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SKAUDŽIAU
Skaudu, kad lietuvį, politinį emi

grantą, svetimieji, tikrindami Jo 
ištikimybę kraštui, kuriame jis ap
sistojo, ragina Jungtis prie savų
jų, priverčia jį būti lietuviškosios 
organizacijos nariu, 
skaudžiau, kai 
daug pavyzdžių, kada 
moningal užmirš 
savo kultūriniais, istoriniais, visuo
meniniais dalykais, užmiršta savo 
kalbą, nesidomi sava literatūra, 
mokslu, užmiršta savajį Dievą ir 
garbę. Savo asmeniniame kiaute 
užsidaręs toks lietuvis nejučiomis 
pradeda garbinti svetimuosius die
vus, užmiršdamas, kad svetimieji 
dtevai yra ne mūsų tautiško židi
nio pamatai. Galima rasti pateisini
mo žodelį lietuviui, kuris emigra
cijoje atsidūrė „pripuolamai“, ku
ris nėra Tėvynėje lankęs mokyklos, 
tačiau savo tarpe mes rasime taip 
vad. inteligentų, kurie tikrai yra 
daug daugiau skolingi Tėvynei 
už eilinį praščlokėlį, o yra pavyz
džių, kad Jų elgesys tremtyje daž
nais atvejais yra žymiai blogesnis 
už paprasta, vos pasirašyti mokan
čio lietuvio elgesį.

Jeigu nemokančio rašyti lietuvio 
vaikai šiandien namuose kalba ne 
lietuviškai, Jeigu tokio tėvo vaikai 
nemoka lietuviškai skaityti, 
prantama, tai yra 
nys, bet kur kas 
inteligentų šeimų 
„neranda laiko Ir 
vaikų išm kyti lietuviškai kalbėti 
Ir rašyti, priversti Juos domėtis lie
tuviškomis knygomis, žinia, kad 
tokie inteligentai tėvai visada ran
da »r sugeba išdėstyti lengvinan
čias ir pateisinamas aplinkybes, ko 
dėl Jų vaikai nekalba lietuviškai, 
arba kodėl jie patys nesidomi lie
tuviškaisiais reikalais, bet šitokie 
pasiteisln imai primena man vieną 
senos praeitis „pasiteisinimo“ pa
vyzdėlį. Anuomet, Lietuvoje, pas
kelbta mobilizacija. Prieš lenkus. 
Pulko vadas, susišaukęs batalionų 
ir kuopų vadus, paaiškinęs mūsų 
pulko uždavinius, nurodė gynybos 
barą. Patj pavojingąjį postą gjnti 
paskyrė X kuopai, kuriai vadovavo 
senas kariškis. Paskirtasis „pasi
teisino“, kad dėl staiga pablogėju
sios sveikatos, Jis šito baro nega
lėsiąs ginti... Pulko vadas čia pat 
šiam barui ginti paskyrė atsargos 
karininką, buv. pradžios mokyklos 
mokytoją.

Kai šį pavasarį „Britanijos Lie
tuvis“ ryžosi sulipdyti savas prie
mones spausdinti savaitraštį, neį
tikėtinai- Jautriai atsiliepė daugelis 
lietuvių. Taip, pvz., nežinoma lie
tuvė, pasirašiusi „Letuvos laukų 
duktė“ slapyvardžiu, netvirta ran
ka parašė:

Gen. Eisenhoweris, kalbėdamas 
amerikiečių legiono suvažiavime, 
pagaliau pasakė nieko nevynioda
mas į vatą Kremliui teisybę į 
akis. Jo pasakytoji kalba žaibo 
greitumu nuaidėjo per visą pa
saulį, pažadinusi „taikos politikos 
šalininkus“ iš malonaus snūduria
vimo. Suprantama ,kad Kremlius, 
išgirdęs rimčiausio kandidato į 
JAV prezidentus, žodžius, dar dau
giau ėmė plūsti šį vyrą. Tačiau 
ir britų spauda, nekalbant jau apie 
„Daily Mirror“, kuris pacituoda
mas svarbesniąsias Gen. Eisenho- 
tverto kalbos vietas, pastebi, kad 
jis-, generolas, davęs gerą dovaną 
Rusijos ir Kinijos propagandai, o 
„Manchester Guardian“ savo ve
damajame rašo: „Europiečiai yra 
laiminigi, jei apie jų reikalus kiti 
kalba nuosaikiai... Nesame pripra
tę, kad viešai šitokie dalykai būtų 
kalbami taip iššaukiamai“,
liau „Manchester Guardian“ prie
kaištauja gen. Eisenhoweriui, kad 
toka aštri politika įtikins komunis
tinius vadus, kad vakariečių vals
tybės ruošiasi agresiniam karui, ir 
komunistų vyriausybės galinčios 
taip pat nesusivaldyti reakcijoje 
prieš iššaukimą. Kalbęti apie iš
laisvinimą, kaip tai yra padaręs 
gen. Eisenhoveris, galima susilauk
ti to paties pasmerkimo, kuri Ei-
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senhoweris primeta dabartinai ad
ministracijai — „šūkavimo politi
ka ir silpnas veikimas“. Apskritai, 
britų spaudos pasisakymai dėl Ei- 
senhowerio kalbos, nedžiugina nei 
europiečių, nešančių Kremliaus 
jungą, nei tremtinių, ištrūkusių iš 
raudonojo smako gerklės.

GEN. EISENHOWERIO KALBA
„Mūsų vyriausybę vieną kartą 

pagaliau ir galutinai privalo pasa
kyti Kremliui, kad niekada nepri- 
pažinsime ir mažiausioje prielai
doje Rusijos pozicijų rytų Europo
je ir Azijoje. Privalo ateiti diena, 
kada pavergtųjų kraštų tautos tu
rės galimybę pasirinkti ateičiai kė
lią pilnoje laisvėje ir tarptautinės 
priežiūros šviesoje. Mes privalo
me pasakyti jiems, kad niekada 
nesusilaikysime suteikti pagalbos 
kiekvienam vyrui ir kiekvienai mo
teriai tų pančiose sukaustytų tau
tų, kuris ieško prieglobsčio mūsų 
krašte, kuris palaiko savo tautoje 
laisvės ugnetę, kuris savo pastan
gas pašvenčia tam, kad išlaisvinus 
savo tautiečius. Amerikos sąžinė 
niekada negalėsianti būti rami, kol 
Rusijos pavergtosios tautos neat- 
gausiančios laisvės.

„Sovietai nepakartos mirtinos 
klaidos, kurią yra padarę mūsų 
priešai nugalėti Antrajame Pa-

GRAŽINTI LAISVE PAVERGTIESIEMS
„Turime pagaliau ir galutinai pasakyti Sovietams, kad niekada nenurimsime, kol agresyvinė komu

nizmo dumblo banga nepasitrauks j savo buvusias sienas“.

sauliniams Kare. Tuo atveju, jei 
jie įsitikins, kad verta pradęti pa
saulinį karą, jie savo valdžioje tu
rės karinę jėgą, pramonę ir žmo
nių atsargas tokiame laipsnyje, su 
kuriais jie tikėsis šį konfliktą pri
vesti iki pergalės. Mano suprati
mu Sovietai šito dar nėra pasie
kę. Tai reiškia, kad turime dar lai
ko, bet taip pat aišku, kad neati
dėliodami turime surasti tinkamą 
atsakymą į Sovietų grasinimus.. 
Taip ilgai, kol kabo virš mūsų 
galvų šį grėsmė, ji varžo mūsų 
pramonės tikslus, mūsų ūkio pro
grama, mūsų mokesčių politiką ir 
mūsų padętį visuose kituose klau
simuose“.

Suglaudęs savo kalbą gen. Eisen
howeris pasiūlė tris tezes: 
D JAV privalo būti stiprios kari

ne jėga. Privalo turėti stiprius 
judomuosius dalinius, kurie sa
vo galia įtikintų Kremlių, kad 
Rusija neišvengs bausmės, jei 
ji sulaužys taiką;
Sustiprinti ryšius tarp laisvųjų 
tautų, kurios, būdamos vienin
gos, bus ir neįveikiamos ir
Pranešti Sov. Rusijai, kad pa
vergtosios tautos privalo būti 
išlaisvintos.

,,šl« s dovanos jau seniai ren
giausi pasiųsti, tai per „Kalėdų 
s«nį“, tai per „Velygų bobutę“, 
bet nepavyko. Sunkios ir įvairios 
kliūtys trukdydavo. Taip Ir liko 
gražios progos neišnaudotos. Da
bar nutariau pasinaudoti pačia 
paskutine ir pačia gražiausia „Pa 
vasario Sėjos“ proga.

Prisiminiau Lietuvos ūkininkų, 
kaip Jis su džiaugsmu ir didžiau
sia meile švytinčiu veidu berdavo 
saulėje auksu žėrinčius grūdus į 
purią, juodą žemė, nors kartais ir 
nelabai palankus vasaros oras bū
davo, bet dėl Jo didelės meilės ir 
rūpesčio grūdai nežūdavo.

BRITU LĖKTUVO 
LAIMĖJIMAS

Britų dvimotorinis sprausminis 
bombonešis „Canberra“ perskrido 
Atlantą ir sugrįžo atgal per 8 va
landas ir 2 minutes. Tai pirmas 
aviacijos istorijoje įvykis, kad tą 
pačią dieną lėktuvas įveiktų per
skristi Atlantą ir grįžti į pakilimo 
aerodromą.

„Canberra“ pakilo iš šiaurės Ai
rijos aerodromos ir per 4 valandas 
ir 33 minutes, nuskridęs 2.072 my
lias, nusileido Naujosios Funlan 
dijos aerodrome, Kanadoje. 13 vai. 
10 minučių lėktuvas paliko N. 
Funaridijos aerodromą ir 16 vai. 
33 minučių laimingai pasiekė Al. 
dergrovo aerodormąą, iš kur buvo 
pakilęs savo ryžtingam žygiui.

Lėktuvo įgulą sudarė 3 karo 
aviatoriai: aviacijos pulkininkas 
Roland Beamant, aviacijos kapi
tonas Hilhvood ir aviac. majr. D. 
A. Watson.

„Canberros“ įgula pusryčiavo 
Airijos aerodrome Aldergrove, 
pietavo N. Funlandijoj, o tradicinį 
„cap of tea“ spėjo išgerti vėl Al
dergrove. Didžiąją kelionės dalį jie 
skrido 40.000 pėdų aukštyje. Lėk
tuve esantis radio siųstuvas buvo 
sugedęs ir kelionės metu įgula ne
turėjusi jokio ryšio.

Visa britų spauda pirmose pusla
piuose atžymėjo šį įvykį, kaip ne
paprastą D. Britanijos lakūnų lai
mėjimą, aviacijos istorijoje.

Taigi ir aš tikiu, kad mano pra
kaitu aplaistyti keli penai1 taip pat 
nežus ir atiduos derlų brangiai tė
vynei.

Siųsdama dvidešimti svVu-ų ati
duodu savo aruodo grūdus, kaip 
tas mielas Lietuvos laukų ūkinin
kas. Tik būkite malonūs, prašau, 
pabarstykite Juos į Juodą purią že
mę, tai yra, išdalinkite tiems, kam 
yra paskirta, nes aš pati savo ran
komis to padaryti nesugeba“.

VALYMAI EGIPTE
Buvusieji ir esantieji Egipto 

vyriausybes nariai, pagal naujai iš
leistą įsakymą, privalės įrodyti, 
kaip ir iš ko jie yra susikrovę tur
tus. Pagal naujai išleistą vyriau
sybės potvarkį visos politinės par
tijos turėsiančios pašalinti kyši
ninkus. Laukiama, kad Ali Maher 
pareikalausiąs perorganizuoti poli
tinių partijų veiklą. Vafdistų par
tijos nariai yra šalinami iš užima
mų vietų. Valymo karštligė yra 
apėmusi ir kitas organizacijas.

Tos pačios dienas paštas atnešė 
gražia rašysena šitokio turinio lie
tuvio laišką: „Britanijos Lletu-

vio“ neskaitau, todėl Ir spaustuvės 
fondo neremsiu. Anglų spaudoje, 
kuri žymiai pigesnė, randu daug 
vertingesnių straipsnių Ir informa
cijų“.

Ar gli būti skaudžiau, paskaičius 
du šitokius lietuvių laiškus?

