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RUSIJOS TIKSLAS
Nevisada galima atspėti, ar Ru

sija vieną ar kitą dalyką daro 
vien dėl propagandos, ar rimtes
niais sumetimais. Praeityje ma
tėme, kaip ji nutęsdavo konfe
rencijas, nieko konkretaus nepa
siekiant. Geriausiais šito pavyzdys 
— derybos del Austrijos taikos 
sutarties, čia yra aišku, kad Ru
sija tokios sutarties nenori ir de
rasi vien propagandos sumetimais. 
Jos derybų pasiūlymą Vokietijos 
sutarčiai sudaryti reikia vertinti 
kitokioje šviesoje. Galimas daly
kas, kad šiame klausime sovietai 
yra priversti siekti susitarimo, ka
dangi priešingos konsekvencijos 
būtų jiems žymiai blogesnės.

Sovietų akimis, žiūrint, būklė 
yra tokia, kad jeigu nebus susi
tarta dėl taikos sutarties visai Vo
kietijai, tada vakarų Vokietija 
bus. apginkluota, kariniai atstaty
ta ir tuo vak. Europos karinis pa
jėgumas sustiprės tiek, kad jis 
galės sudaryti rimtą pavojų ne tik 
rytų Vokietijai, betir visai Rusi
jos. imperijai. Iš kitos pusės, jei
gu Sovietams pasisektų paveikti 
Vakarus ir sudaryti visos VoKie- 
tijos sutartį, tada yra galimumų 
palikti Vokietiją silpną ir neu- 
tralę, kurią Sovietai galėtų even
tualiai iš vidaus per komunistų 
partiją pasigrobti. Sovietai žino, 
kad tam tikslui pasiekti, turėsią 
Vakarams padaryti konkrečių 
nuolaidų, tokių nuolaidų, kurios 
suviliotų vokiečius ir kurių vaka
rai nedrįstų atmesti, bijodami 
nuteikti Vokietiją prieš save.

Vokietijos svarbiausias troški
mas yra suvienijimas rytų ir va
karų dalių. Nors vyriausybė ir 
atsakingi asmenys mažai tiki So
vietų pagundoms, jie, tačiau, turi 
skaitytis su opozicijos ir platesniu 
vokiečių masių nusistatymu.

Vokiečiai galvoja, kad sueida
mi į alijansą su vakarais ir atmes
dami Rusijos pasiūlymus, jie gali 
labai ilgam laikui atidėti Vokieti
jos apjungimą. Tuo tarpu pri
imant Rusijos pasiūlymą, jiems 
reikėtų atsisakyti nuo įsijungimo 
J vakarų gynybos planą, bet už 
tai- pasiektų savo troškimo — vie
ningos Vokietijos.

Čia ir yra pavojingiausias So
vietu Rusijos pasiūlymo aspektas 
ir vakarams reikės daug išminties 
ir propagandos, kad jį atrėmjus, 
netiuteikiant vokiečius prieš save. 
Jeigu Rusija laikytųsi taip, kaip 
ir anksčiau, tada vakarams jo
kios gudrybės nereikėtų. Bet yra 
duomenų, kurie rodo, kad sovie
tai gali toli eiti su nuolaidomis 
vokiečiams, kad tik sulaikius Vo
kietijos apginklavimą.

■Aišku, kad norint sudaryti tai
kos sutartį, su Vokietija, reikia 
pitma pravesti laisvus rinkimus. 
Laisvų rinkimų klausimas ir yra 
pirmesnis ir svarbiausias uždavi
nys, nuo kurio išsprendimo pri- 
klfiusys tolimesnės derybų eigos. 
Vįkarai norėjo, kad sovietai įsi
leistų į rytų Vokietiją JTO-os ko
misiją laisvųjų rinkimų galimy
bėms ištirti. Sovietai su tuo nesu
tiko, bet pasiūlė, kad tai turėtų 
atlikti keturios Vokietiją oku
puojančios valstybės. Vakarams 
šitoks pasiūlymas yra neprimti- 
nas, nes jie nori neutralių stebė
tojų ir nenori tokion komisijon 
įsileisti Rusijos, kuri tik trukdytų 
tokiems darbams. Kol kas ir vo
kiečių nuomonė sutinka su vaka
rų, bet Rusija savo paskutiniojo 
žodžio dar nėra pasakiusi. Reikia 
latikti, kad ir šitame Mausime ji 
dar padarysianti naujų nuolaidų.

Vakarams reikėtų laikytis prin
cipinių reikalavimų ir nuo jų 
nenutolti.

TARPTAUTINĖ DAINOS 
IR ŠOKIO ŠVENTĖ

Gegužės 25 d., sekmadienį, 7 
vai. vak. Royal Albert Haiti salė
je įvyks Tarptautinė Dainos ir 
šokio šventė, kurioje be daugelio 
tautybių dalyvaus ir lietuvių šo
kėjų grupė. Ne tik Londone gyve
ną lietuviai, bet taip pat Ir iš 
artimesnių apylinkių kviečiami 
nepraleisti šitokios progos. Mūsų 
tautinė garb'ė reikalauja šitokioje 
šventėje dalyvauti kuoskaitlln. 
glau.

Bilietai gaunami jau dabar pas 
S-tfos reikalų vedėją.

MINTYS
MOTINOS DIENOS PROQA

Daug gražių dainų sudėta ir 
daug stoprų knygų prirašyta apie 
motiną. Poetams ji yra jų gražiau
sias kūrybos šaltinis, filosofams ir 
auklėtoj ams-didžių problemų su
kėlėja. Vieni ją iškelia į aukšty
bes, siekiančias žvaigždynus, su
lygina su gražiausiom žemės bū
tybėm, antri-nieko ypatingo joje 
neranda, išskyrus paprastą gam
tos reiškinių kompleksą, kokį turi 
ir mūsų juodoji žemelė, balta obe
lėlė, ir visi kiti apčiuopiami kūnai, 
einą skirtingas pareigas gamtos 
reiškinių grandinėje.

