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ATEITIES GAIRĖMIS

SANTRAUKA TARYBOS PIRMININKO, P. VARKALOS,
PRANEŠIMO, PADARYTO VI-JAME DBI.S
NARIŲ SUVAŽIAVIME.
Visiems yra žinoma, kad visas
DBLS veikimas ir šio krašto lie
tuvių kolonijų
pajėgumas,
dėl
emigracijos yra nukentėjęs. Ypa
tingai skaudu, kad
daugumas
stipresnių* mūsų veikėjų, nepakęsdami migloto šio krašto klima
to ir rūkuose paskendusios
atei
ties, nusprendė ieškoti šviesesnių
horizontų,
daug'au saulės turin
čiuose kraštuose. Todėl mes, čia
pasilikę, pajutome trūkumą švie
sos žibintų, kurie šviestų mūsų
lietuviškajam keliui.
-'Suelipnėję
skaičiumi ir pajėgumu, mes tu
rime suglausti gretas, kad nepa
klystame svetimųjų miglose, kurio
sa mums tenka tęsti tremtinio už
daviniai.

Kai kurie mūsų jau pavargome,
susipnėjome, kai
kam
mūsų
trūksta valios ir pasiryžimo. Tai
mes šiandien jau matome visur, ne
tik čia, šitoje saloje, bet Ir tur
tingoje Amerikoje, daug žadančio
je Kanadoje, tolimoje Australijoje
ir kituose kraštuose. Nusivyl’mą
Jaučia organ'zacijų valdybos, at
sakingi veikėjai,
laikraščių
re
daktoriai ir jų bendradarbiai, Tai
pergyveno ir pergyvena kiekviena
emigracija,
tai pergyvename ir
mes. šitokia yra mūsų šios dienos
emigracijos . padėtis,
su šitokiais
pavojais mums tenka susidurti ir
kovoti.
Kalbant apie DBLS atskies vei
kimo gaires, reikia šiuos negeru
mus turėti gaivoje, daryti
visa,
kas tik galima, kad mes išliktume
sveikais lietuviais ir veikliais mū
sų kovos dalyviais, lietuvybės iš
laikymas turi būti vienas pagrin
dinių uždavinių.

Ateinančiais metais DBLS turi
stengtis suburti išblaškytus lietu
vius i didesnes kolonijas. Didesn'uose būriuose gyvenant, turime
stengiau galimybių išlikti akty
viais lietuviais, išla'kyti savo or
ganizacijas, sustiprinti savo veiki
mą, sulaikyti jaunimą nuo nutau.
tėlimo, organizuoti Jaun'mo švie
timą Ir dalyvauti visuomeniniame
veikime. Pavieniai, ar mažais bū
reliais gyvendami,
neišvengs'me
svetimos {takos.
Turint galvoje, kad jau dabar
yra didesnės
lietuvių
kolonijos
Londone, Manchesteryje, Bradforde, Nottinghame,
reikia j šiuos
centrus koncentruoti taufečius iš
mažesnių vietų. Tam reikalui prie
kiekvienos aukščiau minėtos koionijos turėtų būti įsteigti specia
lūs komitetą', kurie rūpintųsi tir
ti vietos darbo ir gyvenimo sąly
gas Ir Jas nuolat skelbtų spaudom.
Jaunimo švietime iki šiolei ma
ža kas buvo įmanu padaryti dėl
mūsų decentralizacijos. Tačiau ir
susibūrę mes esame per silpni tiek
Intelektualiniai savo pajėgomis iš
laikyti tikras mokyklas.

Gera priemonė prilaikyti Jauni
mą nuo nutautėjimo — stovyklos.
Ateinančiais netais tokia stovykla
turi būti bent dviejų savaičių ir
Joie turėtų dalyvauti kiek galima
daugiau launimo. Tuo centro val
dyba turėtų jau nuo dabar pradė
ti rūp'ntis ir pasiimti iniciatyvos
Ja suorganizuoti.
Centro
valdyba yra numačiusi
tam tikrą statutėlį difel Jaunimo
būrelių. Iki šiolei DBLS
buvo
skaitoma daugiau suaugusių
or
ganizacija.
Ateityje mūsų jauni
mas galės šioje organizacijoje be
tarpiai dalyvauti, steigdamas
jo
pašaukimui tinkamas sekcijas.
Kilusi
sumanymą ateinančiais
metais organizuoti v'suotinį lietu
vių sąskrydį
Londone,
reikėtų
puoselėti Ir Jam ruoštis. Gyvenda
mi atokiai
vienas nuo kito mes
palaidojama senas pažintis ir ne
galime padaryti naujų.Toksai sąs
krydis mus visus suartintų, duotų
taip pat progas tam tikrai politin’ai
demonstracijai. Pvz., organizuotai

apsilankyti pas
britų
mlnisterį
pirmininką ir įteikti memorandu
mą mūsų krašto bylos klausimu.
Tokiam sąskrydžiui tinkama data
būtų Sekminės...................................
...Reikia būtinai sustiprinti mūsų
šalpos veiklą, turint galvoje tau
tiečius, patekusius į sunkias eko
nomines sąlygas ir ligonius. ...
Centro valdybos nariai privalo
palaikyti glaudesnį
ryšį su sky
riais, Juos lankyti ir
informuoti
apie centro veiklą. Kiek liečia
DBLS dalyvavimą
tarptautinėje
šio krašto veikloje, tai Ir šis rei
kalas turėtų būti žymiai sustiprin
tas. Turime įvairiu progų, kurio
mis nepasinaudojame.
Yra įvai
rių organizacijų, kuriose mes da
lyvaudami, galėtume žymiai pagy
venti mūsų knaštb (bylos klausi
mą. Suprantama, kad tai nepada
ryta, nes neturime žmonių, paty
rusių šitokiam derbui ir kompetet'ngų. Negalima tikėtis, kad ši
tai visa padarytų centro valdyba,
atitrukusi nuo savo
kasdieninio
darbo ir kitų Jai užkrautų parei
gų. šitiems tarptautiniems reika
lams reikia surasti specialų žmo
gų, kuris turėtų patyrimą ir tam
reikalui pašvęstų visą savo ener
giją. Per paskut'nį
PLB pirmi
ninkų suvažiavimą Londone, buvo
nutarta steigti informacijos h'urą. Jo centrui laikinai
numatyta
Vokietiją. Tačiau Londons,
vie
name pačių svarbiausių pasaulio
politinių centrų, toks biuras turė
tų laikyti savo veiklų atstovą.Mes
vieni šitokio atstovo negalėtume
išlaikyti, tačiau cįentro
valdyba
turėtų kreiptis į pajėgesnes lietu
vių kolonijas,
ypač j Ameriką,
prašydama tam reikalui pagalbos,
juo labiau, kad aname krašte šiuo
metu atsiranda įvairių galimybių.
Š'tokios,
trumpai
apžvelgus,
būtų mūsų pagrindinės gairės
ateinantiems metams.
Tad, žengdami į spetintuosius
mūsų salungos
veikimo metus,
pasižadėkime atlikti savo visuome
nines pareigas: vieni aktyviai da
lyvaudami organizaciniame gyve
nime, pasiimdami įvairias parei
gas, kiti, gal tik pasyviai, sąžin!n.
gai mokėdami nario mokesti. Jei
gu visi šio krašto lietuviai žengsi
me gretas suglaudę, išlaikysime
savo tradięinį vieningumą, nepa
siduosime svetimųjų pagundoms,
atliksime tuos uždavinius, kuriems
esame pašaukti.

EISENHOWERIO
PERGALE
Po 20 metų demokratų .aldytno
repvblikonai
perima
Baltuosius
Rūmus. Gen, Dwigt Eisenhoweris,
02 m. amžiaus, 34 — sis JAV
Prezidentas laimi rinkimus tokia
pasekme, kurios jo'<s JAV pari
dentas nėra iki šiolei turėjęs. Nau
jasis Prezidentas perimą pareigas
1953 m., sausio 20 d.

Demokratinėje santvarkoje, to
kioje, kokia yra JAV alstybėse,
prezidento rinkimai (yra vienas
svarbiausių įvykių šio krašto gy
venime. Visi žinome ir itsimename, koki didelį istorinį vaidmenį
suvaidino netolimos praeities JAV
piezidentai — Rooseveltas ir Trbrnanas. Visi žinome kokios milži
niškos reikšmės turi šio didžiojo
posto vairuotojas, nuo kurio ne tik
Amerikos gyvenimas, bet ir viso
pasaulio, turint galvoje JAV da
bartinį svorį, gali pasukti v’enii
ar kitu keliu Keturiu metu bėgy
je jo rankose yra atominio am
žiaus ir atominio pasaulio, atsi
dūrusio ties bedugne, ateitis. Ši
tokiems atsakingoms pareigoms
lapkričio 4 d. Amerikos laisvi pi
liečiai išrinko “naują vyra — Gen.
Dwihg Eisenhower'SNėra abejonės, kad šiam laimė
jimui svarbiausias ir lemiantis
akstinas buvo republikonų parti
jos ryžtas prieiti prie valdžios po
20 opozicijos metų. Jau keletą mė
nesių prieš rinkimus, Dr. Gallupo
pranašystė buvo, kad joks demo
kratų kndidatas, kurį jie beišstatytų nubluks prieš Eisenhowerio
kandidatūrą. Kodėl taip įvyko?
Kodėl republikonai, turėdami vi
suomenėje žymiai mėžiau balsų,
būdami mažumoje, pravedė savo
kandidatą iki galutinės pergalės ?
Atsakymas yra vienas: Eisenho
weris laimėjo vien savo populia
rumu, savo asmenybe ir, kaip ten,
Amerikoje sakoma, jis yra švarus
politinis lapas, jo šitoks dalykas
kaip tik ir imponavo laisvam ame
rikiečiui, kuriam naujasis Prezi
dentas priešrinkiminėje, kampani
joje vra pažadėjęs būti geležiniu
šepečiu, išluojančiu iš Vašingtono
korupciją ir aukštus pareigūnus,
kurių pavardės buvo siejamos su
Hisso ir kitomis Maskvos agentų
afferomis
Pirmąją po rinkimų dieną Pre*.
Trumanas pasiūlė naujam Prezi
dentui Baltųjų Rūmų lėktuvą,

priešrinkiminėje kampanijoje pasižadėton Eisenhowerio kelionėn į
Korėją. Manoma, šią kelionę nau
jasis Prezidentas ajliksiąs dar pereinamajatne laikotarpyje, t.y., iki
1953 m. sausio 20 d.
Šiuo metu Prezidentas Eisenho
weris išvyko 10 dienų atostogų į
Augustą valstybę, kur žaisiąs gol
fą ir meškeriosiąs.
Prezidente rinkimai buvo trans
liuojami šimtų televizijos stočių ir
juos sekė milijonai amerikiečių.
Kiekvieną minutę rodomi duome-

Naujasis JAV Prezidentas
Gen. D. Eisenhoweris
nys augo gen. Eisenhowerio per
galei' ir kas minutę aiškėjo, kad
balsų banga šluote iššluoja de
kretus iš Baltųjų Rūmų. Pir
mosios sensacinės žinios buvo, kai
netikėtai pietų valstybės, per me
tų metus palaikiusios demokratus,
perėjo republikonų pusėn. Dar
didesnė staigmena buvo kai didie
ji pramonės miestai, priešrinkimi
nėje kampanijoje pasižadėję per
profesines sąjungas remti Stevensoną, beveik be išimties balsavo
už Eisen hoverį. Visos valstybės,
kurios iki rinkimų dienos buvo
didžiuoju klaustuku — didžia dali
mi taip pat perėjo Eisenhowerio
pusėn. Eisenhoveris laimėjo ir
tose valstybėse, kurias republiko
nai buvo įrašė Stevensono sąskai
tom
Rinkimų naktį Adlai Stevensonas, demokratų kandidatas, prisi
pažino pralaimėjęs ir savo kalbo

IS DBLS PIRMININKO PRANEŠIMO
Eidamas prie detališkesnių sa
vo pranešimo dalykų p. p. M. Ba
jorūnas pastebėjo, kad Centro Val
dyba liko tos pačios sudėties vi
sus metus.
Ji sudarė vieningą ir lojalų ko
lektyvą, kuris stengėsi pagal iš
gales išpildyti suvažiavimo pave
dimą. C V-bos darbas apėmė
šias svarbiąsias sritis: Lietuvos
bylos gynimas ir lietuviškos propogandos rėmimas, dalyvavimas
įvairiose tarptautinėse organizaci
jose. lietuviškų reikalų atstovavi
mas šio krašto įstagose, rūpini
masis lietuviška spauda, ypač „B.
Lietuviu“, ryšiai su skyriais ir
apygardomis,
ryšiai su lietuvių
organizacijomis kituose kraštuose
ir rūpinimasis Sąjungos nariais.
Naujlų ,narių
vdrbavimas kai
kuriuose skyriuose atnešė tikrai
gražių rezultatų, užpildant išemi
gravusių eiles. Naujų narių ver
bavimas tačiau turėjo pasisekimą
tik ten, kur buvo arba asmeniš
kai kreipiamasi j lietuvius, arba
kur buvo kviečiami
laiškais.
Atrodo, kad ir ateity bus galima
padinti mūsų eiles.
Centro raštinėje, taupumo su
metimais dabar dirba tik vienas
tarnautojas, „Br. Lietuvio“ reika
lu DBLS pirmininkas pažymėjo,
sunkiąsias laikraščio uždavinys

