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Mums Gresia 
Nutautėjimas

Kova dėl laisvės ir lietuvybės 
išsaugojimas yra du svarbiausi 
uždaviniai tremties gyvenime. 
Laisvės kovoje mes esame atsto
vaujami gabių ir prityrusių re- 
z-steacimų veiKsnių, Kuriems mes 
esame patikėję savo likimą ir 
kurie, mūsų pačių remiami, mus 
neapvils R-reK blogiau su lietuvy
bės išlaikymu, nes šiam renkami 
dar neturime specialaus oi gano, 
kuris duotų reikiamas direktyvas. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
dar nėra tapusi atbaigtu kūnu, o 
tų pačių organų vadovavimas ir 
rezistencijai ir tautinės sąmonės 
ugdymui negali būti sėkmingas 
Del to šiam pastarajam reikalui j 
pagelbą turi ateiti vietinės orga
nizacijos ir pavieniai asmens, 
ypač inteligentui.

Šis klausimas atrodo, savaime 
yra aiškus ir viešai galėtų būti 
ir nekeltinas. Tačiau praktiškai 
neatrodo, kad taip yra. Mūsų 
tautinės sąmonės reikalai sparto- 
kai šlyja, o mūsų pastangos juos 
atstatyti yra nepakankamai efek
tingos. Antai, mūsų Tremties Mo
kykla daugumoje kolonijų atsidū
rė apverktinoje padėtyje, vai
kams neskiriama nė viena lietu
viškos spaudos eilutė, mažesnio 
išsilavinimo ir susipratimo šei
mos iš šalies negaivinamos ati- 
trūkšta nuo lietuviško galvojimo, 
lietuviški parengimai mažėja ir 
t.t. Šitų faktų pasekmėje daugelis 
mūsų vaikų, ypač čia gimusių,ang
liškai kalba geriau, kaip lietuviš
kai, neskaitlingos lietuvaitės sau 
vyrų ieško anglų tarpe, o vyrai 
veda kitatautes, tūli tautiečiai jau 
pradeda kelti klausimą, kažin, 
ar bevertės mums grįžti į savo 
tėvynę ir tenai klampoti po pur
vyną; kiti dar geriau, pradeda 
peikti visą, kas lietuviška. Tegul 
tai dar nėra visuotinas reiškinys, 
tačiau ligos simptomai jau pra
deda reikštis ir jiems negalima 
leisti įsigalėti, nes vėliau jos gy
dymas bus daug sunkesnis.

Daug yra motyvų, stumiančių 
mus nuo tautinio pagrindo, bet 
nemaža yra ir priemonių, apsau- 
gojančių mūsų lietuviškumą. Jų 
visų nesuminint, tenka atkreipti 
dėmesį bent į pačias svarbiausias, 
būtent, tautiečių kompaktinį gy
venimą ir spaudą.

Mūsų tautiečių daugumai iš
emigravus, tam tikras jų skaičius 
— gal tūkstantis, gal kiek dau
giau — vis dėlto dar pasiliks 
Anglijoje. Jie bus išsibarstę po 
visą šią salą, ir bet kokia lietu
viška veikla bus sunkiai įmano
ma, išskyrus vieną kitą skaitlin- 
gesnę koloniją. Čia, tat iškyla 
mintis, ar nevertėtų jau dabar 
pasiliekančius lietuvius pradėti 
burti į vieną didelę, ar kelias 
mažesnes kolonijas. Būtų idea
liausia visiems artėti Londono ir 
jo apylinkių kryptimi taip, kad 
visi galėtų susiburti maždaug 
vienos apygardos ribose. Subur
tos jėgos daug lengviau galėtų at
sispirti r>rieš įvairius pavojus. 
Tokiu būdu tvirčiau galėtų egzis
tuoti ir Tremties Mokykla, vykti 
įvairūs lietuviški parengimai ir 
visa Kita, kas palaiko ir ugdo tau
tinę sąmonę, šio tautinio motyvo 
akivaizdoje nublunka visi asme
niški motyvai, kylą iš persikėli
mo nepatogumų. Jeigu yra noras, 
pasiryžimas, valia ir visa tvar
kanti ranka, viskas yra galima. 
Juk nelengva buvo įsigyti namus 
ir spaustuvę, o tačiau, isigyta.

Be Tremties Mokyklos ir įvai
rių lietuviškų parengimų bei sam
būrių, apie kuriuos prabėgom už
siminta, dar labai svarbiu lietuvy
bės išlaikymo veiksniu yra spau
da. Tiesa, mes turime ,,Br. Lietu
vį“ ir juo šiaip taip tenkinamos. 
Tačiau ir vėl bėda — ,,Br. Lietu
vis“ tenkina tik suaugusių kartą, 
kuriai ir nutautėjimo pavojus ne 
taip baisus. Ji yra pakankamai 
prisigėrus savo žemės sulčių, pri
sikvėpavus lietuviškų pušų kvapo 
ir prisižiūrėjus gražiųjų pievų ir 
ežerų bangavimo. Ir visų tų mie
lų pergyvenimų niekas neišgrauš 
iš jos sąmonės. Bet mūsų jaunie
ji?. . . Jie visos šios neįvertina
mos patirties neturi ir jų vaizduo
tė yra išblukus, arba dažniausiai 
visai nepaliesta gražiųjų tėvynės 
vaizdų ir jų bočių dvasinių ver-

ATENTATAS PRIES ADENAUERI
Pereitą savaitę buvo padarytas 

pasikėsinimas nužudyti dr. Ade- 
nauerį. Vienas asmuo gatvėje 
paprašė dviejų vaikų nunešti 
kancleriui paketą. Šiedu gi tą pa
ketą nunešė į policiją, kur pake
tas sprogo, užmušdamas vieną 
policininką. Britų slaptoji polici
ja buvo įspėjusi vokiečių parei
gūnus apie numatomus pasikėsi
nimus nužudyti Vokietijos vyriau
sybės narius. Kaltininkai dar nesu
rasti.

Vokiečių slaptoji policija pradė
jo tikrinti ir apklausinėti naujos 
nacių organizacijos „Kovos gru
pė prieš demokratiją“ narius 
Berlyne, ieškodama bombos .pa
siuntimo kaltininkų. Policija su
sekė, kad tuojau po nepavyku
sio atentato prieš dr. Adenauerį, 
pas vieną tos organizacijos vadą 
įvyko susirinkimas, kuriame da
lyvavo du britų fašistų atstovai.

KONSTITUCINĖ KRIZE 
P. AFRIKOJ

Aukščiausias Teismas Pietų 
Afrikoje pereitą savaitgalį nu
sprendė, kad vyriausybės išleistas 
rinkimų įstatymas, kuris įsako 
spalvotus (maišyto kraujo) gy
ventojus surašyti ant atskiro rin
kimų sąrašo, yra nelega.us ir ne
turįs įstatymo teisės, nes tas 
įstatymas nebuvo priimtas dviejų 
trečdalių ab.ejų parlamento rū
mų daugumos.

lik paskelbus teismo sprendi
mą, ministeris pirm. dr. Malan 
pareiškė parlamente, kad susida
rė „neįmanoma būklė“, ir vyriau
sybė, kuri to sprendimo nepripa
žįsta, imsis priemonių pastatyti 
parlamentą aukščiau viso kito. 
Opozicijos vadas Strauss tuojau 
pat pareikalavo, kad vyriausybė 
atsitatydintų ir būtų leista gyven
tojams per rinkimus pareikšti 
savo nuomonę dėl alternatyvios 
politikos, kurią veda Suvienyta 
Partija (gen. Smutso partija).

AREŠTUOTA VYRIAUSYBĖ 
TUNISE

Jau kuris laikas tęsiasi nera
mumai Tunise dėl nepriklauso
mybės. Prancūzija yra pasiryžu
si duoti Tunisu! autonomiją, bet 
ne pilną nepriklausomybę, nes 
nenori pastatyti 250.000 prancū
zų į pavojų. Tuniso vyriausybė 
gi reikalavo pilnos savivaldybės 
ir parlamento, susidarančio vien 
iš Tuniso gyventojų (arabų).

Prancūzija su tokia vyriausy
be negalėjo toliau derėtis. Pran
cūzijos Generalinis Rezidentas 
Tunise de Hautecloąue areštavo 
Tuniso vyriausybės ministerį pir
mininką Chenik ir tris jo ministe- 
rius ir ėmėsi žygių sudaryti kitą 
vyriausybę iš nuosaikesnių asme
nų.

Atsakydamas į Tuniso Bey (ka
raliaus) skundą, Prancūzijos 
prezidentas Auriolas pasiuntė į 
Tunisą du pasiuntinius, kurie at
vežė karaliui prezidento atsaky
mą. To pasėkoje Tuniso Bey pa
skyrė prancūzams simpatizuo
janti Salah ed-Din Baccouche 
nauju min. pirmininku ir sutarė 
su Prancūzijos gen. Rezidentu dėl 
konstitucinių reformų, vedančių 
Tunisą prie autonomijos, bet 
respektuojant Prancūzijos intere
sus.

Didelės riaušės įvyko pereitą 
savaitgalį Tanžyre, kada arabai 
demonstravo prieš europiečius, 
daužydami jų langus ir apversda- 
mi automobilius. Demonstracijos 
ypač buvo nukreiptos prieš pran
cūzus.

tybių. Ji yra užpildoma svetimy
bėmis, kurios ją žavi ir patrau
kia. Tarzanai, kaubojai ir princai 
yra užvaldę jų sąmones ir širdis- 
Visa tai turi būti bent dalinai pa
keista Pilėnais, Živilemis, Graži
nėmis, Algimantais ir pan.

Taigi bent maža ,,Br. Lietuvio“ 
dalis būtinai ir neatidėliotinai tu
ri būti paskirta mūsų veikams. 
nors jų tebūtų tik keli Anglijoje. 
Tegul nors ir maža kibirkštėlė, 
bet ji gali didelė ugnį sukurti mū
sų vaikų širdyse.

Be abejo, daug apie ką šia 
prasme būtų galima prikalbėti, 
bet tuo tarpu pakaks prisiminti, 
kas svarbiausia. A. K. 

Taip pat patirta, kad sprogsta
moji medžiaga bombai pagamini 
buvo gauta iš vienos slaptos ko
munistų sabotažo organizacijos 
sovietų zonoje. Du su puse tonos 
tokios medžiagos buvo adresuota 
„Kovos grupei prieš demokrati
ją". Berlyno britų sektoriuje per
eitą spalių mėn. vokiečių politi
kai gavo iš tos pačios „Kovo, 
grupės" grasinančius laiškus, 
kuriuose rašoma: „Artėja laikas, 

kada sprogstamų bombų garsas 
praneš vokiečių tautai žydų ir jų 
pakalikų Bonos vyriausybėje žlu
gimą".

Vokietijos kancleris dr. Ade- 
naueris pranešė, kad gegužės 
mėn. bus iškilmingai pasirašytas 
tarp vak. Vokietijos ir alijantų 
taikos kontraktas, pakeičiantis 
dabartinį okupacinį statutą ir 
suteikiąs Vokietijai beveik vi
sišką nepriklausomybę.

Tos partijos politika garantuos 
tautinę vienybę, rasių taiką ir 
bendradarbiavimą, o taip pat ge
rą vyriausybę ir administraciją.

Nėra abejonės, kad Pietų Afri
ka pateko į labai pavojingą būklę, 
kurios pasėkų dar negalima nu
matyti. Vyriausybė, nepripažinda
ma vyriausio teismo sprendimo, 
sudaro rimtą ir pavojingą prece
dentą. Demokratinėj santvarkoj 
teismo sprendimas yra visiems 
privalomas.

P. Afrikos vyriausybės (nacio
nalistų partijos) rasinė politika 
jau nuo senai kelia susirūpinimo 
pasaulyje. Vyriausybė pereitais 
metais išleido naują rinkimu įsta
tymą, pagal kurį spalvoti krašto 
gyventojai yra surašomi ant at
skiro rinkiminio sąrašo. Šįs įsta
tymas buvo abiejų parlamento 
rūmų, posėdžiaujant atskirai, 
paprasta balsų dauguma priimtas. 
Teismas gi dabar tą įstatymą pas
kelbė nelegaliu, nes jis turėjo 
būti priimtas dviejų trečdaliųTRUMANAS NEBUS PREZIDENTU

Visų nustebimui ir nelauktai 
JAV prezidentas Trumanas per 
savo demokratų partijos susirin
kimą pranešė pereitą šeštadienį, 
kad jis nebus kandidatu- į prezi
dentus per lapkričio mėn. rinki
mus. Prezidentas pridėjo kad jis 
ilgai ir sąžiningai tarnavo savo 
kraštui ir nejaučia, kad būtų jo 
pareiga vėl kandidatuoti į prezi
dentus.

Trumanas tapo- JAV-bių pre
zidentu prieš septynis metus, mi
rus Rooseveltui. Prieš 4 metus jis 
buvo didele balsų dauguma per
rinktas prezidento pareigose.

Demokratų partijai tai yra di
delis smūgis, nes bus sunku su
rasti kitą kandidatą, kuris galė
tų lyginti su Eisenhoveriu.

REIKALINGI DARBININKAI 
APSIGINKLAVIMO FABRIKAMS

Kad pagreitinus Britanijos apsi
ginklavimo programą ir ypač su
stiprinti oro pajėgas, vyriausybe 
išleido ginklų fabrikams direkty
vas, kurių reikia laikytis gamybo
je. Biimenybė duodama bepiloti- 
niams sviediniams, toliau eina 
įvairių rūšių lėktuvai ir jų amu
nicija. Fabrikai yra raginami kon
centruoti gamybą ant tų ginklų. 
Tam reikalui jie gaps pirmenybę 
žaliavoms gauti ir darbo jėgai pa
samdyti. Fabrikai, kurie gamina 
minėtas ginklų rūšis, yra sukon
centruoti šiose vietose: Kingston 
(prie Londono), Coventry, Glou
cester, Reading, Swindon, Preston, 
Cricklewood (Londone), Manches
ter, Weybridge, Blackpool, Derby, 
Bristol, Liverpool ir k. Tiems fa
brikams yra ypač reikalingi dar
bininkai. Apie ro.ooo darbininkų 
trūksta ir elektroniškų pabūklų 
gaminimo fabrikams, kurių dau
guma yra Londone, o taip pat 
Chelmsforde, Portsmouthe, Rugbv 
ir Southende. Kiti ginklų fabrikai 
yra Lancashire. Newcastle, prie 
Glasgowo ir prie Stoke-on-Trent.

Darbo Ministerijos įstaigos (Em
ployment Exchange) turi parėdy
mą ieškančius darbo pirmoje eilė
je siųsti į tuos fabrikus. 

balsų dauguma ir abiems parla
mento rūmams posėdžiaujant kar
tu. šitokios procedūros reikalauja 
Pietų Afrikos Aktas, priimtas 
Londone 1909 m. ir taikomas vi
siems įstatymams, kurie siekia 
sumažinti balsuotojų teises ar 
pakeisti dviejų oficialių kalbų 
vartojimą. Nors P. Afrika gavo 
1931 m. dominijos teises, bet tas 
jos nepaliuosavo nuo Afrikos Ak
to nuostatų.

Sąryšyje su teismo sprendimu 
dr. Malanas pranešė, kad vyriau
sybė greitai patieks parlamentui 
įstatymo projektą, kuris padarys 
parlamentą aukščiausiu organu ir 
atims teismui etisv pakeisti par
lamento nutarimus. Padarius įsta
tymą retrospektyviu, teismo 
sprendimas bus automatiškai pa
naikintas. Pranešama, kad vyriau
sybė nėra vieninga dėl šio žygio. 
Opozicija gi pagrąsino, kad ji ka
riaus prieš tokį vyriausybės įsta
tymą parlamente, o jei jis bus 
parlamento priimtas, tada opozi
cija eis į teismą. Malano žygį lai
ko tiesos pakeitimu tironija

SVEIKATOS REIKALAI
Sveikatos ministeris Crookshan- 

kas pranešė, kad sveikatos įstaty
mas, kuris numato įvarius mokes
čius, bus pakeičiamas ta prasme, 
kad mokestis už dantų gydymą bus 
imamas tik iš asmenų, kurie turi 
daugiau kaip 21 m. amžiaus. Dan
tų patikrinimas bus atliktas vi
siems be mokesčio.

