
bės yra Norfolke ir Balmorale Ško
tijoje, pilis Windsore įr nepapras
tos vertės meno rinkinys Buckin
gham© Rūmuose. Britų karaliai 
yra savininkai 600 gulbių, plaukio
jančių Temzėje. Jiems priklauso 
visi banginiai, sugauti Britų van
denynuose, visos aukso Ir sidabro 
kasyklos (D. Britanijoje), visi su
rasti žemėje lobiai. Tik karalius 
turi teisę duoti leidimus ieškoti D 
Britanijos žemėse žibalo versmių. 
Be anksčiau išvardintųjų karališ
kų turtų, Jiems priklauso stambūs 
ūkiai, kurių bendras plotas prašo
ka 100 tūkstančių akrų. Be to, ka
raliams priklauso Londone žemės 
plotai,kuriuos šiuo metu užima Re
gent Street ir Piccadilly. Pagal se
nas tradicijas šias žemes admini
struoja karališkieji administrato
riai, bet pelną pasiima parlamen
tas. Už tai parlamentas kiekvie
nais metais skiria tam tikrą nuo
latinę sumą karaliui:. Taip, pvz., 
neseniai miręs karalius Jurgis VI 
gaudavęs 416 000 svarų metams. 
Yra spėjama, kad dabartinei kara
lienei ši suma bus padidinta.Atski- 
ras sumas gauna karaliaus vaikai, 
motina ir sesuo. Manoma, kad ir 
kunigaikščiui Pilypui bus parla
mento paskirta speciali suma. Be 
viso šito, dabartinė Anglijos kara
lienė turi apie 90.000 svarų meti
nių pajamų iš Duchy of Lancaster 
turimų žemės turtų.

SKAUTO
Lietuvis Stanys Urmonas jau dve

jus metus keliauja po įvairias Eu
ropos valstybes. Jis 1949 m. rugpjū
čio m. 17 d. pradėjo savo žygi apie 
pasauli išvykdamas iš Paryžiaus. 
Apkeliavo Belgiją, Olandiją, Dani
ją, Norvegiją, Švediją, Vokietiją. 
Austriją, Italiją, Jugoslaviją, Grai
kiją. Kretą, Balkanus, Šveicariją. 
Ispaniją, Portugaliją, Angliją. 
Škotiją ir pasiekė vėl Vokietiją. 
Ruožą tarp Paryžiaus ir Brusselio, 
t. y. 306 km jis nuėjo per 31 valan
dą, iš Paryžiaus iki Bordeaux, (605 
km) jis ėjo tik 78 valandas. Jis su
mušė pasaulinį ėjimo rekordą. Ir- 
landietis Jarlston laike dvejų me
tų nužygiavo 18.000 km. Mūsų tau
tietis per tą pati laikotarpį nuėjo 
25.000 km. Urmonas tokiu būdu at- 
sieko tris rekordus: greičio, ištver
mės ir distancijos. Rugsėjo m. jis, 
būdamas Augsburge, buvo jau nu
keliavęs 25.520 km. Jo planas yra 
per Austriją nuvykti Italijon ir iš 
ten laivu pasiekti Australiją. Po 
Australijos jis nori apkeliauti Afri
ką, Pietų Ameriką ir USA. Iki 1956 
metų Stanys Urmonas mano bū
siąs nukeliavęs 100.000 km. O tada 
jis nori aprašyti savo pergyveni
mus plačiame pasaulyje.

LIETUVIS PAS KARALIUS 
IR GENEROLUS

Jis turi su savimi tik kuprinę, 
kompasą, foto aparatą ir kelonės 
dienraščius su parašais ir antspau
dais. šitie parašai parodo, kad ti
krai Urmonas aplankė žymius as
menis. Jo dienoraščiuose randasi 
šventojo Tėvo, Švedijos karaliaus 
Gustavo, Danijos karaliaus Chris
tiano, Norvegijos karaliaus Haako- 
no, generolo d.e Gaulle, Anglijos 
sosto įpėdinės Elžbietos, Anglijos 
ministerio pirmininko Churchillio 
ir kitų parašai.