VI METAI

yra prisitaikinti prie įvairaus išsilavinimo ir įvairių pažiūrų skai
tytoji!, kokiais yra „BL“ skaity
tojai. Visiems žinoma, kad skai
tytojų daugumą sudaro vidutinio
ir mažesnio išsilavinimo žmonės,
kuriems laikraštis ir turį 1 ašvesti
daugiausiai vietos, tačiau neuž
mirštant ir neignoruojant mažu
mų. Laikraščio pareiga taipgi yra
auklėti skaitytojus tautiniai, kul
tūriniai ir visuomeniškai.
Būnant nepartiniu laikraščiu ir
nespausdinant partinių
rietenų,
suprantama, kad jis yra neįdomus.
Tačiau patyrimas rodo, kad dide
lė dauguma skaitytojų kaip tik
tuo daugiausi ir džiaugiasi. Ypač
tai "įvertina užjūrio skaitytojai,
kuriems tos rietenos ir atviri laiš
kai atviriems laiškams yra iki gy
vo kaulo įgrisę. Malonu pastebė
ti, kad skaitytojų skaičius užjūry
didėja, ir šiandien mes į kitus
kraštus siunčiame 400 „BL“ cgzemplorių.
Kaip suverbuoti daugiau na
rių į S-gą ir kas padaryti, kad na
riai lankytųsi į susirinkimus, mi
nėjimus yra
vienaš didžiausių
centro ir skyrių rūpesčių. Kai ku
riuose skyriuose yra praktikuoja
mos bendros vakarienės, alučiai,
kurių metu ne tik tarp savęs pa
sišnekama, bet ir skyriaus reika-

lai aptariami.
DBLS pirmininkas savo prane
šime taip pat palietė S-gos finan
sus, PLB pirmininkų suvažiavi
mą, jaunimo stovyklų, meno dir
binių parodą Readinge, birželio
įvykių minėjimą, „BL“ loteriją,
„KOVO“ gastrolės Prancūzijoje,
Gana plačiai apsistojo prie L.
Namų Bendrovės, nušviesdamas
jos būklę, jos santykius su DBLS,
atsakydamas į Bendrovei kartais
daromus užmetimus. šią svarbią
M. Baiorino pranešimo dalį įdėsi
me kitame numeryje, ši praneši
mo dalis sukėlė ilgas ir gyvas
diskusijas. Kai kurie atstovai pa
kartotinai siūlė reformuoti L. Na
mų Bendrovę, tačiau per balsavi
mus didelė dauguma atstovų pa
laikė DBLS pirmininką nedaryti
jokių reformų
Vienam astovui reikalaujant,
balsavimas buvo pakartotas,
ir
balsų skaičius prieš reformas dar
padidėjo (už reformas 5, nrieš re
formas 17).
Savo pranešimą DBLS pirminin
kas baigė, prašydamas atstovų
vertinti visą veiklą: S-gą, namus,
spaustuvę jungti, nes tai yra tas
pats dalykas, siekiąs to paties
tikslo ir atliktas daugiau ar ma
žiau tų pačių žmonių. Dirbome su

7 DIENOS

Londonas. Lapkričio 4 d. Lordų
Rūmuose įvyko tradicinės iškil
mės,
kurių metu D. Britanijos
karalienė Elžbieta II pasakė pir
mąją kalbą, atidarydama parla
je pareiškė: „Tauta pasirinko ir
aš ją sveikinu.
Tauta padarė mento sesiją. Karalienė perskaitė
sprendimą ir aš jį priimu. Kaį tau įstatymų projektą apie plieno pra
ta prabilsta — mūsų tradicija yra monės atvalstybinimą, kaimų ir
miestų naujus planavimus ir ki
suglausti gretas ir tai, kas mus
jungia kaip laisvus šio krašto pi tus vidaus, kraštą liečiančius
liečius, yra žymiai svarbiau, ne naujus įstatymus.
Šiose tradicinėse iškilmėse da
gu tai, kas mus skiria, kaip atski
rų partijų žmones. Aš jus kvie lyvavo visa britų vyriausybė ir
diplomatinėse kėdėse buvo virš
čiu eiti Prezidentui Eisenhoweriui
50 svetimų valstybių atstovų.
talkon, kurios jis bus reikalingas
Madritas.
Ispanų — amerikie
pašauktiems uždaviniams atlikti.
čių pasitarimai dėl JAV karo ba
Aš jį remsiu.,
zių Ispanijoje pasibaigė teigiamai.
Savįo (sveikinimo telegramoje
Amerikiečiams bus leidžiama nau
naujajam Prezidentui Stevensonas
dotis jūros bazėmis Ispanijos
rašo: „Tauta įvygdė pasirinkimą
ir aš sveikinu Tamstą. Mano nuo uostuose. Tikimasi, kad po šito
susitarimo bus teigiamai išspręs
širdžiausias troškimas, kad Tamsta
stovėtum taikos sargyboje ir rū tos ir ūkinės derybos tarp šių
pesčių pakalnėn pastatytumei vil dviejų kraštų.
Londonas. Vienas ke’ionių biu
ties vartus. Geriausi linkėjimai —
ras
išnuomavo Piccadilly Circus
■Adlai E Stevenson".
Prezidentas Eisenhoweris pa esančio restorano patalpas vaini
kavimo iškilmių dienai. Biuras iš
siuntė šitokio turinio Stevensonui
pardavė visas geresnes
vietas
telegramą: „Dėkodamas tamstai
(arčiau langų), norintiems vaini
už nuoširdžius sveikinim is, ku
kavimo iškilmes matyti, po 55
riuose atspindi tie sunkumai, esan
svarus, o likusias, 250 prastesnių
tieji prieš mus. Būtina, kad geros
po 33 svarus. Yra atsitikimų, kad
vėlios abiejų partijų vyrai ir mo
už gerą vietą prie lango reikalau
terys užmirštų apie politines ko
vas, kurias pergyvenome ir pasiš jama tūkstančio svarų.
Ženeva, šveicarų ekspedicija į
vęstų vienam tikslui: dirbti šviesesniai ateičiai. Tikiu, kad tai pa augščiausį pasaulyje Mount Eve
resto kalno viršūnę pasiekė 22.000
darys“.
pėdų augšti ir ten įrengė stovyklą
Viso laisvojo pasaulio sostinėse
tolimesniam . žygįui._ Ekspedicija
gen. Eisenhowerio pergalė yra
tikisi iškelti Šveicarijos vėtiavą~
komentuojama, kaip nauja viltis
laisvajam pasauliui kovoje su ko Everesto viršūnėje, kuri yra 29.002
pėdų augščio, ir kurioje nėra iki
munizmo grėsmė.
šiolei buvęs žmogus.
Prancūzijos užsienio
reikalų
New Yorkas. Politiniuose Ame
ministerijos pareigūnas pareiškė,
rikos sluoksniuose jau numatoma,
kad naujoji partija nepakeisianti
kokie vyrai sudarys
Prezidento
Amerikos vestos užsienio politi
Eisenhowerio kabinetą. Valstybės
kos, tačiau pats Eisenhoweris tęs
savo’politiką, kurią jis vedė, bū sekretoriaus pareigoms numato
mas Tohn Foster Dulles, republi
damas sąjungininkų
ginkluotų
konų partijos užsienio .po’itikos
pajėgų vadas Europoje.
patarėjas. Kalbama apie Dewey ir
Vatikano spauda, pastebi, kad
P Hoffmano kandidatūrą. Gyny
pasaulis džiaugiasi rinkimais, ku
bos ministerio postui numatomas
rių metu išrinkta žymi tarptautinė
buv. senatorius Henry
Cabot
asmenybė.
Lodge ir taip pat dabartinis augšVokietijos kancleris Adena.ieris
tasis komisaras McCloy.
išreiškė didelį pasitenkinimą, kad
Berlynas.
Amerikiečių kariuo
JAValstvbių vairas tenka vyrui,
menės
teismas
Vokietijoje, nu
taip gerai susipažinusiam su Eu
baudė du Amerikos karius mirties
ropos klausimais, o Japonijoje,
bausme, už vokiečio gydytojo už
sužinojus, kad Gen Eisenhoweris
puolimą
ir jo žmonos ir tarnaitės
išrinktas JAV Prezidentu, ginkla
vimosi pramonės akcijos gerokai išniekinmą.
šokėtieji į viršų. Tokio tiksi, kad
dabar Amerika pritarsianti pagrei
tinti šio krašto apyginklavimą.
Vyraujantis akstinas F.isenhoweTuo pačiu laiku, kai Amerika
rio pergalei — tai ligšiolinis Ame
rikos vyriausybės tupčiojimas vie rinkosi prezidentą, D. Britanijoje,
High Wycombe, įvyko didžiųjų
toje ir neryžtingumas kovoje su
komunizmu. Ypač visą nulėmė Ko partijų, darbiečių ir konservatorių
rėjos karas, kuriame žūsta tūks rungtynės dėl vieno mandato, šie
rinkimai, tai savotiškas patikrini
tančiai jaunų amerikiečių.
mas partijos, esančios valdžioje,
Laisvo krašto laisvam žmogui
pasitikėjimo ir populiarumo visuo
šitokie dalykai nesuprantami ir
menėje, po vienerių jos valdymo
nepakenčiami todėl jis, laisvasis
metų.
žmogus, išsirinko veiksmo vyrą,
Daibiečių partija tikėjosi, kad
tikėdamasis, kad jam vadovau
ji atgausianti mandatą, kurio nete
jant Amerika įveiks nušluoti nuo
ko prieš metus su labai nežymiai
žemės paviršiaus žmonijos gėdą.
balsų persvara. Tačiau ir šiais me
tais konservatoriai laimėjo rinki
mus ir būdinga, kad jie gavo dau
nuoširdumu ir atsidėjimu, siekda giau balsų, negu pereitais metais,
mi bendrų visiems naudingų tikslų o tai'labai retai tepasitaiko parti
ir vadovavomės išeinant iš S-gos
jai, esančiai valdžioje.
lietuviškų interesų taško, nepasi
šis didžiųjų
partijų persiren
duodant grupiniams, sroviniams
gimas parodė, kad darbiečiams
bei kitokioms įtakoms. Nors be- mandatą „nunešė“ Bevano grupės
siknisinėdami ir atrasime klaidų
vedamoji politika, įnešusi Darbo
ir negerumų, tuo pačiu, jauskime ir partiion skylimą. Nors suocialispasitenkinimą. Kitų kraštų lietu ta’, ir neteko šio mandato, tačiau
viai mūsų veikla žavisi.
šis faktas sustiprina antibevanisNeiuodinkime mes patys mūsų
tų pozicijas darbiečių partijoje,
pačių žmonių padarytų darbų.Mes
nes tik dėl bevanistų atsiskyrimo
turime kuo pasigirti, pasidžiaugti
šiuos rinkimus pralaimėjo darbie
ir pasididžiuoti. Visada turėkime čių partija.
prieš akis kenčiančios
Lietuvos
High Wycombe rinkimuose Mr.
vaizdą ir siekime jos greitasnio John Hall (conserv.) gavo 26.750
išlaisvinimo visomis priemonėmis,
balsų, o Mr. John Haire (soc.) —
visomis jėgomis, visa širdimi ir
24.650 balsų.
visu protu: vienas kitam padėda
■Konservatorių partijai ir jos ly
mi sutartinai, vieningai ir ryžtin deriui, premjerui Churchilliui, yra
gai.
didelės reikšmės laimėjimas.
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KAIP ŽUVO PARTIZANAS
„RUGELIS“

TAUTINIS AUKLĖJIMAS
Į mano straipsnį „Išlaikykime
tautinę gvvvbę“ atominio amžiaus
tempu atsiliepė, p. K. Valteris, ku
ris anekdoto bobelės žodžiais sku
biai jj įvertino: aš nežinau apie
ką kalbėjo, bet kalbėjo gražiai...
Malonu, kad tuo svarbiu klausi
mu pradedame kalbėti, bet nege
rai, kai, skubiai skaitant ir sku
bant repliką parašyti, nespėta
žvilgterėti į straipsnio temą ir tuoj
reikalaujama visos studijos: a)
konkretūs būdai tautinę gyvybę
išlaikyti: b) kaip naudotis tauti
niais šaltiniais; c) comic'ai ir
pan. Salia to duotos šios tezės: a)
mūsų minėjimai nepopuliarūs, nes
jie neįdomūs ir mekeno būklės
nepataiso; b) mūsų vaikų „anglėjimas“ šimtą kartų mažesnė
neigiamybė, nei suaugusių rūky
mas ir įsigėrimas; c) pamokslai
nemėgiami, nes jie neįdomūs ir
neįtikiną; d) visai natūralu, kad
mūsų vaikai geriau angliškai kal
ba ; e) comic'ai su malonumu
skaitytini ir pn?.num.erut>tini vai
kams ; f) kalti lietuviškų mo
kyklų organizatoriai ir mokytojai,
kad mokyklos nepalaikomos.
Taigi, mano straipsnis, pasiro
do, sukėlė tiek daug minčių, kad
oponento anekdotas apie bobelę
atpuola, o aš visai nesigailiu jį
rašęs: jei būčiau nieko nepasakęs,
p. K. V. nebūtų kilę tokia gau
sybė minčių. Deja, jei būčiau no
rėjęs visus jo paliestus klausi
mus aptarti, būtų reikėję jau ne
straipsnio, o studijos ir ją visai
kitaip pavadinti.
Dėkodamas p. K. V. už dėmesį
mano straipsniui, vis dėlto priei
nu išvada, kad mano oponentas
kur kas pesimistiškesnis nei aš.
Kai iškėliau tik kai kurias nei
giamybes, p. K. V. jų surado dar
daugiau ir dar didesnių. Būtent:
mes, girdi, neturime nei gerų
paskaitininkų, nei pamokslininkų,
nei minėjimų organizatorių: ne
sugebame patrauklių mokyklų or
ganizuoti. vaikų laikraščiu vaikų
suįdominti: prarūkome ir prage
riame tautinę sąmonę ;neimame pa
vyzdžio iš gydytojų, kurių neklai
dinga praktika — visų kultūrinin
kų įkvėpėja. Iš antros pusės, p. K.
V. nuomone, „neturi supratimo“
apie vaikus tas, kuris lietuviškai
su jais nesusikalba, kuris pastebi
sugadintą, jų lietuvišką tartį, ku
ris mato jų nesiinteresavimą lie
tuviškais reikalais' ir kuris laiko
comic'us tautinės gyvybės prie
šais ir „dumaknygėmis“, kaip ra
šytoja ir pedagogė J. Vaičiūnienė
neseniai „Drauge“ išsireiškė.
Kągi, jei sutikčiau su p. K. V.
kraštutiniškai pesimistiška nuo
mone, turėčiau parašyti: taip,