B. D.

SENA GIESME
VOKIETININKAI REIKALAUJA KLAIPĖDOS KRAŠTĄ 

PRIJUNGTI PRIE VOKIETIJOS
miesto 700 m. sukaktuvių minėji
mas. Net ir Dammtor stoties apy
linkėj apie tai niekas nežinojo. 
Tik „Planten ir Blomen“ kasoje 
buvo jau paaiškinta, kur viskas 
vyksta. Iškilmės buvo pravestos 
un-to salėje. Čia Klaipėdos krašto 
vokiečių pirm. R- Meyeris pažy
mėjo, kad vokiečiai pabėgėliai 
reikalauja tiktai įvykdyti tas tei
ses, kurios sužymėtos Ištremtųjų 
Vokiečių Chartoj, būtent kad jie. 
o ne kas kitas turi apspręsti Klai
pėdos krašto likimą ir ateitį, Ham
burgo vyr. burm. Braueris pabrė
žė Vokietijos Rytų nedalomumą. 
Kiek santūresnis pasirodė pabėgę, 
lių reikalams min. Kaiserio vardu 
suvažiavusius sveikinęs valst. sekr. 
Dr. Fr. Thedieck. Jis įspėjo nesi- 
daryti tuščių iliuzijų ir nedaiUnti 
padėties nerealiomis spalvomis, Jo 
įsitikinimu,, vokiečiai galės grįžti 
į atimtąsias iš jų sritis tik taikios 
politikos padedami ir su pilnu kt. 
Europos tautų pritarimu. Negali
ma esą, kalbėjo jis, — užmiršti ir 
tų pakitimų, kurie yra per šį laiką, 
įvykę įsijungus ten naujiems žmo
nėms ir tuo būdu susiduriant su 
naujomis problemomis. Susirinku
siųjų vardu buvo perskaityta re
zoliucija, kad laisvasis pasaulis 
Įgalintų juos pačius apspręsti sa
vo tėviškių likimą.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
Lietuva ir lietuviai nebuvo puola
mi, greičiau — nutylimi, bent ne
minimi, Vaizdas ■— kitoks, negu 
vokietininkų spaudoj. Pačios Me- 
yerio ir Schreiberio kalbos buvo 
blankios, išskyrus keletą stipres
nių posakių Santarvininkų adresu. 
Daugumas kalbėtojų tiek per Klai
pėdos sukakties, tiek per Tėviš
kės dienos minėjimus dėl dabarti
nės vokiečių tremtinių nelaimės 
daugiausia kaltino Staliną ir Roos- 
veltą, bet nė vienu žodžiu neužsi
minė apie Hitlerį ir jo kaltę, Net! 
daugiau, pasirodo, kai kurie anks
čiau buvę žymesni nacių pareigū
nai vėl pradeda atkusti ir aiškiau 
viešumoj rodytis. Tad buvo matyti, 
kad ir per „didįjį Rytprūsių vaka
rą“. Taigi, buv. naciai vėl stengia
si grįžti į vadovaujančius veiks
nius- Daugiau neapykantą „įsi
brovėliams“, bet ne krikščionišką 
meilę parodė kad ir per evangeli
kų pamaldas generalsuperintend 
Obereigneris, Buvo stengtasi pa- 

Nukelta Į 4-tą pusi.

„Die Stimm'e der 
per visas skiltis

Klaipėdos krašto vokiečiai rug
piūčio 2 ir 3 d. minėjo vokiškojo 
Klaipėdos miesto 700 m. įkūrimo 
sukaktį. Kad iškilmės būtų efek
tingesnės, šventė buvo sujungta 
su visoj Vokietijoj rugpiūčio 3 d. 
minėta „tėviškės diena“. Jau prieš 
šventę vokiečių pabėgėlių laikraš
čiuose buvo plačiau atžymėta toji 
sukaktis, pažymint, kad Klaipėdos 
kraštas esąs „amžiais vokiška že
mė“ ir kad vėl turi būti sujungta 
su Vokietija. 
Vertriebenen“
paskelbė, kad „Nemunas ir Saa- 
ras buvo ir bus vokiški“, o „Klai
pėdos miestas sudaro pati prieša
kinį vokiečių pastovį Rytuose“. 
Palyginti kuklesnis ir nuosaikesnis 
pasirodė Rytprūsių vokiečių or
ganas „Das Ostpreussenblatt“ — 
kad ir įdėtame buv. Klaipėdos kr. 
direktorijos pirmininko, o dabar 
pabėgėliu, reikalams ministerijoje 
valst. sekretoriaus Dr. O. Schrei- 
bęrio pranešime „Klaipėda — Ry
tų Vokietijos likimas“, mėginan
čiame duoti, žinoma, provokieti- 
nėmis akims Kloipėdos krašto isto
riją- Net ir per patį minėjimą Dr. 
Schreiberis įrodinėjo, kad „Klai
pėdos kr. sienos išliko nepakilu
sios daugiau kaip 500 metų“, kad 
„šiandien jos yra pastoviausios 
sienos Europoje“ ir kad neabejo
jamą šio krašto pobūdį rodo ir 
tai, jog net po kryžiuočių pralai
mėjimo 1410 m. per Žalgirio mūšį, 
juos nugalėjęs priešas neįstengęs 
pagrįsti į tą kraštą jokių savo pre
tenzijų (?). Užtat juo toliausiai 
nuėjo Klaipėdos kr. vokietininkų 
organas „Memeler Dampfboots“, 
kuris ta proga išleistame spec, nu
meryje mėgino įrodinėti, kad Klai
pėdos kraštas esąs vokiškas ir tik 
Vokietijai turės priklusyti ateityje. 
Pirmajame puslapyje įdėtas doku
mento nuorašas, kaip svetimoje, 
jėga užimtoje žemėje, nutariama 
steigti vokiškas Klaipėdos miestas.

Tačiau faktiškai tokio kovingu
mo ir tokių garsių pretenzijų reiš
kimo Klaipėdos kraštą vėl pri
jungti prie Vokietijos pačiame su
važiavime nebuvo. Iš atvykusių į 
suvažiavimą, mūsų žiniomis, ne
vienas išlipęs Hamburgo centrinėj 
stoty, veltui žvalgėsi, ar nepamatys 
kur nors skelbimo, kur vyksta ta 
pabėgėlių spaudoj taip išgarsintoji 
„Tėviškės diena“ ir „Klaipėdos

Londonas. Londono sekliai už
tiko pėdsakus prieš tris mėnesius 
išplėšto pašto sunkvežimio, iš ku
rio tuomet buvo pagrobta 280.000 
svarų. Dviejų vyrų, gyvenančių 
Londone, butuose, sekliai rado 
viensvarius banknotus, kurie, poli
cijos sprendimu, kaip tik yra iš 
pagrobto svarų transporto.

JIamburgras. Hussein Makki, 
persų žibalo komisijos sekreto
rius, viešėdamas Hamburge, pa
reiškė, kad Persija sudarė su JAV 
ir Italijos vyriausybėmis sutartis 
dėl žibalo prekybos. Persija par- 
duosianti 20 proc. žibalą pigiau, 
už tas kainas, kurios yra priimtos 
tarptautinėje žibalo rinkoje. Tarp 
kita ko, sekretorius pranešė, kad 
Persijai reikalinga 300 specialistų, 
kurių didesniąją dalį ji pasisam- 
dysianti iš Vokietijos.

Palermo. Britų keleivinis lėktu
vas „Hermes“, su 57 keleiviais 
įkrito į Viduržemio jūrą, netoli Si- 
cilios. Dėka ramios jūros pavyko 
išgelbėti 50 keleivių. Trys žuvo 
ir keturių iki šiolei nepavyko rasti- 
Didžiąją dalį keleivių sudarė bri
tų valdinnkai, grįžę su šeimomis 
iš atostogų į Sudaną.

New Yorkas. Vokiečiai statys 
tris keleivinius laivus, kurie plau
kios tarp Europos ir New Yorko 
Kiekvienas naujų laivų galėsiąs 
paimti tūkstantį keleivių.

Stockholmas. šios savaitės bė
gyje į Švediją iš keturių įvairių. 
laivųį pabėgo 7 lenkai-

Tokio. Japonų dienraštis „Asa- 
hi“ įdėjo .Hirošimo nuotraukas, 
kurios buvo padarytos tuojau pat 
po šito miesto subombinimo. Fo
tografams šias nuotraukas pavyko 
išsaugoti iki šių dienų, kadangi 
anksčiau okupacinės valdžios bu
vo uždraudusios iliustruoti laik
raščius Hirošimos vaizdais.

Londonas. Buvęs Jugoslavijos 
karalius Petras atvyko į Londoną 
tartis su viena knygų leidykla, ku
ri žadanti išleisti buv. Jugoslavi
jos karaliaus atsiminimus.

Buenos Aires. Argentinos spau
da praneša, kad mėsos derybos 
tarp D. Britanijos ir Argentinos 
įstrigusios todėl, kad susidaręs 
didelis skirtumas tarp reikalauja
mų kainų ir britų šiūlomų. Ar 
gentiniečiai už mėsos toną reika
lauja 192 svarus.

Roma. Italų spauda praneša, kad 
lenkų inž- W. Wandurskis nusižu
dęs viename šiaurės Italijos vieš
butyje, kadangi jis buvo atšaukia
mas komunistinės Lenkijos vy
riausybės grįžti Varšuvon. Palik
tame viešbutyje laiške jis patvir
tinęs, kad geriau nuodai, negu 
grįžimas.

Fonnaza. Čiang Kai Šėko kariuo
menės dalinys, nuleistas parašiu
tais, 9 dienas sėkmingai kovėsi su 
kiniečių komunistais. Nuleisti par
tizanai puolė uostą Kingchenvei ir 
iš ten atsigabeno 125 belaisvius.

Viena. Austrijos spaudos žinio
mis Rumunijos komunistų vyriau- _______
sybė ištrėmė ^.nepageidaujamą d61 išnaikinimo pelių.“ 
elementą“ sunkiesiems darbams į Mūsų tarpe yra žmonių kurie 
Bicazu apylinkes, kur statoma patriotizmą panaudoja vietoj pa- 
vandens užtvanka. Ištremta per galio, puolant kitus amerikečius, 
1000 vyresniojo amžiaus žmonių, pastebėjo Stevenson.
Ištremtiesiems buvo leista su savi- „Ką mes gaijme pasakyti apie 
mi paimti mažus lagaminus. žmogų, kuris save vadina patriotu, 

Berlynas. Sovietai buvo suėmę bet dėl politinų ar asmeninių prie- 
tris amerikiečius, kaltindami juos 
šnipinėjimu. Po 36 tardymo valan
dų amerikečiai buvo paleisti.

Paryžiaus. Iki šiolei prancūzų 
policijai nepavyksta surasti britų 
prof. Drummondo ir jo šeimos žu
dikų. šiuo metu policija ieško mo- 
tociklisto, kuris nužudymo naktį 
važiavęs per šią vietą. Ieškomas 
taip pat ir dviratininkas, kuris 
taip pat buvo pastebėtas tą naktį 
tose apylinkėse.

New Yorkas. Amerikiečių inži
nieriai pastatydino radio aparatą, 
kurio lemputės yra mažesnės už 
kviečia grūdą. Visas aparatas tel
pa liemenės kišeniuje.

Londonas. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Edenas grįžo iš Lizabonos 
į Londoną su savo jauna žmona, 
baigęs povestuvinę kelionę.

Bonna. Amerikečių aukštasis ko
misaras Vokietijoje, Walter Don
nelly, pareikalavo paleisti prieš ku. 
rį laiką komunistų pagrobtą dr. 
Linsę, antikomunistinio laisvųjų 
teisininkų komiteto narį.

Berlynas. Rugpiūčio 26 d. poli
cininkų bėgimas iš rytinės zonos 
į vakarus sumušė „rekordą“: tą 
dieną net 20 buvusių rytinėje zo
noje vokiečių policininkų paprašė/ 
Vakaruose azilio teisės. Kiek anks
čiau vienos dienos bėgyje atbėgo 
18 policininkų.

BŪTŲ PASIRŪKĘ
Sunkvežimį, kuriuo buvo veža

ma geros rūšies cigr. už 19.800 sv- 
rų, Dunstable plente užpuolė plė
šikai. Nuosavu sunkvežimiu plė
šikai užstojo kelią ir privertė ci
garetes vežančiam šoferiui sustoti. 
Vėliau jį sumušė ir surištą sunk
vežimyje laikė nr- 5 valandas. Tos 
pat dienos pavakryje policija rado 
cigarečių sunkvežimį vos už pen
kių mylių nuo užpuolimo vietos.

NUMATOMAS „APSIVALYMAS“
Maskviškėje , .Pravdoje“ drg. 

Chruščevas, Politbiuro narys, pa
skelbė kompartijos centrin. komi
teto vardu atsišaukimą, kuriuo 
yra raginama kelti viešumon kom
partijos narių netobulumus.ir taip. 
pat nevengti kritikos. Šitoksai at
sišaukimas Vakaruose komentuo
jamas, kad Kremlius yra suplana
vęs „apsivalymą“ pagal 1936 m. 
pavyzdį. Matyt, kad „Gyvulių 
ūkio" viešpačiams reikia pateisinti 
kokį nors nepasisekimą ir tam 
tikslui suruošti naują spektaklį.

SUIMTAS THOREZO SŪNUS
Prancūzų kompartijos pirminin

ko Thorezo sūnų, Maurycy Tho
rez, Prancūzijos policija suėmė ir 
pasodino Sante kalėjime. Jis yra 
kaltinamas už priešvalstybinę veik
lą. Junioras slapstėsi nuo gegužės 
31 d-, kada komunistai buvo su
ruošę demonstracijas. Jo tėvas dar 
vis „tebesigydo“ pas „tėvelį“ 
Maskvoje.

SAUGOKIS KLASTINGO 
PATRIOTO

Demokratu kandidatas i Prezi
dentus ir Respublikonų Partijos 
užsienio politikos reikalų patarė
jas įspėjo amerik:ečius dėl komu
nistų pavojaus.

Gubernatorius Adlai Stevenson, 
kandidatas l USA Prezidentus, 
kritikavo klastingą patriotizmą-

John Foster Dulles, kalbėdamas 
apie koncentravimą Vakarinės Eu
ropos gynybos, pasakė, kad tai bu
vę savižudiška ir padėję Stalinui 
propagadiniam ir strateginiam 
tikslui.

Gubernatorius Stevenson New 
Yorke, ragino Amerikiečių Legio
ną padėti apsaugoti tautą nuo ko
munizmo „nesudeginant daržinės

žasčių puola ištikimų valdininkų 
patriotizmą. Gubernatorius Ste
venson pamini Generolą Mar
shall buvusį karo meto Štabo Vir
šininką ir Maršalio Plano įsteigė
ją, kaip auką klastingo patriotiz
mo.

Ponas Dulles pasakė, „Mes turi
me daugiau kreipti dėmesio į Azi
jos, Afrikos ir Pietų -Amerikos 
tautų problemas. Tas nereiškia 
nesidomėjimo Vakarų Europa, bet 
pramatymas faktų, kad Stalino 
apsupimas ir smaugimas Vakarų 
Valstybių remiasi teisingu prllei- 
dimu, būtent, kad Vakarų Euro
pa ir USA pačios negalį apsisau
goti.
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BRITANIJOS LIETUVIS

USA - LIETUVYBĖS KAPINES?