FISEMIOWIRIO PRANEŠIMAS
NATO karinių pajėgų vadas 

Europoje gen. Eisenhoweris, įver
tindamas vak. Europos karinio 
stiprėjimo progresą savo praneši
me pažymi, kad nors būklė dali
nai yra geresnė, negu ji buvo 
prieš metus laiko, ji vistiek dar 
negarantuoja visiško saugumo. 
Tai yra tik pradžia. Nežiūrint to 
fakto, kad vak. Europos karinės 
pajėgos per paskutinius metus 
padvigubėjo, jos toli gražu nesu
silygina su Rusijos 175 divizijo
mis ir 20.000 lėktuvų. Vak. Euro
pa gi turi tik 25 divizijas ir 2.000 
lėktuvų. Tos pajėgos, tikimasi, 
padvigubės iki metų pabaigos.

Eisenhoweris taip pat pastebi, 
kad šiaurinės Vokietijos lyguma 
būtų geriausias kelias puolimui 
iš rytų, šiandien Europa negalė
tų gintis rytinėje Reino pusėje ir 
jeigu Vokietija netaps vakarų 
Europos apsiginklavimo plano 
nariu, tada Vokietijoje gali pasi
kartoti Čekoslovakijos pavyzdys.

Gen. Eisenhowerjui patiekus 
savo pranešimą, manoma, kad 
jis prašys prez. Trumaną atleisti 
jį iš vyr. karo vado pareigų, kad 
jis galėtų dalyvauti Amerikos 
prezidentiniuose rinkimuose.

— o —
SERETSE PAŠALINTAS

Pereitą savatgalį vyriausybė 
painformavo parlamentą, kad 
Seretse Khama yra visam laikui 
pašalintas iš Bamangwato (Afri
koje) gentės šefo pareigų. Tuo 
baigėsi du metus trukęs ginčas, 
kuris sudarė daug nemalonumų 
Britų vyriausybei.

To ginčo istorija prasidėjo, ka
da Seretse Khama, tikrasis Ba
mangwato genties šefas, atvažia
vo į Londoną teisių mokslui stu
dijuoti. Jam išvažiavus iš Afri
kos, jį pavadavo ten jo dėdė 
Tshekedi, kaip regentas. Sunku
mai prasidėjo, kada Seretse Lon
done apsivedė su Ruth Williams, 
baltąja moterimi, kam jo genties 
gyventojų dalis pasipriešino. Ypač 
tam pasipriešino P. Afrikos vy
riausybė. Bamangwato gentis su
skilo: vieni norėjo, kad šefu būtų 
Seretse’, kiti kad Tshekedi. Kad 
išvengti neramumų, Britų vy
riausybė prieš du metus abu juos 
pašalino iš teritorijos. Tshekedi 
pats atsisakė nuo savo teisių į 
šefystę, o Seretsei buvo uždėtas 5 
metų terminas, po ko jo byla tu
rėjo būti vėl peržiūrėta. Dabar gi 
konservatorių vyriausybė, kad iš
vesti tos genties gyventojus iš 
netikrumo, visiškai atėmė Seretse 
Khamai šefo titulą ir paragino 
gyventojus išsirinkti naują vi
siems priimtiną šefą.

Parlamente tas pranešimas bu
vo socialistų ir liberalų labai kri
tiškai priimtas. Gi pats Seretse 
pareiškė, kad jis ir toliau kovos 
už savo teises ir dėlto jis neprič- 
męs vyriausybės pasiųlymo imti 
tarnybą Jamaicoje.

SUSITARTA
Pereitą savaitgalį 10-ji Europos 

Tarybos ministerinio komiteto se
sija Palais de Chaillot, Paryžiuje. 
Europos Taryba susideda iš dvie
jų organų: ministerinio komiteto 
(vykdomojo organo) ir asemblie- 
jaus (parlamento), ptariamdjo 
organo. Per paskutinę sesiją 
Strasburge asemblįejaus padarė 
toli einančių rekomendacijų mi- 
nisteriam komitetui, tikslu susti
printi Europos Tarybos autorite
tą. šias rekomendacijas svarstė 
ministerinis komitetas pereitą sa
vaitę Paryžiuje. Britanija, neno
rėdama per ankštai susirišti su 
Europa ir atsisakyti nuo savo 
savarankiškumo dalies, negalėjo 
sutikti ir su minėtomis rekomen
dacijomis.

Britanijos užs. reik. min. Ede
nas papsipriešino Europos Parla
mento (asembliejaus) Strasburge 
padarytoms rekomendacijoms, ku
rios duotų Europos Tarybai po
litinį autoritetą daryti sutartis ir 
leisti įstatymus. Tos rekomenda
cijos pakeistų Europos Tarybą 
ta prasme, kad ji būtų ne pata
riamasis organas, bet jau turėtų 
įstatymų leidimo ir ekzekutyvi- 
nes teises ir tuo ją padarytų sa- 
vitišku federatyviu organu. Tokiu 
atveju Britanijos santykiai su 
Europos Taryba būtų pastatyti į 
pavojų, įspėjo Edenas.

Vietoj to Edenas davė Britani
jos kontra pasiūlymus, kuriuos 
priėmus, įvairūs dabar savaran
kiški organai kaip Schumano ang
lies ir geležies planas, Europos 
Epsaugos Bendruomenė (Europos 
kariuomenė) ir k. bųtų įjungti į 
Europos Tarybą. Tuos' pasiūly
mus priėmus, paaiškino Edenas, 
Europa turėtų tik vieną parla
mentą, o ne atskirus parlamentus 
Europos kariuomenei, Schumaho 
Planui ir p- Šitas taip pat įgalin
tų Britaniją palaikyti nuolatinį 
ryšį per Europos Tarybą su spe
cialiais Europos organais, kaip 
Europos kariuomenė ir anglies 
planu, kuriems Britanija tiesiogi
niai nepriklauso.

Visi ministerinio komiteto na
riai principiniai Edeno pasiūly-' 
mui prtarė, bet galutino nutari
mo nepadarė. Jis, tačiau, bus de- 
tališkar paruoštas ir svarstomas

SPAUSTUVĖS FONDO RĖMĖJAI RAŠO:
Įdedu du svarus banko čekiu 

spaustuvės reikalams ir „nušluos
tymui Bajorino vienai mažytei 
ašarėlei" J. Mockus.

Labai nuoširdžiai dėkoju už 
kvietimą dalyvauti spaustuvės 
krikštynose. Labai malonu būtų 
aplankyti mūsų visų čia esančių 
tvirtovę, bet gaila, kad dėl susi
dėjusių priežasčių negaliu jose 
dalyvauti. Tad siunčiu 10/- auką 
ir linkiu geriausios kloties.

K. Plukas

Sveikinu visus tuos, kurie ėmė
si darbo, kad sumanymas taptų 
kūnu. Jis tapo. Spaustuvė jau 
gimdo kas savaitę „EL“. Įvykdy
tas didelis ir labai reikšmingas 
darbas Didžiosios Britanijos kolo
nijoje. Tad tenka sušukti: „Bravo 
tie, kurie tą; sumanymą įvykdė“ 
Tai yra, juk, sumanymas, kuris 
sunkiai įvykdomas neturint pini
gų, o tik pasitikint lietuviais/ ku
rie juos parėmė tame darbe, nors 
ir kukliomis aukomis. Tad neno
rėdamas išsiskirti iš tų, kurie jus 
rėmė, siunčiu savo mažytę dalelę 
„naujagimiui“ krikštynų proga, 
linkėdamas jam augti ir stiprėti 
ir tapti švyturiu visai vakarų Eu
ropos lietuvių kolonijai. Priedas 
vienas svaras. St Kasparas

Džiugu konstatuoti, kad jau 
antrą „BL“ numerį gauname iš 
savos spaustuvės. Siunčiu vieną 
svarą skoloms mažinti. Linkiu 
sėkmės užsibrėžtame darbe.

J. Adomaitis

Likvidavus Wimbornes skyrių, 
siunčiu, skyraius kasos likutį 
spaustuvės fondui. Priede £1.15.

A. Kariūnas

Turiu garbę siųsti 2 svarus paš
to orderį. Tai yra Vlado Šlaito 
duoklė „BL“ — spaustuvės fondo 
reikalui. K. Barauskas

DĖL SAARO
per sekantį posėdį gegužės 22 d.

Posėdžio proga įvyko labai 
reikšmingas pasitarimas tarp dr 
Adenauerio ir Schumano Saa. o 
klausimu. Abi valstybės tuo opiu 
ir ginčytinu reikalu susitarė, kas 
visus kitus ministėrius labai nu- 
džugino. Pagal susitarimą pir
miausia bus sudaryta Parncūzi-. 
jos-Vokietijps Saaro komisija, ku
ri ištirs' galimybes laisviems rin
kimams Saaro krašte pravesti ir 
išrinkti Saaro Parlamentą. Tuose 
Schumano - Adenauerio pasitari
muose dalyvavo ir Saaro vyriau
sybės galva Hoffmanas. Tokiu 
būdu buvo užmėgstas pirmas 
tiesioginis ryšys tarp vak. Vokie
tijos ir Saaro vyriausybių. Iki 
šiol Vokietija nepripažino Saaro 
vyriausybės; kuri buvo laikoma 
Prancūzijos satelitu.

Jeigu iš tikrųjų Paryžiuje pa
siektas susitarimas dėl Saaro 
reiška suinteresuotų kratšų politi
kos pakeitimą, tada būtų pašalin
ta viena didelė Europos vieny
bės kliūtis ir padėti pamatai Pran
cūzijos - Vokietijos susiartinimui. 
Toks galvojimas šiuo metu gal ir 
yra perdaug optimistiškas. Ginčas 
ėjo dėlto, kad Vokietija norėjo 
Saarą politiniai prijungti prie Vo
kietijos, o Prancūzija reikalavo ir 
faktinai įvykdė ekonominį Saaro 
prijungimą prie Prancūzijos ūkio. 
Prancūzija tvirtina, kad ji nenori 
politiniai prijungti Saaro, bet yra 
nuomonės, kad Saaro politinis 
susijungimas su Vokietija pa
kenktų Saaro ekonominiam pri
jungimui prie Prancūzijos.

? Išeinant iš to ir buvo Paryžiuje 
kompromiso būdu susitarta: poli
tiniai Saaro kraštą valdyti ir sau
goti pavesti Europos Tarybai, o 
ekonominiai — Saaro sostinėj 
Saarbrūeken įsteigti Europos ge
ležies ir anglies planų centrą. 
Saaro vyriausybės premjeras 
Hoffmanhas tokiu nutarimu buvo 
labai patenkintas. Patenkinti at
rodė ir Adenaueris sū Sebum ahu, 
tačiau vėlesnieji Schumano pasi
sakymai, kad Prancūzija tuo su- 
.sitarimu nepakeitė savo princini- 
nio reikalavimo (prijungti Saara 
nrie Prancūzijos ūkio) sukėlė 
Vokietijoj abejojimų.

SPAUSTUVES FONDUI 
ĮMOKĖJO

J. Mockus 2 sv., K. Plukas ro šil.,
K. Žeimys r sv., Ą. Buzius r sv-, 
P.-Kaminskas r sv., V. Šlaitas z 
sv., S. Kasparas r sv., J. Adomai
tis r sv., Wimbornes skyr. r sv- 
15 šil., V. Soročka 1 sv.,' J. Bla
žys r sv., S V. Steponavičius r 
sv., J. Daugėla r sv., J. Oksas 5 
šil., S. Varnas 5 šil., A. Gaidelis 
10 šil., B. Eidimtas r sv., J. Sa- 
dūnas 10 šil. Surinkta aukų per 
spaustuvės krikštynas /23.13.6., 
Kun. Dr. Gronis 2 sv., J. Gečas 
— 1 sv.

Viso surinkta. .£50.3.6. Lieka 
surinkti. /Jąro.rą.o.

STALINAS PRABILO
* Stalinas, atsakydamas į Ame

rikos korespondentų paklausimą 
raštu, pažymi, kad pavojus ka
rui dabar nėra didesnis, negu jis 
buvo prieš tris metus. O taip pat 
jis mano, kad taikingas sugyveni
mas tarp kapitalizmo ir komuniz
mo yra galimas, jeigu bus noras, 
išpildyti pažadus, išlaikyti lygy
bės principus ir nesikišti į valsty
bių vidaus reikalus.

* Britanijos tekstilės pramonė
je šiuo metu yra apie 70.000 dar
bininkų, kurie yra arba visai be 
darbo, arba dirba tik trumpą lai
ką. Tekstilės pramonės tarybos 
nariai lankysis pas prekybos mi
nisterį, prašant vyriausybę duoti 
tekstilės pramonei užsakymų.

— Pereitą savaitę Amerikos 
kongresas ratifikavo Japonijos 
taikos sutartį.

— Pirmadienį Londone Izrae
lio užs. reik. min. Sharettas tarėsi 
su Britanijos fin. min. Butleriu 
Sritanijos-Izraelio prekybiniais 
reikalais.

1



2

KUR MIGLA DENGIA ŽEMĘ, 
O SIRENA LIŪDNAI KAUKIA

Pabundu. Kas tai lyg (verkda
mas, dejuodamas toli, toli aukštu 
balsu klykia. Pasižiūriu į langą. 
Lango anga balsvuoja lyg balto 
šerkšno aptraukta, bet šviesos į 
kambarį beveik nepraleidžia, šeš
ta valanda ryto. Turėtų šviesti 
saulė, bet tiršta migla dengia že
mę, o nuo jūros kas kelias sekun
des ateina dejuojantis sirenos bal
sas, įspėjantis laivus, kad jau čia 
pat sunkia migla pridengtoji že
mė.

Tai Vokietijos pajūrio miestelis 
Neustadt'as, Holsteine. Miestelis 
mažas, kelių tūkstančių gyvento
jų, be pramonės, vokiečių žemės 
užkampyje, atitolęs nuo didesnių
jų kelių, lankomas tik tų, kurie 
būtinai turi ten vykti. Nėra die
nos, ypač žiemą ir rudenį, kad 
nelytų ar nesiaustų audringi vė
jai. Kai. oras nurimsta, naktį ir 
rytais viską apgaubia drėgna, 
tiršta migla. Jai pakilus, nuo jū
ros dvelkia pūvančių žolių, o nuo 
žvejų uosto benzino, žuvų ir sma
los kvapas.

Šitą „palaimintą“ gamtos kam
pelį, visokių ligų šaltinį, ypač 
džiovos ir reumatizmo, tremtinių 
globėja IRO parinko kaip tinka
mą vietą tremtiniams paliegė
liams gyventi. Sugabeno akluo
sius ir invalidus, iš ligoninių ve
žė kiek pagijusius džiovininkus, 
sutalpino, senelius ir chroniškai 
sergančiuosius, kurių kaulai ir są
nariai ir be sirenos kauksmo re
gistruoja kiekvieną oro permai
ną, amputuotųjų žaizdos įkyriai 
skauda, o sirena dūsauja, lyg už 
juos visus.

Vokiečių povandeninių laivų 
mokyklos juodai nudažytų karei
vinių blokuose čia buvo suvaryta 
net keli tūkstančiai tremtinių. 
Kol lietuvių buvo daug, kol čia 
buvo ir gimnazija, ir mokyklos, 
gyvenimas nebuvo toks liūdnas. 
Kad ir staugė lauke vėjai, blokuo
se gyvenimas pulsavo, klasėse 
mokėsi jaunimo būriai, salėse 
skambėjo dainos, mokytojai ir 
nemaža IRO tarnautojų buvo 
užimti darbais, tautiniai komite
tai veikė, o žmonės žiūrėjo su vil
timi į ateitį, ypač laukdami emi
gracijos.

Ją sulaukus praretėjo veikliųjų 
lietuvių eilės, o ilgainiui buvo iš- 
lesinti visi pajėgesnieji, sveikes- 
nieji ir beliko vargšų būriai, pa
daugėję suvežtais ligoniais.

Neustadtas buvo viena iš vieto
vių atiduotu vokiečių globai. Su 
IRO pareigūnų palaiminimu mo
kyklos buvo atiduotos vokiečiams 

Lietuviams per kovą pavyko ke
liems mėnesiams gimnazijoje iš
laikyti keturius mokytojus auklė
tojų ir kitokių pareigūnų titulu. 
Pradžios mokyklose dar buvo pa
liktos šalia vokiečių kalba dėsto
mų dalykų ji- lietuviškos pamo
kos bei vienas kitas mokytojas, 
bet neilgam.
Į Gimnazija buvo uždaryta, mo

kyklose lietuvių kalbai vis ma
žiau vietos palikta ir pagaliau ji 
visai išstumta. Stovykla dar la
biau patuštėjo. Gyvena dar apie 
300 lietuvių, bet jų tarpe bėra 
vos tik saujelė šviesuomenės, ku
ri dar bando retomis progomis 
lietuviams duoti ir dvasios peną, 
o tautos švenčių dienomis kartu 
su visa bendruomene mini lietu
vių džiaugsmo ir liūdesio die
nas.