BR. DAUBARAS

mieli tautiečiai, neverta lankyti
lietuvių parengimų, nes vistiek
nieko gero juose neišgirsime, —
ką tie mūsų paskaitininkai: jie
nežino, ką kalba; neveria lankyti
nė savų pamaldų (jei jas dėl pa
mokslų lankome), nes vistiek
kun. Lipniūno kalibro pamoksli
ninko
nerasime;
neapsimoka
siusti vaikų į liet, vargo mokyk
las, nes vargšai mokytojai, per
vargę fabrikuose, vistiek jūsų ne
suįdomins ir comic'ų neatneš;
neverta rūpintis nė vaikų lietuviš
ka tarsena ir tėvu kalbos žinoji
mu,
visai natūralu, kad jie
geriau angliškai kalba ; neverta
nrenumeruoti jiems „Eglutės“:
ji vaikų nesuįdomins, be to, bran
gi; kas kita comic'ai: „vaikai
juos mėgsta žiūrėti ir jie pigūs.
Nupirkai pluoštą jų, padavei vai
kui — ir vaikas ramus ir tėvai
turės ramybę... Tai tiesiog putkus išradimas, vaikams .protą ir
išmintį, kaip košę drėbte drebia
tiesiog į smegenis“ (Jer. Tngnatonis).
Gal p. K. V. taip ir negalvoja,
bet, kai jis pabrėžia, kad strapsniai turėtų
būti
suprantami
„mums, paprastiems žmoneliams“
— tikiu, kad ne vienas tokias iš
vadas ir galėjo padaryti.
Kurgi p. K.V. manęs negalėjo
suprasti, nors rašiau, rodos, po
puliariai ir „nemandriai“ ?
i) Mano str. tema buvo — tau
tinės gyvybės išlaikymas. Taigi,
tuo atveju pabrėžimas paties rei
kalo Ją Išlaikyti, bet ne skubus
jieškojimas net kokrečių būdų,
kaip ją išlaikyti. Juk ir gydyto
jas, rodos, pirma nustato diagno
zę paskum apie gydymą (ir tai
ne tik vaistais) galvoja.
Kad mano iškeltasis klausimas
yra aktualus, galime spręsti jau
iš to, kad IQ47 m. tuo reikalu Juo
zas Girnius parašė populiarią studiiėlę. „Lietuviškojo charakterio
išlaikymas“, kur galima rasti
daug plačiau nei pas mane, kas
yra liet, dvasios žmbniškumas
ir didvyriškumas; antra — netgi
VLIKas įsteigė Lietuvybės Išlai
kymo tamvbą.
Savo straipsnyje aiškiai pabrė
žiau, kad lietuviškumo išlaikymo
klausimo dar neišsprendžia lie
tuvių k. vartojimas, kad reikia dar
susidaryti taut, charakterį ir taut,
sąmone. Kad mūsų vaikai gerai
moka anglų k., tas manęs nė kiek
neslegia ir nejaudina. Tačiau kai
mūsų tremtinio 6-7 metų vaikas
visai nekalba lietuviškai (fak
tas!), kai vaikai nesiunčiami j
liet, mokyklą, nes „kur su ta lie
tuvių k. nueisi“ ir kai mūsų vai
kų lietuvišką būdą ir papročius
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MĖLYNA
SUKNELE
Už fe ienos čirškė
žadintuvas,
keldamas Gražinos kaimynę, sto
rulę latvę, hostelio virtuvės ryti
nės pamainos darbininkę. Pro
užsilenkusi užuolaidos
kampą
kambario vidun veržėsi auštančio
ryto balzgana šviesa. Gražina aiš
kiai girdi, kaip jos kaimynė bal
siai žovaudama rengiasi, varsto
spintos duris, atitraukinėia užuo
laidas. Šiąnakt Rindžiuvienė mie
gojo vos porą valandų. Ne, tai ne
buvo miegas, tai tik trumpi snūs
telėjimui su nuolatinėmis pertrau
komis. Ji bijo auštančios dienos,
nežadančios jai nieko gero. Gra
žina žino, kad šiandien teks jai
vėl prieš jos norą susidurti su
žmonėmis, nuo kurių ji tiek tūks
tančių mylių' yra, bėgusi. Ji jau
galutinai apsvarsčiusi ir apsi
sprendusi: — sutikti su jų pasiū
lymu — grjžti Lietuvon. Bet kuris
kitoks jos pasielgimas, — baisi
kančia jos artimiesiems, pasiliku
sioms namuose.
Tebegulėdama lovoje Gražina
trūktelėja nukarusį nuo lubų
raikštį, įžiebdama šviesą. Atbula,
apnuoginta ranka ji išsitraukia
iš po pagalvės pigios rū
šies rausvo popieriaus voką,
praskleidžia sulankstytą liniuotą
lapą ir vėl akimis bėgioja daug
kartų skaityto laiško puslapyje.
Koks mielas ir pažįstamas raštas!
Ir koks baisus ir grasinantis turi
nys,, pažįstančiam pasaulį, kuria
me liko jos motina ir du jauni
broliai, parašę jai ŠĮ laiškas taip
rai supranta, kad šis laiškas taip
pat parašytas josios artimųjų

„laisva valia“, kaip ir ji dabar
„savanoriškai“ turinti eiti į re
patriacijos komisijas ir ten „sa
vanoriškai“ pareikšti norą grižti
į žemėje
siautėjantį pragarą.
Nekviestasis svetys, raudonasis
agentas, atnešęs jai šį laišką, ne
dviprasmiškai įspėjo ir jo žodžiai
tebeskamba baisiu grasinimu ir
bauginimais: — Jei negrįžtatę,
jūsų motina ir broliai bus apkal
tinti respublikos išdavimu ! Mes
žinome, kad palaikote ryšius su
jais ir perduodate žinias, kenks
mingas tėvynei. Jei grišite. — ga
lėsite laisvai gyventi visi, laisvo
je savo tėvynėje ir dirbti taikos
ir visos darbo liaudies gerovei...
Jūs pati galėsite dirbti savo pro
fesijoje, konservatorijoje, bet ne
fabrikuose, kaip šitame krašte
jums visiems tenka dirbti, — vi
liojo ią pažadais mirties pasiunti
nys. — Tūkstančiai gerų patriotų
grįžta ir, žiūrėkite, kaip jie ten
gyvena. — rodė jai agentas žur
nalų „Tėvynėje“, vaizduojantį
nepaprastai laimingą, šviesų ir
kultūringą gyvenimą grįžusiųjų
Vilniun ir Kaunan... — Ak, jei jie
visi taip turėjo grižti, kaip ji da
bar, koks yra baisus žmogus žmo
gui, — galvoja Gražina, žiūrėda
ma Į motinos laišką. — „Brangio
ji mano Gražute, — ji rašo šita
me laiške. — Tu neįsivaizduoji,
kaip mes visi tavęs esame pasiilgę
ir kaip tu esi mums čia reikalin
ga. Tu neprivalai klausyti gandų,
kurie ten, jūsų baisiame gyveni
me, vra skleidžiami. Tu privalai
klausyti mano, Tavo motinos, bal

deformuoja ne tik anglų mokykla,
draugai (tai gal ir neišvengiama),
bet ir kai kurių tėvų proteguoja
mi comic'ai, o mes oficialiai no
rime laikyti visa tai natūraliu
vyksmu, — mane tikrai stebina
toks „ambasadoriavimas“. Man
rodos, teisingai pastebėjo J. Vaišnys S.' „Laiškų Lietuviams 1951
m. 2 nr.: „Tiesiog baimė ima,
kai pamatai, jog prieš kokią porą
metų atvažiavusių
inteligentų
vaikai kartais jau labai silpnai
kalba lietuviškai. Vaikai, lankyda
mi mokyklas, labai greitai iš
moksta svetimą kalbą. Tėvai, ži
noma, vra patenkinti ir didžiuo
jasi, kad jų vaikelis toks gabus.
Tais jo gabumais ir jie stengiasi
pasinaudoti, iš jo svetimos kal
bos pasimokyti. Juk yra tikrai pa
togu: nereikia nei gramatikų stu
dijuoti nei kursų lankyti, daug
lengviau ir greičiau motina iš
moksta svetimą kalbą, ja kalbė
damasi su savo sūneliu ar dukre
le. Žinoma, tėvams yra labai nau
dinga ir patogu, bet vaikui yra
tikra pražūtis. Toks tėvų elgesys
yra egoistiškas. Jie čiulpia iš sa
vo vaiko lietuvišką dvasią, kad tik
patiems būtų nauda“.
2) Ar comic'ų, „baubas“ per
dėtas ? P. K. V. giriasi pats su
malonumu juos skaitąs ir savo
vaikams prenumeruojąs; vaikai
gi, atsidėkodami už gero tėvelio
rūpeątį, greitai išmokę anglų k.,
išlaikę egzaminus ir dabar lanką
valstybinęf ?) katalikų mokyklą.
Tačiau mano str. tikslas nebuvo
pamokyti, kaip greičiau vaikus
anglų k. išmokyti: žinau 3 metų
vaiką, kuris ir skaityti nemokėda
mas ir į darželį neleidžiamas, tik
atsitiktinai susitikdamas kieme su
angliukais, taip jau išmoko ang
lų k., kad greit galės drąsiai j
konkursinius
egzaminus stoti.
Man rūpėjo gilesnis dalykas: ar

A. H Dolling atsako: „Aš sakau
„taip“ — tučtuojau, kol dar ne
padaryta didesnė skriauda mūsų
vaikų sąmonei“. — „Aš žinau tą
gilią ir žalingą įtaką, kurią jie ga
li padaryti vaikams. Mes, kaip
švedai, turime drausti tuos co
mic's" (W. Hali). — „Nuo 1949
m. gruodžio Kanadoje yra drau
džiama rašyti, spausdinti, skelbti,
dalinti, pardavinėti ar turėti a cri
me comic“ (D. A. Young). Be
Švedijos, Kanados jau ir Peru
valstybėje susirūpinta: Limos Ko
legijos
teisininkai
nusiuntė
Sviet. Ministerijai įstatymo pro
jektą, draudžiantį jaunimą demo
ralizuojančią spaudą'.
Ar jie visi turi vaikus, ar jų ne
turi, — nežinau. Bet su p. K. V.
negaliu sutikti, kad jie apie vai
kus „neturi supratimo“, kai ir
pats žinau du mažus lietuviukus,
kurie comic'ų prisiskaitę buvo
pradėję kelionę aplink Angliją,
kai matau comic'ų skaitytojų kovboiiškus mostus, aprangą, tarza
niškus triukus, marsišką išmintį
ir k. Comic'ų reikalas buvo paju
dintas ir š.m. „Laiškų Lietu
viams“ 3 nr. laiškų formą, iš pa
grindų pasmerktas ir niekas, net
pats p. K. V., dėl to nė žodžiu
neprotestavo.
Žinia, p. K. V. laisva valia sa
vo vaikams prenumeruoti ir vie
šai girti comic'us. Tačiau tuo at
veju galiu priminti rašyt.Maupas
sant. kuris, rašydamas mažai pažį
stamam žmogui rekomendaciją, pa
raše: „Brangus direktoriau, siun
čiu jums p. X. Jei bus geras, dė
kokite man ; jeigu blogas ■— dė
kokite jam“. Taigi, kas šiandien
savo ir kitiems vaikams siūlo co
mic'us tik po kelerlų metų galės
padėkoti p. K. V. už rekomenda
cija arba man už kritiką. Šian
dien, man rodos, ir eksperimentininkui anksti džiaugtis, ir di
comic'ai gali vaiko tautinę sąmo
džiuotis savo sėjos vaisiais. Ma
ne |r moralę formuoti? Man rodos,
nęs gi niekas neįtikins, kad bet
ir p. K. V. sutiks, kad ne.
kokios „funny books" — („durJei jau liesti comičiu klausimą naknygės7') prisidės prie mūsų
iš esmės, prieš juos pasisakė ne vaikų tautinės sąmonės formavi
mo. Tąi jokiu būdu ne p. K. V.
tik mūsų žinomi pedagogai (dr.
minimas penicilinas, bet priešin
A. Šerkšnas, J. Ignatoniš, L Vai
čiūnienė), bet ir patys anglai, ku gai — Carnenter tvirtinimu —
rie mato, ko iš jų išmoksta vai nuodai.
3) Pagaliau — liet, mokykla.'
kai. Aš neminėsiu anglų kat. lai
Girdi, jei vaikus mokytojai mokės
kraščių (The Catholic Herald,
suįdominti. — jie veišis i mo
Universe) kritikos, kad nebūčiau
sušauktas ortodoksu, bet primin kyklą.
siu, „Picture Post“ laicistinį žur
Nuo 1930 m. dirbau įvairiose
nalą, kurio gegužės 31 d. nr. skai pradžios, specialiose, vidurinėse
tytojai taip rašo: „Kas gali, žiū ir suaugusių mokyklose. Mokyto
rėdamas į tuos comic's, neprieiti jų 'tarpe buvo gerų pedagogų,
išvados, kad yra ryšys tarp jų ir kaip prof. T. Daukantas, pasiau
didėjančio jaunimo nusikaltimų kojusių savo darbui. Tačiau be
skaičiaus?“ (A. E. Carpenter). Į veik kiekvienoje, mokykloje pasi
klausimą, ar uždrausti comic'us,
taikydavo nenorinčių mokytis.