MOTINA—ŽMONIJOS GYVYBĖS 
TĘSĖJA

Motinos vardą pašvenčia jos 
vaikai. Ir juo vaikų daugiau, juo 
jos vardas didesnis. Nes juk mo
tina yra pirmoji tarpininkė tarp 
busimųjų ir esančių kartų. Per ją 
pasaulin ateina ne tik individuali 
žmogaus gyvybė, bet taip pat gy
vybė tautų ir visos žmonijos. 
Atimk iš motinos gyvybės tiekirpo 
galią ir katastrofa ištiks žmoniją 
kelių dešimčių metų bėgyje.

Tačiau motinos didybė slepiasi 
ne pačioje gyvybės teikimo galio
je, kuri nėra jos priklausomybėje, 
bet Dievo, o šios galios panaudo
jime, kuris yra jos laisvos valios 
dispozicijoje. Tad juo motinos 
valia yra labiau palenkta minėtos 
galios panaudojimui, juo jos dro- 
vybė bus platesnė, šviesesnė, mie
lesnė. Nes juk tik pasiryžusių ir 
geros valios motinų pasekmėje 
išauga didelės ir galingos tautos, 
o bailių ir suglebėlių — silpnos, 
merdėjančios ir paniekintos

Ne visur ir ne visais laikais mo
tinos valia vienodai palenkta tu
rėjimui vaikų Tai priklauso nuo 
įvairių materijalinių fizinių ir 
dvasinių gyvenimo konjunktūrų. 
Deja, šių dienų materijalinio gy
venimo sąlygos kai kur ir kai 
kam yra labai nepatogios o dva
sinis daugelio motinų stovis yra 
gerokai sužalotas. Nenormalaus 
gyvenimo pasekmėje šių laikų 
motina yra iššaukta į kovą už sa
vo pačios ir šeimos būvį. Dažnais 
atvejais ji yra priversta atsistoti 
šeimos galvos vietoje, širdies vie
tą palikdama tuščią, ši tat būklė 
išštūmė ją iš moteriškos dvasios 
pusiausvyros ir pastatė šalia vyro. 
Šiandien ji, užimdama daugelį 
bendrų pozicijų, atitrūksta nuo 
tiesioginių moters pareigų, dėl 
kurių nukenčia šeima, motinišku
mas ir prieaugliaus kiekybė bei ko
kybė. Taip yra ir dėlto motina 
negali būti pakaltinama. Kalta yra 
valstybinė ir visuomeninė santvar
ka, kurios reforma yra aukštųjų 
institucijų dispozicijoje. Tačiau 
neigiamas reiškinys yra tas, kad 
daugeliui motinų tokia padėtis pa- 
tiko ir jos be ypatingo teikalo išši- 
velžė iš moteriško ręmo ir, paakin
tos nebūtino materijalinio gerbū
vio, nuėjo į įstaigas, fabrikus, 
restoranus ir kitas darbovietes, kad 
tuo būdu išvengus motinos parei
gų, ar net pačios motinystės, nes 
taip joms patogiau.

Vengimas motinystės, paties 
gražiausio ir turiningiausio moters 
gradacijos laipsnio, tūlas tautas 
privedė prie fizinio ir dvasinio 
išsigimimo, kuris nuskurdino jų 
padėtį žmonijos plėtotėje.

MOTINA DIEVIŠKOS KŪRYBOS 
DALYVĖ

Tačiau motiniškumo sąvokos 
pilnuma dar nesibaigia vien tik 
gyvybės vaisiaus vedimu Ji nesi
baigia ir ta auka, kuri yra sudeda
ma nemigo flaktų pavidale, augi
nant vaikus. Ne, vaikų gimdymas 
ir jų auginimas eina iš teisingai 
suprasto prigimties Įstatymo kurio 
vykdvmas nėra vienintelis motinos 
didysis Nuopelnas, nes jis yra Die
vo apmokamas' gausia meile savo 
vaikams. O meilė didžiausius sun
kumus pūkais paverčia.

Pati didžioji motinos pareiga, 
kuri motinystės sąvoką sklidinai 
užpildo, yra naujos gyvybės pa
rengimas gyvenimui, t.y., vaikų 
auklėjimas. Gimdamas žmogus at
sineša tik savo žmogiškąjį rėmą. 
Motinos yra pareiga į šį rėmą įsta
tyti paveikslą su gyvenimo stilium 
ir turiniu. O tai jau reiškia kūry
bą. Vadinasi, motina yra ne tik 

gyvybės vaisiaus teikėja ir jo au
gintoja, bet ir jo auklėtoja, asme
nybės kūrėja. Ši kūryba yra daug 
didesnė, kaip žymiausių dailininkų 
ir storų knygų rašytojų, kaip gar
siausių išradėjų ir a.chitektūros 
paminklų kūrėjų. Anie visi kuria 
negyvus paveikslus, apstrakčias 
sistemas bei sausas teorijas, o mo
tina kuria gyvą'daiktą su visomis 
jo būsimosis idėjomis ir genijum.

Žmogaus asmenybės didybe reiš
kiasi įvairiomis formomis: dora.

PIRMOJI PAMOKA
KA8 SVARBIAU

Daugiau turėti vaikų šeimoje ir 
juos silpniau išauklėti, ar mažiau- 
bet geriau išugdyti ? Atsakymo 
tenka ieškoti žmogaus gyvenimo 
tikslų apimtyje. Žmonijos tikslas 
yra ne mirtis, bet gyvenimas. At
skiro žmogaus mirtį išperka nau
jas žmogaus gimimas Jeigu gi
mimai bus „racijonuojami“ sau 
patogiomis „sistemomis“, žmonija 
mirs ir kiekvienas toks racijenuo- 
tojas bus pakaltintas dėl jos mir
ties. Vadinasi, gimimai yra būtina 
priemonė tautų ir žmonijos fizinio 
gyvenimo tęsimui.

GYVENIMO BUDO REFORMA
Motinos galia yra didelė, telpanti 

net dieviškos kūrybos plotmėje, 
tad, be abejo, ir jos įtaka gyveni
me yra . milžiniška. Ji yra prano
kėja gėrio -ir grožio, fizinių ir 
dvasinių galių ir visa to, kas žmo
guje vra sukaupta.