Mwwsw
ŠKOTIJOS VEIKĖJA JOANA SERAFINAITĖ

Senoji lietuvių išeivija, jei tik 
jos nariai neatitolo nuo lietuviškų
jų organizacijų, iki šiandien turi 
šviesių pavyzdžių, kuriems mes, 
naujieji ateiviai, turime nulenkti 
galvas už lietuviškų reikalų supra
timą, jųjų veiklą, gimtosios kalbos 
išlaikymą. Vienas toks šviesus ži
burėlis yra Škotijos lietuvaitė — 
Joana Sarafinaitė. —

Prieš 50 metų iš Kėdainių apskr-, 
Krakių parapijos i Glasgovą at
keliavo Sarafinų šeima. Čia, Glas- 
gove, šitoje šeimoje, gimė Joana, 
kuri šiandien lietuviškai kalba 
taip, tarsi ji būtų vakar atvykusi 
iš Krakių.

— Tai mano motinos nuopelnas. 
Nuo pat jaunystės dienų mano tė
vai įskiepijo man lietuviškumo ug
nelę ir meilę gimtąjai kalbai. Pa
tys būdami beraščiais, jie pirmoje 
eilėje ragino mane išmokti rašyti 
ir skaityti lietuviškai, •— pasakoja 
apie savo tėvus Joana.

Dar visai maža būdama ji jau 
pradeda deklamuoti lietuviškus 
eilėraščius, vaidina ir dalyvauja 
lietuviškame chore, Glasgove. Ten 
pat baigia aukštąją mokyklą, stu
dijuoja muziką, skambina pianinu 
ir vėliau vargonais, lanko Škoti
jos Muzikos Akademiją, kurioje 
lavina balsą (mezzo — sopranas). 
Ją baigusi, ji dalyvauja keliuose 
didžiose Glasgovo salėse ruošia
muose koncertuose, visur pasisa
kydama savo kilmę.

Šio mėnesio 18 d. J. Sarafinaitė 
atšventė 17 metų vargoninkavimo 
sukaktį. Per tiek metų ji kiekvieną 
sekmadienį važiuoja vargonauti 
lietuvių pamaldoms. Škotijos lietu
viams ji organizuoja pobūvius, 
koncertus, iškylas, loterijas, ra
gindama nenutolti nuo lietuviškų 
reikalų, neužmiršti gimtojo krašto, 
tėvų, kalbos, j,i skaito paskaitas 
apie Lietuvą, dalyvauja tarptauti
niuose susirinkimuose, konferen
cijose.

DAINOS ŠVENTĖ
Prieš pat Antrąjį Karą, J. Sara

finaitė ryžtasi suorganizuoti Ško
tijos Lietuvių Dainos šventę, ku
rioje dalyvauja jos paruošti at. 
skiri solistai, mišrus choras. Viso 
šioje šventėje dalyvavo per 120 
dainininkų. Ši pirmoji Škotijos lie
tuvių dainos šventė plačiai išgar
sino lietuvių vardą Škotijoje. Dai
nos šventės organizatoriai ir cho
ras buvo sveikinami Kauno ir Vil
niaus muzikų, chorvedžių ir orga
nizacijų. Kiek vėliau su lietuvių 
choru J". Sarafinaitė dalyvauja bri
tų koncertuose įvairiuose mies
tuose ir taip pat stovyklose, kur 
tik buvo susibūrę lietuviai.

Kai į D. Britaniją atvyksta iš 
Vokietijos lietuvaitės darbams, J. 
Sarafinaitė Darbo Ministerijos 
kviečiama į talką įvairiems naujai 
atvykusių reikalams tvarkyti. Ji 
taip pat neatsisako pagelbėti toms, 
kurios atsiduria ypatingai sunkio
se sąlygose.

KADA KONCERTUOSITE 
LONDONE ?

— Kai pakviesite... — atsako 
Škotijos lietuvių choro dirigentė.

Dabartiniu metu stipriausias lie
tuvių choras Glasgove, kurį suda-

J. SARAFINAITĖ
ro, su mažomis išimtimis, lietu
viai, gimę ir augę Škotijoje, šis 
choras ruošiasi išvykai į Manches- 
terį, o vėliau, kaip sako jo vado
vė, jei atsiras organizatorių, mie
lai aplankytų ir Londoną.

Prieš karą J. Sarafinaitė 4 sa
vaites viešėjo tėvų gimtinėje — 
Krakiuose. Viešnagės metu ji yra 
aplankiusi žymesnias Lietuvos vie
tas ir Kauno Valts. Operą.

— Tikiu, kad ateis diena, kada 
vėl galėsiu nuvykti į laisvą Lietu
vą ir šį kartą ne viena, bet! su visu 
Škotijos lietuvių choru ir ten, Ge
dimino Kalne, bendra sutartine 
sugiedoti — „Lietuviais esame 
mes gimę“! — baigia savo pasako
jimą veiklioji Škotijos lietuvė.

Br. Debikonls

HILARE BELLOC — 80 METŲ
Britų rašytojas Hilare Beloc su

laukė 80 metų amžiaus. Jis gero
kai pergyveno savo plunksnos 
draugą Chestertoną. Dabar rašyto
jas Belloc gyvena Sussexe. Jį glo
boja jo dūkte, kuri kartu eina ir 
jo sekretoriaus pareigas.

Visuomeniniai mokslai yra nu
statę gerai patikrintą dėsnį, kad, 
mases nelygaus dydžio, tai, ki
tiems duomenims esant lygiems 
(dvasinei kultūrai, turtui, tauti
niam susipratimui, biologiniam 
gyvybingumui, drąsai - energijai), 
didesnioji masė traukia savip ma- 
žesniąją tiesioginiai proporciona- 
liai savo dydžiui. Vadinas, mažes
nioji tautinė grupė, esant tokioms 
sąlygoms, ankščiau ar vėliau turi 
asimiliuotis su didesniąją. Dar 
blogesnę yra mažesniosios grupės 
padėtis, jeigu jinai yra išbarstyta 
mažomis saujelėmis po didesniąją. 
Ir dar blogiau yra jai, jei jos dva
sinė kultųra, turtingumas, tautinis 
susipratimas, biologinis gyvybin
gumas, drąsa — energija yra silp
nesni už anosios.

Padarykite dabar patys išvadą.
Žinoma, jeigu anam masės veiki

mui priešpastatoma atinkamai di
delės pastangos atsispirti, inten
syviai keliant dvasinę kultūrą, tur
tingumą, tautinį susipratimą, bio
loginį gyvybingumą, drąsą — ener
giją, tai, teoretiškai imant, būtų 
galima mažesniosios grupės tau
tiškumą išsaugoti, jeigu jinai nė
ra per daug išbarstyta po didesnią
ją ir jeigu pakankamai priplauks 
šviežių tautinių bangų iš gimtojo 
krašto. Ar mūsų tautinės salelės 
suras savy užtenkamai jėgų išvys
tyti tokiam dideliam atsparumui ? 
Ar įvykdys sąlygas, reikiamąsias 
išlaikyti tautiniam savo veidui ?

Dvasinės kultūros srityj čionykš
čiai lietuviai, be abejo, gana vei
kiai susilygins su amerikoniškuoju 
vidurkiu, o pakankamai didelis 
nuošimtis iškils net į vadovaujan
čiąsias sritis: liettiviai tai yra pa
rodę visuomet ir visur. Irgi nėra 
abejonės, kad lietuviai JAV ir eko
nomiškai atsistos užtenkamai augš- 
tai: tai netaip jau sunku, ir lietu
viai turi atitinkamo noro bei suge
bėjimų to siekti. Kas liečia biolo
ginį gyvybingumą, tai lietuviai 
tuo atžvilgiu dar stovi stipriau už 
ne viena kitą čionykštę tautine 
grupę; visas klausimas ar, imant 
silpnėti religingumui, nepradės 
griūti šeimos,, ir, kylant gerbū
viui, ar neims vedusieji vengti 
vaikų „naštos“.

Dar tautinio susipratimo klausi
mas. Ligi šiol tautiškai susipratu
sių laikydavome tokį asmenį, ku
ris ne vien žinosi esąs lietuvis, bet 
ir nuoširdžiai brangina tą faktą, 
brangina savo lietuviškumą, nesi
gėdi kur reikiant jį pareikšti, mie
lai prisideda prie tautinio veikimo, 
kalba šeimoj lietuviškai ir su ki
tais kur tik galima, mielai kalba 
gimtąja kalba.

Ar tokio tipo lietuvį mes galime 
Amerikoj išlaikyti visam ? — Atro
do, ne. Visos kitos tautinės grupės,

Kan. M. Vaitkus 
kalbančios neangliškai, ankščiau ar 
vėliau meta gimtąją kalbą ir ima 
kalbėti angliškai. Gal kiek ilgiau 
laikos imigrantai iš prancūziško
sios Kanados, kadangi iš namų 
yra įpratę šalia anglų kalbos ir 
prancūziškąją. Bet ir jų dienos 
suskaitytos.

Tad kas gi daryti? Nejaugi taip 
ir laukti tautinės mirties, rezignuo
tai sudėjus rankas ?

Ne. Juk ir kiekvienas atskiras 
žmogus žinosi ankščiau ar vėliau 
mirsiąs, o vis tik brangina gyve
nimą, juo gėris, stengias kuo il
giau jį išlaikyti. Taip pat ir nor
mali tautinė grupė. Ypač mūsiškei 
lietuviškąjai grupei yra įdomus 
— patrauklus interesas išlikti: rei
kia išgelbėti savo sentėvių kraštą 
nuo barbariško bolševizmo, atsta
tyti jo nepriklausomybę, sukurti 
ten gražią kultūrą, kad jos spin
duliai ir mums čia visiems garbes 
suteiktų, o kai tik bus galima, į 
savo Tėvynę sugrįžti ir ten atsisto
ti pirmojoj veikėjų eilėj.

Vadinas, pirmasis mūsų uždavi
nys — išlaikyti savo čionykščiuose 
broliuose lietuviuose lietuvišką są
monę, kaip mes ją seniau supras- 
davome ir lig šiol dar tebesupran. 
tame.

Kurios yar tam priemonės ? Ku
rie veiksniai čia gali padėti’ Pla
čiai apie tai čia neteks, bent šį 
kartą, kalbėti; vien tik juos pa
minėsiu: tos priemonės, tie veiks
niai •— tai bažnyčia, mokykla, kny
ga, laikraštis, menas, organizaci
nė bei asmeninė veikla. Visos tos 
priemonės tie veiksniai daugiau ar 
mažiau jau yra vartojami; reikia 
vien juos pagerinti bei suintensy
vinti.

Šiuo atžvilgiu reikia ypačiai at
kreipti dėmesį į baigiančius pra
rasti tautinę sąmonę ar jau pra
radusius. Reikia' bandyti juos at
gauti. Ar tai bėra galima? Atrodo, 
kad galima. Žinoma, visų nebeat- 
gaivinsi, bet labai daug. Mes, se
nieji lietuviai, turime savo paty
rimą kai stojom į tautinio veiki
mo eiles, turėjome prieš save 
aristokratiją, bajoriją, miestelėni- 
ją, kunigiją visai ar beveik visai 
sulenkėjusią, o daugelį iš jų nu
sistačiusį aktyvai priešingai, net
gi su karšta neapykanta, prieš lie
tuviškąjį sąjūdį. Ir ką gi? Imta 
bandyti atversti. Kitų priemonių 
kaip ir neturėta — vien „apašta
lauti", asmeniškai veikti, įkalbinė
ti, įtikinėti, drąsinti, raginti, kurs
tyti, pamažėli, ištvermingai, kant
riai, meiliai ■— ir rezultatai buvo 
labai geri. Būtų buvę galima ir 
daugiau padaryti; bet sutrukdė 
įgimtos žmogaus silpnybės — ne
sugebėjimas, netaktas, nekantru
mas, pyktis, pasikarščiavimas ir ki
tos klaidos. Betgi ir taip padary
ta daug. Kodėl gi dabar nebūtų ga
lima — su didesniu patyrimu, su 

nūn turimomis daug geresnėmis 
bei įvairesnėmis priemonėmis?

Iš tų priemonių norėčiau pa
braukti itin dvi: organizaciją ir 
asmeninį uolumą.

Vadinas, būtų labai svarbu įkur
ti tam tikra organizacija, ’kuri vi
somis jėgomis atsidėtų žiebimui 
lietuviškosios ugnelės gęstančiuo
se ar jau užgesusiuose lietuviuose, 
ypač jaunime. Reiktų tam surasti 
vadą iš čiagimių lietuvių, talen
tingą bei valingą, kuris sugebėtų 
žavėti, įžiebti, patraukti mases. 
J iš turėtų turėti atitinkamą būre
lį padėjėjų, tokių pat idealistų, už- 
sidegėlių, gabių ir veiklių, Arti
mesnis kiekvienos organizacijos 
nario uždavinys būtų — per metus 
atversti į lietuvybę mažiausia bent 
po vieną asmenį- Kas atverstų 
daug ar daugiausia, turėtų gauti 
kokį atžymėjimą, ar viešą pager
bimą spaudoj, susirinkimuose etc.

Nežiūrint visų mūsų pastangų, 
senojo plauko lietuviška sąmonė 
bus sunku ilgiems laikams beišlai- 
kyti. Tad ar nereikėtų perreviduo- 
ti senąją mūsų „lietuvišk.osios są
monės“ sąvoką? Ar nereikėtų pri
pažinti naują „tikrų lietuvių“ ka
tegoriją, būtent — kurie jau ne
bekalba, net nebeskaito lietuviškai, 
bet sutinka laikyti save lietuviais, 
branginti senąją savo protėvių tė
vynę ir ją visaip remti? Pavyz
džiui — kiek pasauly yra airių, 
kurie nė žodžio nebemoka keltiš
kai, arba žydų, kurie nemoka sen- 
žydiškai, o yra puikūs patriotai ir 
labai daug naudos atneša seno
sioms savo tėvynėms. Niekas ne
draustų bandyti juos pramokyti 
kiek ir lietuviškai, įtikinant juos, 
kad tai nėra sunku, nes juk ir di
pukai ana kaip veikiai pramoksta 
angliškai. Reiktų tik juos mokyti 
labai praktiškai — taupiai, reika
lauti iš jų labai maža, o nesigai
lėti komplimentų bei pakurstymų, 
pasitenkinti net vien tuo, kad jie 
pramoktų bent šiaip taip suprasti 
lietuvišką spaudinį.