so ir grįžti prie mūsų į savo gim
tąjį miestą. Tavo kitoks sprendi
mas — mums lėta ilgesnio ir kan
čios mirtis... Mes negalėsime be
Tavęs čia gyventi 1 Tavo broliai
negalės lankyti mokyklų, o aš ne
galėsiu toliau dirbti savo darbo
vietėje, jei Tu lengvabūdiškai at
mesi šį mano šauksmą pasilikda
ma darbo žmonių priešo krašte.
Tikėk, kad Tau sugrįžus, mes
galėsime vėl drauge gyventi, nes
taip man yra pažadėta. Atmink,
kad mes trys turėsime mirti ilge
siu, jei tu pasirinksi kitą kelią...

mas... Ji keliasi iš lovos, ranka
nubraukia nuo veido palaidus
plaukus ir skubomis ima rengtis.
Kai prisėda prie staliuko plaukus
tvarkyti, jos žvilgsnis susiduria
su motinos atvaizdu,
stovinčiu
čia pat prie veidrodžio.
: —; Tavo kitoks sprendims —
mums lėta ilgesio ir kančios mir
tis — skaito ji motinos veide pa
rašytus jos laiške žodžius...
Gražinos rankos nuslysta nuo
išsidraikiusių plaukų ir nusvyra
greta kėdės. Ji nepajėgia ati
traukti akių nuo motinos pa
Ji nebeįstengia suvaldyti rie veikslo. Ūmai jis pradeda augti,
dančių ašarų ir negali toliau skai ilgėti iki pat lubų. Ir dabar Gra
tyti šito motinos laiško, kurį mo žina mato prie jos stovinčią mo
tina, norėdama gelbėti savo sūnus tiną. Ti jaučia, kaip motinos ran
ir save, budelių diktuojana. rašo kos paliečia jos galvą ir jos švel
jai šaukdamas! pagalbos. Kodėl
nūs pirštai pina jai kasas.
taip baisu. — galvoja Gražina,
— Žiūrėk, Gražute, tu nepamesk
kodėl nepasotinamas smauglys šitų naujų, kaspinų, — girdi mo
apsivyniojo jos artimuošius ten,
tinos balsą, o veidrodyje ji mato
tolimoje žemėje, o tūkstančiai tik motinos plonus pirštus stip
nuodingų driežų, pasklydusių po riai užveržiančius kasų galuose
visą pasaulį, surado dabar ią čia,
plačius, naujutėlius rūžavus kas
prisiglaudusią svetimoje žemele.
pinus...
Ji negali šauktis pagalbos, nes jų
— Grįšiu, — mama, tyliai sako
įspėjimas yra toks pat aiškus,
Gražina veidrodžiui. Grįšiu nes
kaip ir motinos balsas: — prasi
aš negalėsiu gyventi, jei tu turėtarsite. — savo motiną ir brolius
įtum’ėi už mane mirti... Gražina
nuteisite sunkia bausme'... O Rinpasvyra nuo kėdės ir kukčiodama
džius? Jos vyras? — rankoje te susmunka į suveltą lovą.
belaikydama motinos laišką —
Ilgai ii verkia vienokėje. Kai
mąsto Gražina. Ir jis su jais... Ji
žino, kad Rindžius už pinigus tal barako gyventojos garsiai ima
kininkauja šiems agentams, slan- kalbėtis prausykloje ir koridoriuo
se girdėti skubą žingsniai, Gra
kiojantiems po hostelius ir butus,
ieškantiems aukų. Jie drąsiai me žina atsikelia, apsitvarko ir, kiek
džioja žmones, išsigelbėjusius nuo nurimusi, išeina į gatvę.
Mažoje užmiesčio bažnytėlėje
tvano. — Ne, ne 1 Ji tuojau pat
atsikelslanti ir eisianti į artimiau ramu ir tuščia. Tik prie šoninio
sią policijos įstaigą, viską pasaky altoriaus skepetomis apsigaubu
sios moterėlės laukia rytinių Mi
sianti. viską išaiškins ir daugiau
šių. Gražina priklaupa bažnyčios
nebegrįšianti į šį hostelį, į šj
miestą
Ji turi tai padary viduryj" trumpai maldai. Po va
landėlės ji atsikelia, uždega ke
ti ir tai tuojau pat. Tegu
suima jos vyrą, tegu ją tardo, Juk lias mažytes žvakutes, {mesdama
dėžutėn.
Žvakutės
šitame krašte yra dar teisybė, yra variokus
spragsi, ir jos primena jai vėlinių
žmoniškumas,
yra
pasigailėji

Pradžios mokykloj tokie būdavo
toleruojami, iš vidurinių — po il
gų ir rimtų posėdžių siunčiami
namo.
Nepasl-iptis, kad dalis tėvų ne
suinteresuoti, kad jų vaikai liet,
vargo mokyklą lankytų. JAV sės.
Kazimierietės turi modemišką
akademiją ir mokymui naudoja
pačius modemiškiausius metodus,
bet ir tai stambus tremtinių pro
centas raštu pareikalavo akademi
jos vadovybę, kad jų dukterys ne
būtų mokomos lietuvių kalbos.
O kas pas mus? P.K.V. yra ar
čiau Londono ir Liet. Sąjungos.
Gal jis geriau žino, kas yra daro
ma, kad JAV ir Kanados lietuvių
pavyzdžiu mūsų mokyklos, parti
zaniškai organizuojamos, turėtų
kokį centrinį organą, kokią Šviet.
komisija, kuri ir moraliai, ir bent
kiek materialiai paremtų savas
mokyklas ? Viena tokia komisija
dar.negimusi mirė.
Mano str. pabaigoje kaip tik šis
reikalas buvo ypatingai pabrauk
tas. Deja, atsakas — suįdominkit,
o vaikai patys veršis >— yra ap
gailėtinai paviršutiniškas.
Jis
kaip tik panašus į sunkios ligos
metu atėjusį gydytoją, kuris, net
užuojautos nepareiškęs, tik nusi
šypso. Jei suaugę, savarankūs,
protingi lietuviai įvairių vajų,
karštų straipsnių būdais vilioja
mi į Liet. Sąjungą, kodėl mes
vaikų taut, auklėjimo reikalą ša
lia tėvų paliekame vėjams arba
keliems idealistams mokytojams,
kurie už savo darbą neapmokami,
vadovėliais neaprūplnaml. o daž
nai patyčiomis ir lengvomis pa
šaipomis apšaudomi ? I
Tiek šį kartą. Klausimas yra
platus ir prie jo reiktų grįžti, pa
rašant ne vieną, bet kelis straips<nius. Tėvai dėl keliamų minčių
neturėtų užsigauti, nes jiems ver
tėtų pagalvoti: „Ar aš matau sa
vo vaiku ydas? Gal juos visaip
teisinu tik dėl to, kad jie mano
vaikai?“ (Draugas). Romėnai sa
kydavo: nemo judex in causa sua
(nė vienas negali būti savo bylos
teisėjas) .Tėvai gal pamažu ap
sipranta su vykstančia „sutarptautėiimo“ eiga ių vaikuose vėliau
gal tai pradeda laikyti net natūra
lumu, tad ar negerai ir kitiems iš
šalies pabadyti.
J. Kuzmlonis.
MIRĖ LIETUVIS

Nottingham'o ligoninėje, spalio
2Š d. po d vielų savaičių sunkios
ligos, minė Vytautas Raullna'tls,
buv. Savanoris kūrėjas, viršilos
laipsnyje.
Velionis nuo pat DBLS įsikūri
mo dienos buvo jos narys. Prik
lausė Centr. Skyriui.

vakara Kauno kapinėse. Senukas
kunigas išslenka iš zakristijos ir,
kluptelėjęs ties didžiuoju altorium,
vikriai palipėja, laipteliais. Jis
braukia degtuką ir uždega storas,
gelsvas žvakes, perjuostas spal
vuotais kaspinais. Jis vėl įgudu
siai nurieda žemyn, vėl kiūptelėja ir pasuka zakrastijon.
— Atleiskite, kunige, —: sulaiko
jį Gražina, tebelaikydama ranko
je degančią žvakutę. — Ar būtų
man galima šį rytą jūsų Mišioms
groti vargonais?...
— C*, kaip malonu jus vėl čia
matyti, — sako jai kunigas, įveik
damas ištarti vos pirmąją jos pa
vardės raidę. — Kodėl nebeateinat sekmadieniais su vyru bažny
čion, kodėl mums nebegtoiat Mi
šioms? Jūsų muzika sutraukdavo
mums daugiau žmonių, — sako
jai suvytusiomis lūpomis senukas.
— Šiandien aš atėjau atsisveikin
ti su jumis su jūsų bažnytėle i
su vargonais... Aš turiu iš čia iš
važiuoti... Ar leisite man šiandie,
šitoms ryto Mišioms groti?
Kunigas paima iš jos rankų de
gančia žvakutę, ir sako:
— Eikite ir grokite. Aš tuojau
grįžtu prie altoriaus.
Gražina palipeja laiptais > vir
šų, atvožia vargonų dangtį ir per
bėga pirštais per klavišus. Aki
mirkai ii stabtelėja, tarsi rinkda
masi kūrinį. Ir, kai senukas kuni
gas vėl išeina iš zakristijos, viso
je bažnytėlėje nuaidi „Pulkim ant
kelių" melodija. Gražina paskęsta
garsų pasaulyje, taip mielam ir
artimam jos sielai. Ji atitrūksta
nuo žemės, nuo žmonių, nuo bai
sios tikrovės, gyvendama giesmės
didingumu. Jos pavargusią širdį
gaivina ši stebuklingoji muzika,
taip artima, taip būtina žmogui,
nelaimių apniktam. Bažnyčios sie
nose tebeskamba giesmės melo
dija. Kai Gražina priklaupia prie

Neatsargumas, kai kada ir išslgėrimas yra priežastys, kodėl par
tizanai, laikui bėgant, vienas po
kito turi žūti. 1950 metų pabaigo
je daugumas jų pažįstamų parti
zanų buvo žuvę, bet 1951 m. ėmė
vėl daugėti. Kai kurių žuvimo
aplinkybes labai gerai atsimena.
Į savo „dainų sąsiuvinį, kad ne.
pamiršti, mergaitė įrašė: „Pirmo
spalio“. 1950 per „rožancovą“ žu
vo Kuršių dvare „Rugelis“,
„Konkurentas“, „šviedrys“ (tik
tąsias jų pavardes išleidoma).
To žuvimo aplinkybės buvo to
kios: už partizano „Rugelio" iš
davimą sovietai buvo paskelbę,
duosią icoo Rb. Vienas neaiškaus
nusistatymo „diedas“, — Kuršių
dvaro ūkvedys, sumanė 1 asipelnyti, prisiviliodamas partizanus,
kad juos paskui išdavus. Per vie
ną moterį jis pakvietė partizanus
į dvarą pasisvečiuoti. Jų buvo
atėję viso 5, nes dvare buvo daug
merginų. Vaikas buvo pasiųstas
Į Pagirio kooperatyvą parnešti
skanėstų ir maisto. Rusams jau
anksčiau buvo pranešta, kad par
tizanai dvare bus. Pats išdavikas
stovėjo kieme ir laukė- Staiga
pasirodė 3 rusų mašinos ant augštumos, iš kurios jau matėsi visas
dvaras. Išdavikas, mašinas pa.
matęs, kažkodėl pradėjo per kie
mą bėgti. Rusai, pastėbję bėgan
tį ir, iš tolo nepažindami, tuoj
ėmė šaudyti ir jį nušovė. Tokiu
būdu išdavikas žuvo pirmas. Tarp
kitko, jis buvo ne vietinis, iš ki
tur į sovehozą atkeltas lietuvis.
Šūvius išgirdę, partizanai mėgino
bėgti. Du pabėgo, bet kiti trys
nebespėjo, Merginos ir kiti per
susišaudymą slėpėsi rūsyje. „Ru
gelis“ žuvo kovoje, kiti du buvo
sužeisti ir patys nusišovė. Tai
įvyko apie 3 vai. po pietų, kai
žmonės ir jos ėjo iš bažnyčios po
„rožancavos“.

Kitu atveju buvo taip: 1951 m.
sausio mėn. 20 d. trys partizanai,
būdami Įgėrę, važiavo rogėmis iš
Vidugirio. Prie šiliūnų kaimo,
tuoj už Naujasėdžlų, Pagirio vals
čiuje, jis pamatė lauke pastatytus
rusų arklius, kuriuos jie pasiėmė
ir nuvažiavo toliau. Arkliai buvo
ką tik pakaustyti, kraujavo ir to
dėl rusai pėdsakais vijosi. Prie
Laužupio partizanai sustojo ir pas
vieną ūkininką prausėsi. Tuo me
tu'rusai Įvažiavo Į kiemą. Buvę
troboje išbėgo lauk, o rusai ėmė
šaudyti Į gryčią. Čia žuvo
„Griausmas“, kurio brolis buvo
pabėgęs į Vokietiją, „Girėnas“
ir dar vienas partizanas, kurio
pavardė žinoma, bet nežinoma
slapyvardė ir todėl neskelbiama.

viškų grotelių Pakylėjimo minu
tei, ji mato bažnyčios priekyje
klūpantį vyrą. Gražinos sielon ūž
telėta šilta, maloni ir kartu keistai
liūdna naujo jausmo banga, kada
ji mato pažįstamo žmogaus galvą,
palinkusią maldoje. Ji valandėlę
žiūri į klūpantį Mylių ir jos vei
de nėra nustebimo, lyg tai būtų
paprastą sekmadienį, kai ii anuo
met kartais jį ten pat matydavo.
Jai atrodo, kad tai juk taip pa
prasta, ir jis be susitarimo turė
jęs žinoti, kad ji čia ateisianti, —
šitokia mintis jai perbėga, kai vėl
ji atgaivina nutilusius vargonus.
(b.d.)