Nykus, kasdienos smulkmenose 
skęstąs ir be įvairybių ir vilčių 
gyvenimas ėda ne tik fizines, bet 
ir psichines jėgas. Nenuostabu, 
kad bendruomenėje atsiranda ki- 
virčių, kad kai kas savo skurdą 
didina, atiduodamas kelias pašal
pos markutes pakelės smuklėse 
kelių valandų užuomaršai ir dar 
nykesniam pabudimui.

Nežiūrint nevilties ir skurdo 
lietuviai, visdėlto, nepaskęsta vi
siškai aptingime, yra jautrūs 
kiekvienam lietuviškam reikalui, 
lietuviškai minčiai. Jų viltis ir 
valią sustiprintų jausmas, kad 
laimingesnieji jų broliai ir sesės, 
įsikūrę laisvojo pasaulio šalyse, 
galintieji dirbti, planuoti gražesnį 
kasdienos gyvenimą ir net jau 
vėl taupyti juodai dienai skatiką, 
jų neužmirštų ir jiems kuo galė
dami padėtų

PAVERGTOMS TAUTOMS 
GINTI SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS PARYŽIUJE 
Kovo 21 d. Pleyel salėje įvyko 

pavergtoms tautoms ginti sąjun
gos informacinis susirinkimas, 
visų sovietų pavergtų tautų atsto
vams dalyvaujant. Susirinkimui 
pirmininkavo p. Roger de Saivre, 
prancūzų deputatas. Susirinkimo 
tema buvo: 1) kokia padėtis yra 
už geležinės uždangos ir 2) kaip 
padėti pavergtoms tautoms.

Atidaręs susirinkimą, p. R. de 
Saivre pabrėžė, kad sąjungos dvą 
šia nėra politinė. Jos tikslas yra 
kovoti už gėrįrlaisvę, grumtis 
prieš kruviną sovietišką imperia
lizmą. Priešintis šiam siaubui, tę
sė kalbėtojas, nėra būtinybė būti 
skaitlingiems, svarbų turėti tikėji
mą. Baigdamas įvedamąjį žodį p 
Saivre pareiškė: Prancūzija sten

BRITANIJOS LIETUVIS

giasi atnešti šį tikėjimą, — tikėji
mo aktą.

Rusų (baltųjų) reprezentan
tas, painlormavęs apie ideologi
nes kontraofenzyvos veiklą per ra
dio stoti „Laisvoji Rusija" pa
reiškė, jog jų pastangomis jau 
išplatinta per 150 tūkst. antiko
munistinių atsišaukimų-leidinių. 
Kalbėtojas pabieze, kaa užuot ieš
kojus kompromisų, reikia smogti 
į sovietiškos pabaisos gaivą.

Albanijos atstovas, supažindinęs 
su baisia jo kiašte esama padėt.- 
mi (10 tūKst. išžudyta, 30 tūkst. 
koncentracijos stovyklose ir ka
lėjimuose j priauie, kaa Albanijo
je viešpatauja materialinis, Uži
ms ir moralinis skurdas. Baigaa- 
mas reprezentantas priminė, jog 
visi albanai rezistentai zūs, jei va
karai jų neparems.

P.E. Turauskas, atstovavęs lie
tuvius, plačiai paminėjo Pabal
tijo tautų išgyventas ir gyvena
mas sunkias valandas, pareikšda
mas, kad kovoje prieš sovietihį 
okupantą jų valia yra nepalau
žiamą. . 1

Po lenkų ir vengrų, kurie pla
čiai nupasakojo jų tautų kančias, 
Džiugašvilis, gruzinas, priminė, 
kad jo tautiečiai kenčiia vergiją 
jau 30 metų. Nežiūrint sovietų 
tikslo — tautas paversti automatais 
jos yra nepalaužiamos. Baigda
mas Džiugašvilis pastebėjo: rusų 
tauta kenčia tiek pat, kiek ir vi
sos sovietų pavergtos tautos.

P. Saivre, padėkojęs visų taufų 
reprezentantams ir dalyviams, 
pabrėžė: mūsų pareiga yra jiems 
padėti ir patiems veikti. Mes ži
nome, kad už geležinės uždangos 
jie kovoja. Jiems netrūksta nei 
tikėjimo, nei drąsos ginti laisvę ir 
jų tėvynės nepriklausomybę. Tol, 
kol yra nors vienas žmogus, kuris 
tikį į Dievą ir į Laisvę, dar nėra 
viskas prarasta!

Susirinkimas priėmė atitinka
mą rezoliuciją. Algis

Paryžius, 1052. 3. 25.

GAUSĖJA MOKINIAI VASARIO 
16 GIMNAZIJOJE

Naujiems mokslo metams, pra- 
sidedantiems balandžio 17 d., gau
ta virš 40 naujų mokinių prašy
mų. Pasitikėjimas gimnazija nuo
lat auga! Skaitoma, kad nuo nau
jųjų mokslo metų pradžios turė
sime bendrabutyje išlaikyti apie 
120-130 mokinių. Tai skaičius, ku
ris jau šiandien kelia Krašto Val
dybai ir gimnazijos pedagogams 
nemaža rūpesčių. Ar pajėgsime 
juos išlaikyti? Tai priklauso nuo 
visų laisvojo pasaulio lietuvių no
rų ir geros valios. Tvirtai tikima, 
kad ir sekančiais mokslo metais 
gimnazijos rėmėjai toliau ties pa
galbos rankas brangiam tremtįes 
jaunimui, su tokiu entuziazmu 
trokštančiam mokytis ir auklėtis 
tik savoje, lietuviškoje gimnazi
joje.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
TARYBOS VEIKLA

Mažiosios Lietuvos Tarybos na
riai,Simonaitis, Brakas ir Banaitis. 

yra pasiryžę aplankyti britų zo
nos klaipėdiečių seniūnijas. Bra
kas, VLIKO revindikuojamų sri
čių tarnybos valdytojas, kovo 28 
d., pakėlėje iš Bonnos, atvyko į 
Hannoverį, iš kur, atvažiavus ki
tiems Tarybos nariams, keliaus su 
jais kartu po britų zoną, lankyda 
mi ir tolimoje šiaurėje, Schleswig- 
Holsteine esančias lietuvių klaipė
diečių seniūnijas.

M. Brakas Hannoveryje lanko ir 
čia esančią „Keleivio“ adminis
traciją, nes Mažosios Lietuvos 
lįaryba yra numačiusi pertvarkyti 
i?, šio laikraščio laidimo pagrin
dus, jį legalizuojant Vokietijos 
įstaigose.

DISKUSIJŲ VAKARAI 
STUTTGARTO RADIOFONE 
Stuttgarto radiofonas rengia 

kas dvi savaites diskusijų vaka
rus, dalyvaujant vidurio ir rytų 
Europos kraštų tremtiniams. Lie
tuvių atstovas, Vliko Vykd. Ta
rybos narys B rak a s, pirma 
sis buvo pakviestas laikyti refera
tą tema ,,1st eine ueberstaatliche 
Organisation in Mittel- und Ost- 
europa moeglich ?“ Jo korreferen- 
tas buvo Vokietijos parlamento 
narys Ernst Paul, SPD frak
cijos. Atsilankius Brakui kovo 
28 d. Bonnoje, šie Brako ir E. 
Paul referatai buvo įkalbėti j mag
netofonines juosteles ir bus trans
liuojami per Stuttgarto radiofoną. 
Parlamento narys Paul savo 
korreferate pareiškė, kad vokiečių 
pabėgėliai yra pasiryžę ieškot: 
Kontaktą su tremtiniais.
RYŠIAI SU VOKIEČIŲ SPAUDA

PLB Vokietijos krašto Valdyba, 
dėkodama vokiškųjų laikraščių 
redakcijoms, plačiau paminėju
sioms Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, pasiuntė keletą informaci
nių leidinių apie Lietuvą. kurie 
redakcijų buvo su dėkingumu 
priimti ir įjungti į redakcijų kny
gynus.

Vokietijos Krašto Valdybos lei
džiamieji vokiečių kalba biulete
niai yra labai naudinga archyvi
nė medžiaga, kuria prie progos
laikraščių redakcijos ir bendradar 
biai pasinaudoja, studijuodami 
kurį nors Lietuvą ar Pabaltijį lie
čiantį klausimą.

VKV labai pasigenda knygų ir 
laidinių apie Lietuvą svetimomis 
kalbomis, kurias galėtų prasmin
gai panaudoti Lietuvai išpopulia- 
rinjfi ir atsakingose vietose suda
ryti autentiškos mūsų pažiūrų me
džiagos apie Lietuvą. Labai būtų 
pageidaujama, kad visi tą Krašto 
Valdybos varomą darbą paremtų, 
atsiųsdami jai ką turėdami didės 
niais kiekiais.

Pasigendama knygų vokiečių 
kalba, ypač „Patrios“ išleistos 
Jungferio knygos „Antlitz - dės li- 
tauischen Velkes“, kuri neturėtų 
būti išparduota ir visdėlto niekur 
nebesurandama. Girdėti, kad ir 
daugiau vertingų „Patrios“ leidi
nių guli tai spaustuvėse, tai ry
šy klose užstatu už skolas. Jeigu 
buvęs leidėjas pasirūpintų, tai 
gal galima būtų išgelbėti nemaža 
vertingų leidinių.

DACHAU PAMINKLINĖ 
KOPLYČIA

Bavarijos Landesentschaedi- 
g mgsamt‘0 prezidentas Dr. Zdra- 
lek, dėkodamas PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai už bendradarbia
vimą koplyčios papuošimo reika
lu, siunčia jau pastatytos koply
čios nuotrauką ir pažada KV ats 
tovą kviesti į jos ątidarymo iškil
mes.

PABALTIJO CENTRO 
KOMITETO VEIKLA

Š.m. kovo mėn; 27 d. August- - 
dorfe įvyko Pabaltijo ' Centro Ko
miteto posėdis, dalyvaujant visų 
trijų tautų Centro Komitetų pir
mininkams ir šiaip atstovams.

Posėdyje svarstytas pabaltiečių 
nusistatymas sudaromo Vokietijo
je tremtinių atstovavimui centrinio 
crgano. Visų dalyvių tuo reikalu 
pareikšta vienoda nuojnbnė remti 
tokio, organo sudarymą:, nesikišant

PER METUS PRALEISTA 10.000 TREMTINIU
Britų zonoje, be Wentorfo per

einamosios stovyklos, IRO emi
gruojantiems į JAV išlaikė’ nuo 
1950.XI.27 d. dar Luebeck-Blan- 
kensee stovyklą emigruojantiems 
į visus kitus pasaulio kraštus ar
ba repatrijuojantiems namo.

Įkurtą aerodromo kareivinėje, 
prie pat rusų zonos sienos stovyk
lą perėjo apie 10.000 tremtinių, 
jų tarpe ir lietuvių. Jos tarnauto
jų štabą sudarė daugumoje vokie
čiai, o kitų tautybių jame buvo 
vos 10 proc., jų tarpe 4 lietuviai. 
Lietuviams visuose emigraciniuo
se reikaluose padėjo BALF'o 
įgaliotas E. žilius.

Stovyklą peiėjo 17 įvairių tau
tybių žmonės, kurių 8<j proc. bu
vo siavų, o kitos tautybės ėjo 
šia tvarka: latviai, žydai, lietuviai 
ir estai. Viengungių nuošimtis 
emigrantų tarpe labai mažas. Emi
gruojančiųjų šeimos daugumoje 
mišrios. Ypatingai datig susituo
kusių su vokietėmis lenkti ir kitų 
slavų tarpe. Šitų šeimų vaikai 
moka tik vokiečių kalbą, o dažnai

LIETUVOS VYTIS DACHAU 
KOPLYČIOJE

Pagarsėjusiame Dachau kacele 
nužudytųjų kalinių garbės kapi
nėse Bavarijos vyriausybė pastatė 
paminklinę koplyčią. Jos ’šieno: 
bus papuoštos 32 tautų, kurių ka
liniai kacete žuvo, valstybės ženk
lais. Valstybių tarpe yra ir Lietu
va. Lietuvos Vytis kabės šalia 
kitų valstybių ženklų, o apačioje 
bus lietuviškai parašas „LIETU
VA“.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba. 
Bavarijos įstaigoms davė auten
tišką Lietuvos Vytį ir pareiškė 
padėką už tokį prasmingą žuvu
siųjų pagerbimą.

STOVYKLŲ LANKYMAS 
VOKIETIJOJE

PLB Vokietijos Krašto Va’dv- 
bos švietimo inspektorius n. A. 
Vencį auskas kovo mėn 
4—8 d. aplankė lietuvių bendruo
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į kitų tautybių tarpe pasireiškian
čius ginčus ir oficialiai įeinant į 
tą organą tik tada, kai bus pa
siekta vieninga visų tautybių pa
žiūra ir pats toks organas sudary
tas rimtu pagrindu.

Svarstytas visoms Pabaltijo tau
toms lygiai svarbus birželio mėn 
14 d., sovietų pirmosios teroro ban
gos, deportacijų, minėjimas. Nu
sistatyta jį šiemet sp dideliu rū
pestingumu ruošti ir vokiečių vi
suomenėje, aprūpinant vokiečių 
spaudą išsamiais straipsniais, 
pravedant ta tęma visą eilę trans
liacijų Vokietijos radiofonuose ir 
rengiant iškilmingus minėjimus-. 
Paruošiamiems darbams išrinkta 
speciali komisija, bet - dar prieš 
jai susirenkant ■ PLB Vokietijos -J 
Krašto Valdyba prašoma - imtis 
iniciatyvos, užmezgant reikalin- . 
gus ryšius ir paruošiant atitinka- . 
mus planus. ; 38

ir tėvas t>afgia. savo gimtąją ką.l> ' ■ įĮŽ 
bą primiršti. Mažiausia mišrių - 
vedybų pastebėta lietuvių ir žydų 
tarpe. ................ • ■

Mūsų tautiečiai per paskutinį 
pusmetį išemigravo į šiuos kraš
tus: KahadOfl '85, Australijon .23,____ f
Kolumbijon 9, Anglijon 8, Irlan- 
dijon 4, Brazilijon 2 ir Norvegi- 
jon 1. Kanadon išvykusiųjų tarpe 
yra ir MARTYNO JANKAUS sū- . ' 
nūs Kristupas ir duktė Elzė. Sto
vyklos vaikų namuose buvo 5 liė- - ’ 
tuviai našlaičiai, globojami Ame
rikos Unitarų Bažnyčios, išvykę 
į įvairius kraštus pas savo naujuo
sius tėvus.

Luebeck-Blankensee IRO įkur
dinimo centras padėjo daugeliui 
tremtinių išvykti į naujas, jų pa
čių pasirinktas tėvynes, bet taip 
pat daugeliui atmestųjų dėl ligos 
ar kitų priežasčių teko po ilgo 
išbuvimo šioje stovykloje, pa. d a 
vus arba šiaip susiįikvidavuš savo 
kuklų turtelį grįžti į senąsias gj- 
venvietas, į dar didesnį skurdą ir 
neviltį.

menes Wehnene, Luebecke, Neu- 
stadte, Spakenberge ir Hamburge, 
kartu inspektuodamas ir mokyk
las.

Visose stovyklose Krašto Val
dybos atstovas padarė susirinku
siems tautiečiams pranešimus ir 
atsakė i paklausimus. Neustadte 
ir Luebecke atgaivintos vargo 
mokyklos, kurio, buvo nustoju
sios mokytojų ir laikinai neveikė. 
Naujais mokytojais pakviesti: 
Neustadfe E. Žilius, o Luebecke 
Mamai tienė.

Didesnėse stovyklose pastebimą 
gyva bendruomeninė veikla ir 
domėjimasis lietuvių reikalais. 
Blogiau yra mažose lietuvių gru
pėse Luebecke. ir Hamburge, kur 
lietuviai gyvena įsiterpę į naujai 
apgyvendintus vokiečius. Be . to, 
tokiose mažose grupėse labiau, 
vyrauja paliegėliai, seni žmonės 
bei moterėlės, palikę be sumanes
niųjų tautiečių vadovybės.