Ir neužmiršti vienoi: veikti ypač 
jaumimą ! netgi nuo vaikų prade
dant 1 Aš atsimenu, kaip stipriai 
mus mažus veikdavo rūsų moky
tojų mums duodamos knygos, kur 
buvo garbinami maskolių senovės 
didvyriai. Reikėtų ir mums įsitiek
ti tokių gražių išleistų knygų, kur 
būtų talentingai, patraukliai, už
degamai vaizduojami Lietuvos 
didvyriai. Sykį įkritę į vaikų vaiz
duotę bei širdelę, jie jau per visą 
amžių nebeišdils ir palaikys bent 
didesnių simpatijų Lietuvai bei lie
tuviams.

GERB. SKAITYTOJAMS
Maloniai primename, kad lai

kas pratęsti ,,BR. LIETUVIO“ 
prenumeratą antram šių metų 
pusmečiui.
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sėdėdavo prie 
ar gramatikos. 
Dabar, skaity- 

ar knygą, su 
„Aš viską stl-

LIETUVIŠKOS 
VESTUVES 

OLANDIJOJ
Vis greičiau, tarsi mūsų mintis 

suprasdamas, pradeda judėti grci. 
tasis tralukinys iš Amsterdamo 
stoties.

Atsigrįžtu į prieš mane sėdintį 
draugą ir, matydamas jį vartant 
naująjį „Britanijos Lietuvio“ nu
merį, nejučiomis nusišypsau. Prieš 
pusmetį jis pirmą kartą mane ap
lankė prisistatydamas: „Esu Kari 
Biling, Olandas. Kadangi studi
juoju lietuvių kalbą, sužinojęs, kad 
Amsterdame gyvena lietuvis, atė
jau pasiteirauti, gal jūs man ga
lėtumėte kiek padėti išmokti lietu
viškai kalbėti.“ Pradžioje jam lie
tuviškus žodžius teko pešti lig peš
tuku, tačiau mokinosi pasakyti 
„labą dieną, kaip sekasi, kaip gy
vuoji?“ Vakarais 
lietuviškos knygos 
Pasekmės didelės, 
damas laikraštį 
džiaugsmu taria:
prantu, jau nereikia nė žodyno.“ 
Balsiai žodžius ar priegaidės skai
tydamas ir ištardamas neteisingai, 
pasiguodžia lietuvika patarle: 
„veršiu nebliovęs, jaučiu nebaub-

Traukinys lengvai dundėdamas 
skuba geležinkelio bėgiais. Pro 
langą, lig filmoje, slenka žaliuo
jančios lygumos, kuriose marguo
ja karvės, sodybos ir vėjo malū
nai. Atsiminęs kišenėje gulinčią 
telegramą, ą išsiėmęs, vėl skaitau: 
„Rytoj, 16 8.1952 mūsų sutuoktu
vės. Atvažiuokite. Labai laukiame. 
Onutė ir Jokūbas“.—

Prieš septynis metus mūsų lietu
vių grupelė buvome bendrai su
sispietę vienoj Olandijos svetim
taučių stovykloje. Nors po kiek 
laiko mes išsiskirstėm po visą 
Olandiją, bet likom kaip viena 
šeima. Suradom ir daugiau saviš
kių. Vieną kartą Onutė atsilankė 
su žinia, kad ji suradusi Limbui-, 
ge tautiečių, kurie atvykę iš Vo
kietijos anglies kasti. Prasidėjo 
naujos pažintys, laiškai, draugys
tės, ir... vestuvės.

Kelionė tolima, varginanti, bet 
širdyje linksma. Juk vestuvės! 
Astuoni metai kai benamis, aštuo- 
ni metai, kai viskas, ką sutinki ar 
matai, svetima, taigi pradedi bran
ginti visą, kas tik sava.. Surandi 
savuosius, juos aplankai, pasikal
bi gimtąja kalba, pasidalini tė
viškės atsiminimais ir grįžti, lyg 
tėviškę aplankęs... Deja toks įspū
dis retai susidaro. Dažnai, gavęs 
adresą, nueini pas lietuvaitę, tai 
ne tik prie durų pasveikina olan
diškai, bet ir kambary turi kalbėti 
olandiškai, nes čia pat sėdįs vyras 
ir pora vaikučių, spokso J tave, nė 
žodžio nesuprasdami lietuviškai.

Visai kita nuotaika, kai žinai, 
kad ten, Limburge, saviškiai ku
ria lietuvišką šeimos židinį. Gerai 
jtSažįstant mišrių šeimų gyvenimą, 
džiugu, kad šiai’jaunavedžių porai)

Nukelta į 3-čią pusi.

AUKOKIME TAUTOS FONDUI PASTOVIAI IR DUOSNIAI
GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIQ ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Netrukus po to, kai avys grįžo iš atsiskyrimo,, vieną gražų, va
karą, gyvuliams baigus darbą ir grįžtantį į sodybą, iš kiemo paskli
do baisus Žirgo žvengimas. Nustebę gyvuliai stabtelėjo. Tai buvo 
Dobilės balsas. Ji ir vėl sužvengė, visi gyvuliai leidosi šuoliais ir 
subėgo į kiemą. Tada jie pamatė tai, ką matė Dobile.

Tai buvo kiaulė, vaikštinėjanti dviem kojom.
Taip, tai buvo Skundikas. Šiek tiek nerangiai, nepratęs laikyti 

savo rimtą svorį tokioje pozicijoje, bet puikiai laikydamas pu
siausvyrą, jis vaikštinėjo po kiemą. Netrukus iš gyvenamojo durų 
išslinko ilga kiaulių virtinė; jos visos žingsniavo ant užpakalinių 
kojų. Vienoms tai sekėsi geriau, kitoms blogiau, viena ar dvi jų 
laikėsi net juokingai netvirtai, lyg būdamos reikalingos lazdos pasi- 
ramstyti, bet apskritai paėmus, jos visos sėkmingai apkeliavo aplink 
kiemą. Pagaliau pasigirdo triukšmingas šunų lojimas, spiegiąs juo
dojo gaidžio giedojimas, ir, majestotingai išsitiesęs, svaičiodamas 
išdidžius žvilgsnius iš šalies į šalį, šokuojančių šunų apsuptas, pasi
rodė pats Napoleonas.

Skeltanagėje jis laikė botagą.
Radosi mirtina tyla. Nustebę, pasibaisėjimo apimti, susigrūdę 

krūvon gyvuliai stebėjo ilgą, pamažu žygiuojančių aplink kiemą 
kiaulių eiseną. Atrodė, lyg pasaulis būtų apsivertęs augštyn kojo
mis. Ir tada, pirmam pritrenkiančiam įspūdžiui išsisklaidžius, užėjo 
momentas, kai nepaisydami nieko, nebodami šunų jiems keliamo 
siaubo ir ilųjų metų juose išūgdyto įpratimo niekad nesiskųsti, nie
kad nekritikuoti, kas beatsitiktu, gyvuliai būtų ėmę garsiai protes
tuoti. Bet kaip tik tuo momentu, lyg pagal duotąjį ženklą, visos avys 
kurtinamai ėmė birbti:

„Keturios kojos ■■— gerai, dvi kojos — geriau ! Keturios ko
jos —- gerai, dvi kojos — geriau ! Keturios kojos — gerai, dvi 
kojos — geriau !

Taip truko ištisas penkias minutes be perstojo. Kai pagaliau avys 
nutilo, proga pareikšti protestą buvo jau dingusiu nes visos kiaulės 
tuo tarpu suėjo atgal į gyvenamąjį.

Benjaminas pajuto kažkieno snukį baksnojant jo sprandą. Jis 

apsidairė- Tai buvo Dobile. Persenusios jos akys žvelgę dar 
liūdniau, negu paprastai. Nė žodžio netarusi, ji švelniai trūktelėjo jį 
karčių ir nusivedė prie didžiosios daržinės galo, kur buvo įrašyti 
Septyni Įsakymai. Kurį laiką juodu pastovėjo, sužiurę j smalotą sieną 
su baltomis raidėmis.

— Mano regėjimas nusilpęs, — tarę ji pagaliau, — Net ir savo 
jaunystės' dienomis aš negalėjau išskaityti, kas ten parašyta. Bet 
man atrcdo, kad siena dabar pasikeitusi. Ar Septyni Įsakymai yra 
tie patys, kaip buvę, Benjaminai ?

Šį kartą Benjaminas sutiko sulaužyti savo nusistatymą ir perskai
tyti, kas buvo įrašyta sienoje. Ten nebebuvo nieko, išskyrus vieną 
Įsakymą. Jis skambėjo:

VISI GUVL'LTAI LYGŪS, BET KAI. KURIE GYVULIAI YRA 
LYGESNI Už KITUS.

Po to neatrodė keista, kad kitą dieną visos, ūkio darbus prižiū
rinčios, kiaulės skeltanagėse laikė bogatus. Nebebuvo keista gir
dėti, kad kiaulės nusipirko išimtinai sau radio priimtuvą, susitarė dėl 
telefono aparato įrengimo ir užsiprenumeravo „John • Bull“, „Tit- 
Bits" ir „Daily Mirror". Nebeatrodė keista, kad Napoleonas vaikš
tinėjo gyvenamajame,, įsikandęs pypkę, ne — net ir tai neatrodė 
keista, kad kiaulės išsitraukė iš spintų Mr. Jones'o drabužius ir ėmė 
juos vilkuti, pačiam Napoleonui užsidėjus juodą švarką, žiurkių 
spalvos kelnes ir odinius auliukus,, o jo mylimajai rodantis apsi
vilkus Mrs. Jones sekmadieniais dėvėta plono šilko suknele.

Gal po savaitės, vieną popietę į ūkį suvažiavo keletas dviračių 
vežimų Tai kaimyninių ūkių delegacija pakviesta atvyko apžiūrėti 
ūkio. Jai buvo aprodytas visas ūkis, ir jos nariai pareiškė didelį 

■susižavėjimą viskuo, ką jie matė, o ypač vėjo malūnu. Gyvuliai tuo 
metu ravėjo ropių lauką. Jie dirbo įnikę, retai tepakeldąmi galvas 
nuo žemės, ir nežinojo, ko labiau bijoti: kiaulių ar lankytojų žmonių.

Tą vąkarą iš gyvenamojo sklido garsus juokas ir dainavimo gar
sai. Išgirdę mišrius balsus, gyvuliai staiga apstulbo. Kas gi ten 
bus įvykę, kad dabar pirmą kartą gyvuliai su žmonėmis bendrauja 
lygybės pagrindu ? Visi, kaip vienas, jie pasileido, kiek įkabindami į 
gyvenamąjį supantį sodą. Ties varteliais jie stabtelėjo, kiek būgštau
dami, tačiau Dobilė patraukė juos paskui save. Jie nutrepsėjo prie 
gyvenamoje ir tie iš jų, kurie buvo pakankamai augšti, sužiuro pro 
valgomojo langą. Ten ilgą stalą buvo apsėdę šešetas ūkininkų ir 
šešetas kur garbingiausių kiaulių, pačiam Napoleonui užėmus vietą 
garbingame stalo 'gale. Kiaulės sėdėjo kėdėse, lyg tai būtų joms 

pats paprasčiausias dalykas. Draugija smaginosi, lošdama kortas, 
bet valandėlę pertraukė lošimą, matyti, tostui išgerti. Didelis ąsotis 
keliavo aplink stalą ir taurės buvo vis pripilamos alaus. Pro langą 
žvalgiančių gyvulių niekas nepastebėjo.

Mr. Pilkington‘as iš Lapių Giraitės pakilo su taure rankoje. Jis 
tarė tuoj pat "pakviesiąs čia susirinkusią draugiją išgerti' tostą. Ta
čiau prieš tai jis norįs tarti keletą žodžių, kuriuos tarti jis jaučiąs 
esant jo pareiga.

Jis pareiškė, kad tai didelis malonumas jam ir, jis yra tuo* įsi
tikinęs, visiems kitiems čia susirinkusiems, jausti, jog ilgas ne 
pasitikėjimo bei nesusipratimų laikotarpis yra praeityje. Buvo laikai, 
kadą — negalima būtų pasakyti, jog jis ar kas kitas iš čia esan
čiųjų būtų turėjęs tokius blogus jausmus — bet buvo laikai, kada 
į garbius Gyvulių) Ūkio savininkus buvo žiūrima — jis negalėtų 
pasakyti- kaip į priešus — bet buvo laikai, kada jų kaimynų žmo
nių buvo i juos žiūrima su tam tikro laipsnio būgštavimu. Buvo 
įvykę nelaimingi susidūrimai, buvo sklidusios klaidingos nuomonės. 
Eivo jaučiama, esą, kiaulių, kaip savininkių, valdomas ūkis esąs 
kažkas nenormalu ir jis galis kiršinamai paveikti kaimynystę. Daug 
ūkininkų buvo įsitikinę, kad tokiame ūkyje turėtų užviešpatauti pa
laidumo dvasia ir drausmės stoka. Jie buvo sunerimę, kaip tai pa
veiks jų pačių gyvulius ar net ir jų samdinius žmones. Tačiau da
bar visos abejones išsisklaidė. Šiandien jis ir jo kaimynai aplankė 
Gyvulių1 Ūkį ir išžiūrėjo kiekvieną jo inčą savo akimis ir ką gi jie 
rado? Ne tik moderniškiausius metodus, bet ir tokią drausmę bei 
tvarką, kokios galėtu būti pavyzdžiu bet kur bet kuriam ūkiui. Jis 
yra įsitikinęs esąs teisus, sakydamas, kad žemesnieji Gyvulių Ūkio 
gyvuliai dirba žymiai daugiau ir maisto gauna kur kas mažiau, negu 
bet kuris kitas gyvulys visoj grafystėj. Iš tikrųjų, jis ir jo kai
mynai šiandien įsidėmėjo daug dalykų, kuriuos jie ketina nedelsdami 
įsivesti savo ūkiuose.