Betgi žmoguje yra ir pikto šak- 
kr.ys. Taigi motina yra pranokėja 
ir galas, pasaulis nušvistu nauja 
nos tobulumo klausimas. Jeigu 
motina panaikins savyje gėrio 
turinį, ji paliks tik pikto sėjėja. 
Jeigu ji iš savęs išraus blogio šak- 
gaivins žmoniją savo vandens 
nį, ji taps gėrio šaltiniu, kuris 
gėlumu.

Deja, šių dienų motinos asme
nyje vyksta kova tarp gėrio ir 
blogio su persvara pastarojo nau
dai. Dėlto ir nūdieniniam pasauly- 
je veikiat! susiduriama su piktu ir 
visomis jo apraiškomis, kaip su 
gęriu. Ir jeigu, tad, motina pati 
pirmoji po savo kojomis pamintų 
žaltį, kuris yra viso pikto pradžia 
ir gaals, pasaulis nušvistu nauja 
šviesa, teikiančia žmonijai palai
mą.

Betgi šitoks supratimas pats 
neateina. Jis turi ateiti tais pačiais 
keliais, kuriais ateina mokslas, 
menas ir pasirengimas gyvenimo

Jeigu visais laikais žmogus sie
kia tobulumo gyvenimo reiškinių 
pažinime, atseit, jeigu jis specija- 

kūrybos galiomis, išmintimi pa
garba, tėvynės meile ir 1.1. Todėl 
ir asmenybės ugdyme motina turi 
didžiausią formų pasirinkimą. Ji 
savo vaiko gyvenimą kelią gali 
pakreipti bet kuruos formos kryp
timi. Taip ji jį gali nu vesti prie 
altoriaus. įskiepyti kūrybos norą ir 
galią, pas.odinti į mokytojo kėdę, 
pakreipti j artojo dalią, šaunaus 
kario karjerą ir pan. Taigi iš moti
nos kūrybiškosios veiklos " gali 
išeiti ir šventieji ir kanibalai.

liti pasirengimu ruošiasi būti inži
nierium, daktaru, kunigu, dailinin
ku ir net papraščiausiu kurpium, 
ar siuvėju, tad argi mažesnio pasi
rengimo reikia būti motina? Argi 
ne žmogus yra didesnis kūrinys 
už puikiausius architektūros pasta
tus meniškiausius paveikslus ? O, 
vis dėlto, šitai didžiąjai kūrėjai, 
motinai, nesuteikiama jokia gali
mybė pasiruošti savo dieviškąja! 
profesijai, — ugdymui žmogaus. 
Dėlto tokia motina auklėja savo 
vaikus pagal instinktą, tarytum 
tas gizelis, negavęs iš savo meistro 
nurodymų, siuva naują batų porą.

Argi tad nepravartu yra šalia 
technikos institutų, n eno akade
mijų, kunigų ir mokytojų semina
rijų, šalia amatų ir kitų profesinio 
pasiruošimo mokyklų turėti motinų 
auklėjimo instituciją. Argi nedera 
atatinkamų mokslo įstaigų pro
gramas reformuoti ta prasme, kad 
auklėjimas, o ypač motiniškumo 
nagrinėjimas, užimtų tiek pat lai
ko, kaip kiti mokslo dalykai. At
sakymas į šiuos klausimus yra aiš
kus, tačiau jis gludi valstybinėje 
ir visuomeninėje plotmėje.

LIETUVĖ MOTINA
Kai pagalvoji, žmogus, apie sen

galvėlę, kažkos mielas jausmas 
tave pagauna. kažkokie užburti 
vaizdai atsiveria: gražiai nušluo. 
tas kiemelis, samanota pirkelė, 
vidui taukši klevo staklės, ūžia 
ratelis, sukasi krijelis,, o čia pat, 
žalioj pievoj, bąla pernykščių 
drobių juostos. TU gi šliaužioji 
apie jos kojas, landai po įvairias 
pakampes ir nė nematai, kaip ge
ros akys tave sekioja.

Bet išsiveržkime iš šio mielo 
jausmo ir pažiūrėkime, kiek mū
sų mitinėlė panaši j tas motinas, 
dieviškos kūrybos dailininkes... 
Vai, daug kuo.. Ne dėl mūsų 
simpatijų joms turime konstatuo. 
ti. kad jos šia prasme stovi žy
miai aukščiau, kaip tūlos svetimos 
motinos. Juk jos nėra skaičiusios 
nei ilgų straipsnių, nei iš kitų 

(nukelta } 4-tą pusi)

VOKIETIJA NORI TARTIS 
SU RUSIJA

Vokietijos sujungimas yra tiek bus sudaryta visos Vokietijos vy-
onus klausimas vokiečiams, kad 
jie griebiasi ir už siūlo, tikėdami 
galėsią išsigelbėti nuo paskendi
mo. Ir todėl paskutinis Rusijos 
pasiūlymas vakarams visos Vokie
tijos sutarčiai sudaryti rado pas 
vokiečius atgarsį. Nors vak. Vo
kietijos vyriausybė pradžioje lai
kėsi gana šaltai tuo reikalu, ji 
irgi pradėjo kiek atsileisti, viešo
sios opinijos spaudžiama. Gi opo
zicija. ir vokiečių masės galvoja, 
kad reikėtų išbandyti Rusijos pa
siūlymą, prieš galutinai susirišus 
su vakarais kariniu alijansu. Ir 
kancleris Adenaueris, kutis anks
čiau buvo priešingas deryboms su 
Rusija, nusileido viešajai nuomo
nei ir per radio pasakytoje kalbo
je spekuliavo apie keturių didžių
jų kanferenciją prieš jiasirašant 
sutartį su vakarais. Įdomu, kad 
jis derybas su Rusija laiko kaip 
proga pasiekti Vokietijos vienybei, 
o ne kaip pavojų Vokietijos nepri
klausomybei. Jis mano kad tokia 
konferenejia galėtų įvykti su sąly
ga, kad nrieš ją notų pagalba bus 
išsiaiškinta su Rusija kai kurie 
principiniai dalykai. Vokiečiai no
ri, kad keturių didžiųjų konferen
cija užsiimtų svarbiausia laisvų 
rinkimų pravedimu ir visoš Vokie
tijos vyriausybės sudarymu, o tai
kos sutartį palikti ateičiai.