CHURCHILLIS DAVE CIGARĄ
Keliautojas moka be savos dar 

dešimts kitų kalbų, būtent: anglų, 
prancūzų, rusų, lenkų, italų, rumu
nų, portugalų, vokiečių ir ispanų. 
Visur buvo maloniai priimtas, išė
mus Karlsruhe ir Harco kraštą. 
Labai nuoširdžius žmones jam teko 
sutikti prancūzų alpėse, pyrlnėjuo- 
je, Šveicarijoje, Švedijoje, Anglijo
je ir Škotijoje. Vakarų Vokietijoje 
jis sutikęs taip pat gerų žmonių; 
pvz.: Buvęs Klaipėdoje ilgametis 
rūkalų fabriko savininkas ji užkal
binęs lietuviškai, dovanojęs jam 
200 DM ir 100 pakelių cigarečių. Tai 
atsitikę Hamburge. Hanoveryje 
„Continental" fabriko direktorius, 
kurio abu sūnūs laike paskutinio 
karo žuvo Lietuvos teritorije, dova
nojo Urmanui 20 Dm jam ir 50 DM 
propagandos reikalams, šventasis 
Tėvas jam leido Romoje apsigyven
ti dvi savaites ir dovanojo jam 
20.000 lirų. Miręs Švedijos karalius 
jam davė 5.000 kronų, o Ali Khan 
500 frankų. Churchillis Jam įteikė 
cigarą „Churchill Special".

„KLAJŪNŲ KARALIUS“
„Os'nabrūcker Tageblatt“ vadina 

mūsų tautieti „Vieškelio Karaliu
mi" (Konig der Landstrasse). Lai
kraštis pažymi, kad Urmano užra-

KELIONIŲ BIURAS
turis dideli patirimą emigracijos reikaluose į:

KANADA, U. S. A. ir AUSTRALIJA
Visų oro ir laivininkystės Unijų oficialūs agentai 

parūpina visų Klasių bilietus žemiausiomis kainomis.
Duoda ekspertų patarimus (be atskiro mokesč o) visais vizų ir įvažiavimo reikalais.

žemiau pridėta atkarpą siųskite:

ASHTON & MITCHELL LTD.
35, Sloane Street, L O N D O N, S.W, 1.

Noriu emigruoti j: Kanadą, U. S. A„ Australiją (Išbraukti nereikalingą pavad.) 
a

Pavardė Mr./Mrs./Miss. .................................................... ............ .......... ......

Adresas. .......................................................................... .................... _.......  Į......_........................i.'...:...;

LI

KELIONE
šų knygoje randasi dešimties Va
tikano kardinolų parašai ir taip 
pat ministerio Churchillio, kuri 
mūsų tautietis sutiko Lieže bemeš- 
keriojant.

„Hamburger Morgenpost“ sutei
kė Urmanui „Pasaulio Klajūno" 
(Konig der Globetrotter) vardą. 
Už Jo dienoraščius, kurių Jis turi 
35. amerikiečiai jam siūlę 500 Dol. 
už kiekvieną. Toliau laikraštis ra
šo, kad Urmanas paskutinio karo 
metu buvęs lakūnas'ir buvęs virš 
Stalingrado nušautas ir tokiu bū
du patekęs nelaisvėn. 1947 m. jam 
pavykę iš Sibiro belaisvių stovyklos 
pabėgti.

Be kitų įžymybių aplankęs jis ir 
mirusio maršalo Petain žmoną.

Jo batų padai esą iš specialios 
medžiagos, susidedančios iš nylono 
ir gumos.

— Urmanui nereikia vizų. Jis 
turi tik pasą. Muitininkai JI jau se
niai pažįsta ir nedaro jam kliūčių 
pereinant per sienas. Konsulai lin
ki jam tik geros kelionės. Jis atsi
sako traukinio ar automobilio ar 
lėktuvo, bet yra pasiryžęs pėsčias 
apkeliauti platųjį pasaulį. Keliau
tojas dėvi skautiĮ uniformą. Jis yra 
„Service Nationale des Scouts de 
France“ globoje.

Linkime mūsų tautiečiui laimin
gos kelionės, sveikatos ir ištvermės 
nužengiant 100.900 km. Iki pasima
tymo laisvoje Tėvynėje!

„Br, Lietuvio“ red. prierašas.- 
ši įdomi informacija paimta Iš Ma
žosios Lietuvos Tarybos Vokietijoje 
leidžiamo laikraščio „Keleivio“, ku
riam St. Urmanas palinkėjo: „Ke
liaukime abu — Tu „Keleivi“ raštu, 
o aš žingsniu apie tą platųjį pa
sauli“.

KRATINYS
Pareitą antradienį JAV prezi

dentas Trumanas dalyvavo škjl- 
mingame plaukiojančios „Ameri
kos Balso“ radijo stoties atidary
me, kurios paskirtis perduoti spe
cialią programą tautoms, esan
čioms už geležinės uždangos.

Buvusiame pakrančių apsaugos 
laive „Courier“ (5.800 tonų) įreng
tas galingas radijo siųstuvas, kai
navęs apie 2 milijonus dolerių.