Jis baigs savo pastabas, sakė jis, pabrėždamas dar kartą tuos 
draugiškus jausmus, kurie yra arba turėtų būti tarp Gyvulių ūkio ir 
jo kaimynų. Nėra ir neturi būti jokio reikalų usikirtimo tarp kiau
lių ir žmonių. Ir vienų ir kitų1 sunkumai yra tie patys. Ar darbo 
problema ne visur toji pati? Čia pasidarė aišku, kad Mr. Pilking
ton'as ketina pralinksminti draugiją kokiu, kruopščiai paruoštu 
pokštu, bet tuo momentu jį pati įveikė juokas tiek, jog jis užspringo 
ir nebegalėjo ištarti žodžio.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

2



k

Nr. 35 (263)

RUGSĖJO MĖN. 8 D. MINĖJIMAS
Centrinis Skyrius ir Londono 

„Vaidila“ rengia Tautos šventės 
minėjimą šia tvarka:

Šeštadienį, rugs. 13 d., 18 vai. 
Lietuviu Namuose (43, Holland 
Park) — paskaitą.

Sekmadienį, rugs., 14 d., vai. pa
maldos Lietuvių Bažnyčioje su 
atitinkamu pamokslu.

18 vai-, Lietuvių Socialiniame 
Kube, (345a Victoria Park Rd.) 
minėjimo oficiali dalis.

PROF. A.J. GREIMAS IR 
JONAS MASIULIS LONDONE
Prof. Algirdas Julius Greimas, 

prieš kelis metus sėkmingai gavęs 
Paryžiaus Sorbonos Universitete 
daktaro laipsnį ir pastaruosius tris 
metus dėstęs prancūzų literatūros 
istoriją Aleksandrijos Faruko Pir
mojo universitete, šią savaitę lan
kėsi Londone. Dr. Greimas atvy
ko iš Paryžiaus, kur buvo pakvies
tas eilei paskaitų Prancūzijos Ci
vilizacijos Kursuose.

Drauge su Dr. Greimu į Londo
ną iš Paryžiaus buvo atskridęs Jo
nas Masiulis, praleisti savaitgalio 
ir aplankyti senuosius bičiulius ir 
vienminčius- Viešnagės metu abu 
svečiai aplankė Lietuvių Namus. 
J. Masiulis šiuo metu dirba Pary
žiuje, Karin. Sąjungininkų Euro
pos Gynybos Organizacijoje.

PATIKSLINIMAS
Praeitame ...Br. Lietuvio“ Nr. 

paskelbta, kad J. Senkus pasitrau
kė iš PLB valdybos. Iš tikrųjų jis 
pasitraukė ne iš PLB valdybos, 
bet iš DBLS Tarybos.

„GYVULIŲ ŪKIS“
Ilgesnį laiką „Britanijos Lietu

vyje“ spausdinta G. Orvelio fan
tastinė apysaka „Gyvulių Ūkis“ 
užbaigiama ateinančios savaitės 
numeryje. Lietuvių Namų b-vės 
leidykla šią apysaką išleis atskiru 
leidiniu.

RELIGINE VEIKLA 
NOTTINGHAME

Nottinghamo lietuviai turi jau 
savo istoriją ir tradicijas. Jie šia
me simpatingame mieste pradėjo 
kurtis nuo 1947 metu- Tais metais, 
berods, buvo atlaikytos ir pirmo
sios lietuvio kunigo (J. Kuzmic- 
kio) pamaldos Katedroje. Nedrą
siai, bet iš tikros širdies skambė
jo „Pulkim ant kelių“, o daug kam 
riedėjo jautrios ašaros.

Nuo 1948 m. iki šių metų kovo 
vidurio Nottinghamo lietuvių reli- 
ginus reikalus aprūpino kun. P. 
Kairiūnas, kuris buvo jau ir įsi
kūręs šiame mieste. Kovo mėn. 
jam išvykus į Kanadą, Nottingha- 
mą ir visą Midlandą vėl apėmė 
kun. J. Kuzmickis, kuris nuo ba
landžio mėn. laiko Our Lady & St. 
Patrick's bažnyčioje pamaldas 
lietuviams kiekvieną antrą mėne
sio sekmadienį 12,15 vai.

Birželio mėn. 15 d. Nottinghamo 
lietuviai katalikai buvo susirinkę 
savo mėtinio susirinkimo, kuriame 
isklausė praėjusių metų apyskai
tos ir išsirinko naują komitetą. Jį 
dabar sudaro ilgametis vietos bažn. 
komiteto pirmininkas p. Strumskis 
—• pirm., p. Klumbys — sekr. ir 
p. Sabulis — ižd.

Bažn- . komitetas posėdžiauja 
kartą mėnesyje su savo kapelionu. 
Aptariami įvairūs reikalai, susiję 
su religine veikla ir kunigo išlai
kymu. Norint tiksliau suregistruo
ti „parapijiečius“ ir pritraukti juos 
prie religinės veiklos pagyvinimo, 
visas miestas paskirstytas į tris 
rajonus ir tų rajonų lietuviai kata
likai bus laikas nuo laiko aplanko
mi kolektorių (p.p. Bivainio, 
Klumbio ir Sabulio).

Be to, numatyta gruodžio 14 d. 
surengti kiek galint iškilminges
nes pamaldas, kurių metu, pagal 
mūsų Vyskupų nutarimą, bus pa
siaukota švč. Marijos Širdžiai. 
Tikimasi, kad gal tų pamaldų metu 
pamokslą pasakys Nottinghamo 
Vyskupas J.E. Eduardas Ellis.

Rūpinamasi, kad ir toliau bažny
čioje giedotų lietuvių choras, kurį 
šiuo metu moko ir rengia p. Mal
dutis. Dėl to kviečiami visi balsingi 
lietuviai lankyti repeticijas ir to
liau palaikant gražias giesmininkų 
tradicijas.

t'w«gr■sjwn^tsr

Lietuviai savo pamaldas lanko 
palyginti gausiai, nors, atrodo, 
galėtų ir dar gausiau susirinkti. 
Pamaldos yra proga ne tik pasi
melsti, . bet ir atgimti lietuviškoje 
dvasioje bei susitikti su plačių 
apylinkių pažįstamais.

Taigi, Nottinghamo lietuviai yra 
gyvi ir nori ir toliau savo gyvybe 
gyvą veiklą užakcentuoti.

Iksas

TRYS NAUJI LIETUVIAI
WOLVERHAMPTONE

Neseniai Wolverhamptono lietu
vių kolonija padidėjo iš karto tri
mis jaunais lietuviais. Emigraci
jai, tai retas įvykis D. Britanijos 
lietuvių kolonijose... Drąsiai gali
ma tvirtinti, kad wolverhamtonie- 
čiai, krikštinę tą pačią dieną net 
tris britų pilietybę turinčius lietu
vius, sumušė visų kolonijų iki š:o-

(D. Narbuto nuotrauka) 
lei pasiektąjį rekordą. Nuotraukoje 
rriatome naujuosius „imigrantus“ 
su krikšto tėvais ir londoniškiu 
kun. A. Kazlausku, atlikusiu krikš
to apeigas.

' • • •
DBLS Wolverhamptono skyriaus 

valdyba nutarė gautąjį iš suruošto 
šokių vakaro pelną skirti aukoms: 
5 svarus sporto klubui „Kovas" 
krepšininkų kelionei į Prancūziją 
paremti ir p svarus Vasario i6-sios 
gimnazijai. Gražus ir sektinas pa
vyzdys šio vieningai ir gražiai vei
kiančio DBLS skyriaus pavyzdys.

Paskutiniajame skyr. valdybos 
posėdyje nutarta „Britanijos Lie
tuvio“ ir kitos lietuviškos spau
dos platinimui kviesti Petrą Oro 
mantą, 4, Bamford Rd., Pen Fields, 
Wolverhampton.

NEMOKĖJIMAS TAUTOS 
FONDUI

S.m. rugpiūčio 8 d., „Britani
jos Lietuvio" Nr. 32 (260) straipš- 
nely — Gyvasis Buxtono būrelis 
— buvo rašyta, kad Buxtono skyr. 
neaukoja Tautos Fondui, bet tam 
tikrą sumą yra paskyręs, „jei nu
sistovės vanduo“.

Berods bus pirmas skyrius, iš
trauktas į viešumą, kuris neauko^ 
ja Tautos Fondui. Būdamas to 
skyr valdybos narys ir rūpindama
sis skyr. veikla negaliu nutylėti1 
nepareiškęs savo nuomonės.

Buxtono skyr. anksčiau nuolat 
aukavo Tautos Fondui. 1 šil, mėn. 
mokestis visuomet perviršijo. Bet 
kai Vlikas nepatvirtino susitarimo 
su Diplomatijos šefu, prašant au
koti Tautos Fondui, nariai ėmė 
klausti: Ar gauna užsienio diplo
matai pinigų iš Tautos Fondo? 
Kas naudoja Tautos Fondo lėšas ? 
Kaip yra sunaudojama Tautos Fon
do pinigai ? Kas yra tas Vlikas, jei 
jis nenori bendradarbiauti su Ne
priklausomos Lietuvos teisėtais 
atstovais užsienyje?

Negalėdamas atsakyti į šiuos 
klausimus, turėjau laikinai atsisa
kyti nuo Tautos Fondo rinkliavos 
tol, kol Vyriausis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas nesijungs su 
Lietuvos užsienio diplomatija.

A. Norvaišas.

IŠBANDYKITE LAIMĘ 
„BR. LIETUVIO“ LOTERIJOJE!

BRITANIJOS LIETUVIS

KOPENHAGOJE DERASI 
DĖL BEKONO

šią savaitę prasidėjo britų — 
danų prekybinės derybos dėl da
niško bekono. Ankstyvesnioji su
tartis yra pasibaigusi rugpiūčio 
21 d. Pirmosios derybos buvo nu
trukusios, kadangi britai pasiūlė 
danams žemesnes kainas už daniš
kąjį bekoną.

LIETUVIAI
VISAME
 PASAULY

Bronius Liogys, atvykęs į Ame
riką 1051 m. buvo pašauktas į ka
riuomenę. Neseniai Korėjos fronte 
Br. Liogys sunkiai sužeistas.

Daib Adomas Galdikas, prieš 
kurį laiką atvykęs iš Paryžiaus į 
Ameriką, tebevasaroja Pr. Lapie. 
nės vasarvietėje.

V. K. Jonyno kūrinys yra išsta
tytas - Washingtono amerikiečių 
grafikų parodoje.

VI. Šulaitis, Chicagoje, gavęs 
klebono leidimą, atidarė prie baž
nyčios naują lietuviškos spaudos 
kioską.

Petras Vilutis, gyvenęs Argenti
noje, liepos 15 d. rastas nužudytas 
Rosario apylinkėje. Spėjama, kad 
jis buvo nužudytas apiplėšimo 
tikslais.

Romualdas Josunaitis Kordoboje 
atidarė automobilių ir traktorių 
taisymo dirbtuves.

Dali. Vladas Vijeikis iliustravo 
poetės J. Vaičiūnienės naujų ei
lėraščių knygą „žvaigždėtos nak
tys“.

Dr, M. Brakas išspausdino ru
munu žurnale . „Orizonturi“ 
straipsnį — „Ar Rytų ir Pietryčių 
Europoje yra galima antvalstybinė 
organizacija".

Per II Šiaurės Amerikos liet, 
sporto žaidynos Clevelando lietu
viai sportininkai gražiai rekomen- 
davosi visose srityse. 60 m. bėgime 
Elv. >šikšniūtė pastatė naują Lie
tuvos rekordą. Ji ir J. Juodvalky
tė, kita pasižymėjusi sportininkė, 
dalyvaus taip pat JAV lengvosios 
atletikos varžybose.

ĮSPŪDINGAS STRAIPSNIS APIE 
GENOCIDĄ PABALTIJY

Australijos iliustruotas laikraš
tis „PIX“ š.m. birželio 14 d. laido
je įdėjo žymioje vietoje keturių 
puslapių straipsnį apie genocidą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
pailiustruotą 22 nuotraukomis.

TUŠČIOS PASTANGOS
Seku lietuviškuose laikraščiuose 

vedybinius skelbimus. Daugumas 
mūsų vyrų labai yra susirūpinę 
vedybomis. Didžiausias pareikala
vimas lietuvaičių. Nesvarbu, ko
kia bebūtų, kad tik sava tautietė. 
Bet ir šis meškeriojimo būdas ne
labai gelbsti. Nekimba prie meške
rės ir gana.

Dalis mūsų mergaičių, kurios 
buvo rimtesnės, ir tautiškai susi
pratusios, jau vedusios su lietu
viais. Kitos vedusios su svetimtau
čiais, kurias drąsiai galima nura
šyti į mūsų tautos nuostolius. Tre
čia dalis mūsų mergaičių neište
kėjusios ir nors sulaukusios apie 
puskapio metų, apie vedybas ne
nori nieko girdėti ir su lietuviais 
jokio reikalo turėti. Joms yra tas 
geras vyras, iš kurio jos jaučia 
galėsiančios „pasipelnyti“. Joms 
vedybų klausimas neaktualus, 
šiandien su vienu, rytoj su kitu. 
Spiauna jos į tautinius reikalus.