BARABAS
1.

JONAS GAILIUS
„Turėjo gi jis tuomet žymų 
kalinį, kuris vadinosi B a - 
r a,b. a. s “ —

Mato 27, 16.
Kalėjimo durys girgždėdamos 

užsidaio ir sunkus ūžt aktas dun
da, kaip griausmas. Sargybinio 
žingsniai pradeda toiti, kojų 
skambesys silpnėti, o vienutę 
užgula slogi tyla.

Pro mažutį langą į vidų šauna 
šviesus spinduly s ir sulūžta. Pas
kum jis pradeda blėsti, virpėti ir 
patylom vėl iššoka pro langą.

Vienutėje spengianti tyla, tik
tai drėgmės nulieti vandens la
šai krinta ant akmeninių grindų, 
skambėdami dūžta ir aptaško ker
tę-

Iš toli toli, gal iš Alyvų kalno, 
pro nedidelį langą su vakaro 
vėsumu atplaukia giesmės aidai. 
Liūdni jie ir neviltingi, (kaip ir 
tas vakaras, tyliais maištininko 
žingsniais čiuženąs apie mūrus.

Kalinys nekantriais žingsniais 
nueina nuo lango ir įsispraudžia 
į pačią vienutės kertę. Net ausis 
rankomis užsikemša. Jis nenori 
girdėti nei tos nevyrikos gies
mės, nęi to sutemų šiurenimo.

— Gelbėkit! — staiga, kaip žai
bas, trenkia į jo sąmonę priešmir
tinis jauno vyro šauksmas. — 
Gel...be...

Kalinys dar stipriau užsikemša 
ausis, kad, rodos, galva trūks 
nuo geležinių delnų spausmo, 
bet jo sąmonę vėl drasko į šipu
lius mirštančiojo gargaliavimas:

— Gel...bė...
Sutems staiga susisuka ka

muoliu, pavirsta pajuodusiu stul
pu ir prieš jo akis svirduliuoja 
žudamojo šešėlis.

Kalinys ištiesia abi rankas į 
priekį, tvirtai suspaudžia kumš
čius ir nori gintis nuo griūvančio 
lavono.

Tuo metu kažin kas skelia jam 
į patį' vįršugalvį, ir šalti lašeliai 
aptaško' visą galvą.

Kaip elektros paliestas, kalinys 

šoka į šalį ir jam atrodo, kad tai 
kraujas iš pramušto viršugalvio 
suvilgo veidą. Pribėgą prie lan
go, blaškosi sugniaužtais kumš
čiais, kojomis spardosi.

Iš vienutės kertės į jį žiūri dvi 
juodos dėmės, kaip akių skylės 
kaukolėje. Abi dėmės auga, didė
ja, pasidaro kaip vyro kumščiai 
ir piktai jam grąsina.

Dėmės pradeda artėti, slinkti 
artyn, ir kalinys užuodžia numi
rėlio kvapsnį. Abiem rankom 
prisidengia galvą, užmerkia de
gančias akis ir laukia...

Taakšt! — duslus smūgis atsi
muša į ausis, ir kalinys susigūžia.

Vėl spengiančiai tylu, vėl pro 
langą iš tolumos liejasi liūdna 
giesmės melodija.

Kalinys, tebedangstydamas ran
komis veidą, įsiklauso.

Liūdna ši giesmė ir skamba 
tartum požemyje. Ne, tai ne ka
riai dainuoja ir ne sargybinių 
toks niūniavimas. Jis įsivaizduo
ja, kad tai mirti pasmerkti apdai
nuoja savo gyvenimo saulėleidį.

Nors kalinys truputį atitraukia 
nuo veido rankas, bet dar nedrį
sta pramerkti akių: jam lengviau 
akloje tamsumoje tūnoti ir klau
sytis mirtininkų giesmės: ak, 
gal rytoj ir jam paskelbs mirties 
sprendimą...

Bet tuo metu pro nuleistus akių 
vokus pradeda įžiūrėti juodą 
kamuolį, kuris formuojasi į bai
sią kaukolę. Paskum iš kaukolės 
pasidaro galva, apie kokią girdėjo 
iš Erodo rūmų tarnų — suveltais 
plaukais, primerktomis akimis, 
skausmingais brūkiais...

Kalinys iš baimės atsimerkia, ir 
drebulys nusmelkia jo suprakai
tavusį kūną: pro vienutės langą 
liejasi mėnulio blanki šviesa, tik
tai kertėje, ant akmeninių grindų, 
juoduoja klanas.

— Ak, tai kraujo klanas! — 
dingteli jo galvoje, ir jis isteriš 
kai žvilgteri j dešinę ranką, kuri 
prieš kelias valandas įvarė rago
tinę į bėgančio pro šalį jaunuolio 
pečius.

Taip, vra dėmė, sukrekėjusio 
kraujo šlakas. Ši dėmė pradeda 
griaužti delną, rėžte rėžti, ir kali
nys veltui ją trina į lango vir
bus.

Kertėje vėl taukšteli smūgis, 
primenąs ragotinės smigimą1 į 
jaunus pečius. Dvekteli šaltas 
Kvapas ir pašiaušia karinio piau- 
KUS.

Jis abiem rankom įsitveria lan
go grotų i pradeda gargaliuoda
mas šaukti:

— GeibėKit! Gelbėkit! Gel-bė—
Jo balsas užspringsta. Kai 

drėgnos rankos tebespaudžia lan
gų virbus, jo ausys gidri toli toli 
aidintį pašėlusiai piktą minios 
riksmą:

— Pranašauk!
— Pasakyk, kieno tas smūgis.
— Atspėk dabar!
— Še tau, pranaše!
— Vertas mirties! Ant kryžiaus 

ji 1 '
Šaltas šiurpas nupurto kalinį. 

Jam atrodo, kad šaukšmai aiškė
ja, kad minios kojų bildesys ar
tėja prie jo kalėjimo, kad jie visi 
tuoj ištemps jį į kiemą ir kumš
čiais uždaužys.

Minios riksmas valandėlę nu
tyla, ir kalinys vėl išgirsta liūd
ną giesmę. Dabar ji atrodo, kaip 
pasmerktųjų griaudus prašymas 
pasigailėti ir atleisti nusikaltimą...

Ir tuo pačiu metu jo vidų per
veria deginantis jausmas, kuris 
pradeda tirpinti baimę ir siaubą. 
Panašus jausmas kartais apima 
žmogų, kai koks nepaprastai ar
timas asmuo pradeda mąstyti 
apie jį ir su meile minėti.

Kalimo širdį suspaudžia aš
trus gailesys. Rankos bejėgiai 
nusvyra, paakiai padeda trūkčioti, 
akys paplūsta ašaromis. Jis pri
tūpia, supasi į priekį ir užpakalį, 
aimanuoja ir kūkčioja.

Dabar kalinys mato ano jau
nuolio išbalusį veidą, plačiai at
vertas išsigandusias akis ir bai
sų skausmą veide. Ne, taip ne
kenčiama net nuo mirtino smū
gio: taip kankinamasi, kai gaiva
liška ir linksma jaunystė sudūžta 
j mirties nežinią

Pradeda brėkšti. Mieste nutyla 
riksmas ir kojų bildėjimas. Ir 
giesmė jau seniai nebeaidi.

Nuo lubų lygiais piotarpiais 
krihta vandens lašai ir ištykšta 
ant grindų akmenų.

Kalinys sėdi pritūpęs ant su
džiūvusių žolių guolio ir graudžiai 
aimanuoja.

2.
Aušta gražus Prisirengimo die

nos rytas. Jau nuo pat aušros čiul
ba, suokia džiugūs paukšteliai, 
sveikina tekančią saulę.

Mieste dar negirdėti kupranu
garių varovų kalbų, ir sargybiniai, 
matyt, kur nors susitraukę snau
džia, kad jų žingsniai nedunda 
kieme.

Kalinys sėdi ant sudžiūvusios 
žolės guolio ir, atrodo, taip pat 
snaudžia. Tačiau jo akys pramerk
tos ir rankų delnai stipriai su
gniaužti. Gal būt, jis ilsisi po sun
kiausios gyvenime nakties, kuri jį 
buvo nugramzdinusi į tamsiausią 
nevilti, paskum pavedėjusi į ramy
bės aukštumas ir vidurkely vieną 
palikusi.

Dabar jam Ivg ir vistiek, — gali 
jį akmenimis užmušti, gali prie 
kryžiaus prikalti.

Šaltis iį nukrečia, kai pagalvoja, 
kad dar kelios sunkios naktys lau
kia jo vienutėje, nes rytoj suba- 
ta ir šiandien daugių daugiausia 
gali jam tik sprendimą paskelbti.

O viduj visą laiką nerimsta pik
tas kirminas. Vos tik sumerkia 
akis, tuojau pasirodo jam užmuš
to jaunuolio skausmingas veidas ir 
.pradeda negailestingai kankinti. 
Kai sėdi atsimerkęs, kai mato juo
dą dėmę kertėje, jam atrodo, kad 
tai kiauio klanas, — ir vėl primer
kia akis.

Minios riksmas išblaško jį iŠ 
tamsių minčių.

Jis girdi kojų bildėjimą, piktą 
riksmą ir pašėlusius keiksmus 
Kaip audra, praūžia minia pro 
pat jo langą ir vėl sukelia šiur 
pią baimę.

— Tuoj prasidės teismas, ■— gal
voja kalinys. — Pridaužys mane 
apspjaudys ir lieps nešti mirties 
kryžių • .

Šį rytą daug aiškiau nei vakar 
vakare jis girdi šiurpų minios juo
ką ir riksmą, reikalaujantį kažin 
kam mirties. Paskum minios 
triukšmas valandėlei aptyla, su

skamba nesuprantamas išdidus kai 
bančiojo balsas, ir vėl ūžteli, kaio 
banga, minios šauksmas:

— Prie kryžiaus jį 1 ,
— Prie kryžiaus 1 . . .
Kalinys stovi prie lango ir klau

sosi. Jam atrodo, tuoj baigsis ano 
nusikaltėlio byla ir minia ateis iš~ 
traukti jį iš urvo, kad iki “valiai 
pasityčiotų.

Staiga minia mirtinai nutyla. 
Vėl aidi iškilmingas kalbančiojo 
balsas, kurį po akimirksnio užrė
kia gaivališkas šauksmas:

— Padaryk, kaip visuomet 1
— Rytoj subata gi!
— Neraugytos duonos šventė 1
Kalinys visai apmiršta: ak, tai 

minia jau nepasisotina ano vieno 
krauju ir nori prieš šventes visą 
kalėjimą ištuštinti; dabar jau tik
rai neišvengs mirties

Šaltas prakaitas išpila ir kojos 
pradeda virpėti, tartum neišlaiky 
damos išsisėmusio kūno, kai jis 
išgirsta artėjančius žingsnius u 
žvangančius ateinančiųjų ginklus 
O taip, jie eina prie jo durų, jir 
skambina raktais.

— O Jahve! — pirmąkart ištaria 
kalinys šventą vardą ir jo akys: 
pradeda suktis langas, durys, juo 
da dėmė, išdraikytas guolis . .

Mėgina priešintis, gintis, be: 
dviejų sargybinių tvirtos rankos 
tartum spaustuvais suspaudžia jo 
ian]ras, užlaužia į užpakalį ir stu
mia pro duris j kiemą.

Kojos kliūva į akmenis, širdis 
mirtinai išsigandusi daužosi, susi
vėlę plaukai prilimpa prie supra
kaitavusios kaktos, o sargai vilk
te velka jį prie Piloto rūmų.

Jau iš tolo mato, iškeltas minios 
kumšėtis, girdi jų pagiežos pilną 
maurojimą ir grąsinimus.

Kai sargai velka jį pro minią, ši 
prasiskiria ir piktai juokdamasi 
šaukia:

— O, žmogžudys 1
— Barabas 1
- Į sostą jįj . .
Alpdamas iš baimės ir nejausda

mas savo sąnarių, Barabas pake
lia akis. Prieš jį stovi pamėlyna
vusiu kruvinu veidu jo amžiaus 
vytas. Perplėšta skraistę nukarusi 
nuo sumuštų pečių iki juostos, 
lankos užpakalyje surištos.

Jųdviejų akys susitinka. Bara

bas, kaip ištroškęs elnias vandenį, 
išplėstomis akimis geria šį žvilgs
nį ir staiga užmiršta siaubą. Ne
paprastas gailestys sujudina įo 
virpančią širdį, ir jis nejaučia, 
kaip iš nuovargio ir kažin kokio 
nuostabaus jausmo ’ nriklaupia • 
prieš, tą žmogų.

Tuo metu jis girdi nuo rūmų 
skambantį. Piloto balsą:

--- Katrą norite, R'acr Jums pa
leisčiau ? Barabą ar Jėzų, kurs t.i 
dinamas Kristumi? ■,

Minia pradeda ūžti, murmėti, o 
vyriausių, kunigų ir vyresniųjų ki
mūs balsai kartoje Barabo ir Tė- ■ 
zaus vardus.

Kol minia dar neapsisprendžia, 
Barabas mato, sukru infasis paž
velgia Piloto pusėn.Nukreipia teis
mo kėdės linkui akis ir jis pa
stebi paauksuotuose rubuOse Pilo
tą, o šalia jo pasilenkusia moterį 
ir kuždančią kažin ką į ausį.

— Ką ji ten kalba valdovui? 
staiga šūkteli kažin kas iš minios.

— Ji prašo nieko nedaryti šiaip 
„teisiajam“, nes naktį sapne daug 
dėl jo kentėjusi 1 -L- pašiepdamas 
atsiliepia vyresnysis.

— Prie kryžiaus jį 1 — gergian- 
čiu balsu rėkia vyresnieji kunigai. 
— Męs norime Barabo!

Minia vėl ūžia, ginčyjasi, ba
rasi, staugia, bet Barabo visa tai 
neveikia. Jis, nusigėręs sukruvin
tojo guodžianęiu žvilgsniu, jau 
nieko nebijo.

Tada atsistoja Pilotas, mosteli 
ranka nutilti ir virpančiu balsu 
klausia:

— Katro iš dviejų norite, kad 
būni jums paleistas ? — ir parodo 
abu teisiamuosius.

— Barabo! — sušunka vyresnie
ji ir kunigai.

Barabas, tartum skaudžiai pla 
karnas, susilenkia ir maldaujan
čiu žvilgsniu pažiūri į sukruvin
tąjį.

— Barabo ! Barabo ! Barabo! 
kaip griausmas, pradeda drasky 
tis minia ir kelti lankas į viršų.

— Tai ką gi aš turiu padaryti 
su Jėzumi, kuris vadinamas Kįi* 
tumi? — nerasdamas išeities,.klau
sia išsigandęs Pilotas.

— Tebūnie prikaltas ant kiy- 
žiaųs! — sušunka vyresnieji.
— Ant kryžiaus jį!

2
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VELYKOS LONDONE
Lietuviams Velykos yra svar

biausioji metų šventę: Jėzus Kris
tus kėlės iš mirusių ! Rytų krašto 
katalikai labai iškilmingai šven
čia Trijų Karalių šventę, Vakarų 
katalikams svarbiausioji šventė — 
Kalėdos, o lietuviams — Velykos.

Londone lietuviai laikosi savo 
Tėvynės papročių, kurie siekia 
1629 metus, kai Lietuvos bažny
čiai buvo oficialiai leista jų lai
kytis. Taigi, per 300 metų mūsų 
krašte buvo Prisikėlimo apeigos.

Londone Velykų rytą, lygiai 
septintą valandą, prasidės Prisikė
limas. Seka trilypė procesija su 
švč. Sakramentu, giedant „Links
ma dieną“, Kryžiaus paaukštini
mas, palaiminimas, šv.. Mišios, 
pamokslas. Buvo metų, kad per 
šias Prisikėlimo Mišias eidavo 
prie šv. Komunijos visa bažnyčia: 
apie 300 žmonių.

Did. Ketvirtadieni pamaldos bus 
9 vai., Did. Penktadieni ir šeš
tadieni — 8 vak. Vakarais budėji
mas, bendros maldos, išpažintis. 
Did. šeštadienį 8 vai. vakare bus 
„Kompletai“, pamokslas ir Grau
dūs Verksmai.

REKOLEKCIJOS LONDONO 
LIET. BAŽNYČIOJ

Pradžia penktadieni, balandžio 
4 d. 8 vai. vakare,'šeštadienį — 8 
vai. vakare, pabaiga sekmadienį 
— 7 vai. vak. Veda kun. J. Stepo
naitis.