QYVULIU
ŪKIS
tai nesudėtinga forma, bet giliu
supratimu, įsigilinimu ir įsijau
timu G. Orvellio parašyta sa
tyra iš Sovietų Sąjungos ir bol
ševikinės revoliucijos gyvenimo.
Šią knygą išleido Ijietuvių
Namų b-vės leidykla.
Lietuvių kalbon išvertė F. Neveravičius.

Knygos kaina 4/6. Gaunama
43, Holland Park, London, W.ll
ir pas platintojus.
GYVULIŲ ŪKIS
gera dovana kituose kraštuose
gyvenantiems bičiuliams.
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BRITANIJOS

LIETUVIS

PASTANGŲ IŠDAVOS

NAUJOJI DBLS CENTRO
VALDYBA

PRADALGĖS TARYBOS
SUSIRINKIMAS

šeštojo DBLS skyrių atstovų
suvažiavimo išrinktoji centro val
dyba lapkričio 3 d. susirinko nirmam posėdžiui.
Susirinkę pareigomis pasiskirs
tė: kun. A. Kazlauskas — I-sds
vicepirmininkas, Br. Daunoras —
II-sis, T. Senkus — sekretorius,
inž. Baublys — iždininkas.
Sąjungos pirmininku, kaip jau
buvome rašę, suvažiavimas išrin
ko M. Bajoriną.

Lapkričio 16 d., sekmadienĮ, 13
vai . Manchesterio Liet. Soc. Klu
bo patalpose šaukiamas „Pradal
gės leidyklos Tarybos suvažiavi
mas. Kadangi svarstomieji reika
lai ypač svarbūs, tiek Tarybos na
riai, tiek visi nariai prašomi daly
vauti. Jei laiku nesusirinks kvo
rumas, po valandos (14 vai.) su
važiavimas bus laikomas (teisėtu
bet kokiam Tarybos narių, skai
čiui susirinkus.

EMIGRAVUSIO DBLS NARIO
NELAIMĖ

Neseniai iš Londono išvykusi
Amerikon V. Palubecką, buv.
Londono DBLS T-mo skyriaus
pirmininką, ištiko skaudi nelaimė.
Dėl nežinomų priežasčių p. Palubeckienė ūmai susirgo nervų li
ga. Nusivežtos sutaupos išgaravo
per kelias valandas, kai teko
kreiptis gydytojų pagalbos, o kai
reikėjo pirmyn sumokėti už ligo
ninę — Palubeckui nebeliko nei
pinigų, nei pastogės, nei, supran
tama, darbo. Savo laiške,) liku
siems Londone draugams, jis ra
šo. kad nelaimės atveju ir netu
rint dolerių, ten sunku rasti užuo
jautos ir pagalbos. Londoniečiai.
V. Palubecko bičiuliai, paskubo
mis suorganizavo nelaimės ištik
tam lietuviui rinkliavą, kurios
metu surinkta 54 svarai. DBLS
centro valdyba, Įvertindama pa
vyzdingą buvusio nario veiklą ir
a t jausdama sunkią dabartinę jo pa
dėti. paskyrė 10 svarų. Lietuvių
Namų h-vė taip pat šiam reika
lui paskyrė 10 svarų. Tikimasi,
kad greitu laiku susidarys suma
— 300 dolerhi ,kuri reikalinga su
mokėti už ligoninę ten, auksu ir
pienu plaukiančiame krašte.
Nelaimės ištiktiems pp. Palubeckams linkime geresnių dienų
naujame krašte ir tuo pačiu užti
kriname, kad lietuvis lietuvio ne
pamirš nelaimėje viens kito tol,
kol jis nepasidaro pinigo vergu.
Bičiuliai iš Anglijos.
Palaikykite lietuvybę darba’s

o ne žodžiais: padovanokite R.
Spalio „Gatvės berniuko nuovkius“ neturtingos šeimos maža
jam skaitojui 1

MANCHESTERIS

Spalio 25 d. Lietuvio Soc. Klu
be paminklinio Kryžiaus statymo
fondui loterijos laimėjimų trauki
mas. Laimėjimų bilietus traukė
E. Venckutė ir J. šnelytė, gau
siam žiūrovų būriui dalyvaujant.
Laimėjimai atiteko šiems Nr.
n r.! 778 — akordeonas — V. By
lai, Betford, Nr. 1063 — foto apa
ratas — P. Krasauskas. North
ampton, Nr 586, elektrinis prosas,
P. Geležiui, Littleborough, Nr.
702 — amžn. plunksna — M. Mul
lin, Pendlebury, Nr. 2404 — nylono kojinės — V. Mockui, Co
ventry. nr. 521 — „Lietuvių Die
nų“ metinė prenumerata — H.
Kurnėta, Manchester, nr. 2211 —
fotogr. albumas — J. Kaminskui,
Glasgow.
RADIJAS

„Amerikos Balsas“ lietuvių kal
ba perduoda žinias ir politinę ap
žvalga kasdien sekančiomis valan
domis.
4 vai. 15 min. — 251, 49. 41,
31 ir 25 m. bangomis:
13 vai. 15 min. — 41, 31, ir 25
m. bangomis;
16 vai. 16,15 — ’0, >6 ir 13 m.
iš T. A. V-bių ir 251, 49, 41, 31,
25. 19. rč> ir 13 m. bangomis iš
kitų stočių.
21 45—22.00 — 31, 25, ig, r6 m.
iš J. A. V.-bių ir 49, 41. 31 m.
iš kitų stočių.
22 vai. 30 min. — 49 m. banga.
Valandos nurodytos Grinvičio
laiku, t.v. pagal D. Britanijos
laikrodi. Tautiečiai, kurie klauso
si Amerikos Balso ir kt. lietuviš
kų ridajo transliacijų, prašomi
savo pastabas siųsti „ELTAI“
(14B' Reutlingen, Lederstr. 04,
Germany.

ISTORINIAI
NUTARIMAI ...
Oro Paštu iš Lietuvių Namų į
Šis suvažiavimas yra didelės
reikšmės,
nes
jam
tenka
, spręsti ypatingus uždavln'us...

žodžiai DBLS pirminihko
M. Bajoripo.
Suvažiavimo išvakarėse visoje
D. Britanijoje regimas nepapras
tas sujudimas. Kamšatys geležin
kelių ir autobusų stotyse, aerodro
muose ir uostuose. Minios delega
tų net iš 20 skyrių, vyksta sosti
nėm Avangardą sudaro Wolverhamptono angliakasių unijos va
das K. Žukauskas, kuris pirmasis
nusileidžia Lietuvių Namų bare.
Londono gyventojai išnaudoja su
judimą ir lupa pasakiškas kainas
už vietas gatvėse, aikštėse ir ša
ligatviuose, vedančiuose į Lietu
vių Namus. Minių minios žmonių
naktį praleidžia gatvėse, kad pir
mieji pasveikintų delegatus, ku
riems pasirodžius kyla ovacijų
audros.
DELEGATAI ATVYKSTA

Jau iš vakaro Lietuvių Namų
gyventojai pastatydino garbes
vartus, kuriuose aukso raidėmis
švietė įrašas.
„SVEIKI PĖSTI ATKELIAVĘ!“

Lietuvių Namų sodininkai bei
daržininkai išravėjo rūtas ir visas
kitas piktžoles, kad delegatai
neišsidilgintų plikų kojų.
Prie Lietuvių Rūmų iškabinta
milžiniška DBLS vėliava, kuriai
iš šalių asistuoja Lietuvių Namų
ir spaustuvės vėliavėlės, atremtos
į naują lietuvišką užrašą —
„Lithuanian House LTD“. Suva
žiavimo salė iššluota, išdabinta

Spaustuvę

transparentais,
nusipelniusių
DBI.S veikėjų portretais ir bius
tais.
Po ilgos, nors ir liuksusinės ke
lionės, ištroškę ir išalkę delegatai
pirmiausiai registruojasi lietuvių
Namų kultūros ir lietuvybės ug
dymo židinyje -— bare. Čia juos
visus su duona, džinu ir cibuliu
sutinka .Revizijos Komisijos pir
mininkas Dr. K. Valteris. Prie
įėjime į salę su prakaitu kaktoje,
pluša Reikalų vedėjas, L. Trilupaitis, kuris tikrina delegatų lie
tuviškus pasus ir išduoda papil
domus naujus liudijimus.
Sugaudus būbnui ir trimitui,
delegatai salėje užima vietas. Pir
mąsias kėdžių eiles apsėda svajo
nėse esą ateities Laisvos Lietuvos
būsimieji ministrai, demokratinių
seiįrtų nariai, organizacijų vadai
ir dabartiniai Lietuvos išvadavi
mo žadintojai, pranašai, dainiai ir
kanklininkai.
SUVAŽIAVIMĄ PRAVERIA

DBLS Centro valdybos pirmi
ninkas M. Bajorinas, liepsningai
sveikindamas VLIKo atstovą St.
Kuzminską ir graudžiai apgailes
taudamas, kad neatvyko dip! >matų
atstovas V. Ignaitis. Mirtinos ty
los minutes pertraukia audringos
ovacijos, kurias užbaigia delega
tų pasišnekučiavimai apie darbus
ir dividendus fabrikuose. Į su
važiavimo bosus M. Bajorinas per
garsiakalbius iš minios iššaukia
atsistatydinimo epidemija laimin
gai persirgusi Mr. Senkų, kuris
visiems pakamiai dėkoja ir gra
sina.

Stebukladaris LONDONO VAI
DILA ne tik stato premjeras, bet
spektaklius net kartoja. Ir ne tuš
čioj salėj. Ar tai ne stebuklas
„lietuviškame“ Londone?
Matyti, LONDONO VAIDILA
turi kažkokį ypatingą magnetą
žiūrovams pritraukti.
S.m. spalio 26 d. spektaklis —
P Vaičiūno „Tuščios Pastangos“
— buvo pastatytas DBLS-os ats
tovų visuotinio suvažiavimo pabaiigai. norint, kad ir tolimuose
užkampiuose gyveną tautiečiai
galėtų pasinaudoti reta proga pa
matyti lietuvišką vaidinimą. De
ja, neatrodo, kad daug provinci
jos atstovų jąja būtų pasina idoję. nes daugumas jų buvo pri
versti išvykti anksčiau, kad gale
tų reikiamu laiku pasiekti savo
gyvenvietes. Taigi ir šiame spek
taklyje salę užpildė daugiausia
vietiniai „lietuviškojo Londono“
atstovai. Tai džiuginąs reiškinys
ir pirmoje eilėje jis turėtų džiu
ginti ir drąsinti patį VAIDILĄ.
Vadinasi, jo sunkus, pasiaukoji
mo kupinas darbas neiina tuščio
mis ir yra visuomenės tinkamai
vertinamas.
Tad keli žodžiai apie to darbo
išdavas. kaip jos atrodė spalio
mėn. 26-os dienos vaidinime.
Praleidžiant iš anksto, iog sąly
gos. kuriomis VAIDILAI tenka
dirbti, yra ž inomos ne tik šias
eilutes rašančiam, bet ir mūsų
visuomenei, kiekvieną jo viešą
pasireiškimą reikia vertinti, išei
nant iš tų sąlygų, ir Į jas atsižvel
giant.
Apskritai, tad, imant, to darbo
išdavas tenka! laikyti puikias
esant, žymiai- geresnes, negu ga
lima būtų pafantazuoti.
Visų pirma pabrėžtinas rimatas
vadovybės, ypatingai režiseriaus
P. Mašalaičio, bandymas nesiten
kinti mėgėjiško spektaklio „pas
tatymu“ bet drauge kurti tikresne
to žodžio prasme teatrą. Tas ban
dymas reiškėsi lygiai pastatymo
liniio's vientisumu, lygiai ir vai
dintojų trupės studijinio darbo
žymėse pasirodyme.
Sena, Lietuvos Nepriklausomy
bės pirmojo dešimtmečio kai ku
rias visuomenines neigiamybes
išjuokianti P. Vaičiūno komedija
nėra lengvas riešutas perkrimsti,
ypač mėgėjiškai trupei bei reži
sūrai. -Atsižvelgiant j pastatymo
galimumus, teko iškopiuruoti vi
są vieną veiksmą, sutrumpinant
veikalą ir išimant iš jo nemža
Įdomių, intriguojančių vietų.
P. Mašalaičio pasirinktoji reži
sūrinė linija buvo veikiau drami
nė. Veikalo visuma buvo traktuo
ta gana realistiškai, sentimenta
lius, naivius bei tariamai tragiš