Mielas lietuvi, bereikalo save 
žemini, ieškodamas per laikraščius 
žmonos — lietuvaitės. Rimtos jau 
yra ištekėjusios. Aštuoniolikme
tės jau ne mums, jei jau esi prašo
vęs trisdešimt metelių.

Lietuvaičių mums jau nebeliko. 
Turime taikintis prie svetimų. Pa
mirškime virtus mamos lietuviškus 
barščius, kuriuos ne vienas mūsų 
tikėjomės valgyti, gavę žmoną — 
lietuvaitę.

Pamažu reikia pratintis prie 
„cup of tea".

Dzūkas.

„KNYGŲ LENTYNA“
1945—1949 metų lietuvių litera

tūros bibliografija skelbiama da
bar „Knygų Lentynoje“. Iš viso 
per tuos metus tremtyje, daugiau-' 
šia Vokietijoje, buvo išleista dau
giau kaip du šimtai knygų ir bro
šiūrų. Prie kiekvienos knygos nu
rodomos ir recenzijos apie ją. Bib
liografija sudaryta bibliografo A. 
Ružancovo, kai kurios knygos ap
rašytos Liet. Bibl. Tarnybos kores
pondentų dipl. ekon. Br. Kviklio 
ir kt. Liet. Bibliogr. Tarnyba krei
pėsi į LE Pat. Liet. Grupę, prašy
dama padėti jai susisiekti su kitų 
pavergtų kraštų bibliografais lais. 
vajame pasaulyje. Manoma iškel
ti susivienijimo reikalą ir suorga
nizuoti bibliogr. biurą, panašiai, 
kaip veikė nuo 1931 m. Baltų bib
liogr. biuras, įsteigtas Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos Bibliotekininkų 
Draugijų suvažiavime.

Liet, vestuvės — atk. iš 2-ro pusi, 
neteks prikaišioti dėl nemokėjimo 
elgtis, nesijuoks vienas iš kito, kad 
negerai ištariami žodžiai, ne
reiks virti ar valgyti neįprastų 
valgių, ir kasdien klausytis žinių, 
kurios visuomet pasiliks svetimos. 
Niekuomet nebus pažeidžiama tau
tybė.

Taip, šiandien mačiau lietuviš
kas sutuoktuves. Savo kalboj at
liekant išpažintį, savo kalboj ta
riant priesaikos žodžius, savo ku
nigo atlaikytas Šventas Mišias.

Ne tik jiems, bet ir mums, bus 
malonu prisiminti, sugiedotą jau
navedžių garbei „Ilgiausių metų“ 
ir Lietuvos Himną. Kunigo Dėdi
no pasakyti žodžiai: „Svetimoj ša
ly sukūrę lietuvišką šeimos židi
nį, mylėkit vienas kitą, bendrom 
iėgom nugalėkite visus sunkumus, 
kurie tremtyje yra daug didesnį, 
negu gimtoje šalyje ir išpildykite 
Augščiausio ir Tėvynės jums uždė

MYLĖK SAVO TĖVYNĘ
Visi žinome, kad mūsų Tėvynė 

Lietuva dabar pavergta ir mes ne 
begalime jon sugrįžti. Kai ilgiau 
užtrunkame svetur, pasitaiko ir 
tokių, kurie pradeda pamiršti sa
vo Tėvynę ir nebebranginti jos. 
Dėl to paklausykime, ką apie Tė
vynės meilę sako garsus Vengri
jos vyskupas ir rašytojas Tihamer 
Toth:

— Mano mielas, mylėk ir tu sa
vo Tėvynę. Juo labiau bus ji pa
žeminta, juo labiau ją mylėki! My
lėk tą vietą, kur pirmą kartą išmo- 

'kai tarti „tėte, mama“, mylėk gim
tąją savo šalį savo tautą, — my
lėk visur ir visada. Tada, kai mū
sų istorija buvo garbinga ,gal būti 
nebuvo tokio didelio reikalo tai 
pabrėžti. Bet dabar, sumažėjus jos 
galybei, tai ypač reikia pažymėti- 
To nepaisydamas, vis dėlto mylėk 
savo Tėvynę ir negalvok, kaip 
galvoja daugelis jaunuolių: kur 
gera, ten mano tėvynė.

— Rašomasis mokinio stalelis 
yra priekalas, ant kurio jis gali 
nukalti ne tik savo laimę, bet ir 
savo Tėvynės ateitį. Tautiškam 
gyvenimui grįsti būtinai reikia, 
kad susijungtų atskirų asmenų 
dvasios, mokslai ir būdai.

Savo Tėvynę tik tas myli, kas 
kartu su ja kenčia ir džiaugiasi; 
kas liūdi dėl jos nelaimių ir rausta 
dėl jos gėdos; kas Tėvynės ateitį 
laiko savo ateitimi. „Ką aš turiu ir 
kas aš esu, — už visa tai dėkoju 
tau, mano Tėvynę“ (Hoffmann 
von Fallersleben).

— Tėvynės meilė turi būti ne 
tik jausmų dalykas, bet ir valios, 
kuri įkūnytų šūkį: „Viskas Tėvy
nei!“

— Jeigu reiktų, mokėk ir mirti 
už Tėvynę. Bet pirmiausia mokėk 
Tėvynei gyventi, vadinasi, 
savo pareigas eik kuo stropiausiai, 
šiandien kaip mokinys, rytoj kaip 
visuomenės vadas.

— Jaunuoliai! Tėvynė pir
moj eilėj yra jūsų rankose, kiek
vieno jūsų! Ir josios didybė pareis 
nuo to, kaip eisite savo pareigas. 
Taigi kas yra tobulesnis, tas ir di
desnis patriotas- Jaunuoliai, kurie 
rūpinasi savo sielos tobulinimu, 
yra gražiausi Tėvynės meilės pa
vyzdžiai.

— Jaunuoliai! Tėvynė prieš jus 
stato milžinišką uždavinį, kurį 
turėsite išspręsti. Jeigu mes nesa
me galingo kūno, turime būti galin. 
gos dvasios!

* « «
Mes ne gėlės — nenuvytom, 
mes ne lapai — nenukritom, 
mes dar Lietuvai parnešim 
šviesų, šviesų laisvės rytą.

Vytė Nemunėlis

VYTĖ NEMUNĖLIS
EILUTĖ

Pasakysiu aš eilutę: . 
nedidutę, nemažutę, 
ir neilgą, ir netrumpą, 
ir ne riestą, ir ne kumpą. — 
jeigu mokat kas puikiau, 
prašom... aš jau pasakiau.

(Iš „Pietų Vėjelio“)

PATARLĖS: Paikutis ir baž
nyčioje pylos gauna. Gudrus su 
žąsele paaria, su gaidžiu paakėja.

Dvi mergraitės ginčijasi apie 
mamyčių grožį.

Onyte: Mano mama — baisi 
gražuolė.

Jievųtė: O mano dar baisesnė-

VAIKU KAMPELIS
J. KUZMICKIS

BE TĖVYNĖS
Scenoje atsistoja du berniukai 

ir mergaitė tautiniais rūbais pasi
puošusi. Iš tolo ataidi „Leiskit į 
Tėynę“ daina. Po valandėlės vai
kai pradeda deklamuoti.

I BERNIUKAS (apsidairęs):
Šlama pušys ir eglaitės, 
žydi gėlės ant laukų, —■ 
man be tėviškės pirkaitės 
liūdna, ilgu ir graudu...

II BERNIUKAS :
Nerandu čia Nemunėlio, 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių, 
negirdžiu nė piemenėlio 
balso ir dainų gailių.

MERGAITĖ: ’
Nematau daržely rūtų 
ir jurginų nerandu, — 
nors labai čia gera būtų, 
be Tėvynės man graudu.

I BERNIUKAS :
Prie kelių nėra čia kryžių 
ir Smūtkelių verkiančių. 
Vieversiai Tėvynėn grįžo, 
aš svetur vargus kenčiu.

VISI (kartu):
Bet sugrįšim į Tėvynę, 
nors namus ir sunaikins: 
ją senoliai mūsų gynė, 
ją ir broliai mūsų gins.

LIETUVIŲ KALBA
Kartais mūsų paklausia, ar lie

tuvių kalba panaši į lenkų ar vo
kiečių kalbas. Ką mes turime at
sakyti? Ogi va —

Lietuvių kalba yra labai sena ir, 
kaip atrodo,’kilusi iš dar senesnės 
indoeuropiečių prokalbės.

Mūsų kalba giminiuojasi su lat
vių kalba. Ir nesuprasdamas lat
viškai, gali nusimanyti, apie ką 
ten kalbama.

Lietuviškai kalba apie 3 milijo
nai žmonių. Vieni iš jų yra Lietu
voje, kiti Sibire, dar kiti Anglijo
je, Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoje ar Vokietijoje.

Lietuvių kalba labai skambi, 
nes ji turi ilguosius ir trumpuosius 
balsius (pvz., naktis — vakaras). 
Be to, lietuvių plačiai vartojami 
mažybiniai bei maloniniai daikta
vardžiai (pvz., broliukas, motinė
lė, našlaitelytis). Tokiais žodžiais 
mes pasakome ką nors švelnaus, 
užjaučiančio, mielo. Ypač gausu 
tokių mažybini:! ir maloninių žo
džių mūsų liaudies dainose. Pa
klausykime:

Lakštingalėle, 
gražus paukšteli, 
ko nečiulbėjai 
anksti rytelį? 
Kur aš čiulbėsiu 
anksti rytelį: 
piemens išdraskė 
mano lizdelį...

Suraskite tuos mažybinius žo
džius ir pamėginkite išversti į ang
lų kalbą. Na, ar pavyks?

VILKO KAILIS
Du medžiotoju tarėsi eiti į miš

ką vilko šauti. Beeidami į girią, 
jiedu užėjo į karčiamą ir pradėjo 
gerti. Kai jau buvo dikčiai įsigėrę, 
pradėjo tartis:

— Mudu galim gerti, kad ir ne
turėdami pinigų. Kai vilką nušau- 
sim, kailį parduosim ir už gėrimą 
užsimokėsim.

Anuodu nuėjo į girią ir pamatė 
bėgant vilką. Bandė šauti, bet 
nei vienam, nei antram neišdegė 
šautuvas- Vienas dar galėjo į medį 
įsilipti, o antrasis, matydamas ne- 
besuspėsiąs, pagalvojo, kad vilkas 

tas pareigas. „Tegu šie linkėjimai 
pasiekia ne tik Jokūbą, ir Onutę, 
bet ir visus kitus tautiečius, ku
riančius lietuviškas šeimas.

Ne tam išbėgome ir palikome 
savo tėvynę, mielas broli ir sese, 
kad kurdami mišrias šeimas, leis
tume išnykti mūsų kalbai, mūsų 
papročiams ir mūsų tautai.

Antanas Galkus

AUSTRALUOS PLB RENKA 
AUKAS LIETUVIAMS 

VOKIETIJOJE
PLB Australijos Krašto Valdy

ba pradėjo aukų vajų Vokietijoje 
likusiems lietuviams paremti. 
Australijos lietuviai kviečiami 
rugpiūčio ir rugsėjo mėn. aukoti' 
drabužių ir pan. savo tautiečiams 
Vokietijoje- Surinktų aukų per
siuntimą į Vokietiją ir jų padali
nimo reikalu PLB Australijos 
įKrašto Valdyba veikia sąlytyje su 
Vokietijos Krašto Valdyba.

maitos neėda, tai krito ant žemės 
ir apsimetė negyvu. Vilkas priėjo, 
apuostė apie ausis tą gulintį me
džiotoją ir apšlapinęs nuėjo šalin.

Kai vilkas pasišalino, pirmasis 
nulipo iš medžio ir klausia gulinčio;

— Ką tau vilkas į ausį kuždėjo?
Tas atsakė:
— Vilkas man pasakė, kad dau

giau nereikia karčiamoje pragerti 
vilko kailį, kol dar vilko nesi nu
šovęs.

KAREIVIS NORI ATKASTI 
KAUNĄ

PADAVIMAS
Dar prieš Didįjį Karą rusų ka

riuomenėje buvo vienas lietuvis, 
geras ir dievobaimingas žmogus. 
Tam kareiviui vieną kartą prisi
sapnavo nepažįstama mergaitė ir 
sako:

— Eik į Kauno pilies griuvėsius 
ir kask. Rasi geležines duris. Tas 
duris atidaryk, tada tavo Tėvynė 
bus laiminga.

Kareivis -atsikėlė rytą ir savo 
sapną pasakė draugams. Tie pra
dėjo juoktis, kad sapnams tiki. 
Kitą naktį vėl jis ta mergaitę sap
navo. O kada ir trečią naktį prisi
sapnavo, nuėjo pas kunigą ir apie 
viską, jam pasakė. Kunigas pagal
vojo valandėlę ir sako:

— Eik ir kask! Gal iš to kas ge
ra mums visiems išeis.

Nuo tos dienos kareivis, kada 
tik turėjo laisvą valandėlę, ėjo 
griuvėsius kasti. Niekas apie tai 
nežinojo, tik jis ir kunigas.

Sunkus tat buvo darbas. Bet ka
reivis vis kasė.

Tuo tarpu jo draugai pastebė
jo, kad jis dažnai kažin kur išeina 
ir pradėjo sekti. Vieną dieną ka
reivis kasė labai ilgai ir atkasė 
duris. Laimingas norėjo jas atida
ryti, tik tą pačią valandą atbėgo 
jo draugų atsiųsti rusu žandarai ir 
nuvedė su savim kareivį, ir pas
kum išsiuntė jį į Sibirą, o tas du
ris liepė vėl užkasti, nes žinojo, 
kad jei kas tas duris atidarytų, tai 
rusų valdžią žūtų.

Ir niekas jau daugiau nemėgino 
atkasti duris ir paliuosuoti užkeik
tą karalaitę, nes visi rusų valdžios 
bijojo.