MIRĖ LEONAS GALINIS
Alsager šeimų stovykloje staiga 

mirė Leonas Galinis, 32 metų am
žiaus. Liko žmona Teresė ir du. 
mažamečiai vaikai.

SPAUSTUVĖS KRIKŠTYNŲ 
KŪMAI

Lietuvių spaustuvės Londone 
krikštynose, įvykusiose kovo 29 d., 
krikšto tėvais buvo senosios lie
tuvių kolonijos veikėja Ona Liu- 
džiūvienė ir P. K. Varkala, kuris 
pavadavo negalėjusi krikštynose 
dalyvauti J. Gylį. J. Gylys yra 
vienas stambiausių spaustuvės 
fondo rėmėjų.

KRIKŠTO MOTINOS AUKA
Senosios Lietuviu Kolonijos vei

kėja, Šv. Onos Draugijos pirmi
ninkė, O. Liudžiūvienė lietuvių 
spaustuvės fondui paaukojo /js.

— Mes norime Blarabo 1 Bara- 
bo 1 — perkūnais trankosi minia, 
o Barabo širdis spurda kaip 
paukštis narvelyje.

Tada Pilotas paima vandens, nu
siplauna rankas tautos akivaizdo
je ir, lyk pasiteisindamas, sako:

— Aš nesu kaltas šito teisiojo. 
kraujo. Jūs žinokitės 1

Ir atsisukęs į tą pusę, kur sto
vi Barabas, paliepia:

— Paleiskite . . . Barabą !
Minia siunta iš pašėlusio 

džiaugsmo, draskosi ir iki užki
mimo rėkia.

Į nueinantį Barabą niekas ne 
žiūri.

3.
Eina Barabas keliu, ir niekaip 

negali pamiršti tautos paniekinto 
pranašo guodžiančio žvilgsnio.

Niekas juo nė dabar nesusido
mi: visi užsiėmę Prisirengimo 
dienos darbais arba skuba į teis
mo kiemą, vis dar tikėdami, kad, 
gal būt, dabar, sprendimo dieną, 
pranašas padarys stebuklą ir ne
siduos nukryžiuojamas.

Moterys ir vaikai traukiasi Ba- 
rabui iš kelio ir bailiai slapstosi 
tarpuvartėse. Jaunimas, vyrai ba
do jį pirštais.

Miesto aikštėje sutinka persi 
kreipusį senį, kuris tiesiai į akis 
jam išdrožia:

— Žmogžudy, teisiojo gyvybe 
laisvę nusipirkai 1

Eina Barabas miesto gatvėmis, 
svirduliuoja ir griaužiasi. Jeigu 
ne perveriančios pranašo akys ku
lių žvilgsnis dar tebešildo jo šir
dį, — jis pasigriebtų virvę ir už
smaugtų savo gyvybę.

• ,ale miesto sustoja.
Tik dabar jam dingteli mintis: 

grįžti į teismo kiemą ir ką nors 
pranašui pasakyti — gal padėkos 
žodį, o gal atleidimo prašymą.

Tačiau kažin kokia pikta jėga 
stumia jį toliau, ir Barabas eina 
svirduliuodamas pro kadugių ir 
erškėčių krūmus, pro fygų ir pal
mių medžius, kol prieina įkalnę 
ir išgirsta upelio srovės burgė- 
jima.

Vėl sustoja.
, Kyla laukinis vėjas, sviedžia 

smėlį į akis, plaukus draiko.
Pakelia akis Barabas, ir šiurpas

SPAUSTUVĖS KRIKŠTYNOS
Pereitą šeštadienį, kovo 29 d., 

Lietuvių Namuose, dalyvaujant 
Ministeriui B. K. Balučiui, kun. 
Matulaičiiri, „Išeivių Draugo“ re
daktoriui kun. Gutauskui ir gau
siam būriui svečių iš Londono ir 
provincijas, įvyko lietuvių spaus
tuvės krikštynos. Oficialioji krikš
tynų dalis su atitinkamomis apei
gomis buvo spaustuvėje, 3 South
ern Row, iW.to, kur kun. Matulai 
tis, pašventinęs spaustuvės maši
nas ir patalpas tarė žodį, linkėda
mas spaustuvei skleisti tiesa ir 
šviesą. Ten pat buvo surašytas ir 
vėliau visiems svečiams perskai
tytas šitokio turinio krikšto aktas:

PIRMOSIOS ANGLIJOS
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖS 

LONDONE KRIKŠTO

AKTAS
Tūkstantis devyni šimtai pen

kiasdešimt antraisiais metais, ko
vo mėn. dvidešimt devintąją die
ną, Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, W. 11, dalyvaujant 
Lietuvių Sąjungos Garbės Nariui, 
Nepaprastam ir įgaliotam Lietu
vos Respublikos Pasiuntiniui Lon
done B. K. Balučiui, Londono 
Lietuvių Parapijos Klebonui kun. 
Matulaičiui, MIC ir asistuojant 
krikšto tėvams p. Onai Liudžiū- 
vienei ir P.B. Varkalai — Pirmoji 
Anglijos Lietuvių spaustuvė Lon
done krikštijama NIDOS 
vardu ir nuo šios datos vadintina 
tuo vardu visuose oficialiuose do
kumentuose.

Surašyta, Londone, 1952 m., ko
vo 29 d.

Pasirašė:
B. K1. Balutis,
Kun. K.A. Matulaitis, MIC.,
O. Liudžiūvienė,
P. B. Varkala.

Krikšto tėvams ir garbingie
siems svečiams grįžus i Lietuvių 
Namus, pakilioje nuotikoje buvo 
tęsiamos krikštynos. Svečius pa
linksmino trumpas scenos vaizde
lis — Barboros susitikimas su 
Valteriu.

VAIKAI
Šį sekmadien(, balandžio 6 d., 

16 vai., Londono lietuvių vaikai 
kviečiami į Lietuvių Namus, 
43, Holland Park vaikų valan
dėlei.

sukausto jo sąnarius: ant lauki
nio medžio išdžiūvusios šakos su
pasi žmogaus kūnas.

Vėjas švilpia, taršo pakaruoklio 
rudą barzdą, drasko skraistę. Iš
džiūvusi šaka, tartum išdaviko 
ranka, nusvirusi stera po žalių ša
kų vainiku ir. rodos, tuojau luš.

Atpažįsta Barabas pakaruoklį: 
tai Judas Iskarijotas, vienas iš 
dvylikos, tai tas pats, kuris daž
nai su juo ir sėbrais susitikdavo 
prie svAiginančio vyno ir tylėda
mas gniaužė pinigų maišelį.

Vėl šiurpas perveria Barabą: 
nejau pranašas jį iki čia atvedė, 
kad parodytų, kokios mirties ir jis 
vertas.. .

Šaltas prakaitas išpila jo kaktą, 
rankos pradeda drebėti, o vėjas 
blaško šakas, kvatojasi ir teškia 
nuplėštus lapus jam į veidą.

Tačiau vėl atsimena pranašo 
akis, atsimena guodžiantį žvilgsnį 
ir, atsisukęs i paliktą miestą, iš- 
švokščia:

— Rabbi, kas man daryti ?
Sušvilpia medyje paukštis, pro 

debesis pasirodo saulė, vėjas ap
tyla.

Barabo viduje nyksta ūkanos ir 
tolyn stūmusios jėgos aprimsta. 
Jis peršoka griovį, tekinas bėga 
į kalnelį, nes nauja stumiantį jėga 
šaukia jį grįžti . . .

Nuo kalnelio viršūnės pamato 
Kalvarijos kalną, ant kurio 
knibžda žmonių skruzdėlynas. Ba
rabas visa supranta, ir pasileidžia 
bėgti per laukus, per kalnelius, 
daubas ir smėlynus.

Tarp kojų pinasi rūbai, išties
tos rankos mojuoja didelius lan
kus, nuo veido čiurkšlėmis teka 
prakaitas

Jau visai netoli Kaukolės kalnas, 
jau įžiūri tris pakeltus kryžius, jau 
atskiria vidurinįjį, ant kurio pra
našas prikaltas. ,

Bet tuo pat metu saulė, aptems 
ta, sudunda baisus griausmas, 
žaibas perpjauna dangų ir visa 
žemė ima sunkiai dejuoti.

Barabas parklumpa ant kelių, 
ištiesia į kryžių rankas ir su
šunka:

— Rabbi 1 Atleisk man 1

1949. X. 20.

GIMTOJI KALBA
Atrodo neįtikėtina, bet tris dėl

to yra teisybė, kad šiandien nema
žas suaugusių žmonių skaičius 
nemoka nė vienos kalbos. Įš jų 
tarpo ir lietuviai neišsiskiria. Ne 
taip dar stebėtina, jei senieji emi
grantai nuprato nuo savosios gy 
vosios kalbos vartojimo, o angliš
koji jiems liks svetima. Bet yra 
liūdniau, kad kalbos šlubavimas 
jau pastebimas ir naujųjų emi
grantų tarpe, vos kelis metus pa
buvus tremtyje. Jau nebenaujiena 
sutikti lietuvį, kuris primiršo sa
vo gimtąją kalbą, o naujos irgi 
neišmoko. Tas pavojus gręsia dau. 
geliui iš mūsų. Su juo turime at
kakliai kovoti, apsišarvavę geriau
siais ir tinkamiausiais ginklais.To
kiais ginklais yra lietuviška spau
da — knygos ir laikraščiai, kurie 
reguliariai mus aplanko. Lietu
viška kalba yra lietuvybės palaiky
mo šaltinis, lietuvybės pulsas, ku
riam nustojus plakti, užgestų ir 
lietuviška širdis. O kas gali mums 
geriausiai padėti išlaikyti lietu
viškos kalbos mokėjimą, jei ne 
lietuviška spauda. Ji mums nelei
džia pamiršti gimtojo žodžio, ji at
naujina mumyse kalbos žinojimą, 
ji mus nuolat gaivina, kad lietu
viškas žodis mumyse neaprūdytų 
ir nemirtų.

Tačiau lietuviška spauda irgi 
reikalinga paramos, reikalinga 
rėmėjų, be kurių ji negalėtų iš
silaikyti. Jei Tu, lietuvi, remsi 
lietuvišką spaudą, toji spauda 
rems Tave. Čia tik gali būti abi

GYVENIMAS IR KANČIA
A.A. MAGDALENOS 

BALTRAMONAITIENĖS 
ATMINIMUI

Tai buvo gal prieš trejus me
tus.

Anksti rytą jaunas vyras pa- 
barškinos į mano dūris ir paprašė 
aplankyti senutę: ji negaluojanti 
ir būtinai norinti kunigo.

Tuoj po Mišių nuvykau. Mane 
pasitiko juodai apsirengusi lietu
vaitė, senutės našlės duktė, ir ty
lėdama įvedė į paprastą kambarį. 
Lovoje gulėjo žilaplaukė senutė. 
Jos veidas buvo išblyškęs, bet la
bai simpatingų, lietuviškų, bruo

žų. Akyse mačiau kančią, bet ir 
nuoširdumą, net meilę.

Kai atlikau reikalingus religi
nius patarnavimus, pradėjome 
kalbėtis. Senutė liejo iš širdies 
savo skausmą, kad senatvėje rei
kėjo palikti Tėvynę ir namus, 
kad, užauginus vaikus, reikėjo 
net šešis palikti . Lietuvoje, kad 
daugiau niekuomet jų nepamaty
tų-

KETTERINGO KRONIKA
Ruchdeno miesto biznio ir pto- 

lesinių moterų klubas, geriausia
me miesto viešbutyje suruošė 
tarptautinį vakarą — pietus, į 
kuriuos pakvietė graikų, lietuvių, 
olandų ir korėjiečių atstoves. Ket- 
teringo skyriaus narė Klegerienė, 
pasipuošusi tautiniais drabužiais, 
atstovavo Lietuvą. Trumpoje kal
boje nušvietė mūsų tautos istori
nius bruožus ir kultūrinius lai
mėjimus. Kitos dienos laikraštis 
„Northants Evening Telegraph“ 
įdėjo vakaro svečių nuotrauką ir 
straipsnyje „Užsienio svečiai“ pa
žymėjo, kad svarbiausieji vakaro 
kalbėtojai buvę Klegerienė iš Lie
tuvos ir Dr. Whang Koh iš Ko
rėjos.

— o —
— Ketteringo viešoji biblioteka 

praturtėjo viena nauja knyga — 
Barono „žvaigždės ir Vėjai“, ši 
knyga buvo nupirkta ir padova
nota DBLS-gos Ketteringo sky
riaus narių. Ją dabar bus galima 
gauti paskaityti visose Anglijos 
viešose bibliotekose.

Bibliotekos vedėjas aprašė kny
gos įteikimą vietiniame laikrašty 
ir padėkojo, Ketteringo lietuviams 
už tokią vertingą dovaną.

— o —
Skyriaus narys ir valdybos 

pirmininkas A. Adomėnas paliko 
Ketteringo apylinkę, persikelda
mas į Stafordą. Jo išvykimas yra 
nuostolis skyriui, nes p. Adomė
nas visą laiką aktyviai dalyvavo 
skyriaus veikloje. 

pusiška sutartis. Tad sąžiningai ir 
laikykimės tos sutarties.

Mes, Britanijos lietuviai, dabar 
turime ideališkas sąlygas savai 
spaudai palaikyti, nes turime sa
vą spaustuvę. Bet toji spaustuvė 
šiandien dar tik yra pusiau gyva, 
nes skolos traukia vieną jos ko
ją į kapus. Mes turime ją išgel
bėti, ją nuvesti kuo toliau nuo ka
pinių ir nuo pavojų. Tą mes tu
rime padaryti, jei mes bent kiek 
branginame savą lietuvišką spau
dą, mūsų gimtosios kalbos saugo
toją ir ugdytoją. Lietuviškoji 
spaustuvė yra reikalinga mūsų pa
ramos, mūsų svarų. Nepagailėki
me jai tos mažos aukos. O auka 
juk tikrai yra maža, turint galvo
je, kokiam aukštam tikslui ji eina 
ir kokius didelius uždavinius ji 
atlieka. Tik pagalvok, malonus 
skaitytojau, kokia menkutė yra 
Tavo vieno, kito svaro auka lie
tuviškos spaudos palaikymui, su
lyginus su tomis aukomis, kurias 
davė mūsų pirmtakūnai tam pa
čiam tikslui istorijos bėgyje. Už 
lietuvišką žodį knygnešys į Sibirą 
ėjo už lietuviškos knygos ar laik
raščio pernešimą į tėvynę lietu
vis savo gyvybę aukojo. O iš Ta
vęs prašoma tik vienos ar kelių 
dienų uždarbis. Ar galima ir to ne
duoti ir likti tėvų žemę ir gimtąją 
kalbą mylinčiu lietuviu. Duokime 
Spaustuvės Fondui po svarą kitą 
ir pastatykime mūsų spaustuvę 
tvirtai ant kojų.

— Bet, mamyte, jūs dar 1 juos 
pamatysite Lietuvoje, — mėginau 
ją raminti.

Ji pažiūrėjo į mane ramiomis, 
nuoširdžiomis akimis ir pasakė:

— Jūs, kunigėli, gal ir grįšite, 
bet aš tai jau ne... Sena esu, o 
ir širdis negaluoja...

Po to pirmojo apsilankymo se
nutė pasidarė tartum giminaitė. 
Kiekviena proga kvietė pas save,! 
o, manęs sulaukusi, vaišino kuo 
tik begalėjo ir vis pasakojo, vis 
kąlbėjo.

— Sunkas gyvenimas svetur. 
Nei laukų, nei dangaus mėlynu
mo. Net ant krūtinės sunku. Ir į 
bažnyčią nueiti negaliu...

t— Jums bažnyčia ten, kur mel
džiatės, — atsakiau. — O melstis 
turite už ką: dabar tokie sunkūs 
laikai.

— Neduok, Dieve! Dabar ir 
žmonės pasikeitę. Ir bažnyčios ne
myli, ir per gavėnią šoka...

Sunkus buvo (senutės gyveni
mas. Duktė negalėjo kažin kokio
je ištaigoje jos laikyti. O ir ji pati 
nenoiėjo būti dukteriai našta. 
Rytą, žiūrėk, jau ji ir keliasi: 
reikia vyrams pusryčius parengti, 
užkandų pagaminti. Vis vienas ki
tas šilingas pribus. O ir namus 
reikia apžiūrėti, virtuvę aptvar
kyti: visi išeina. į darbus, ji viena 
budi ir senu papratimu vaikščio
ja iš kampo į kampą.