kas teksto momentus pateikiant
be komedijinio padažo, su giliu,
realistiniu aktorių Įsijautimu j
tuos momentus. Tai kiek pasunki
no komedijos svorį bendroje jos
eigoje ir sulėtino jos tempą.
Drauge, betgi, suteikė ir kontras
tinių vaizdų, kurie vertė žiūrovą
keisti nuotaiką ir tuo būdu smar
kiau rišo jo dėmesį prie fo, kas
vyksta scenoje.
Iš režisūrinės linijos kaip ir iš
siskyrė Daubienė (M. Mineikie
nė), kuriai turėtų priklausyti be
ne daugiausia pagyrimų už puikų
perpratimą Vaičiūniškos komedi
jos dvasios ir sukūrimą gražaus
vaizduojamojo charakterio.
Tra
giškųjų išgyvenimų akcentai jos
vaidyboje buvo iš vienos pusės
įtikiną, gi iš kitos turėjo saikin
gą komedijinį, neperšaržuotą at
spalvį. Galima drąsiai tvirtinti, ka<Į
ji „vežė“ žymią spektaklio dalį.
Jonas, „pilvosopijos“ daktaras
(V. Balčiūnas), reikšmingiausioj!
veikalo figūra, sukūrė įdomų ir
originalų tuščiavidurio megalomano, pliuškio tipą, tarpais įžengda
mas į mefistofeliškus išgyvenimų
pareiškimus.
Dauba (A. Ragauskas) buvo
įtikinantis, simpatiškas, tik šiek
tiek gal atrodė išvaizda ir reakci
jomis per jaunas, per lengvas.
Scenos debiutante R. Petrušaitytė Barboros rolėje, tarpais buvo
išties žavinga, ypač perėjimuose
nuo kaimiško kuklumo į moteriš
ką ryžtingumą ir gilų savo noru
bei tikslų suvokimą. Jaunai akto
rei palinkėtina sėkmės ir ryžto to
limesniame darbe, nes pirmasis
jos pasirodymas teikia jai nema
ža vilčių sceniniame mene atei
čiai.
Birutė (D. Virkutienė) .‘r Gied
rius, dailininkas, (V. Milvydas)
labiausiai „kenčiantieji“ ir „tau
rieji“ komedijos personažai, , pasi
rinkę (ar režisūros nurodyti) gry
nai dramišką liniją, kiek stokojo
temperamento ir lėtino vaidinimo
tempą. Tekstinį Birutės sentimen
talumą ir Giedriaus taurumą gal
per raidiškai jie stengėsi perteik
ti scenai, šiek tiek komedijinio
lengvumo ir tose rolėse nebūtų
pankenkę.
Glntautfenė (V. Karalienė) ir
jos duktė Vanda (G. Apanavičienė) gražiai atvaizdavo savo sfe
ros vaidmenį, pirmoji ypač gerai
pasirodžiusi pirmame veiksme, o
antroji sukūrusi puikią sceną su
nevykusiu sužadėtiniu paskutinia
me veiksme.
Epizodinėse rolėse: Jaskūnas
(J. Ulevičius) davė labai gražų
kerėplos, bet žinančio, ko siekia,
ūkininkaičio tipą ; Gintautas (A..
Kusta) apysenio bajoro vaidmeny

Įbauginti garbės svečiai nedrą
siai pradeda išreikšti savo sveiki
nimus ir ilgamečius linkėjimus
visai DBLS, jos gimdytojams,
auklėms, mokytojams ir visiems
kitiems talkininkams ir bendra
darbiams. Ypatingas garas visus
išpila, kai imamas skaityti dezer
tyrų iš Anglijos sveikinimai, pa
ties Kanados prezidento Jono Ma
tulionio ir jo valdžios dvaro arti
mųjų.
Suvažiavimo pirmininkas
J. Senkus visiems nužemintai dė
koja, išskyrus dezertyrų kurių
vardą minint, jo veidę atsispindi
slaptas ir išdavikiškas posmas:
„Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau,
jei tik jrinigų turėčiau...“.

legatai, K. Obolėno vadovaujami,
šaukia — „blefuoja“).

CENTRO ORGANŲ GRAUDUS
VERKSMAI

Ką per praeitus metus nuveikė
DBLS centro organai? Tai klau
simas, kuris nepaaiškėjo nė iš
Mr. Bajorino išsamaus pranešimo,
todėl siūloma delegatams jį iš
lukštenti diskusijose. Raportas
apie skyrių darbštumą parodė, jog
kai kurių skyrių nariai taip užim
ti organizacine veikla, kad nė vie
nas jų nerado valandėlės laisvo
laiko atvykti į suvažiavimą, nega
lėdami palikti postų be priežiū
ros. Inž. St. Šalkauskas pateikia
mikroskopinių skaičių biudžetą
dvasinio apsiginklavimo ir Lietu
vos vadavimo programai įvykdy
ti. Revizijos komisijos atstovas
K. Žukauskas iškalbingai pranešą. kad DBLS kasoje pinigų nėra
ir nebus DBLS Tribunolo teisėja
O. Kairiukštienė savo pranešime
ttsveria šiuos nedateklius, iš
reikšdama tvirtą narių moralę ir
dėkodama nariams už gerą elgesį.
„Br. Lietuvio“ redaktorius, B.
Daunoras, demonstratyviai
atsi
sako bet ką pareikšti ir grasina,
kad jis atsistatydins iš redakto
riaus pakeistų, (naujam Amerikos
prezidentui prisiekus. (Salėje de

DELEGATŲ DUOKLĖS
CENTRO VALDYBAI

Vargingesnių skyrių atstovai,
tikėdamiesi, kad juos ateinančiais
metais centro valdybos atstovas
aplankys, stengiasi atsipirkti nors
geru žodeliu. Turtingesniųjų sky
rių delegatai atnašauja, kirviais,
ožio ragais, o Nottinghamo apy
gardos atstovas K, Kudla salėn
įveda karvę, kurią pristato DBLS
pirmininkui M. Bajorinui ir siūlo
palaikyti už ragų, kad Europoje
gyvenantieji lietuviai galėtų melž
ti. Šia duokle ypač gyvai susido
mi Centrinio skyriaus delegatas
St. Nenortas, ir buhalteriškai
klausia, kaip jam reikės melžti
šitą karvę, jei ji pieno neduoda?...
NAMAI IR SĄJUNGA

Inž. St. Šalkauskas, vis dides
nės reikšmės įgyjantį suvažiavi
mą, sudrumščia ilgų metų savo
teisine studija apie Lietuvių Na
mų ir DBLS civilinius santykus.
Kyla audra alaus buteliuose. Braš
ka delegatų apsėstos kėdės. Ne
rimas ryškus suvažiavimo boso
Mr. Senkaus veide, kuris kartkar
tėmis dairosi į pravirą langą ir
tyrinėja galimumus pro jį iššokti
į gatvę, jei delegatai dar daugiau
įsisūbuos. Tačiau pamažu audra
nurimsta ir delegatai vėl susikau
pia, kad išgirstų Mr. Bajoriną
meniškai deklamuojant:
— Nameliai mano brangūs,
Man visur patogu,
Bet niekur nebus tiek laimės
Kaip po jūsų stogu.
Mr. Bajorino menu didžiausį
susižavėjimą parodė Bradfordo
apygardos atstovas J. Varanavi
čius, kuris dvasios pakilime su
šuko: „Namus praradę, važiuo
jam namo!" Ir tuojau pat pašoko
iš kėdės ir išskubėjo į Northolto

je buvo labai geras, išskyrus ne
vykusius ūsus; neaiškaus tipelio
vaidmenį vykusiai atliko V. Mas■_eika.
Vaidybiniam {aktorių laisvumui
scenoje pasiekti ir nereikalingiems
tarpams tarp replikų pašalinti
VAIDILA turėtų dėti visas pas
tangas pereiti prie darbo be sufleriaus. Tik tąja sąlyga galima
bus galvoti apie tikrosios teatri
nės trupės suformavimą.
A J. Kaulėno dekoracijos, ma
lonios akiai ir suteikiančios ori
ginalų foną veikalo vyksmui, tu
rėjo eiti ir nuėjo techniškųjų
(scenos ankštumas) bei finansi
nių (VAIDILOS kasos tuštumas)
problemų išsprendimo keliu.
VAIDILOS pasiryžimas, idealiz
mas ir tikrai kilnus pasistatytasis
tikslas, jo vertingos darbo išda
vos ir to darbo reikšmė kultūri
niame mūsų gyvenime, rodančia
me liūdnas tendencijas nykti ir
siaurėti, turėtų sulaukti ne tik
platoniškų lietuviškos visuomenės
pripažinimų, bet ir apčiuopiamos
atskirų lietuvių bei organizacijų
paramos. Gaivindami lietuvišku
mą, gyvu žodžiu ir menu keldami
lietuvišką jausmą, jis tikrai atlie
ka ne mažiau, jei ne daugiau, ne
gu kitos „patentuotos“ ir garsiai
skambančios visuomeninės ar kul
tūrinės organizacijos. Įdomu, ar
atsiras kas, organizacija ar asme-

PASPIRK MANE

Atsakydamas J. Kuzmioniui, p.
Valteris negali atsižavėti komi
kais. Nepeikiu. Suaugęs jis žmo
gus. Draugui prie kelnaičių ne
prisegs raštelio su užrašu „kiek
me“. Na vaikučiai — kitas rei
kalas, gali susigundyti, nes tie
komikai šunybių moko. Jie moko
ir kaip iš vyresnio pasijuokti ir
kaip kumštele svetimą veidą pa
gražinti ir kitokių smagių links
mybių, žiūrint kurios rūšies ko
mikai.
„Eglutė“, žinoma, vaikučių
angliškai nemoko. Štai skaičiau
tokią, anot kai kurių „nesusipra
tusi“ mergaitė, „Eglutės“ prisi
skaičiusi, amerikoniškoje mokyk
loje pradėjo reikalauti, kad drau
gės jos lietuviškos pavardės ir
vardo nedarkytų, nes ji didžiuoja
si lietuvišką turėdama.

aerodromą, kur, lydimas kaimyni
nių delegatų, sėdo į už garsą grei
tesnį sprausminį „Comet“, kad
dar tą patį vakarą šią džiaugsmin
gą žinią praneštų Bradfordo na
mų sąvininkams.
ISTORINIAI NUTARIMAI

Dvi dienas nuodugniai svarstęs
lietuviškojo krutėjimo reikalus
šioje salelėje, DBLS suvažiavimas
priėmė šiuos istorinius nutarimus:
1. Įpareigoti Centro Valdybą
Didžiosios Britanijos lietuvių ko
lonijose organizuoti kuo daugiau
sia smulkių politinių partijų, kad
pavijus ir pralenkus VLIKą.
2. „Britanijos Lietuvio“ vardą
pakeisti į „Lietuvis Britanijos“,
turinį ir puslapių skaičių palie
kant tą patį.
3. Priimti St. Kuzminsko pa
grindinį sumanymą — Lietuvių
Namuose įkurti senbernių prie
glaudą.
4. Ateinančią vasarą pamiškėje
suorganizuoti ilgalaikę stovyklą
jaunimui nuo 30 ligi 60 metų am
žiaus.
5. Londone ir Manchesteryje
papildomai įkurdinti po vieną
lietuvį iš naujai susidariusių isto
rinių partijų.
6. Išplėsti santykius su britų
visuomene, susipažįstant ir į Lie
tuvių Namus šokiams pakviečiant
tris anglaites.
7. Skatinti darnų sugyvenimą
tarp skyrių ir apygardų valdybų,
sekant Manchesterio pavyzdį.
8. Paieškoti darbo apygardų
vajdyboms ir DBLS tarybai.
9 Panaikinti Sąjungos raštinę,
kad išvengus Mr. Trilupaičiui
mokėti dvigubą algą.
10. Panaikinti nario mokestį, o
iš šokių pelno įsteigti Lietuvių
Kredito Banką, kuris kiekvienam
nariui mokėtų savaitines pensijos
ir nedarbo pašalpas.

Atžymėkite kalendoriuje

Lapkričio 29 d. wolverhamptoniečiai lietuviai prašo artimesnių
ir tolimesnių apylinkių lietuvius
atsižymėti šią dieną kalendoriuje
ir nepamiršti, kad Wolverhamptone ruošiamas kario minėjimas
George Hotel salėje, Stafford str.
Po minėjimo šokiai.
Visuotinis Wolverhampton© sky
riaus susirinkimas nutarė šią
šventę ruošti ir taip pat kviesti
artimesnių ir tolimesnių apylin
kių lieuvius pasiviešėti šitame po
būvyje Susirinkimas nutarė, kad
atvykusieji svečiai nebus kanki
nami ilgomis kalbomis.
SUSIARTINIMO ALUTIS

S.m. lapkričio 15 dieną, šešta
dienį, 6 vai. vak. Lietuvių Sporto
ir Socialinio Klubo salėje, 345,
Victoria Park Rd., E.9. įvyks vie
šas susirinkimas, kuriame inž.
Baublys papasakos savo įspūdžius
iš Milano koferencijos. Po to —
alutis
Petuviai kviečiami atsilan
kyti

nys, kurie pasektų Debikonio
„Brit. Liet.“ Nr. 42 — ame Šu
kiu: „pirkti dažus, kardoną, lem
putes ir čviekus ir“... atnešti tai
į VAIDILOS teatrą? Būtų ne tik
gražu, bet tikrai butų atlikta bent
dalelė lietuviškos pareigos, tupint
čia tremtyje.
F.

Neveraylčlus.