VYTĖ NEMUNĖLIS

VIŠTYTĖS PASAKA
Kitą kartą gyveno vištytė 
ir kalbėjo: „kar-kar, kar-kar“, 
nemokėjo skaityt nei rašyti, 
kaip ir visos vištytės dabar.

Ir išleido mamytė dukrelę 
į mokyklą, pasakius „kar-kar“, 
ir nerado mokyklon ji kelio, 
kaip ir visos vištytės dabar.

Pakely ją sutiko Marytė;
„Kur eini?“ ji paklausė. „Kar-

[kar“ — 
nesupratus atsakė vištytė, 
kaip ir visos vištytės dabar.

Ir nuėjo abidvi į klasę,
„Labas“, tarė Marytė. „Kar-

[kar" — 
sukarksėjo vyštytė nedrąsiai, 
kaip ir visos vištytės dabar.

Mokiniai rašė, skaitė, skaičiavo, 
o vištytė „kar-kar“ ir „kar-

[kar"...
Neišmokus namo parkeliavo, 
kaip ir visos vištytės dabar.

Ir paklausė mama: „Kud-ku-
Idaku?“

Ir atsakė vištytė: „Kar-kar“, 
ir to mokslo abiem jom užteko, 
kaip vištytėm visom lig dabar.
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LIETUVIU BENDRUOMENE 
VOKIETIJOJE

PATARIAMOJI TARYBA 
TREMTINIŲ REIKALAMS 

HANNOVERYJE
Žemut- Saksonija, kitų kraštų 

pavyzdžiu, steigia prie vidaus rei
kalų ministerijos patariamąją tary. 
bą. Ji susirinko pirmam posėdžiui 
rugp. 19 d. ir jai vadovavo vidaus 
reikalų ministeris bei Oberregie- 
rungsrat'as Dr. Geffers. Krašto 
Valdybos pavedimu, lietuvius at
stovavo Dr. J. Sakalauskas. Be 
tremtinių atstovų, posėdyje daly
vavo vidaus, socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijų atstovai.

Dr. Geffers pareiškė, kad užsie
niečių tremtinių atstovai bus kvie
čiami 1 tarybą tokie, kurie turi sa
vo tautiečių pasitikėjimą ir priim
tini vokiečių vyriausybei. Taryba 
kels ir svarstys užsieniečių pagei
davimus bei skundus, vokiečių 
įstaigų sumanymus užsieniečių rei
kalais ir vokiečių įstaigų užsienie
čiams taikomus patvarkymus. Ta
rybos statutas bus paruoštas ir 
svarstomas kitame posėdyje. Nu
matoma, kad taryba rinksis kas 
du mėnesiai.

Lietuvių atstovui iškėlus užsie
niečių perkėlimo klausimą, Dr. 
Geffers pareiškė, kad užsieniečių 
net didesnis nuošimtis kaip vokie
čių jau perkeltas i Reino Vestfali
ją ir toliau, kiek sąlygos leis, jie 
bus keliami. Bedarbių reikalu bu
vo pareikštas tik apgailestavimas, 
kad dauguma užsieniečių yra 
neaprūpinti darbu ir kad net vie
nas trečdalis užsieniečių yra iš vi
so nedarbingi. Teisimo patarimo 
užsieniečiams reikalu posėdyje da
lyvavę teisininkai buvo paprašyti 
paruošti konkretų pasiūlymą.

Lietuvių organizuotumą posė
džio pirmininkas net kelis kartus 
pagyrė.

TREMTINIŲ ORGANIZACIJA 
VOKIETIJOJE

Tremtinių Organizacijos Valdy
bos Prezidiumas, gen. Sonni, 
Blenski ir Pr. Zunde, rugp. 15 d. 
Koelne susirinko eiliniam posė
džiui, kuriame dalyavo ir UNO 
Komisaro pavaduotojas, Mr. Pear
man-Wilson.

Nors organizacijos materialinė 
būklė dar neaiški, nes buvęs jo 
paties sudarytos tremtinu atstovy
bės galva, prof- Pirkmejeris vėl 
reiškia kai kurių pretenzijų į 
Aukštojo Komisaro tremtinių or
ganizacijai skirtą 12.000 DM su
mą. Prezidiumas posėdyje’apsvars- 
tė ateities darbų planą. Tikimasi, 
kad greit materialinė būklė page
rės, nes UNO komisaro pažiūra 
nepasikeitė.

Jungtinių Tautų Augštasis Ko
misaras prezidiumui įteikė vokie
čių paruoštą nuo nacių nukentė- 
jusiems atlyginimo įstatymo pro
jektą, prašydamas rugpjūčio mėn. 
bėgyje dėl jo pasisakyti. Prezi
diumas paprašė pasisakymui duoti 
ilgesnį terminą, kad galėtų projek. 
tą nuodugniai apsvarstyti.

Augštojo Komisaro pavaduoto
jas referavo apie 2,9 milionų dole
rių sumos Fordo auką pabėgė
liams. Numatyta, kad ji bus dali
nama per penkias didžiąsias tarp
tautines šalpos organizacijas. Ka
dangi šiuo metu Ženevoje svarsto
mas šios aukos paskirstymo klau
simas, tremtinių organizacijos pre
zidiumas pareiškė pageidavimą 
tais reikalais, nurodydamas kai 
kurias tokio dalinimo per šalpos 
organizacijas neigdamas puses. Tos 
organizacijos joms patikėtas su 
mas išleidžia ne visai racionalia 
proporcija, būdamos gal perdaug 

išlaidžios savo administracijos rei
kalams. Prezidiumas taip pat pa
geidauja, kad išdalintų sumų apys. 
kaita būtų prieinama ir tremtinių 
oganizacijai.

DU MILIONAI DM TREMTINIŲ 
STATYBOMS

„Bank fuer Vertriebene und 
Geschaedigte“ iš Maršalo plano su
mų gavo du milionus DM pasko
loms gyvenamųjų namų tremti
niams statybai. Iki šiol tam reika
lui bankas jokių sumų neskyrė ir 
gyvenamųjų‘namų statybai pasko
lų duoti negalėjo.

PIRMOSIOS AUKOS KOVAI
prieš Genocidą

Vokietijos Krašto Valdyba jau 
gavo pirmąsias aukas už numatytą 
paskleisti „Stop Genocide“ ženk
lelį. Pirmieji aukotojai, paaukoju
sieji po 10.000—DM, yra Antanas 
Jasinskas ir Adolfas Žukauskas, 
abu iš Detmoldo.

VOKIEČIAI TVARKO 
PILIETYBĖS KLAUSIMUS

„Luebecker Nachrichten“ prane
ša, kad 8.000 Luebecko gyventojų 
gaus vokiečių pasus, nes Vokieti
jos konstitucinis teismas galutinai 
išaiškino karo metu įpilietintų vo
kiečių, kurie iki šiol, kaip laikraš
tis tašo, „sėdėjo tarp dviejų kė
džių“, teisinę būkilę.

Kolektyvūs karo meto įpilieti- 
nimai pagal Vokietijos sutartis: 
1938.2.20 d. su Čekoslovakija ir 
1939.7 8 d. su Lietuva bei protek
torate ir Dancige išleistaisiais po
tvarkiais skaitosi galiojanti, jeigu 
tie kolektyviai, vadinasi prievar
ta, įpilietintieji po 1945 m. visada 
pareikšdavo savo norą laikyti juos 
Vokietijos piliečiais-

Įdomu, kad vokiečiai mano, 
jog remiantis tuo konstitucinio 
teismo sprendimu dabar dar Če
koslovakijoje, Dancige, Poznaniu- 
je ir Silezijoje gyvenantieji vokie
čiai galės gauti Vokietijos piliety
bę ir būti įleisti Vokietiją, nes tie 
kraštai nekelia į vokiečių kilmės 
sąrašuose savo laiku įtrauktuosius 
pretenzijų, kaip į savo piliečius.

VIS DAUGIAU MOKINIŲ 
SURANDA GLOBĖJUS

Jau 79 Vasario 16 d. gimnazijos 
Diepholze mokiniai turi savo glo
bėjus užjūryje. Tuo būdu nema
žam skaičiui jaunuolių užtikrintas 
mokslas, o tuo pačiu ir tolesnė jų 
ateitis. Alf. Makarskas

ŽMOGUS YRA SUDĖTAS IŠ 
DIDELIŲ SKAIČIŲ

Septyniaisdešimts procentų žmo
gaus svorio sudaro vanduo. Vai
kas per 10 dienų suvalgo tokį mai
sto kiekį, kiek jis pats sveria. Jau
nuolis suvalgo „save“ per 50 die 
nų, o suaugęs — tik per 65 dienas. 
Žmogaus širdis per dieną sutvaksi 
too,800 kartų, per vieną minutę ji 
prapumpuoja 22 „paintes“ krau
jo, o per 2 valandas išaikvoja tiek 
energijos, kad su ja galima būtų 
pakelti 65 tonas per vieną pėdą 
nuo žemės. Kiekvienas žmogaus 
inkstas turi 1.200.000 plonyčių 
vamzdelių, kuriuos ištiesus susi
darytų 75 mylios. Plaučiuose yra 
apie 300 milijonų orui siurbti nar
veliui Smegenyse yra apie 12 bi
lijonų ląstelių. Kraujuje kas se
kundė sunaikinama ir naujai su
daroma 10 milijonų raudonųjų 
kraujo ląstelių. Ištiesus visus ta
kus, kuriais žmoguje bėginėja koks 
skystis, susidarytjų kelio 100.000 
mylių.

PAVERGTOJ TĖVYNĖJ
KOLŪKIS BE AKĖČIŲ

Žemiau spausdiname straipsnį 
iš komunistinės „Tiesos“, tokį, 
koks jis „Tiesoje" buvo atspaus 
dintas. Iš jo gerb. skaitytojai susi
darys vaizdą, apie Lietuvos sukoi- 
chozintus ūkius. RED.

Apibendrindami kolūkinės staty
bos rezultatus, Utenos rajono va
dovai „Aukštalaukio“ kolūkį pri- 
skira prie atsiliekančiųjų.
Su šia charakteristika galima, ži
noma, sutikti. Tačiau kaip ir ko
kių būdu šis kolūkis tapo atsilie
kančiu ?

IQ49 metų pavasarį naujai su
siorganizavusio kolūkio (tuomet 
pavadino „Aušros“ vardu) doku
mentuose padėjo savo parašą pir
masis pirmininkas—Puodžius. Jau 
pirmaisiais mėnesiais „Aušros“ 
kolūkis gerai užsirekomendavo ra
jone dauginant gyvulių skaičių, 
plečiant pasėlių plotus. Bet vėliau 
kolūkis pradėjo smukti.

— To priežastis, buvo, — pasa
koja kolūkietis Kučinskas, ,— ne
tinkamas kolūkio vadovas. Jo 
praeities tada inežinojonĄ?, ir tik 
vėliau paaiškėjo, kad Puodžius bu
vo buvožė.Kaip vilkas į mišką, taip 
ir Puodžius žiūrėjo tik savo asme
niškų interesų. Kitais metais Puo
džiaus jau neberinkcme pirminin
ku, o vėliau jį net iš kolūkio paša
linome...

Per sekančius rinkimus kolūkie
čiai į talką pasikvietė rajono va
dovus. Aušriečiaj buvo numatę su. 
sijungti su savo kaimynu „Aukšta- 
laukio“ kolūkiu. Reikėjo pasitarti 
ir numatyti tinkamiausią kandidatą 
pirmininko vietai užimti. Prieš pat 
susirinkimą atvyko rajono vado
vai. Jie pabarė Puodžių bet net ne
pasiteiravę dėl naujo, pirmininko 
pritarė pirmai pasitaikančiai kan
didatūrai, palinkėjo sėkmės ir ne
gaišdami išvažiavo. Pirmininku 
buvo išrinktas Gasiūnas. Anksčiau 
buvęs kumečiu, Gasiūnas atkakliai 
kovojo dėl geresnės ateities. Jis 
negailėjo pastangų, kad pateisin
tų kolūkio vadovo vietą. Bet Ga
šlūnui neužteko žinių ir nusimany
mo vadovauti stambiam ūkiui.Vėl 
reikėjo ieškoti naujo pirmininko. Į 
ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą 
atvyko patsai partijos rajono ko
miteto sekretorius drg. Kutka. 
Drg. Kutka apgailestavo, kad kol
ūkyje buvo didelių trūkumų ir 
baigdamas pasiūlė išrinkti kolūkio 
pirmininku energingešnį žmogų.

Pirmininku buvo išrinktas Vai
niušis. Iš pirmo žvilgsnio Vainiu- 
šiui, rodos, nestokojo nei energi
jos, nei gerų pažadų. Bet visus sa
vo sugebėjimus Vainiušis paauko
jo asmeniniams interesams. Savo 
gimines ir bičiulius pasodino' į pa
togiausias vietas. Iš fermos pasisa
vino melžiamą karvę. Neužilgo vėl 
buvo sušauktas visuotinis susirin
kimas dėl naujo pirmininko rin
kimų. Drg. Kutka ilgai aiškino, 
kaip kolūkiui kenkia nuolatinis va
dovaujančių draugų kaitaliojimas 
ir ve> pasiūlė Vainiušį rinkti pir
mininku. Kolūkiečiai nesutiko. 
Grubiai laužydami Žemės ūkio ar
telės įstatus, rajono vadovai laikė 
pirmininku Vainiušį ir toliau. Pa
silikęs ir toliau pirmininkauti, Vai
niušis taip susmukdė koliūkį, kad 
jame nebeiko nei vienų akėčių- 
Nebuvo įvykdytas pavasario sėjos 
planas, sumažėjo gyvulių fermos 
produktyvumas, nuolat augo įsi
skolinimai ir nepriemokos. Kolū
kiečiai rajono vadovams pasiuntė 
eilę laiškų, kuriuose iškėlę nepa
kenčiamą Vainiušio savivaliavimą. 
Netrukus į kolūkį atsilankė rajo
no prokuroras drg. Bogačiovas. O 
po kelių dienų kolūkiečiai jau pa
juto drg. Bogačiovo „tikrinimo“' 

pasekmes. Išvažiavus prokurorui. 
Vainiušis išsikvietė pas save visus 
„nukentėjusius* ir pareikalavo 
atsiimti savo „skundus“. Fermos 
vedėjas Gasiūnas ir eilę kitų buvo 
net pašalinti iš pareigų. Kolūkie
čiai pasakoja, kad Bogačiovas vė
liau liko didelis Vainiušio bičiulis, 
dažnai atsilankydavo į kolūkį, kur 
Vainiušis jam rengė puotas. Revi
zijos aktai ir kolūkiečių laiškai 
surado tylią užuovėją prokuroro 
papkėse.