Viena dr. Adenauerio pastaba 
ypač nepatiko prancūzams. Kanc
leris pareiškė, kad jeigu ir kada

NESUSITARIAMA DEL SAARO
Po to, kai vak. Vokietijos kanc

leris dr. Adenaueris ir Prancūzijos 
užs. reik, ministeris Schumanas 
buvo pasiekę preliminarinio susi
tarimo Saaro klausimu, optimizmas 
buvo aukštai pakilęs ir buvo gal
vojama, kad pagaliau pavyks pran
cūzams ir vokiečiams rasti bendrą 
kalbą ir baigti šimtmečius truku
sią nesantaką. Viltys, tačiau, neiš
sipildė ne del to. kad vienas ar 
kitas tų dviejų asmenų bū
tų buvęs nenuoširdus ar apgaulin
gas, Let del opozicijų ii visuome
nės spaudimo. Vokietijoj ne tik 
opozicija, bet ir pačios kanclerį re
miančios partijos pareiškė, kad 
Vokietija niekuomet negali sfitikti 
su politiniu Saaro krašto atskyri
mu nuo Vokietijos, gi Prancūzija 
reikalauja Saaro kraštą atskirti 
nuo Vokietijos, jį sueuropieinti 
(pavesti Europos Tarybai valdyti) 
ir sujungti ekonominiai su Pran- 
cūzųa. Nė viena šalis nuo užimtų 
pozicijų nesutinka atsisakyti. Dr. 
Adenaueris turėjo daug vargo par
lamente, bet jam pavyko pasiekti 
to, kad Vokietijos parlamentas ne
pastatė Saaro klausimo išsprendi
mą kaip sąlygą Europos Apsaugos 
Bendruomenės sutarčiai pasirašy
ti. Amerika ir Britanija nori, kad 
Saaro klausimas būtų laikinai ne
svarstomas iki bus pasirašytos Eu
ropos Apsaugos sutartys.

BRITANIJOS TEISE 
Į PERSIJOS ALYVĄ

Tarptautinis Hagos Tribunolas 
paskelbė Britanijos skundą prieš 
Persiją del alyvos šaltinių suvals- 
tybinimo ir Persijos atsakymą. Bri
tanija apkaltina Persijos vyriausy
be? esant „aštrių tautinių jausmų“ 
įtakoje ir nenorinčią svarstyti jo
kių pagrįstų pasiūlymų. Remian
tis IQ33 metų koncesija, kurios am
žius turėjo būti 60 metų, Anglų- 
Irano Alyvos Bendrovė, Persijos 
raginama, investavo milžiniškas 
pinigų sumas alyvos gamybai, kas 
davė daug naudos Persijai. Ben
drovė iš dykumos padarė organi
zacija. kuri gamino 35 mil. tonų 
alyvos per metus. Persija gi ne
siėmė jokios rizikos ir neįdėjo jo
kio kapitalo, nors turėjo vis di
dėjančias pajamas iš alyvos šalti
nių. Persijos darbininkai ten gy
veno geriau, negu bet kur kitur 
Persijoj. Britanija prašo Tarptau
tinį Teismą pareikšti, kad Aylvos 
šaltinių nacionalizacija yra nelega
li, grąžinti Anglų-Irano Alyvos 
V-vei teises eksploatuoti alyvos 
šaltinius Persijoj ir ją kompensuo
ti už nuostolius. Jeigu to negali
ma, tada Britanija prašo, kad Per
sija kompensuotų Brit. vyriausybę 
pilną alyvos šaltininių vertę, o 
teip pat už nustotą praeity pelną 
ir už tą pelną, kurį bendrovė bū
tų galėjusi ateity turėti. 

riausybę, nebus įpareigota pripa
žinti dabartinės vakarų Vokietijos 
pasirašvtų sutarčių. Prancūzija del 
to abejoja, kokia bus nauda iš Eu
ropos Apsaugos Bendruomenės su
tarties, įtraukiant vien vak. Vo
kietiją, jei visos Vokietijos vyriau
sybė nutars tokią sutartį nepripa
žinti. Del to ir vėl iškilo pavojai, 
kad Europos kariuomenės kūrimas 
gali dar būti atidėtas nors vakarai, 
o vpač Amerika, yra pasiryžę Ru
sijos pagundoms nepasiduoti.

Vakarai dar teberašo atsakymą 
Rusijai del jos notos, kurioje Ru
sija pareiškė, kad Vokietiją' oku
puojančios valstybės turėtų ištirti 
laisvų rinkimų Vokietijoj galimu
mus. Vakarai su atsakymu nesi
skubina ir nori jį padaryti detali
zuotą ir tvirtą. Atsakyme bus pažy
mėta, kad vakarai tęs Vokietijos 
integravimą į vakarų Europos ap
saugos ir ekonominius planus, ir 
Rusija bus paklausta'pasakyti, del 
ko ii tam turėtų priešintis. Vakarai 
siekia, kad kol užsibaigs pasi
keitimas notomis su Rusija, Eu
ropos Apsaugos Bendruomenės su
tartis jau bus pamušta ir taip pat 
bus pakeistas dabartinis vak. Vo
kietijos okupacinis statutas nauja 
-"tartimi, kuri duos Vokietijai vi
sišką nepriklausomybę. Tokiu bū
du bus sugretinti vakarų padaryti 
konkretus dalykai su Rusijos ore 
kabančiais pažadais, ir bus leista 
vokiečiams pasirinkti vieną ar 
kitą.

Persijos atsakyme, gi sakoma, 
kad Tarpt. Teismas neturi teisės 
šios bylos spręsti, nes tai būtų ki
šimasis į Persijos vidaus reikalus.