■ Prieš savaitę anksti rytą vėl 
beldimasis į duris.

— Kun. kapelione, skubėkite! 
Senutė Baltramonaitienė žado 
netekusi. Palikau besiblaškančią. 
Išpažinties negalės atlikti. Gal 
bent Paskutinį Patepimą, — sku
biai sako namų šeimininkas.

Skubu į bažnyčią, paimu reika
lingus dalykus, bet jokio automo- 
biliaus nerandu. Kągi, ankstybas 
rytas, nenuostabu.

Einame pėsti, skubame.
Namuose mirtina tyla. Žengiu

Ketteringo skyriaus valdyba 
organizuoja Vokietijoje pasiliku
sių šeimų rėmimą. Skyriui į pa
galbą pasisiūlė anglių skaučių 
„The Girl Guides“ Ketteringo 
skyrius. Ši organizacija jau seniai 
dirba tremtinių šelpimo darbą ir 
iki 1951 m. pabaigos turėjo savo 
nuolatinius atstovus Vokietijos 
stovyklose. Dabar šios organizaci
jos šalpos darbas apsiribojo siun
tinių ir laiškų siuntimu. Susitarta 
tą šalpos darbą tęsti kartu, bend
romis jėgomis. Žinoma, Ketterin
go skaučių šalpos darbo interna
cionalinis charakteris turės pasi
keisti ir šelpiamos turės būti tik 
lietuvių šeimos. A. P.

WAKEFIELDO SKYRIUS
Jau kelintą kartą Wakefieldo 

skyrių skaudžiai paliečia emigra
cijos banga. Kovo 25 d. Kanadon 
išvyko veiklos Wakefieldo sky
riaus pirmininkas ir įkūrėjas Vla
das Mockus. Šis energingas žmo
gus iš širdies sielojosi Lietuvos 
vadavimo reikalais visiems paro
dydamas gražų pavyzdį. Jis pats, 
kiek. įveikdamas, rėmė Lietuvių 
Namų pirkimo reikalus, Tautos 
Fondą ir taip pat ragino kitus 
lietuvius atlikti lietuvišką parei
gą, nors kartais tekdavo pašaipos 
žodžių išklausyti.

Wakefieldo skyriaus vardu lin
kiu V. Mockui ir Kanadoje tęsti 
nenuilstamą Lietuvos laisvinimo 
darbą. S.P. 

laiptais į antrą aukštą, stumiu 
duris: lovoje guli senutė ir sun
kiai gaudo orą. Manęs jau nebe
pažįsta. Šis pasaulis jau jai, ro
dos, neegzistuoja.
...Duodu jai išrišimą, teikiu Pas
kutinį Patepimą. Pirštais lie
čiu jos akis, ausis, lūpas, rankas, 
kojas, o širdį skausmas drasko. 
Taip norėčiau, kad pramerktų 
akis, kad ką nors pasakytų, kad 
galėčiau ją suraminti.

Deja, laikas bėga, o senutei 
nepalengvėja: skaudi agonija tę
siasi jau kelinta valanda.

Negaliu visą laiką prie jos lo
vos budėti: pareigos šaukia' į 
Rochdalę. Laikau Mišias, — mano 
akyse senutė Baltramonaitienė; 
sakau pamokslą, >— mano minty
se senutės kenčiantis veidas.

Užvažiuoju grįždamas į Hali
fax© kapines. Pašventinu a.a. Al- 
vyčio Besaspario paminklą ir 
skubu į Bradfordą. Nesuku į na
mus, — ko greičiausiai lekiu pas 
senutę.

Mane pasitinka nuliūdusi, ap
siašarojusi jos duktė ir liūdnu 
balsu pasako:

— Mama 2 vai. mirė...• * *
Daug savo gyvenime rašiau ne

krologų apie didžius rašytojus, 
apie nusipelniusius veikėjus. 
Daug ir kalbų, pamokslų mirties 
proga pasakiau. Bet kodėl šios 
senutės gyvenimas ir mirtis lie
čia pačią mano širdį, kodėl noriu 
apie ją rašyti ir kalbėti, nors ji 
neparašė nei vienos knygos, nors 
nei vieno didesnio darbo tautai 
ir visuomenei nepadarė?

Gal jos asmenyje matau savo 
motiną, kurios neturėjau progos 
palaidoti? Gal joje jaučiu senąją 
Lietuvos dvasią, ■. paliekančią mus 
su paskutiniais seneliais?

LIETUVIŲ SPAUDA 
MUS SUGĖDINO

Korespondencijoj iš Londono 
„Išeivių Draugas“ rašo:

„Prieš keletą metų įsikūręs sa
vaitraštis „Britanijos Lietuvis“ 
per kelis numerius skelbė, kad 
jis yra vienintelis lietuviškas su- 
vaitraštis Europoje. Iš tikrųjų, jis 
yra antras lietuvių savaitraštis 
D. Britanijoje“.

Red. pastaba. Nusižeminęs ir 
susigėdin/ęs vaikelis „Britanijos 
I ietuvis“ atsiprašo senelio „Išei
vių Draugo“ už tai, kad jis, gal
vodamas apie naujosios emigra
cijos laikraščius ir ypač tuos, ku
rie turi platesnio masto cirkulia
ciją. per neapsižiūrėjimą neatida 
vė seneliui prideramos pagarbos. 
Tą dabar „B.L.“ atitaiso.

— o —
MARGUČIŲ KONKURSAS

Velykų Pirmąją dieną Lietuvių 
Namuose ruošiamas margu
čių konkursas. Už dai
liausiai išmargintą margutį yra 
paskirtą vertingą dovana. Po 
konkurso — šokiai. Geras akor
deonistas. Velykų stalas su kum
piais ir krienais. Pradžia 18 vai. 
įėjimas nemokamas.

Lietuvių Klubo Valdyba.

BALFO PIRMININKAS KAN.
KONČIUS VOKIETIJOJE

Balfo pirmininkas laukiamas ‘ 
Balfo Įgaliotinio Vokietijoje įstai- • 
goję Hannoveryje balandžio mėn. 
pirmomis dienomis. Kanauninkas 
Končius tarp kitko numato aplan
kyti Bonnoje federalinės vokiečių 
vyriausybės ministerijas, susitikti 
su Pabaltijo Centro Komitetu ir 
dalyvauti Hannoveryje įvykstan
čioje tarpžinybinėje konferencijoje, 
kurioje numatomas ir VLIK'o ats
tovų dalyvavimas.

IŠKILMĖS WEHNEN 
LIETUVIŲ KOLONIJOJE

Wehnen lietuvių bendruomenė 
kovo mėn. pabaigoje rengia „Lie
tuvių Kolonijos“ vardo tai ben
druomenei suteįkimo proga iškil
mingą pobūvį, kuriame dalyvaus 
Regierungsprezidentas, PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos atstovai 
ir visa eilė aukštų Oldenbergo 
srities vokiečių valdininkų bei 
švietimo institucijų ir organizaci
jų atstovai. Kolonija turės valdiš
ką antspaudą su Lietuvos Vytimi.

RELIGIJA ISPANIJOJE
Yra žmonių, kurie net ilgesnį 

laiką būdami Ispanijoje, negali 
suprasti tikrovės nei teisinės reli
gijos padėties Ispanijoje. Buvu- 
sis ambasadorius Ispanijai p. S. 
Griffts, kalbėdamas su prez. 'Pra
manu, pareiškė, kad jam Ispanijos 
vyriausybe esanti ne prie širdies, 
nes neduodanti protestantams 
laisvės.

Vykdomoji valdžia šalyje priva
lo laikytis valstybės konstitucijos. 
Ispanijos konstitucija, kurios lai
komasi'nuo 1876 m. ir naujai iš 
reikšta 1931 m., nustato, kad Ispa
nija yra katalikiškas kraštas ir kad 
vyriausybė padės Katalikų Baž
nyčiai ir ją globos, kad išlaikytų 
tautos vienybę. Ir klaidatikių ti
kėjimai nėra varžomi, nors jų 
Ispanijoje yra labai nedaug: iš 
28 milijonų katalikų yra išsiskyrę 
apie 20.000 protestonų. Vyriausybė 
nesikiša į jų sąžinės reikalus ir 
jie gali laikytis savo tikėjimo. Ne
leidžiama gi viešieji pasirodymai, 
manifestacijosi, eisenos.

Nežinau. Galbūt, jaučiu joje 
šventąjį motiniškumą, kurio taip 
pasigendame šiais moderniaisiais 
laikais; gal jaučiu, kad su ja į ka
pus nueina tradicinė lietuviška 
dvasia, suprantanti ir atjaučianti 
visus ir už visus besimeldžianti; 
gal joje įžvelgiu lietuvės Motinos 
kančias, kurios nesibaigia trem
ties nedalioje; o gal šios moters 
šviesioje asmenybėje mūsų laikų 
šventąją matau... Gal...

O taip norėčiau dar kartą pa
matyti jos žilus plaukus, giliai 
raukšlėtą veidą, virpančias ran
kas ir pačiu širdies balsu pasa
kyti:

— Geroji Motin! ųTu esi gyva 
mūsų Tėvynės dalelė. Tu ėsi įkū
nytas skausmas ir kančia. Tu esi 
mūsų tautos pasididžiavimas ir 
garbė. Juk tokios motinos, kaip 
Tu, išmokė mus savo Žemę ir 
Dangų mylėti, įkvėpė vertinti ir 
branginti nekaltybės rūtą, įteigė, 
kad visų mūsų kelių Viešpats ir 
Valdovas — nuliūdęs Rūpintojlis, 
parimęs Lietuvos galulaukėje. Tu 
nežinojai, kas yra skyrybos, kas 
neištykimybė vyrui ir šeimai; Tu 
nežinojai, kas yra poilsis, kas yra 
lepinimasis, ištaiga. Tavęs neža
vėjo nei turtingi miestai, nei 
skambi muzika, nei moderniški 
kino paveikslai. Vieną kelią teži
nojai — kelią į bažnyčią. Vieną 
mintį turėjai —. maldą už savo 
vaikus, už visus tremtinius, už 
ištremtuosius, už nelaimingą mū
sų Tėvynę... .

Viena težinau: kol tarpe mūsų 
gyvens tokia dvasia, kokia gaubė 
šią žilaplaukę senelę, tol mes bū- 
sime tvirti, valingi ir nėsilanksty- 
sime svetimiems dievams, nors 
jie ir iš aukso būtų nulieti.

Amžiną atilsį..;
J. KuzmickisUžjūrio lietuviai

Solistas Br. Marijošius laimėjo 
pirmą vietą operos arijų klasėje 
Toronte, Kiwanis Muzikos Festi
valy. Bronius Marijošius dainavo 
ariją iš operos „Faustas“. ■

Floridoje, tarptautinėje meno 
parodoje, su savo kūriniais daly
vavo Edmontone gyvenąs lietuvis 
dailininkas Aleks. Šepetys, kuris 
išstatė tris kūrinius („La Dan- 
za“, „Nidos žvejai“ ir „Žiema“).

Lietuvių Profesorių Draugijos 
valdyba Amerikoje priėmė Lietu
vos Lituanistikos Instituto statutą 
ir laikinuoju instituto prezidentu 
pakvietė Dr. P. Joniką. Mokslinio 
Lituanistikos Instituto nariais yra 
pakviesti asmenys, kuriuo nors ti
tulu dėstę Lietuvos aukštosiose 
mokyklose arba dabar dėstą tokio
se mokyklose JAV-bėse. Tarp jų 
pažymėtini. M. AleksaitėrGimbu- 
tienė, K. Avižonis, J. Balys,. A 
Bendorius, M. Biržiška, Ve. Bir
žiška, J. Brazaitis, I.. Dambriū- 
nas, Z. Ivinskis, J.'Krėvė, A 
Kučas, V. Maciūnas, J; Matusas, 
K. Pakštas, A. Flateris.- L Puzi
nas, A. Salys, A. Semias, Pr. 
Skardžius, S. Sužiedėlis, A. Šapo
ka, V. Trumpa, A. Vasiliauskas, 
V. Viliamas. •; -.-i'ii.: :

Spaudai yra ruošiamas naujas 
prancūzų kalba leidinys Šveicari
jai, Belgijai, Prancūzijai ir Afrį- 
kai. Leidinys bus iliustruotas ir tu
rės naujausias žinias apie Lietu
vą bei jos rezistencijos veiklą.

Daumanto parašyta knyga „Par
tizanai už geležinės uždangos“ 
jau yra išversta į prancūzų kalbą 
ir greitai bus pradėta spausdinti. 
Knyga bus verčiama ir į vokiečių 
kalbą.

Vyt. Meškauskas, buvęs „Min
ties“ redaktorius, ir vėliau „Lie
tuvio“ redaktorius Ir leidėjas, su 
žmona ir- 2 vaikais atvyko ,į JAV.

Lietuvių Skautų Brolijos vy
riausiu skautininku išrinktas v.s. 
prof. Stp. Kairys, vyr. sktn. pava
duotoju — v.s. VI.. Šarūnas, Gar
bės Gynėju — v.s. K. Grigaitis, 
Visi šie korespondencijos būdu iš
rinkti skautų vadai gyvena To
ronte, kuris tampa pasaulio Lietu
vių Brolijos centru.

Į Pas. L. - Skautų S-gos Tarybą 
išrinkti: v.s. prof. Vyt. Čepas 
(JAV), v.s. Ant. Krausas (Austra
lija), s. F. Neniškis .(Venecuela) ir 
s. Vyt. Skrinskas (Kanada).

Belgijoje Vasario 16-ji’ buvo 
įspūdingiausiai paminėta Lieže, 
kur į ją suvažiavo lietuviai veik 
iš visos Belgijos. Čia lietuviai pa
sižymi itin geru susiklausymu ir 
vieningumu. Po kun. J. Dėdino 
celebruotos sumos. BLB pirm. Pr. 
Sekmokui atidarius minėjimo aktą, 
perrištą gedulo ženklu trispalvę 
įnešė R- Jonutytė, I. Gurskytė ir 
A. Pauliukonis, pasipuošę taut, 
drabužiais. Buvo taip pat pagerbti 
žuvusieji ir partizanai. Pagrindinį 
sveikinimo žodį tarė Fr. Paulius, 
OFM. I iežo lietuvių mažasis tea 
tras ta proga suvaidino V. Alanto 
1 v. „Velnio šokį“. Vasario 16-ją 
Liuvene suruošė Liuveno liet, 
studentai drauge su vienuolėmis.