Žinoma, komikų prisiskaičiusi
tokios
„kvailystės“
nedarytų,
anglų kalbą geriau mokėtų, Eėt
gal užtat skonį nesugadins paau
gusi rimtų knygą į rankas ims, o
ne kaubojus ir „murderius“.
Visgi vertinu idilę. Tėvelis su
vaikučiais komikus varto, tikrai
šiltas jausmas, bet kartoju, kad
ten prie -kelnaičių kokios špergalkės nepakabintų, ar kokią „rake
tą į lovą nepakištų... Atsitinka ir
šiaip. Nebereikalo anglai, turį di
desnį komikų patyrimą,
savo
spaudoje triukšmą kelia, ragina
komikus reformuoti. Štai kaimy
nai anglai greta gyvena. Trys
vaikučiai auga: švarūs, gražūs,
mandagūs, bet komikų į rankas
neima. Griežtai uždrausta.
Juokingi anglai, ar ne p. Val
terį ?
Z. Krikštaltis.

n. Sąjungos pajamą 10 proc.
skirti DBLS tarybai ir 90 proc. —
apygardų veiklumui subsidijuoti.
12. Kiekvienam DBLS nariui
asmeniškai leisti atskirą informa
cijų biuletenį, skiriant jiems re
daktoriais tuos narius, kurių
straipsniai netelpa „Br. Lietu
vyje“.
13. Skatinti emigraciją iš Di
džiosios Britanijos.
Ryšium su
šiuo istoriniu nutarimu, suvažia
vimas priėmė sveikinimą visiems
emigravusiems DBLS nariams,
prašydamas iš jų paramos Sąjun
gai, atsiunčiant dar likusiems na
riams laivakortes.
14. Šitie suvažiavimo nutarimai,
kaip patiriama, „Nijos“ spaustu
vėje atmušti aukso raidėmis ir
iškabinti kiekvieno skyriaus būs
tinėje. kaip privalomi įsakymai
visiems DBLS organams ir na
riams.
Priėmęs nutarimus, suvažiavi
mas atsiduso. Delegatų akys nu
krypo į Manchesterio skyriaus pir
mininką V. Kupstį, kuris suva
žiavimo metu išaiišMĮno, jog ,jis
organizuoja kapines. Bet delega
tų giedri nuotaika vėl ėmė niauk
tis, kai V. Kupstys pasakė, kad
tose kapinėse galės tilpti tik 32
veiklus ir užsitarnavę kūnai, at
seit, kad jos negalės sutalpinti net
visų buvusių jr būsimų centro val
dybos narių, o ką jau bekalbėti
apie mažesnius...
Delegatų nusiminimas ir susi
graužimas pagrįstas: dar Vokieti
joje svetimieji mus privertė išsi
žadėti kompaktinės emigracijos, o
dabar čia savieji verčia nė nesva
joti apie kompaktinį kapinyną...
Skirstėsi delegatai su savyje
kurstoma vilnai ir nauja mintimi.
„Ar vertėtų mums gyventi, jei
galėtume būti gražiai palaido
ti...“.
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KUR YRA LIETUVIU KARININKU
„KATYNAS“?
Dar šiais metais viso laisvojo
pasaulio spaudoje plačiai nuskam
bėjo apie Lenkijos karininkų iš
žudymą Katyno miške. Tai dide
lis nuopelnas lenkų emigrantų,
kurie iškėlė vieną iš Juozapo Sta
lino juodų darbų.
Sekiau spaudą, laukiau ir tylė
jau tikėdamasis, kad ir mūsų
veiksniai tuo reikalu prabils. Ne
sulaukęs noriu ir aš prabilti.
Neieškodamas Lenkijos karininkų
kapų, ne ką nors puldamas, ar
pats save gindams. lieškau per
500 Lietuvos kariuomenės kari
ninkų kapų, kurie 1941 m. birže
lio mėn. 16-17 nakt|, buvo areš
tuoti ir išvežti sunaikinimui.

Noriu patiekti keletą faktų, ku
riuos pergyvenau, būdamas Pa
baltijo Korpuso 617 gaubicų arti
lerijos pulke, Varėnos paligono
stovykloje.
P. K. 617 gaubicų artilerijos
pulkas buvo rusų suformuotas iš
įvairių Lietuvos kariuomenės da
linių likučių ir stovėjo Lentvary
je. 1941 m. gegužės mėn. pra

džioje, gavome įsakymą išvykti
iš Lentvario lį Varėnos paligoną,
atlikti karo pratimų. Netrukus
paaiškėjo, kad tie „karo prati
mai“, turėjo visai kitą tikslą.Tai
buvo paskutinis mūsų kariuome
nės likvidavimo žingsnis pakeliui
į kapines.
1
Pirmiausiai išvežė buvusius mū
sų kariuomenės augštesni uosius
karininkus, pulkų vadus. Mums
buvo pranešta, kad jie išvykstą
ilgesniam laikui pasitoblinti j
Rusiją ir jų nereikią laukti, nes
jie nebegrjšią į tuos pačius dali
nius. Tas kartojosi per visą gegu
žės ir pusę birželio mėn., kai nak
ties metu dingdavo iš palapinių
karininkai ir puskarininkiai. Bir
želio mėn. 16-17 naktį buvo ma
sinis karininkų areštas. Karinin
kams buvo duotas įsakymas iš va
karo pasiruošti nakties prati
mams, pasiimant su savimi tik
planšetes ir žemėlapius. Ir taip
per visą naktį rusų sunkvežimiai
.’uos vežė į atokiau esantį miške
lį, kuris buvo stipriai apsuptas
rusų kariuomenės dalinių. Taip

laisvajame pasaulyje.

pat buvo stipriai saugomas ir vi
sas Varėnos paligono rajonas.
Grįžę šoferiai, pasakojo kad
NKVDistai atvežtuosius karinin
kus nuodugniai iškrėtė ir viską
atėmė. Iškrėstieji vėl buvo sodi
nami į sunkvežimius, apsaugomi
6-8 gerai ginkluotų NKVD ir ve
žami į Varėnos gelžkelio stotį,
pakraunami į gyvulinius vagonus,
transportui į Rusiją. Traukinį ly
dėję geležinkeliečiai ir palydovai
grįžę pasakojo, kad visas ešalonas, vežęs Lietuvos karininkus
buvo sustabdytas Minsko apylin
kėje, Viename dideliame miške.
Visi karininkai buvo išlaipinti
grupelėmis, pagal ankščiau pa
ruoštą NKVD planą, kur Stalino
budeliai laukė naujų aukų.
Birželio 18 d. stovykloje kilo pa
nika, nes ėjo įvairūs gandai apie
išvežtųjų karininkų sušaudymą.
Vieni sakė, kad išvežtuosius su
šaudė Varėnos miestelyje, kiti,
kad poligono rajone prie Merkioupės ir pan.
Išgirdęs tas kalbas ir pastebėjęs
mūsų nerimą, pulko komisaras
Michailov, sušaukė mus, likusius
vadus, ir paaiškino, kad tie išvež
tieji karininkai buvę fašistai ir
kapitalistai, turėjo ryšius su va
karų valstybėmis, užtai jie ir už
sipelnė Stalino bausmės sunaiki
nimui. Tų nereikią gailėtis, nes
jie nebegrjšią. Panašiai girdėjau
aiškinant I-mos baterijos politruką Dubov, savo baterijos žemes
niesiems vadams. Jis primygtinai
prašė visą tai „pamiršti ir dirbti
stachanoviškai, nenorint užsitar
nauti to paties likimo“. Anot jo,
Sov. Rusijoje, Stalinas kiekvie
nam atitinkamai atlygina už jo
nuopelnus.
Apie tokius ir kitokius niekšin
gus Stalino darbus, reikėtų pasi
sakyti užsienio spaudoje, kad tie,
kurie jam simpatizuoja, galėtų
viską patys tinkamai įvertinti
P. Gedulas.

KANADOS BENDRUOMENE
P ra n y s

Jaunutis, vos dviejų mėnesių
kūdikis, toji Kanados Lietuvių
Bendruomenė, tačiau ji,
nors
žengdama pirmuosius žingsnius,
stengiasi daryti viską, kas gali
mą, kad jos darbas būtų našus ir
atneštų naudos mūsų vargstančiai
Tėvynei Lietuvai.
Pirmajame Krašto Tarybos at
stovų suvažiavime, įvykusiame
rugpjūčio 30-31 d. Montrealio
mieste, išrinktoji KLB Krašto
Valdyba dirba pasiskirsčiusi parei
gomis šitaip: J. Matulionis —
Krašto Valdybos pirmininkas ir
Biuro vedėjas, inž, J. Sližys —
— i-masis vicepirmininkas, J.
Yokubynas *— 2-rasis vicepirmi
ninkas, inž. A. Šalkauskis — po
sėdžių sekretorius, Pr. Alšenas —
sekretorius informacijos reika
lams, J. R. Simanavičius — iždi
ninkas, Prof. A. Zubrys, kun. Dr.
J. Gutauskas ir K. Grigaitis —
nariai.
Kiti KLB organai sudaryti iš
šių asmenų: Kontrolės Komisija
— P. Lukoševičius, A. Toliušis,
K. Andriuškevičius. Nesusiprati
mams ir Skundams spręsti Ko
misija: Adv. V. Užupis, Pik. P.
Kaunas, Dr. St. Daukša, M. F.
Yokubynienė, Prof. Dr. A. Pap
lauskas - Ramūnas. Švietimo ir
Kultūros Komisija — A. Rinkūnas, St. Prapuolenytė, J. Gaižu
tis.
Krašto Valdybos būsitinė pir
majame suvažiavime numatyta —
Toronto miestas. Todėl Valdyba ir
pradėjo savo veiklą Toronte. Val
dybos Biuras įkurtas neseniai įsi
gytuose Toronto LietuviųNamuose. Jo adresas: 235 Ossington
Avė., Toronto, Ont. Canada.
KLB Krašto Valdyba, prisiėmu
si ant savo pečių tas itin sinkias
pareigas ir, matydama ypatingai
daug darbo prieš akis, yra nuta- rusi posėdžiauti kiekvieną savai
tę, antradieniais. Šitokios tvarkos
bus laikomasi ligi tol, kol Bend
ruomenės reikalai bus aptvarkyti
ir organizacinis gyvenimas įeis J
normalias vėžes.
Pirmuoju ir neatidėliotinu už
daviniu Krašto Valdyba laikė
KLB I.aik.
Org.
Komitetų
(LOK-ų) visoje Kanadoje peror
ganizavimą į pastovias Bendruo
menės apylinkes. Tas darbas jau
gerokai įpusėtas. Vienur jau pa
skelbti Apylinkių Valdybų rinki
mai, kitur — skubiai ruošiamasi

Alsenas

tam darbui. Be to, KLB Krašto
Valdyba ypatingą dėmesį kreipia
ir į kitas sritis, kaip: kultūrinius,
švietimo, socialinius, Lietuvybės
išlaikymo, tautinės reprezentaci
jos ir kit. reikalus.
Krašto Valdybos posėdžių eigo
je buvo itin smulkiai aptariami
švietimo bei kultūros reikalai. Ka
dangi šios abi sritys yra begali
niai svarbios ir ypatingai plačios,
tad nutarta prie Krašto Valdybos
įsteigti meno ir sporto reikalams
atskirą komisiją, kooptuojant j
ją tų sričių žinovus. Šios Komi
sijos sąstatas dar nepaskelbtas.
Švietimo Komisija savąjį darbą
jau vykdo. Komisijos pirm, iš
rinktas mokyt. A. Rinkūnas, sekr.
— mokyt. J. Gaižutis, nariu —
mokyt. S. Prapuolenytė. Be to, į
Komisiją dar yra pakviestas
mokyt. V. Matulaitis, kuris sutiko
būti šešt. liet, pradž. mokyklų
sekcijos vadovu. Padaryti pirmie
ji žingsniai ir viduriniojo be aukš
tesniojo lituanistinio švietimo sri
tyse. Tam reikalui sudaryta trijų
asmenų pakomisė iš Dr. M. Anyso, mokvt. I. Matusevičiūtės ir
mokyt. K Gečo. Šioji pakomisė
ruošia lituanistinio švietimo įsta
tus.
Krašto Valdybos darbo dirvonai
yra labai platūs, o Valdybos na
rių — yra tik devyni, todėl norint
visas sritis sėkmingiau aprėpti,
nutarta
steigti eilę komisijų,
įtraukiant į jas kuo daugiau pa
jėgių asmenų ir tuos darbus, kiek
sąlygos leis, varyti pirmyn. Socia
linių Reikalų Komisijos sudarymu
pavesta rūpintis Valdybos nariui
kun. dr. J. Gutauskui, Meno ir
Sporto Reikalų Komisijos sudary
mo iniciatoriai — J. Matulionis ir
J. R. Simanavičius. Statuto ir
KLB Kr. Tarybos rinkimų tai
syklių komisija jau sudaryta. Į
ją įeina: teis. K. Grigaitis, teis.
Palys, ekonomistas
Gurevičius,
lituanistas S. Treigys ir teis. Sudikas.
KLB Statutas priimtas
Krašto Tarybos atstovų suvažia
vime, todėl šiai komisijai teks at
likti tik redakcinis darbas.
Be to. Valdybos pavedimu, jos
vicepirmininkas, inž. J. Sližys,
yra paruošęs numatytų steigti Ka
nadoje Intelektualų -Klubų reguliaminą, kurio motto šie žodžiai:
„Žmogus ieško žmogaus, tautietis
— tautiečio, mintis — minties“
Minimi klubai tai būtų gyvos dva

sios žmonių susibūrimo salelės,
kuriose lietuviai turėtų ieškoti
atramos, kad visiškai nepaskęsti
svetimųjų jūroje, neužmigti kas
dienybės miegu ir nepamiršti
neapmokėtos savo Tėvynei sko
los. Taipogi stiprinti lietuvybės
dvasią, puoselėti lietuvišką asme
nybių taurumą ir t. t. Krašto Ąaldyba
paruoštąjį
reguliaminą
priėmė.
Valdyba savo posėdžiuose yra
priėmusi ir išsiuntinėjus’ apy
linkių LOK-ams eilę aplinkraščių
ir bendraraščių įvairiais mūsų
išeivijos gyvenimo klausimais.
Išsiuntinėtas aplinkraštis Bend
ruomenės narių solidarumo mo
kesčio surinkimo tvarkos reikalu.
Mokestis nustatytas 6 doleriai me
tams. Jį moka tik dirbantieji ir
turį nemažiau 18 m. amžiaus. Be
to, apylinkių valdyboms suteikia
ma teisė į ligą, nedarbą ar kito
kius sunkumus patekusius tautie
čius nuo solidarumo mokesčio at
leisti. Mokesčio rinkimo pradžia
— KLB įsikūrimo data •— 1952.
IX. 1 d.
Taipogi išsiuntinėtas apylin
kėms bendraraštis dėl pastangri
ir veiklos būdų prisidedant prie
išlaikymo vienintelės laisvajame
pasaulyje lietuviškos Vasario 16
Gimnazijos tremtyje. Kitas ’bend
raraštis — dėl vietinės spaudos
sekimo grupių sudarymo, kurios
turėtu reaguoti į pasitaikančius
nepagrįstus užmetimus ir, bend
rai, kelti tragišką okupuotos Lie
tuvos reikalą kanadiškoj spaudoj.
Siūloma tuo reikalu sueiti į glau
dų kontaktą su kitų to paties bai
saus likimo ištiktų tautų žmonė
mis.
Tiek apžvalginiai iš Kanados
Lietuvių Bendruomenės Krašto
Valdybos dviejų mėnesių veiklos.
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VAIKU KAMPELIS
VYTĖ NEMUNĖLIS IR
RUDNOSIUKAS