BRITANIJA NENUSILEIDŽIA 
DEL SUDANO

Britanijos užs. reik, ministeris 
Edenas jau turėjo pasitarimus su 
Britanijos ambasadorium Sir Ralph 
Stevenson, Sudano gubernatorium 
Sir Robert Hove ir Egipto amba
sadorium Londone Amr Pasha.Nors 
Egipte ir vyrauja optimizmas, kad 
Londono pasitarimai bus sėkmin
gi, to tačiau negalima pasakyti, 
sprendžiant iš minėtų pasitarimų. 
Britanijos laikysena Sudano klau
simu yra tvirta ir mažai lieka vie
tos kompromisui. Britanija teigia, 
kad ji negali sulaužyti Sudanui 
duoto pažado, leisti patiems Suda
no gyventojams nuspręsti savo 
ateities. Iš kitos pusės Amr Pasha 
turi lygiai tvirtus parėdymus savo 
vyriausybės neiti nė žingsnio at
gal kas liečia karaliaus Faruko ti
tulą būti Sudano, karalium. Ir ne
stebėtina. nes prie dabartinio’ įtem
pimo Egipte, jokia vyriausybė ne
galėtų likti valdžioje, jei ji tuo rei
kalu nusileistų. Sudano prijungi
mas prie Egipto yra Egipto tauti
nės garbės reikalas.

Kas liečia kanalo zoros evakua
ciją ir jos apsaugą, susitarimas 
jau yra principiniai pasiektas, bet 
jis lieka bereikšmis, kol nebus su
sitaiką del Sudano.

GENEROLAS RIDGWAY— 
EURPOS KARO VADAS

Generolas Mattew B. Ridgway 
paskirtas vyriausiu Atlanto Pak
to valstybių karo vadu Europoje 
vietoje iš tų pareigu pašitrauku. 
šio gen. Eisenhoverio. Paskyrimą 
padarė NATO Taryba po to, kai 
prež~ Trumanas, Tarybos prašo
mas, pasiūlė gen. Ridgway kandi
datūrą. Kariai šį paskyrimą su
tiko palankiai, nes gen. Ridgway 
lygiai karo metu Europoje, taip 
ir dabar Korėjoje užsirekomen
davo ne tik kaip geras karys, bet 
taip pat ir geras politikas, suge
bąs suderinti įvairių tautų skirtu
mais ir išlaikyti tarp jų gerą su
gyvenimą.

Gen. Ridgway savo naujas pa
reigas perimas birželio mėn. pra
džioje, kada gen. Eisenhoveris 
grįžta į Ameriką. (Jis yra kandi
datu į prezidentus).

Gen. Gruehther pasilieka ir to
liau vyr. štabo viršininko parei
gose, o feldmaršalas lordas Mont
gomery — vyriausiojo karo vado 
pavaduotoju.

Korėjoje, vietoje pasitraukusio 
gen. Ridgway, paskirtas vado pa
reigoms gen. Mark Clark, karo 
mętu pasižymėjęs Europoje.
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"— KULTŪRINIS GYVENIMAS - ---------
R. SPALIS UZ KNYGOS PUSLAPIU

Dažnas šio's salos lietuvis, tur 
būt, būsime literatūros vakaruose 
girdėję R. Spalį skaitant feljeto
nus. Skaito ir nesijuokia, tarytum 
tai būtų ne feljetonas, bet kurio 
nors šiaip ar kitaip žinomo lietu
vio nekrologas. Salė juokiasi, o jis 
nesijuokia.

Aš ir šiandien nepasakyčiau, ko. 
dėl jis nesijuokia: ar jam nejuo
kinga, ar jis užsispyręs nepasiduo
ti, nors salė ir kvatojasi.'

Jeigu šitos juoko problemos ir 
neišspręstume be jo žinios, tai ir 
be to aišku, kad R. Spalis yra už
sispyręs. Iš jo darbo aišku. Tik 
užsispyręs žmogus gali daug ir 
gerai padaryti. Štai neseniai skai
tėme jo „Trylika Nelaimių“, čia 
vėl didžiulis tomas „Didžiųjų At
gailų“, čia vėl štai „Br. Lietuvis“ 
supažindina savo gerbiamuosius 
skaitytojus su gabalu „Gatvės ber. 
niuko nuotykių“ — sultingų nuo
tykių knygos jaunimui, kuri žada 
būti storesnė net už „Didžiąsias 
Atgailas“, ir man vienas atkaklus 
leidėjas prisipažino, kad jis dar 
šjmet tą knygą taip pat numatąs 
išleist, o ji jau parašyta ir baigia
ma ruošti spaudai Man iš rankraš
čio yra tekę skaityti pirmąją tos 
knygos dali, ir buvau labai paten
kintas su mažaisiais ir didžiaisiais 
knygos herojais pabuvoti kažkur 
Kaune; jei beskaitydamas nenu
sprendžiau įstoti į batsiuvo sūnaus 
Pamidoro gaują, tai iš dalies dęl 
to, kad man truputį jau nebepato
gu, truputį per senas esu, be to, 
esu bent keliose nario mokestį ren
kančiose organizacijose, tai, jei 
dar j galą ir Pamidoras sumanytų 
pinigėlių parinkti — būčiau per
dėm baigtas ir gal paskui., kai tie 
nuotykiai bus išleisti, nebeįveik- 
čiau nusipirkti knygos, o tai man 
būtų didelis nuostolis.

R. Spalis niekad dykas nesėdė
jo. Štai ir Vokietijoje gyvendamas 
ne tik rašė, bet ir mokytojavo ir 
„Tėvynės Šešėly redagavo. .

Apie Spąjį man jau teko trupu
tį rašyti jo naujosios knygos pasi
rodymo proga, knygos, kurią baig
damas ir spaudai ruošdamas jis 
vis sielojosi, kad ten, tose „Di
džiosiose Atgailose“, sudėta jo 
siela. Ta proga gavau žinių apie 
jį, bet gimimo datos taip ir nesu
žinojau. Gimęs jis Kaune, toje 
antrojoje mūsų sostinėje, mieste, 
kuriame veikia tiek „Gatv. ber
niuko nuotykių“ herojai, tiek ir 
„Didž. Atgailų" kai kurie veikė
jai. Mielas miestas, kas jame il
giau gyveno, o dar mielesnis, kam 
jis gimtinė!