Australijoj įsteiga lietuvių spau
stuve . „Mintis“, kurios vadovybės 
pii-mininkas yra Dr. Mauragis. 
Per įkūrimą ją sveikino ALB 
krašto valdybos pirm. J. Vaičai
tis, ALKD vardu pirm. Briedis ir 
kt. Išsiplėtusi ji galvoja steigti ir 
knygų leidyklą. Dabar ji spaudžia 
antrąjį Australijos lietuvių lai
kraštį „Mūsų Pastogė“.
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LIETUVOS ŽMONIŲ 
MULKINIMAS

Beatodairįnė bolševikų propa
ganda Lietuvoje — ju stipriausias 
ginklas. Tam tikslui yra įsteigta 
ir veikia Politinių ir Mokslinių 
žinių skleidimo draugija, turinti 
skyrius visoje Lietuvoje. Dabarti
niu metu didelis dėmesys yra 
kreipiamas šia propaganda „mai
tinti“ Lietuvos ūkininkus, suvary
tus į kolchozus, šiam reikalui 
įvairiose Lietuvos vietovėse stei
giami t.v. kaimo lektoriumai. Jie 
yra sudaromi miesteliuose, prie 
kolchozų, sovietinių ūkių, maši- 
nų-traktorių stočių, mokyklų, kul
tūros namų ir pan. Bolševikinės 
propagandos darbą varyti suvaro
mi visi kaimo inteligentai — ypa
tingai vargšai mokytojai. Tokio 
kaimo lektoriumui vadovauja 
tam tikra taryba, tvirtinama vie
tos partijos komiteto. Visoje Lie
tuvoje tokių lektoriumų jau suor
ganizuota virš 300. Ir jie „dirba", 
pav. Darbėnų apylinkės vien 
„Tarybinio pirmūno“ kolchozo 
lektoriume buvo perskaityta jau 
daugiau kaip 50 paskaitų. Iš es
mės, tokie lektoriumai nebūtų 
blogas dalykas, jei jų paskirtis 
būtų ne bolševikinė propaganda, 
bet tikras kultūros-švietimo dar
bas, ir'jei jis būtų varomas be 
prievartos. Bet kokiais klausi
mais yra šiandien skaitomos pas
kaitos tuose lektoriumuose? Marle-' 
sizmo-leninizmo teorijos, materia
listinės pasaulėžiūros, apie Sovie
tų Sąjungas didžiulius „laimėji
mus“, kolchozų santvarkos lai
mėjimus, varoma ateistinė propa
ganda, o pastaruoju metu didžiau
sias dėmesys kreipiamas demas
kavimui Amerikos-Anglijos im
perialistinių karo kurstytojų ir 
jų pakalikų — buržuazinių nacio- 
na'istų, išdėstant, kokia yra „tai
kinga" pačios sovietų sąjungos 
politika. Tų lektoriumų bėda yra 
ta, kad patys paskaitininkai neti
ki tam, ką jie tvirtina ir kad sa
vo klausytojų jie neįtikina, jokios 
abejonės nėra:

ŠVIETIMO PAŽANGA 
POPiEKIUJE

Apie švietimo padėtį Lietuvoje 
paskutinių žinių pateikė „San
tarvė“ 4 nr. Ant popieriaus Lietu
voje įvestas privalomas 7 metų 
mokslas vaikams nuo 7 iki 15 me
tų. Bet praktikoje' padėtis yra 
kitokia. Pav. Šalči'ninkų rajone 
1952 m. pradžioje nesimokė dau
giau kaip 300 mokyklinio amžiaus 
vaikų. Patys bolševikai pripažįstą, 
kad panaši padėtis yra ir kitur. 
Užregistruoti vaikai nelanko, mo
kyklų. Ne visur m'okyklinio am
žiaus vaikai yra at'eidžiami nuo 
darbų’ kolchozuose mokymosi 
metu, kittir nėra sąlygų vaikams 
lankyti mokyklas, nes jie toli 
nuo jų gyvena. Septynių metų 
privalomam mokslui įgyvendinti 
reikalinga teikti materialinę pa
ramą jos reikalingiems moki
niams, sudaryti jiems tinkamas 
mokymuisi sąlygas, toli nuo mo
kyklų gyvenantiems, įsteigti ben
drabučius ir pan. Nuo to viso so
vietiniame rojuje yra dar labai 
toli.

LIETUVA IR GOGOLIS
Visa okupuota Lietuva yra pri

versta plačiu mastu minėti rašy
tojo Gogolio too metų mirties su
kaktį. Prof. V. Putinas-Mykolaitis 
turėjo Kaune skaityti dvi paskai
tas ,,N. V. Gogolis ir lietuvių li
teratūra“, doc. S. Paliulis apie 
Gogolį Šiauliuose skaitė keturias 
paskaitas, o Vilniuje ta tema bu
vo paskaityta net virš 30 paskaitų. 
Žinoma, apie Gogolį turės būti 
skaitomos paskaitos visoje Lietu
voje, visuose esamuose Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo drau
gijos 320 lektoriumuose. Į Vilnių 
atvažiuoja paskaitai apie Gogolį 
skaityti net ,prof. Vodovozovas iš 
Maskvos. Lietuviai greit ir girdė
ti nenorės.ąpie Gogolį, kaip ir apie 
Leniną ar Staliną. Tuo labiau, kad 
tos paskaitos su literatūra nieko 
bendro neturi — jų tikslas yra- pa
rodyti Gogolio kūrinių reikšmę 
kovoje dėl taikos, prieš imperia
listinius karo, kurstytojus, už švie
sųjį komunizmo rytojų. Viskas ant 
to paties kurpalio.

NE VISKAS TVARKOJE 
LIETUVOS KOLCHOZUOSE 
Lietuvos kolektivizacija yra 

baigta. Jai įvykdyti tūkstančiai 
Lietuvos ūkininkų buvo išvežti 
Sibiran. Likusieji buvo suvaryti 
į kolchozus. Tačiau jie vis dar ne
gali įprasti gyventi kolchozo ko
munos gyvenimu. Ir kolchozuose 
ūkininkai pasidalina arkliais, rū
pindamiesi paskui kas savuoju. 
Ūkininkai taip pat stengiasi pasi
skirti didesnius sklypelius asme
niškam naudojimui, atskiri ūki
ninkai nušienauja kolchozų pie 
vas ir pan. Artėja pavasaris, rei- . 
kia ruoštiš sėjai, o pasirodo, kad 
sėklos dar nesupiltos, kai kur, 
pav. Vievio rajono kolchozuose 
iki šiol nėra pargabenta nė kilo
gramo mineralinių trąšų. Lietuvos 
okupacinis prokuroras Bacharo-.^ 
vas grąšina didžiausiomis baus-■ 
mėmis už bolševikinės kolchozų 
tvarkos laužymą. Kad ta tvarka 
griauna žemės ūkį, kad ji yra- 

priešinga esmėj tvarkingo žemes 
ūkio šeimininkavimui, jo našumui, 
Lietuvos ūkininko prigimčiai, tai 
maža tam okupantui terūpi. Kur 
pasauly kas matė, kad būtų daro
mi nutarimai, jog kiaulė turi pa
gimdyti 25 paršelius (o jei kiaulė 
to nepadarys, ar prokuroras Ba- 
charovas ją turės didžia bausme 
nubausti, gal kaip kenkėją iš kol
chozo pašalinti?), bet sovietinia
me socialistiniame rojuje viskas 
įmanoma.

LIETUVOS INTELIGENTIJA 
BOLŠEVIKU OKUPANTŲ 

TARNYBOJE
Vienas iš galingiausių ginklų 

sovietų rankose palaužti paverg
tų tautų valią yra propaganda. 
Žmogus negali galvoti pats už sa
ve, už jį galvoja partija ir Maskva, 
žmogus net neturi galimumo gal
voti savarankiškai. Kalimas į 
galvą 24 valandas į parą bolševi
kinės propagandos, daromas tikslu 
užmušti žmoguje bet kokį galimu
mą už, save pagalvoti.

Tokia propaganda daroma orga
nizuotai, niekas nepaliekama im
provizacijai. Tuo tikslu, 1947 m. 
geg. 1 d. Maskvoje buvo suorga
nizuota Politinių ir mokslinių ži
nių skleidimo draugija. Jos tiks
las buvo sumobilizuoti politinės 
propagandos tikslams visą inteli
gentiją ir visus intelektualus, kar
tu, žinoma, tikslu tuos pačius in
telektualus laikyti savo kontrolė
je, padaryti iš jų aklą ir galingą 
įrankį partijos vykdomo bolševi
kinio -auklėjimo.

Tuojau visose sovietinėse res
publikose buvo įkurti tos draugi
jos skyriai. Lietuvoje draugijos 
skyrius buvo įkurtas 1947 m. 
spal. 5 d. Bet 1947 metais tik 41 
paskaita tebuvo paskaityta. Dar 
1947 rnetais draugijoje tebuvo 355 
tikrųjų narių ir 239 narių kores
pondentų. Bet jau 1949 metais 
buvo paskaityta viso 2.766 paskai
tų. 1952 metais buvo jau 2.366 
tikrųjų narių ir 4.114 narių kores
pondentų; Nuo 1949 metų viso 
buvo paskaityta 24.357 paskaitų, 
kurias klausė 2.400.000 žmonių i 
Paskutinių dviejų metų bėgy 
13.219' paskaitų buvo paskaityta 
kaime — ūkininkams. Tikslu su 
savo propaganda prieiti prie . pa- 
čidš lietuvių tautos širdies — Lie
tuvos ūkininkų ir juos perauklėti 
— visoje Lietuvoje įsteigta 320 
tos draugijos t.v. lektoriumų.

Paskaitos skaitomos, žinoma, 
antireliginėmis temomis, mark- 
sizrtio-leninizmo : teorijos klausi
mais,-apie sovietinės taikos pas
tangas, mes ją vadiname Pax 
Asiatics,. apie bolševizmo atsieki- 
mus .’’ir pan. Draugijos pirminin
kas 'yra Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidentas prof. J. Matulis, 
kuris! gauna aukščiausį atlygini
mą Lietuvoje: apie 30.000 rublių 
mėnesiui. Jos vice — pirmininkais 
yra prof. J. Bučas, Vilniaus Uni
versiteto rektorius, vedęs žydę, to
liau pusžydis prof. P. Slavėnas, 
F. Bieliauskas — bolševikų parti
jos Vilniaus miesto komiteto se
kretorius, A. Knyvą — Švietimo 
ministeris, V. Kuzminskas, J. 
Podši’valov, Lietuvos Mokslų 
Akademijos teisės instituto direk 
torius J. Bulovas, žinomas 
1940-41 m. Vilniaus universiteto 
prorektorius, t.v. jo faktiškas po- 
litrukas, senas bolševikas, bet 
išmestas iš partijos už trockizmą 
ir šiandien toliau uoliai tarnaujan
tis savo Maskvos ponui, sekreto
rius yra V. Taurinskas. ■ Draugi
jos Klaipėdos skyriaus pirmininku 
yra R. Mironas, Klaipėdos Moky
tojų Instituto dėstytojas, kuris 
savo metu mokėsi Paryžiuje ir 
buvo pamišęs ant įvairių religinių 
sekcijų.

Visi Lietuvos intelektualai yra 
verčiami stoti į draugiją. Kiti 
smarkiai barami, kad nėra akty
vūs, kaip pav. Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių Kalbos insti
tuto direktorius pof. J. Balčiko
nis, žinomas istorikas ir moksli
ninkas Konstantinas Jablonskis ir 
kt. Paskutiniu metu stiprėja par
tijos įsakyta artireliginė propagan
da, it taip pat propaganda prieš 
tautos ,-,priešus“ ir Amerikos- 
Anglijos imperialistus.

LIETUVOS OPERA RUSŲ 
; KALBA

Vilniuje Lietuvos operos jau 
dainuojamos rusų kalba. Pav. 
„Boris Godunovas“, „Eugenijus 
Onieginas“.

Pastatyta nauja opera: Rimsklo 
Korsakovo „Caro sužadėtinė“. 
Režisavo režisierius Petras Oleka. 
Chormeistras J. Dautartas. Bet 
dirigavo jau Deličiev, dailininkas 
buvo Bespalova. Dainavo artistai 
Staškevičiūtė, Stasiūnas, Mikšai- 
tė, Tumalevičiūtė, Paulauskas, 
Česas, Statkūnas. Nauji vardai. 
Lietuva lieka, nors ir priespaudo
je, dainių šalim.

BOLŠEVIKINĖ GAMYBA 
— nėra adatų

Bolševikai patys konstatuoja, 
kad „Silvos“ kojinių fabrike Kau
ne neveikia daug kojinių mezgi
mo mašinų vien dėlto, kad laiku 
nepasirūpinta’ adatomis. Fabriko 

•-vadovai kaltinami apsileidimu. 
Tai tau ir socialistinis planavimas 
ir sovietinės gamybos pažanga.

VILNIUJE TRŪKSTA BULVIŲ 
IR DARŽOVIŲ

Vilniaus miesto administracija 
svarstė klausimą kaip miestą ge
riau aprūpinti bulvėmis, daržovė
mis ir pienu. Aplink Vilnių numa
tyta įsteigti pamiesčio žemės ūkio 
zoną, kad pagerinti gyventojų 
aprūpinimą žemės ūkio produktais. 
Į tą zoną turi įeiti Vilniaus, Nau
josios Vilnios, Nemenčinės, Tra
kų, Širvintų ir Vievio rajonų kol
chozai, taip pat 9 sovehozai: Bal 
tosios Vokės, Korvės, Maišioga- 
los, Šumsko, Parčevo, Anovilio, 
Lentvario, Bortkuškio ir Šalčinin
kų. Toje pamiesčio zonoje bul
vėms turės būti apsodinta 6.000 
hektarų, beveik dvigubai daugiau 
negu prieš metus. Reiškia, šiais 
metais pusei Vilniaus miesto gy
ventojų pritrūko bulvių. Patvir
tintas planas ir karvių skaičiaus 
padidinimui miestą pienu aprū- 
pinti. ' I’

KLAIPĖDOJE
Klaipėdos mieste bolševikinės 

propagandos tinklas šiais metais 
gerokai išplėstas. Veikia net 5/ 
politinė mokykla, 15 ratelių Staljr 
no biografijai' studijuoti, 139 rate
liai bolševikų partijos istorijai 
studijuoti. Yra aukštesni ir že
mesni kursąi. Šio bolševikinio 
mokslo šiais metais Klaipėdoje 
suvaryta mokytis ' net daugiap 
kaip 4.100 žmonių. K.

EMIGRANTAI — DEZERTYRAI
„B.L.“ per Savo „Laisvą Tri

būną“ skaudžiai- įžeidė daugelį 
gerų patriotiškų lietuvių, kurių 
parama ne tik laikraštis, bet ir 
DBLS nekartą pasinaudojo ir 
ateity norės tą paramą gauti. 
„B.L.“ gerai žino, kad lietuviai, 
emigruojantieji į užjūrį, visiškai 
nėra „dezertyrai“,* bet tokie pat, 
ar net geresni patriotai už tuos,- 
kuris čia pasilieka: vien gal dėlto, 
kad nesugebėjo, ar tingėjo užsi
dirbti pinigų kelionei.' . j

Pasipiktinęs skaitytojas'

Red. prierašas. Yra reikalinga 
dar kartą pažymėti kad Redakci
ja neatsako už s',Laisvoj7 Tribū
noj“ talpinamos medžiagos turinį, 
kuris dažniausiai > nesutampa su 
Redakcijos nuomone. Tam tikslui 
tas skyrius ir buvo įvestas. Jeigu 
Red. varžytų mintis, tada „Laisva 
Tribūna“ nebūtų laisva ir ji bū
tų visai nereikalinga. „Laisvoj 
Tribūnoj“ išreikšta nuomonė yra 
paties autoriaus asmeniška nuo
monė. Į „Laisvą Tribūną“ gali 
rašyti kiekvienas ir Red. jų raš
tus spausdins, jei tik jie bus pa
rašyti padorumo ribose, neasme- 
niški, trumpi ir galį suįdominti 
kitus skaitytojus. „Laisvą Tribū
ną,, padarius gyva ir įdomia, rei
kia autoriams leisti kartais tir 
griežčiau tuo ar kitu klausimu pa
sisakyti ir išprovokuoti reakciją 
skaitytojų tarpe.

SOCIALIZMAS ATGYVENO
Neseniai Amerikoje buvo at

spausdintas gen. Eisenhoverio 
straipsnis, kuris buvo' parašytas 
prieš du metus. Eisenhoveris ten 
tašo, kad kartais, pavojaus atve
ju, yra reikalinga vyriausybei 
įsikišti į krašto ekonominius rei
kalus, bet tas neturi būti nuolafi- 
r.ai daroma. Generolas toliau iš- 
vedžioja, kad socialistinė sisterpa 
netinka Amerikai. Tai iškėlė klau
simą, ar iš viso socialistinė siste
ma nėra atgyvenusi? Iš praktikos 
žinome, kad socializmui geriaUsįai 
sekasi ten, kur gyvenimo sąlygos 
yra blogos. Geriausiai gyvenan
čiam krašte — Amerikoje socializ
mas beveik visai neturi pasekėjų. 
Ir Britanijoje po to, kai darbiečiai 
nugyveno kraštą, gyventojai juos 
išmetė iš valdžios. Toji taisyklė, 
kad socializmas tik nuskurdina 
gyventojus, turi gal tik vieną 
išimtį, t.y. Skandynaviją. Bet ten 
socialdemokratų vyriausybės yra 
taip nutolusios nuo marksizmo, 
kad jos daugiau prilygsta kapita 
listinei Amerikos sistemai ar An
glijos konservatoriams, bet jokiu 
būdu ne socialistams, ta prasme, 
kaip mes juos suprantame, t.y, 
kad beveik viskas priklauso vals
tybei, beveik viskas turi būti su
valstybinta ir valstybė kontroliuoja 
gyventojų būklę.