Plaukiojančios stoties laivo įgu 
lą sudaro 10 karininku ir 80 jūri
ninkų. ,

Iš laivo bus leidžiami milžiniški 
užtvaros balionai. — 69 pėdų ilgio 
ir 35 p piečio. Tų balionų pagalba 
sus taip pat iškeliama stoties an
tena. Laivas nuolat keis vietą r 
tuo būdu sovietams sunku bus to
kios stoties transliacijas trukdyti.

» ♦ »
Santuoka yra puikus dalykas, — 

pasakė 30 m. amžiaus ponia Cala- 
musa, užpildžiusi skyrybų prašymą 
su savo paskutiniu vyru, dvylik
tuoju iš eilės.

Ponia Calamusa ištekėjo pirmą 
kartą būdama 16 m. amžiaus. Tarp 
jos vyrų buvo amerikiečių slapto
sios policijos agentas, viešbučio 
vedėjas, batų pardavėjas, lakūnas 
ir karstų dirbėjas. Už dviejų savo 
vyrų ji buvo ištekėjusi po du kar

tus. Visa tai ponia Calamusa spė
jo atlikti penkiolikos metų laiko
tarpyje.

„Mano motina įspėjo pirmąjį 
mano vyrą, kad jis veda mane per 
jauną, o dabar ji nežino ko aš 
ieškau iš viso. Aš manau, kad žmo
nės galvoja, jog esu nepastovi“,

* * *
Johanesburge turtingo ūkininko 

žmona buvo labai nustebinta, kai, 
jos vyrui mirus, teisme buvo per
skaitytas jo testamentas, kuriame 
buvo sakoma; „...o savo žmonai 
palieku jos meilužį ir tegu ji žino, 
kad aš nebuvau toks kvailas, ku
riuo ji mane laikė".

* » »
Johanesburge Jonatas Matuku- 

tuku važiavo dvlrčiu per brastą. 
Staiga pasldorė krokodilas ir įki
bo į dviračio užpakalini ratą. Nei 
vienas iš jų nebuvo pasiryžęs len
gvai savo teisių atsisakyti. Taip 
jie tąsėsi vieną valandą, kol kro
kodilui atsibodo ir jis dvirati pali
ko savo varžovui.

* * *
Cliftono ligoninėje Scarborough 

gydėsi du senukai: Harry White 70 
mt amžiaus ir Harry White 71 mt 
amžiaus. Harry White 70 mt am
žiaus turėjo širdies ataką ir mirė. 
Ligoninės gydytojas per apsiriki
mą paskambino Harry White 71 m. 
amžiaus šeimai ir šeima tuojau 
pradėjo rūpintis laidotuvėmis nu
pirko kapinėse vietą, užsakė kars
tą, paskelbė laikryštyje ir sukvietė 
gimines ir pažįstamus l laidotuves.

Po dviejų dienų staiga buvo gau
tas pranešimas, kad Harry White 
71 mt amžiaus tebėra gyvas. Klai
da (pirma tokia ligonines istorijo
je) įvyko todėl, kad abiejų ligonių 
žmonos turėjo vienodus vardus.

» * »
Dvimotorlnis prancūzų keleivi

nis lėktuvas, skridęs iš Nlcejos į 
Paryžių su 38 keleiviais, nukrito 
vos pakilęs iš aerodromo. Visi 38 
keleiviai sudegė, žuvusiųjų kalel- 
vių tarpe buvo 13 turistų iš D. Bri
tanijos, garsioji baleto šokėja Har
riet Toby, dvi prancūzų scenos ak 
torės, buvęs liberalų atstovas par
lamente — John Emlyn su žmo a 
ir dar 20 keleivių.

šios šiurpios nelaimės priežasti
mi buvo žuvėdrų pulkas, t kurį įs
krido lėktuvas.

Aviacijos istorijoje šitoksai įvy
kis nėra pirmas: paukščiai, ypač 
kai j e skrenda būriais, yra nepa
prastai pavojingi lėktuvams. Taip, 
pvz., dar neseniai kai kurie Londo
no aerodromai laikė specialius sa
kalus, kovaj su paukščiais. Kituo
se aerodromuose yra praktikuoja
ma elektromagnetinės bangos, ar 
specialios sprogstamos petardos 
paukščiams baidyti.

„Milžinai“ Nottinghame
Kovo mėn. 8 d. 6 vai. 30 min. p p. 

Sycamore Rd, Schools (Liet. Kluoo 
salėje) Londono Liet. Meno Sam
būrio „Vaidila“, pakviesta Nott'o 
L. Meno Sambūrio vaidins A. J. 
Kaulėno 6 paveikslų dramą „Mil
žinai“.

Visi kolonijos ir plačios apylin
kės lietuviai prašoma gausiai į va
dinimą atsilankyti. Vieta iš mie
sto pasiekiama 31 autobusu.

Nott'o L. Meno Sambūrio valdyba
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