Nusižiūręs į motiną, kuri su 
knyga rankoje guldavo ir keldavo, 
o gal net paveldėjęs šitą knyginę 
aistrą, R. Spalis be duonos ir be 
druskos ryja knygas jau iš ma
žens, visiškai nesirinkdamas ir ne
paisydamas, ar jo skaitomoji kny
ga jam taikyta, ar ne. Ūgtelėjęs,, 
jau vyresniosiose gimnazijos kla
sėse, ne tik pradeda žiūrėti, ką 
skaito, bet bando jau kabintis net 
į filosofijos gilybes (Kantą, Ip. 
Teną). Baigęs gimnaziją, stoja J 
universitetą ir ypač žavisi Balio 
Sruogos ir Vinco Mykolaičio pa
skaitomis, gardžiuodamasis jų skel
biamos mintimis, ypač Sruogos, su 
kuriuo jį suriša net dar tampresnį 
ryšiai, nes Spalis įstoja į šio pro
fesoriaus vadamą teatro seminarą 
— teatrinės kultūros židinį. Dėl 
bolševikų okupacijos nutraukęs 
studijas, baigia universitetą vokie
čių okupacijos metu. Baigė Vil
niaus universitetą.

Be studentiškų organizacijų, ku
riose jam yra tekę ir aktyviai dirb

ti, R. Spalis ligi pat pastarųjų me
tų yra dirbęs skautų eilėse (skau
tininkas). Į skautus jis ateina 12 
metų vyrukas, ir ši organizacija 
jį, miesto vaiką, palenkia į gam
tą ir keliones. Vasara po vasaros 
jis keliauja pėsčias, plaukia bai
dare — vis per Lietuvą, iš apskri
ties į apskritį, iš ežero į upę, ir 
galimas dalykas, kad šitos kelio
nės bus turėjusios jtakos šiandie
niniam Spaliui rašytojui, kuris 
dažnai savo kūriniuose pasigauna 
gamtovaizdžio, net pasakytume, 
kai kur įsimyli gamtą ir nebepajė
gia nuo jos atsitraukti.

Literatūrinė mokykla, kurią išė
jo R. Spalis, prasideda, žinoma, 
ne universitete, kur jis studijavo 
visokius mėgiamus ir nemėgiamus 
mokslus, kur klausėsi mūsų di
džiųjų humanitarų paskaitų. Uni
versitetas literatūrinėms jo ži
nioms, greičiausia, davė formą, 
rėmus, o dažus ir visą kitokią me
džiagą jis jau buvo susirinkęs. Ne 
be reikalo net gimnazijoje pasiki
šęs po suolu, pamokų metu skai
tydavo knygas. Todėl jis susipaži
nęs ne vien tik su lietuvių lite
ratūra: svetimų kalbų mokėjimas 
įgalino jį pasinaudoti tais litera-

APIE R
Redaktorius rašo man: atsiųsk 

epizodėlių susijusių su savo gyve
nimu ar su knygomis ar su rašymu 
(dėl manęs gali būt ir su meile!) 

Oho, pagalvojau perskaitęs, 
kas skliausteliuose parašyta. Apie 
kurią čia jis meilę ? Apie artimo, 
ar...

Ne, mielasis redaktoriau, pavo
jų visad vengiau. Paslysti ir ant 
banano žievės galima, o ant mei
lės juo labiau. Ne, nesuygundysi. 
Kartais ir aš esu užsispyręs. Va, 
kad ir nuodėmingas, o į rojų ne
važiuoju, nebent po mirties kvies
tų.

Knygos irgi pavojinga tema. 
Vienam šv. Augustinas patinka, 
kitam Zola. Tik pasisakyk, ką 
skaitai, o tautiečiai ir rodys pirš
tais sakydami: Va, šitas aiškiai 
p. Barboros (kad ji niekad lipš- 
tikui pinigų nepritrūktų) šalinin
kas. Arba vėl: tas tipelis tikras 
valterininkas (kad ilgai gyventų 
Šios srovės kūrėjas). Taigi aiškiai 
slidi tema. Nenoriu tarp tų gyveni
mo v.elksnių maišytis, juo labiau; 
kad ir lūpų laikai praėjo-križė 
tekstilėje, laikas kitas melodijas 
laisvoje tribūnoje tempti.

Na, apie rašyma — galima. Sis 
gyvenimo liuksusas nuo pirmojo 
skyriaus prasideda, bet mano ta
lentas, gėdingai prisipažįstu, žib
telėjo gan vėlai — tik pirmoje kla
sėje. Tik pirmoje klasėje pasijutau 
poetas ėsąs! O dėkingas mokyto
jui, kuris pirmadieniais versdavo 
ką nors parašyti. Vienas toks pir
madienis visam gyvenimui jstrį- 
go. Viena, kad atnešiau parašęs 
eilėraštį: antra, kad susimušė dti 
klasės draugai. Eilėraštį silpnai 
prisimenu, bet kažkas puikaus:

Ka:p piažu miške.
Žydi ten gėlė.
Dar, jei neklystu, buvo vaizdin

ga ir ši vieta:
Stovi ten trobelė, 
o ant jos stogo gegele. 
(Jdomu būtų sužinoti poeto 

Šlaito nuomonę apie Šias eilutes, 
gal vėl man grįžti prie eilėraščių ? 
Kaip, a?).

Nežinau, kiek ten kitų panašių 
poetinių priemonių buvo, tik mo
kytojas pasirodė ne duobkasys 
nuneše ir į kitą klasę šį eilėraštį 

tūriniais turtais, kuriuos yra davę 
prancūzų, lenkų, rusų klasikai, o 
dabar prasideda naujos pažintys 
— su anglais (J. B. Priestlis, A- 
J. Croninas, J. Conradas), kiek lie
ka laiko nuo fabriko, nuo rašymo, 
nuo .’is.omenės ir kitokių gyvam 
žmogui būtinų reikalų ir nuo . . . 
miego.