Įš to darosi išvada, kad socia
listinė sistema turėjo pasisekimą, 
kada žmonės buvo tamsūs ir ne
turtingi, bet kylant gyvenimo 
standartui, toji sistema jau pra
dėjo merdėti, kaip atgyvenusi sa
vo amžių. Socializmo blogybės ne
pasibaigia vien gyvenimo nuskur
dinimu. Jos ’ suvalstybinimo meto
dai atima iš žmonių iniciatyvą ir 
norą dirbti ir progresuoti. Jos vi
suotina socialinė apsauga rūpin
tis gyventojais nuo gimimo iki 
karsto atima iš žmonių suvaran-

MELANCHOLIJA
Niekas į karstą žmonos su savim 

[nepasiima: 
karstuose 
žmonės miega po vieną.
Liūdnam žemės paviršiuje 
pasilieka tik vienos našlės 

[graudžiai raudoti, 
pasilieka tik vienas 
akmeninis paminklas, 
pasilieka tik artimiausio berželio 

[kaso: 
graudžiai ašarai 
nusišluostyti.

Grojant rudenio smulkiam lietui 
[aviečių krūmuose, 

kai jų saldžiosios uogos 
jau nukritusios būna, 
kai prinokusių vyšnių
vietoj lieka tik išbarstyti vyšnių 

[kauliukai, 
kas tai galtų būti?
Tai melancholija.

PAMALDOS

BRADFORD — balandžio 13 d., 
12,30 vai.; giedos vyrų choras.

HUDDERSFIELD — balandžio 
14 d., 11 vai. St. Joseph bažn.

MIDDLESBOROUGH — balan
džio 19 d. 5 v>v. Katedroje.

kiškumą ir gyvenimo džiaugsmą 
dirbti ir pasirūpinti savimi ir sa
vo šeima, bei jos auklėjimu. Ka
da valstybė viską padaro, tada 
žmogus' tampa automatu be šie 
los, be- entuziazmo, be gyvenimo 
tikslo.

Prie to reikia pridėti ir socia
lizmo jei ne oficialų, tai faktiną 
artumą su komunizmu. Ar ne tar
pe socialistų sovietati rado savo 
satelitus vyriausybėms sudaryti, 
kada Rusija užėmė vieną po ki
tos-Europos valstybes. O ir čia, 
Britanijoje, kartais sunku susi
vokti, kuris darbiečių partijos na
rys yra komunistas, kuris ne. Tik 
iš darbiečių, dargi parlamento na
rių,. girdime apie tai, kokia gera 
ir taikinga Rusija yra. Jeigu toks 
aukštas darbo partijos pareigūnas 
ir buvęs ministeris Bevanas gali 
tvirtinti, kad Amerikos apsigink
lavimo politika yra pavojingesne 
taikai negu Stalinas, tai ko gali
ma laukti iš paprastų partijos 

. narių.
Atsižvelgiant į tai, atrodo, yra 

laikas ir mūsų socialistams persi
galvoti ir pasiųsti Marksą su vi
somis jo idėjomis į palėpę.

Rapolas Gaurys

KOVĄ IR EMIGRACIJA
Laisvosios Tr.būnos skiltyse 

(„Br. LietJ> Nr. 12/240) buvo, 
kad ir trumpai, gana kietai pasi
sakyta dėl emigruojančiųjų iš 
Didž. Britanijos. Tiesa, kad po 
masinės emigracijos, kai judriau
sieji išbėgioja, „pajėgos maži
nąs’*, pasak Pr. Vaičaičio, irAriso- 
kia doroji kova susiaurėja.

Man kol kas negresia pavojus 
išemigruoti, bet nerandu jokių ar
gumentų, kuriais remdamasis emi
gruojančius drįsčiau ■ pavadinti 
dezertyrais, šitokiais žodžiais svai- 
dydamiesi, kažin, ar galime pasa
kyti,’ kad jau apgalvoję smerkia
me.

Dar arčiau namai iš Vokietijos, 
bet išvažiavome. Dar toliau Ame
rika, o ten tiesiog iš Vokietijos 
suvažiavo visi lietuviški smege
nys ir visi geriausieji raumenys. 
Ar jie dezertyrai? Toli gražu. Ten, 
be kita ko, jau veikia kelios nau
jai įsisteigusios leidyklos, dabar 
baigia organizuotis Lituanistikos 
Institutas, pagerėjo laikraščiai ir, 
šiaip ar taip, visokeriopai pagyvė
jo lietuviškasis gyvenimas. Šitai 
turėdamas galvoje, drįsčiau pasa
kyti, kad labai gaila, jog visi lie
tuviai nesuvažiavo į Ameriką: 
krūvoje tas gyvumas būtų dar 
ryškiau reiškęsis.

Antra,’ kaip gi gali žmogų imti 
ir pririšti prie fabriko šioje salo
je, jei jis kitur išvažiavęs kaip 
nors lengviau prasivers, nesuėsda- 
mas savo sveikatos? Ne vienas to
kių, kurie čia visuomeniškai buvo 
tarp reikalingiausių jų, kitur labai 
greit suspėjo atsistoti ant kojų ir 
užmiršti fabriką. Ar galime pa
vydėti jiems ir vadinti juos dezer
tyrais, nors jie čia ir ,.Br. Lietuvį“ 
rėmė ir kitus lietuviškus reika
lus? Ne Kai reikės grįžti., jie su
grįš ir iš Naujojo Pasaulio ir iš 
tolimos Australijos. O kas negrįš, 
to ir iš Didž. Britanijos neparveši-

Kas prisideda prie kovos — vi
sur prisidės. O kas nieko neremia, 
iš to ir su kuolu stovėdamas neiš
prašysi. Man rodos, kad šičia dar 
turime tiek lietuvių, jog jįe galė

tų patikrinti „Br. Lietuviui“ 
egzistenciją. Ar visi jie užsisako 
la.kraštį? Ne. Ar remia jie kitus 
lietuviškus reikalus? Ne. Tai ko
kia iš jų nauda? Jokios!

Atsiprašau už palygihimą, bet bangiai gyvena. Apie Stalino už-
mėšlas nors dirvą patręšia ir duo
da naudos, o šitoks: niekuo lietu
višku nebesidom įą - ir. lietuviškų 
reikalų neiemiąs lietuvį: kaltais 
blogiau ir už mėšlą, ypač tuo at
veju, jei jis, užuot ramiai kįūto- 
jęs, atsistoja kur nors vidury 
tako. b.. J,. Yemenis

SEKANČIOS KRIKŠTYNOS
Emigracijos bahgai, įsisiubavtis, 

nei propaganda, nei ekonominės 
padėties Anglijoje pagerėjimas, 
nesustabdys. Ypatingai, daug lie
tuvių žada išemigruoti jier balan
džio, gegužės ir birželio mėnesius, 
taip, kad „Britanijos Lietuvis“ iš 
Anglijos gyvenančių prenumera
torių vargu begalės išsiversti. 
Perkrikštinus „Br.L.“ „Europos 
Lietuviu“, užjūriuose prenumera
torių skaičius kelis, kartus padi
dėtų, sustiprėtų ekonominė būk
lė' irį pritraukiant naujų bendra
darbių, turinį galima būtų page
rinti, įvedant žinių santrauką iš 
Europos lietuvių gyvenimo.

Todėl, jei jau suruošėte spaus
tuvės įsigijimo proga krikštynas, 
ruoškite ir „B.L.“ naujo vardo 
krikštynas. J- Dirginėtus
TIK „BRITANIJOS LIETUVIS“

Straipsnelyje „Britanijos Lietu
vis ar Europos Lietuvis“ tūlas 
Britanijos lietuvis panoro pakrikš
tyti mūsiškį laikraštį. _

Daugiau būtų kalbos, jei šitokį 
k’aušimą keltų kuris žemyno lie
tuvis, bet šį kaitą, pasiioao, ir 
mūsų tarpe esama savotiškų (at- 
s.p.asau už tolimesni žodį!) išda
vikų, kuiie no. i būti! pei krikš
tais!... O man roaos, Kad peikrikš- 
ta; Vxsais laikais nebuvo populia
rūs nei perdaug mėgiami...

Jęi jau kada įeikėtų mūsų 
laikraštį..perkrikštyti, tai tik jo
kiu būdu ne šiandien. Prieš 
krikštijant reikia įsitikinti, kau 
jis jau europinis yra. Šiuo metu 
jis tikrai tebėra dar tik mūsų sa
los laikraštis, nes žinių-iš žemyno 
tiek maža ir skysta, kad iš mū
siškio laikraščio apie anų žemy
ne .gyvenanč.ų lietuvių pašilai- 
k mą ir judėjimą skaitydamas 
j . : n būdu r.esusidaijsi aiškes
nio vaizdo. Pats laikraščio vardas 
tikrai nepadarys europiniu jo tu
rinio.

Neturiu jokių duomenų, kad 
tie, kurie gyvena ne -Mancheste- 
ivje, o kur nors Amerikoje ar 
Europos žemyne, būtinai įsigeistų 
„Manchester Guardian“ perkrikš
tyti, sakykim, į „World Guar
dian“,nors šiaip jiems tas laikraš
tis, visiems patinka it1 praverčia. 
Ųž senus vardus mokami dideli 
pinigai, o naujagimiai visada 
naujagimiai.
kia, ląi didesns talkus daugiau 
bendradarbių, ėdaugiail prenume- 
ratorių.du agiau pinigų! O vardas

Ko „Br. Lietuviui“ dar vis rei
kia, tai didesnės talkos, daugiau 
bendradarbių, daugiau1 prenume
ratorių, daugiau ninigu O vardas 
jo negadina. K- PiauMunas

BEŽDŽIONĖS Į STRATOSFERĄ
Coliers magazino koresponden

tas Cornejius Ryan prineša, kad 
keturios beždžionės suV-2 raketa 
buvo pasiųstos į stratosferą ir lei- 
mingąi grįžo atgal. JOš buvo pa
talpintos hermetiškai ' Uždarytoje 
kabinoje ir pakilo iki' 85 mylių 
aukščio. Beždžionių elgesys skridi
mo metu buvo registruojamas 
specialių aparatų. Nors'Vėliau vie
na beždžionė ir pastipti’ tačiau jos 
mirties priežastis nettfrčjo nieko 
bendro su skridimu. '•

IŠ LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS 
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūįo:

GERIAUSIAS MAISTAS

Virtas kumpis dėžė' 1J SV. 17/-
Lenkiška salami ’i' sv. 8/-
Kiaulienos dešros .1 sv. 6/6
Airiška salami I sv. 5/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. 5/-
Sūdyti lašiniai I sv. 5/-
Daniškas bekonas dėžė ... 3/6
Frankfurt, dešrelės dėžė ... 3/6
Raugintų kopūstų dęzė ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė ... 2/6
Riešut. sviestas dėžė ...

Už persiuntimą — 1/8
2/-

Jei užsakymas viršija 50 šil„ per-
siuntimo išlaidas pamokame mes. 
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vo

kietiją.
J. LIŪDŽ1US

421, Hackney Road, London, E.2.
TeleL: SHOreditch 8734

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT 

& Co., ,!
24, Charles II St.,1 London, 

S.W.1
parūpina bilietus kelionei į 
visus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus. 
Patarnavimas skubiiš, patiki
mas, be jokio specialaus atly- 

ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą). 
________________________

Stalino Alga
Kaip visuomet, kur gyventojų 

masės skursta, ten valdovai pra- 

oaioĮ žinių suteikė vienas sovie
tinės delegacijos prie JTO-jos po
sėdžių Paryžiuje’ narys, dirb’s 
p.ivač ame Stalino sekretoriate, 
a-s ouvo u_k/.estas į vieną priva
liu pobūdį ir k ek daugiau „už 
apikaklės užpylęs" viską išsipa
sakojo.

Stalino pagrindinės pajamos 
susideda iš.*. 1) vyriausybės ga1- 
vos algos — 5000 rublių į mėnesį, 
2). partijos gen. sekretoriaus — 
5000 rublių į mėnesį ir 3) honora
ru iš va stybės' leidyklos už jo 
raštus — 30.000 rubl. į mėn., viso 
48P 000 rublių per metus. Be to, 
Stalinas turi ir „nenumatomų“ 
pajamų: nemokamas butas Krem
liuje, trys vilos (Soči, Gorinka ir 
Bolševo), joms išlaikyti yra ski
riama 50.000 rublių. Kremliaus 
parduotuvėse Stalinas viską per
ka pagal specialius kuponus, 
gaudamas 80 proc. nuolaidą, kas 
jam sutaupo kitus 150.000 rublių. 
Visa tai sudėjus it gauname 
740.000 rublių per metus išmoka
mus Stalinui. Čia neįskaitytos 
valstybės apmokamos pokylių re
prezentacinės išlaidos.

Be to, Stalinas visuomet laimi 
įvairiose paskolos lakštų loterijo
se, nes nė vienas valdininkas ne
rizikuos, kad Stalinas būtų nepa
tenkintas

PASIRUOŠKIME
Lietuvių Klubo Valdyba, nprė-. 

dama puoselėti gražų mūsų vely
kinį paprotį — dažyti margučius, 
ruošia margučių konkursą.

Lietuviai, ypač jaunimas, kvie
čiamas dalyvauti šitame konkurse. 
Už. dailiausiai išmargintą margu
tį atsineštą Pirmąją velyku dieną 
į ruošiama Liet. Namuose pasi
linksminimą, arba iki tos dienos 
prisiųstą iš prbVihcijos skiriamos 
vertingos dovanos.

Negalį pasilinskminime dalyvau
ti — margutį siunčia Klubo Val
dybai, 43, Holland Park, London, 
W. 11. g oš.; j

Visi, kas jaučiasi vieniši ir nori 
praleisti Velykų šventes Jaukioje 
nuotaikoje, kviečiami atsilankyti 
į Lietuvių Namus, kur bus galima 
pasišoki ir pasilinksminti.

Moterie ir vyrus galime ’’aprū
pinti nakvyne vietoje. Užsisakoma 
iš anksto pas Namų Administrato
rių-

Skyriaus narį
P. URBĄ 

ir
p-lę M. LUCAS 

sukūrusius1 šeimą, sveikiname lin
kėdami ilgo ir laimingo gyvenimo.

DBLS Lowtono sky r. valdyba
' ■ 't'*riirnariai.,

Mažai trijų asmenų šeimai (visi 
suaugę) reikalinga gera virėja — 
tarnaitė. Geras atlyginimas. Au
tomatinis centralinis apšildymas. 
Vieta pasiekiama į vai. traukiniu 
iš Victoria ar Charing Cross Sto
ties. Teirautis: The Beeches, Zig 
Zag Rd., Kenley, Surrey. Tel 
Uplands 3224. Atvykusioms susi
tarti, apmokama keliom išlaidos.

Toje pat vietoje reikalingas 
daržinlnkas-šoferis. Geras atlygi
nimas, 2 kambariai (atskirai), cen
trai. šildymas, šviesa ir 50 proc. 
daržininkystės pajamų. Galima 
susikalbėte rusiškai.

Mažai dviejų asmenų šeimai rei
kalinga tarnaitė-virėja. Geros są
lygos ir geras atlyginimas. Vieta 
pasiekama. 20 min. traukiniu iš 
Victoria stoties. Teirautis: The 
Beeches, Zig Zag Rd., Kenley, 
Surrey. Tel.’ Uplands 3224.

Dėmėsio! Linksmai atostogas 
praleisti atvažiuokite į Blackpool}, 
pas senus ir naujus pažįstamus. 
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holm- 
field Road, Blackpool, N. S.

Poezijos antalogiją „Žemė“ ir 
„Lietuvių Dienų“ magaziną Ang
lijoje galima įsigyti šiose vietose.

DBLS-gos Centre — Londone.
J. Mockevičius — White Hart. 

Holmfirth, Huddersfield, Yorks.
A. Gerdžiūnas — 6, Beechey 

St.. Oldham, Lancs.
P. Dragūnas — 91, Jakman Rd., 

Cannon Hill, Birmingham.
Lietuvaite, jei. esi vieniša ir gal

voji apie šeimyninį gyvenime 
tuojau rašyk: P. Pakalnis, Helen 
Mine, Wawa, Ontario, Canada.

Mgr. WANDA SWIDERSKA, 
atlieka mediciniškas kraujo anali
zes (Wassermann, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir 1.1. 16, Gabriels Rd., 
London, N AV.2. Tel.: GLA 8778.

INFORMACIJŲ AGENTŪRA 
Duodami patarimai ir informacijos 
įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D. 
Britanijoje. JAV, Indijoj ir Afri
koj. Kreiptis raštu ar žodžiu: En
quiries Incorporated, Continental 
Section, 23, Stanley Gardens, Lon

don, W.n. Tel.: BAY 8138.

Printed by Lithuanian House, Ltd, 
43, Holland Park, London, W.n.

Tel.: PARk 9699
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