Prieš kurį laiką „Aukštalaukio“ 
kolūkis buvo sujungtas su kaimy
niniu „Spitrėr.ų“ kolūkiu. Sustam
bintam kolūkiui pradėjo vadovau
ti „Spitrėnų“ kolūkio pirminin
kas drg. Paulauskas. Abiejų ko
lūkių valstiečiai vieningai pritarė 
šiam sustambinimui. Paulauskas 
nuo pirmų dienų užsirekomendavo 
kaip sumanus, energingas vado
vas ir įsigijo autoritetą kolūkiečių 
tarpe. Bet tuo pačiu metu kolūkio 
vadovams iškilo nauji if dar "di
desni reikalavimai.

— Pradžioje, — kalba Paulaus
kas', >— rajono vadovai nešykštėjo 
pažadų. Bet tuo viskas ir pasibai
gė. Po sustambinimo į kolūkį ne
buvo atvykęs nė vienas rajono va
dovas. Jeigu ir toliau negausiu pa
ramos — neįveiksiu man pavesto 
uždavinio.

Jis teisus. Panašaus likimo gali 
sulaukti ir ketvirtas iš eilės kolū
kio pirmininkas. Kolūkyje yra par
tinę organizacija. Suprantama, kad, 
ji turėjo kovoti prieš trūkumus, 
demasįuoti kolūkinės demokrati
jos laužytojus ir visokeriopai rū
pintis kolūkio stiprinimu. Tačiau 
to nebuvo ir būti negalėjo, nes 
partinės organizacijos priešakyje 
yra... Vainiušio duktė. Parting or
ganizacija nedirba jokio darbo:. 
Neatmenamas reiškinys — paskai
tos, pranešimai kolūkyje. Nėra agi
tatorių kolektyvo, sieninės spau
dos, kovos lapelų. Kolūkyje daž
nai užgniaužiama kritika.

Partinės organizacijos darbo 
ataskaita jau pietai laiko kaip ne
buvo išklausyta partijos rajono ko
mitete. Ar tai galima pavadinti 
kolūkio stiprinimu? Ar taip turi 
būti auklėjami vadovaujantieji ko
lūkių kadrai?...

Ar „Aukštalaukis“ yra vieninte
lis pavyzdys ? Anaiptol. Panašių 
įvykių buvo ir kituose kolūkiuose. 
Pavyzdžiui, galima, paminėti 
„Tauro“ ir „Ilgio“ kolūkius, kur 
panašiai kilnojami pirmininkai.. 
Utenoje dėl vadovų kaltės laužomi 
Žemės ūkio artelės įstatai,, nėra 
reikiamo rūpinimosi svarbiausiu 
klausimu—kolūkinių kadrų parin
kimu, nėra reikiamos paramos jau
niems koūkių pirmininkams. Rajo
ne neduodamas atkirtis kolūkinės 
nuosavybės grobsiytojams, ir kas 
gi tai padarys, jeigu prokuroras ir 
rajono komitetas to nedaro, tuo 
klausimu nerodo pavyzdžio Didelė 
kaltė dėl viso to tenka rajono va
dovams, ypač LKP (b) rajono ko
miteto sekretoriui drg. Kutkai. Ne 
vieną kartą tuo klausimu buvo at- 
kreJptas drg. Kutkos dėmesys, bet 
jis nedaro išvadų iš teisingos kri
tikos.

Laikas ryžtingai gerinti vadlo- 
vavimą kolūkiams Utenos rajone.

L. Kiaulelkls.
,. („Tiesos“ koresp.).

Naujame 5-kių metų plane, ku
ris buvo paskelbtas praėjusią sa
vaitę Sovietų spaudoje, okupuotai 
Lietuvai skirta vos kėlios eilutės- 
Oficialiame pranešime sakoma, kad 
1951—1955 metų laikotarpyje nu
matoma padidinti elektros gamybą 

du su pusę karto. Taip pat numa
toma pastatyti Kauno hidroelek
tros stotį.

Manoma, kad kalbamoji hidro
elektros stotis bus statoma ant 
Neries virš Kleboniškio, kur tyri
nėjimai buvo daromi dar prieš 
karą.

ŽMONIŲ LIKIMAS SOVIETŲ 
ROJUJE

„Luxemburger Wort“ rugpiūčio 
8 d. laidoje deda platų straipsnį 
šia antrašte, jį pradėdamas taip:

„Beveik visiems žinoma, kad So
vietų Sąjungoje žmogaus gyvybė 
yra pigi- Tik Justicijos nužudytųjų 
skaičiai nėra aiškūs, nes sovietų 
valdovai daro viską,- kad nuslėp
tų vakarų tautų ausims ir akims 
tiek koncentracijos stovyklas, tiek 
jų aukas. Tik kartais, visdėlto, pra
siskverbia žinios, kurios sukelia 
tokį pasibaisėjimą, kad teisingai 
galima pasakyti: Dar niekuomet, 
per visą žmonijos gyvavimą, ne
buvo ne tokio krašto, nei tokio 
valstybės valdymo, kur būtų buvę 
tokios justicijos žudymų masės.

Dabartinis rusų gyventojų skai
čius yra apie 180 milionų, Jų galė
tų būti 220 milionų, jei nebūtų 
tiek daug išžudytų. Nuo sovietų 
valdymo pradžios iki šiandien mi
rė koncentracijos stovyklose arba 
buvo nužudyta apie 40 milionų 
žmonių. Ir tai tik pačioje Rusijoje, 
neskaitant satelitinių kraštų 
aukų“.

Toliau laikraštis paduoda žino
mus apytikrius sovietų teroro au
kų skaičius Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
o apie Lietuvą rašo taip:

„Lietuva: Nuo 1939 iki 
1940 m. (?) Lietuva buvo sovietų 
okupuota. Tūkstančiai žmonių bu
vo išžudyti ir apie 40.000 ištremti 
į Sibirą- 1941-44 m. Lietuvoje buvo 
vokiečių okupacija. Apie 150.000 
žmonių prievarta buvo išgabenta 
į Vokietiją darbams. Nuo 1944 m. 
Lietuva vėl sovietų okupacijoje. 
Kiekviename Lietuvos valsčiuje 
(309) buvo nužudyta apię 50-60 
žmonių, tai būtų iš viso 309 pa
dauginta iš 60 = 18.540 arba 309 
iš 50 = 15.450 žmonių. Apie 100.000 
pabėgo į vakarus ir apie 40-000 iš
tremta į Sibirą. Taip pat moterys 
ir vaikai (tikslūs skaičiai nežino
mi) buvo išvežti į Rusiją kolchozų 
darbams“-

AUSTRALIJOJ ĮSISTEIGĖ 
VYČIŲ BŪRELIS

Brisbančje, Quinslande. š.m. ge
gužes mėn. 5 d. „Dr. Vinco Ku
dirkos“ sk. vyčių būrelis pradėjo 
veikti. Naujam įsisteigusiams vie
netui vadovauja : būrelio vadas 
s.v. sltn. R. Budrys, jo pavad. s.v, 
psktn. J. Urbonas-, iždin. sltn. P. 
Stelmokas bei kultūros reikalų, va
dovas s.v. sltn. Pov. Stelmokas- 
Pakelti į vyr. skiltininko laipsnį 
draugininkas įūr. sk. Alfonsas Al- 
čiauskas ir s.v. Mikas Rudys. Miš-- 
rioje draugovėje su sesėmis sėk
mingai dirba sltn. M. Grigulevi- 
čiūtė.

TANGANAIKOJE BOTA LABAI 
SENO MIESTO

Pietinėje Tanganaikos pakran
tėje, Afrikoje, anglų mokslininkas 
Frederick Mitchell aptiko griuvė
sius labai seno miesto. Rastos pi
nigų monetos iš 1550 — 1450 me
tų prieš Kristų rodo, kad ten būta 
tada judraus gyvenimo. Manoma, 
kad tą miestą bus pastačiusi ara
bų kiltis, dabar jau išnykusi. Pra
dėti tyrinėjimai užtruks dešimtį 
metų' ir kainuos apie 100.000 svarų 
sterlingų.

Sena giesmė — atk. iš 1-o psl. 
vaizduoti, kad „vokiečiai yra skur
džiausi iš visų vargšų“.

Tačiau tenka pabrėžti, jog toli 
gražu ne visi eina išvien su karin
gaisiais vokietininkais. Daugu
mas suvažiavusiųjų jokia politika 
nesidomėjo, o svarbiausia -— norė
jo pasimatyti, pasišnekėti apie šei
myninius reikalus etc. Ypač tarp 
senesnio amžiaus žmonių buvo 
nemaža ir tokių, kurie net i vokie
čių suvažiavimą atvykę savo tar
pe kalbėjo lietuviškai. Lietuvius 
šiltu žodžiu prisiminė iškilmių me
tu taip pat Rytprūsių vokiečių va
das Dr. Gille, pareikšdamas jiems 
nuoširdžiausią padėką už 1946—47 
m. rytprūsių Vokiečiams pabėgė
liams suteiktą pagalbą. Ir vokie
čių spaudoj, ypač didžioji, toli gra
žu nematyti to efekto, kurio tikė
josi iš šio minėjimo Klaipėdos 
krašto vokietininkai, ne kartą nu
tylėdami net kitų vokiečių pabė
gėlių pareikštus apie lietuvius šil
tus atsiliepimus.

„KARŠTASIS CUKRUS“
Chemikams yra pavykę paga

minti vadinamąjį radioaktyvinį 
arba „karštąjį“ cukrų. Juo gali 
būti maitinamas žmogus ir bakte
rijos. Praktiška nauda yra ta, kad 
radijum „užkrėstos" bakterijos 
gali būti lengvai stebimos, kaip 
jos po kūną vaikšto, kur kon
centruojasi ir kaip sukelia ligą, 
žmogui įdavus tokio cukraus, ga
lima stebėti, kaip jis organizme 
tirpsta, išsisklaido ir kokias atlie
ka funkcijas. Gydytojai tikisi, kad 
tuo būdu galima bus išaiškinti 
daugelį susirgimų ir rasti joms 
gydyti geresnę priemonę, ypač 
vėžiui ir dantų gedimui. „Karštąjį 
cukrų“ pagamino Dr. Horace Is
bell su savo pagelbininkais, dir
bančiais prie National Bureau of 
Standards. Viena to cukraus unci
ja kainuoja 28.000 dolerių.

ALKOHOLIKAI MAŽIAU 
PLINKA

Amerikos ligoninėse ištyrus apie 
2000 nepagydomų alkohoikų paaiš
kėjo, kad tarp jų rasta labai mažai 
plikių. Plaukai jų tankūs kaip še
petys, tik per anksti pražilę. Taip 
pat alkoholikų labai maža su iš
bertais veidais, kaip tai dažnai 
pasitaiko brendimo amžiuje. Yra 
irkitų fizinių skirtumų, palyginus 
su normaliais vyriškiais.

PRANEŠIMAS
Visiems, kurie buvo užsisakę 

„Tolimuosius Kvadratus“ knyga 
išsiųsta šią savaitę. Dar šios kny
gos liko 5 egzempl. Yra gauta nau
jų, vertingų knygų. Rašyti:

Dainora Daunoraitė, 49, Thor
ton Ave. London, W.4.

MOTERŲ ORKESTRAS...
Ši šeštadienį, Lietuvių Namuose, 

43, Holland Park ruošiami šokiai, 
kuriems gros naujos muzikantės 
— dvi panelės. Šokių pradžia 19 v. 
Įėjimas nemokama-

SKELBIMAI
LSB Anglijos Rajono Vadija 

prašo visų fotografavusių stovyk
lą bei stovyklautojus Londone 
prisiųsti po vieną kiekvienos bū
dingesnės nuotraukos Vadi jos al
bumui adresu J. Bružinskas 18, 
Charlesworth Grove, Pelion Hali
fax.

Inžinierijos įmonei vakarų Ang
lijoje reikalingi neapmokyti darbi
ninkai. Nevedę gali gyventi sto
vykloje. Pareiškimas (angliškai) 
rašyti Employment Department, 
R.A. Lister and Co. Ltd. Dursley, 
Glos.

UŽ VIENA ŠILINGA LAIMĖSITE:
1. KELIONĘ LĖKTUVU Į PARYŽIŲ IR SAVAITĖ ATOSTOGŲ
2. RANKINĮ LAIKRODĮ
3.. ODINĮ MOTERIŠKĄ RANKINUKĄ
4. SAVAITĘ ATOSTOGŲ LIETUVIŲ NAMUOSE
5. ARBATOS SERVIZĄ
6. AMŽINĄ PLUNKSNĄ .
7. PORTSIGARĄ
8. SAVAITGALĮ LIETUVIŲ NAMUOSE

V’ ___

TRADICINE BRITANIJOS LIETUVIO IŠBANDYSITE LAIMĘ -
ĮVYKSTA SIU METU RUGSĖJO 27 D. REMSITE SAVO LAIKRAŠTI

Ik Printed by Lithuanian House, Ltd.
43, Holland Park, London, W. 11.

Tel.: PARk 0689

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT 

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

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

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

Centrą).

Dėmesio I 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.
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