Kai mes, skaitytojai, baigsime 
gvildenti „Didžiųių Atgailų“ prob
lemas, kai pasidžiaugsime Kauno 
priemiesčio vaikų karais ir taikiu 
gyvenimu iš nuotykingų ir nuotai
kingų „Gatvės barniuko nuoty
kių“, ką toliau tikimės sulaukti iš 
R. Spalio?

Sunku šiandien pasakyti, kas 
toliau pi'oriausiai pasieks skaityto
ją: ar jumoristinis romanas, ar 
tas antrasis, herojinis, apie kurį 
rašytojas dėl tam tikrų priežasčių 
kalba truputį susilaikydamas, ar 
tai bus nauja novelių knyga, nes 
ir tokia nauja po truputį auga, ar 
šitas naujas rašytojo sumanymas, 
kažkoks naujas, kuriuo jis pats gy
vena, bet apie kurį nepasisekė nie
ko ištraukti viešumai. Kažkurį 
knyga ateis, tikras esu. Ateis, ir 
mums bus miela.

K. Barėnas 

A S Y MA
paskaityti. Taigi poetas pilna bur
na likau.

Draugų susimušimas irgi ant. 
spaudą paliko (nemanykit, kad no 
akim). Socialinę problemą pakišo. 
Mat, vienas kovotojų, gavęs už 
tektinai į kailį, matydamas pra
laimėtą kovą staiga nutarė kitaip 
atsigriebti. Jis rodos, bankos' di
rektoriaus sūnus, netikėtai paklau 
sė savo oponentą: kas tavo tėvas, 
kas tavo tėvas ?!

Prisipažįstu, savo eilėrašti pa 
miršau, bet šitą klausimą iki pat 
Anglijos laikiau, o Anglijoj klau
simas visai natūralus pasirodė. 
Mat, čia atitinkamos įstaigos tuoj 
klausia tik gimusi kūdikį ne tik, 
kas yra tavo tėvas, bet ir kas yra 
tavo motina. Užrašo, žinomą, ir 
į metrikas, Lietuvoje, mažiau,, de
mokratiniam krašte, tik veislinius 
bulius' sužymėdavo.

Pasirodo, be reikalo savo atmin
tį taip ilgai varginau.

Ne tik pirmadienis liko man 
atmintinas, bet ir šeštadienis, kur 
jau studentas, priprašytas Vienos 
jaunimo organizacijos, ne tik pa
našiau vaidinimą bet jį ir režisa
vau. Pakilus uždangai, vyriausias 
herojus i pat pirmo veiksmo pa
baigą nukrypo nuo parašytojo 
teksto ir, užuot ramiai sau pieštu
ką padrožęs, įsismaginęs aštrų 
reilj giliai sau į ranką įvarė. Lai
mei, jau uždanga leidosi. Salėje 
ploja., bet scenoje tikra katastrofa 
Herojus kraujais aptekėjęs, artis 
tės alpsta, artistai sanitaro ieško, 
sufleris šaukia, žodžiu, pasaulio 
pabaiga.

žinoma, publikos nekantrumo 
paskatinti, pakėlėme uždangą, bet 
jau viskas susisuko. Susižeidęs 
ranką, laikydamas uzantyje-a la 
Napoleonas, nesijudindamas iš 
vietos, taip maišė žodžius, kad 
iš karto nukirto visus artistus, 
kurie tik ir dairėsi, ar uždanga 
neateina pagalbon jiems. Pabaigo
je publika plojo. Iš mandagumo. 
Ne. gėlių nebuvo. Iš už scenos išė
jau, kai pažįstami išskirstė. Iš 
kuklumo.

Nė. vėliau niekad aštrių bei šau
dančių pabūklų į savo draminius 
veikalėlius nekišau Jei reikėjo kur 
peilį ant lėkštės padėti ,tai medini

užsakydavau Ir viskas gražiau
siai pavykdavo Nebijodavau iš už 
scenos išeiti.

Gyvenimas greta džiaugsmo daž
nai liūdesį neša, kad neusimirš- 
tumėm. Kas gali būti gražesnio 
rašytojui, jei ne pirmasis jo at
spausdintas kūrinys! Ėjo paskuti-

Rašytojas R. Spalis
nes nepriklausomo gyvenimo die
nos, kai vienas didžiųjų mūsų 
dienraščių pradėjo spausdinti ma
no novelę. Spindėdamas laime pa
griebiau tą numerį, bet po minu
tės jį nusviedžiau. Vienas sakinys 
praleistas, kitas sudurtas su kitu, 
trečioje vietoje veiksnys su ta
riniu kažkur pabėgę, ir kitokia 
makalynė. Iš namų, išėjau lyg 
perkūno trenktas. Kaip tik pake
liui sutikau vieną jau žinoma mū
sų rašytoją, kuriam iškroviau sa
vo širdgėlą.

— O aš maniau, kad toks tavo 
stilius — ramiai man jis atsakė.

Kitą dieną ilgai neliečiau dien
raščio, kur turėjo būti novelės tę
sinys, bet kai pradrįsau, nebuvo 
progos nusiskųsti. Viskas pažo- 
Lietuvyje" tilpo mano „Dalia". 
Ją perskaitęs pastebėjau vienoję 
vietoje, kad dialogas yra gerokai 
sužalotas, praleisti veikėjo atsaky
mai. Parašiau tuo reikalu redak
toriui, kuris atsakė, kad vargu 
skaitytojai ką pastebėjo.

Rusai savo laiku turėjo posakį: 
publika durą, nepaimiot- (publika 
kvaila, nesupras). Ar taip iš tikrų
jų yra? Tur būt ne. Iš laiškų, ku
rie kartais aplanko, iš pasikalbč- 
dziui, tvarkingai buvo perduota, 
bet džiaugsmas buvo trumpas — 
po savaitės bolševikai įžengė.

Nesusipratimų ir saloje yra. „Br. 
jimų, matysi, kad dalis skaitytojų 
kiekvieną mažmožį pastebi. Deja, 
tik dalis, bet tos dalies nuomonė 
kaip tik rašytojui ir yra svarbiau
sia.