Nedaug turime rašytojų, kurie
pataikyti! taip įdomiai ir skambiai
eilėraščius rašyti, aip Vytė Ne
munėlis.
Šiandien jis jau suaugęs vyras,
kelių vaikučių tėvas ir gyvena
Amerikoje, kaip ir kiti lietuviai,
rankų darbu uždirbdamas duoną.
Tačiau eilėraščius rašyti pradėjo
dar būdamas gimnazijos mokinys
ir juos siuntė gražiam vaikų laik
raščiui „Žvaigždutei“ spausdin
ti. Vaikai jo eilėraščius mėgo ir
ištrauka iš „Vardų dainelės“.
Noriai ir šiandien skaitome ir
deklamuojame Vytės Nemunėlio
eilėraščius, nes jie taip skambiai
ir įdomiai sueiliuoti, kad tuoj ir
atmintinai išmoksti. Va, skambi
ištrauka, iš „Vardu dainelės“:
TF.N miške, kur elgės ošia,
gražūs mūs visų vardai:
Algis, Rimas
ir Nijolė,
Saulė, Dalius
ir Danguolė,
J-'>ig Biručių, Vytautų,
ir šimtai šimtai kitų...

Dar Lietuvoje būnant, Vytė
Namunėlis parašė įdomią eiliuo
ta pasaką apie „Meškiuką Rudno
siuką-'. Tą pasaką daug kas iš
moko atmintinai ir vieni kitiems
pasakojo. Joje pasakojama apie
mažą Meškiuką Rudnosiuką ir jo
įdomius nuotykius.
Kas dar tos pasakos negirdėjo,
tegu nors dabar pasiskaitys šiame
skyriuje.
KERNAVĖS

KALNAI

Padavimas

Kernavės kalnuose yra užburta
pilis.
Iš tos pilies eina požeminiai tu
neliai. Kernavės tunelio pradžioje
yra geležiniai vartai, Trakų tune
lio gale — sidabriniai, o Vilniaus
tunelio gale — auksiniai. Ties
visais tunelio vartais yra vežikai.
Kokio metalo yra vartai, tai tokio
metalo ir vežikai.
Kai ateis pasaulio pabaiga, tai
tada žmonės juos pamatys, o da
bar jie yra užrakinti tuneliuose.
Jeigu kas juos dabar išvaduotų,
tai visą jų turtą turėtų o vieno
vežiko turtą paveža tik dvylika
arklių.
Kai bus pasaulio pabaiga, tai
tada kalnai su kalnais sueis, taip
pat susieis ir Kernavės kalnai.
Pirmas vežimas vyks į Vilnių. —
jis bus auksinis, antras vežimas
vvks į Trakus — jis bus sidabri
nis, trečias vežimas vyks į Veliuo
ną — jis bus geležinis.
Mįslė

— Na, ką tai galėtų reikšti:
eini medžioti, nešiesi šautuvą, o
neturi šovinių ?
— Matai, taip pigiau, o vaisiai
vistiek tie patys — nieko nenu
šausi.
Berlynas. Sovietų Rusija ap
ginklavo 3 vokiečių divizijas nau
jais sovietų tankais ir pabūklais.
Kiekviena tų divizijų turi po
12.00C karių, kurie yra vadovau
jami sovietų aukštesnių karininkų
ir jų apmokomi.
Tokio. Japonijos teismas palei
do du britų karius, nuteistus 30
mėn.
kalėjimo už automobi
lio ir mažos sumos pinigų pavo
gimą. Nuteistieji paleisti iš kalėjimfa.
V. PALUBECKUI SUŠELPTI
PRISIDĖJO:

h. Makauskas ,£10, P. Jūras
£io, P. Grigaitis £6, kun. Matutaitis, MIC —
kun. Kazlauskas
£s. Pečkaitis — £2, Pakalniškis
£2. Poškus £2, Usevičius £2, P.
Bulaitis £$, J. Babilius £5, DBLSga £tn, Lietuvių Namų B-vė £10.

VYTĖ- NEMUNĖLIS
MEŠKIUKAS RUONOSIUKAS

TEN miške, kur elglės ošia,
po pušim sena, sena
buvo meškinas Rudnosis,
Rudnosienė — jo žmona.
Ir turėjo jie meškiuką, —
Rudnosiuką, kaip ir jie, —
buvo jis dar be kelnyčių
ir bėgiojo tik namie.

Vakare, kai tėtis grįžta,
kai visa šeima namuos,
sėdi jis šiltam namely,
klauso pasakų mamos.
Nors už durų švilpia vėjas,
staugia vilkas už langų,
Rudnosiukui su tėveliais
šilta, gera ir smagu.

šliumpu-pumpu, šliumpu-pumpu
Rudanosis takeliu —
reiks miške jam apžiūrėti
šimtas bičių avilių.
Kad linksmiau būt iškeliauti,
palydės jį ir mama,
Rudnosiuką linksmučiuką
sau ant rankos nešdama.

— Tėti, — sako Rudnosiukas,—
daug medaus prikopinėk.
Bitė jei norės įgelti,
šok iš medžio, bėk ir rėk!
— Kam man bėgti, kam man
man bitelė nr.įgels:
[rėkti,
stori mano kailinėliai —
kur tik lįs, ten įsivels.
Iš medučio bus midučio,
bus saldainių daug skanių, —
pavaišimsim daug svetelių,
daug žvėrelių giminių.
Pavaišinsim senį vilką,
Šarką-Tarką, žvirbliukus
Pavaišinsim, apdalinstm
ir gerus žmonių vaikus
(Bus daugiau)
ČIGONAS IR

LIETUVIS

Liaudies pasaka

Ėjo keliu čigonas ii lietuvis.
Išalko juodu valgyti. Lietuvis tu
rėjo paršiuką, o čigonas viščiuką.
Ir sako čigonas lietuviui:
— Valgykiva dabar tavo paršiu
ką, o paskui valgysiva mano viš
čiuką.
— Gerai 1 — sako lietuvis.
Suvalgė jubdu tą paršiuką ir
eina toliau. Vėl išalko ir vėl su
stojo pakelėje pasilsėti.
Mato čigonas, kad abudu juo?
du viščiuko nepavalgys, ir sako
lietuviui:
— Ką čia mudu terlensivos, ponuti I Viščiukas — gardus daik
tas, bet dviem nėra ko valgyti.
Gulkivos pąsilsėti, ir katras ge
resni sapną susapnuosiva, tam ir
bus viščiukas.
. — Gerai! — sako lietuvis.
Atsigulė čigonas ir užmigo. O
lietuvis neiškentė ir — suvalgė tą
jo viščiuką.
Atsibudo čigonas ir pradėjo ap
sakinėti savo sapną.
— Matai, ponuti, — sako jis, —
kai tiktai užmigau, nusileido pul
Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas, chirurgiškas ir elektrinis
kojų ligų gyvymas. Rašyti Priva
te Foot Clinic 169, Market Street,
Edenfield, Lancs.

Privačiam asmeniui vakarų Ang
lijoje reikalingas darbininkas ark
lių prižiūrėtojas prie dviejų joja
mų arklių.
Turi mokėti angliškai, prižiūrėt’
arklius ir jodinėti.
Žmona kartais gali padėti na
mų ruošoje atlyginama už valan
das.
Atlyginimas 6 svarai per savai
tę ir nemokamas butas be baldų.
Gali tikti pora ne senesnė 50 mt.
su vienu vaiku.
Pas’ūlymus angliškai siusti BL
administracijai Nr. 50.

kas angelų, paėmė ir nunešė ma
ne į dangų. Čia Viešpats Dievas
pasisodino mane šalia savęs ir
piadėjo klausinėti, kas girdėti,
ar gerai man klojas... O Motina
Švenčiausioji prinešė visokių val
gymų: ir antienos, ir žąsienos...
ir visokios! Tiktai gulbės pieno
ten nebuvo... O ką gi sveikas
sapnavai ?
- n aš, — sako lietuvis, — ma
čiau, kad tau danguje labai gera,
kad tu nebūsi kvailas ir negrįši
daugiau iš ten Į šią ašarų pakalnę,
tai ėmiau ii 1— suvalgiau tav
viščiuką.
KAIP REIKIA VALGYTI?

Tai ką: ir valgyti reikia mokė
ti ? Juk paimi šaukštą ir srebi
sriubą.
Taip, ir valgyti reikia mokėti.
Juk negražu, jei kas prie stalo
garsiai čepsi ir. lyg kokia mašina,
sriūbčioia.
Vengrijoje TIhamer Toth kartą
nasakoio mokiniams— Svarbiausia mokėti gerai
vartoti valgymo įrankius, šaukš
tas laikomas tain, kad io Įdubimas
būtu j viršų. Jeigu *jls guli ant
stalo prie peilio ir šakučių, tada
įdubimas esti žemvn
— Visi trys — šaukštas, peilis
ir šakutės — laikomi laisvai,
lengvai, daugiau už galo, kad Tai
kant šakutes, nuo jos dantų iki
rankos liktų bent pusė gniaužto, o
laikant peilį, smilius pirštas siek
tų tą vietą, kur baigiasi geležte ir
prasideda kotas.
— šluostyti servietėle lėkštę ar
ba šaukštą niekados negalima.
Tai būtų šeimininkės įžeidimas
— Nemandagu valgant siurbti,
čepsėti, lėkšte barškinti arba ša
kutėmis ją braižyti. Apskritai ne
tinka garsiai ir triukšmingai val
gyti— Vieną dalyką įsidėk į galvą:
juo esi garbingesnėj prie stalo
vietoj, juo tyliau turi valgyti.
šiandien pastebėkime, ari mes
pakankamai mandagiai valgome.

NUSIJUOKIME!
Mažasis Jonukas

- - Jonuk, kai pas mus atvyks
profesorius, atkelk jam vartus I
— O kas tai yra profesorius?
— Tai toks žmogus, kuris vis
ką moka.
— Tai- jis turėtų mokėti ir var
tus atkelti...
Liūdni reikalai

— Tai ko taip verki, Onute? —
klausia motina.
— Geriau jau neklauskit, nes
vistiek negaliu pasakyti, — atsa
ko šluostydama akis Onutė.
— Tu neturėtum ką nors nuo
manęs slėpti. Juk aš tau mielai
padėsiu.
— Neverskit mane paslaptį iš
duoti, nes vistiek nieko gero ne
bus. Aš mačiau mieste tokią gra
žią suknelę, kad būtinai norėčiau
ją turėti.
SUSIRINKIMAS

DBI.S Bradfordo Skyriaus Val
dyba š.m. lapkričio 16 d., 15 vai.
St. Patricks salėje šaukia visuoti
ną metinį narių
susirinkimą

Susirinkime atstovai padarys
pranešimą iš suvažiavimo ir bus
naujos Valdybos rinkimai.
Bradfordo Skyriaus Valdyba.
Andrius Gofmanas kilęs iš Pakal
niškių km. Gelgaudiškio vlsč. Š
kių anskr., dabar gyvenąs 24. Mid
St. Mossend, West Calder, Mid
Lothian, Scotland ieško giminių
ir pažįstamų.

Esu 29 mt. lietuvis, noriu susira
šinėti su lietuvaite 10-35 mt. ve
dybų tikslu. Rašyti — CC 38238,
16, Slatey Rd., Birkenhead, Ches
hire.

NAUJA KNYGA

Anglų knygų laidykla Messrs.
Hollis and Carter, Londone, išlei
do J. A. Swettenham'o parašytą
knygą „The Tragedy of the Baltic
States“. Knygoje labai objektyviai
aprašyta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pasiekimai nepriklausomo gy
venimo laikotarpyje ir tų kraštų
šių dienų liūdni pergyvenimai.
Knyga labai skoningai išleista,
įrišta drobės apdaruose, ir visais
atžvilgiais tinka išlepinto skaity
tojo skoniui.

LIETUVIO SIUVYKLA

Lietuvis siuvėjas priima vyrišku ir moteriškų drabužių užsaky
mus ir pataisymus.
Kreiptis darbo dienomis nuo 6
— 10 vai. vak., šeštad. ir sekmad
nuo o ryto iki 6 vi. vakaro.
Darbas atliekamas pagal pagei
davimus.
A. S. 53, Gregory Buolevard,
Nottingham.
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