Užbaigdamas savo „apie rašy
mą", norėčiau dar kalėtą žodžių 
pridurti. Tremties rašytojas, no
rėdamas būti vertas savo tautie
čių, tinkamai atstovauti savo tau
tai — negali atsilikti, bet nuolat 
turi žengti pirmj-n, progresuoti. 
Jis turi nugalėti fabriko ryjamą 
laiką, nuovargį, jis turi atrasti 
laiko skaitymui, studijoms, gal
vojimui. Dabartinėmis sąlygomis 
tai yra milžiniškas uždavinys, ir 
be moralės pagalbos neįmanoma 
būtų ištverti. Tą moralinę pagal
bą teikia, deja-, labai mažas būre
lis šviesių žmonių. Nenori kol kas 
minėti jų pavardžių, nes auksas 
ir pelenuose žiba, tačiau, jei pa
vyks ateityje šį tą daugiau sukur
ti, jeį pavyks išleisti tai, kas dar 
tik svajonės pavidalu braidžioja 
po galvą, tai bus tų šviesuolių 
nuopelnas. Dėkoju jiems.

R, Spalis

R SPALIO DIDŽIOSIOS ATGAILOS"
Rašo: Stp. Vykintas

Su Romualdu (atsiprašau, kartą 
jį buvau pavadinęs viešai spaudo
je Rapolu) Spaliu susipažinau ne
tiesiogiai: iš K. Barėno straipsnio 
apie jį, iš jo „Trylika Nelaimių“. 
Pasirodo, kad mudviejų mokytasi 
toje pačioje gimnazijoje ir pas tuos 
pačius profesorius. Deja, gyveni
me prasilenkta. Recenzentui ir ge
riau, jei nepažįstami: jis turi 
laisvas rankas ir ramesnę sąžinę: 
niekas nepasakys, kad rašoma iš 
bičiuliškumu.

Iš „Trylikos Nelaimių" — felje
tonų rinkinio ir „Batų“ komedi 
jėlės jau galima buvo spėti, kad 
Romualdas Spalis dar švystelės 
mūsų literatūroje ne su viena 
prošvaiste. Kalbama, kad šiose 
sunkiose sąlygose jis yra labai 
darbštus. Tačiau žinome daug 
darbščių rašytojų — lietuvių ir 
svetimųjų, kurie su didžiausiu dar 
biniu užsispyrima neprasimušė į 
literatūrines viršūnes. Stigo jiems 
talento. Kas kita Romualdas Spa
lis, jis ne tik darbštus, bet ir 
apdovanotas beletnsto menininko 
gabumais.

„Didžiosios Atgailos“ — trylika 
novelių. Rašytojas, matyt, mėgsta 
velnio tuziną: kai kam jis laimin
gas. Novelės ir dydžio ir vertės 
atžvilgiu yra nevienodos. „Kara
laitis" ir „Kalnai“ yra trumpos, 
kitos: „Ežeras“. „Dalia“, „Žais
las“, „Ona“, „Stirnių Sukilėlis“, 
„Paskutinis kūrinys“, „Pasirinki
mas“, „Paveikslas“, „Audra" ir 
„Likiminė naktis“ yra ilgesnės ar
ba ir gana ilgos. Tačiau novelės il
gis nieko bendra neturi su jos lite
ratūrine verte. Tiesa, R. Spaliui se
kasi labiau ten, kur jis gauna pla
čiau išsitiesti. Geriausios, man ro
dos, R. Spalio „D.A.“ novelės yra: 
„Žaislas", „Pasirir kimas“, „Au
dra“ ir „Likiminė naktis“.

Novelės pagrindiniai elementai: 
tobula kompozicija, ryškūs perso
nažai — gyvi žmonės ir stilius. R. 
Spalis sugeba šiuos pagrindinius 
elementus apvaldyti. Dėl kompozi
cijos tik tiek tepabrėšiu: R. Spa
lis apžioja tiek, kiek jis gali nu
kąsti. Tai jau gera rašytojo do
rybė.

Matyt, R. Spalis yra ne tik teo
retiškai susipažinęs su psichologi
ja, bet ir savo gyvenimiškomis 
akimis yra puikiai pažinęs įvairų 
ir sudėtingą gyvenimą. Jo vaizduo
jami žmonės yra įvarių sluoksnių, 
įvairių profesijų; įvairaus intelek
tualinio ir inteligentinio lygio, ta
čiau kiekvienas iš jų yra su atski
ru savu charakterių, su sava psi
chika. Novelės „Žaislo" jauna, 
turtingų tėvų išlepinta Gražina 
Urbonaitė, tėvui subankrutavus 
išvyksta į užkampio kainą mokyto
jos darbui. Iš nuobodžio čia 
ji griebiasi kaimo kultūrinimo stei
gia suaugusiems kursus, spiečia 
apie save jaunimą. Tačiau ji ne tik 
mokytoja, bet ir žavi moteris. Ji 
žaidžia su kaimo vyrais, kaip su 
žaisliukais Ir iš to žaidimo 
įvyksta tragedija: kaimo tylus, 
išgyvenęs šeimoje tragedija, savo 
tėvą nunuodijęs bernas įsimyli į 
mokytoją. Jis supranta, kad šis 
žaisliukas ne jam skirtas. Ir vie
ną rytą Stasį Vabalą randa pasi
korusį. Dar labiau ryškus perso
nažas yra novelės „Pasirinkimo“ 
amerikonas Valiulis. Jis mažos in

teligencijos, bet stambių turtų žmo
gus. Jis ruošiasi vesti kaimietę, 
kuri jo nemyli. Kaimietė pasiguo
džia apie tai vasarojančiai artistei, 
kuri sudaro meilės intrigą, kad Va
liulis atsisako kaimietę vesti. Po to 
kaimietė išplūsta už tai artistę. O 
artistė mieste turėjo du kandidatus 
vedyboms: turtingą nemylimą ad
vokatą ir neturtingą bet mylimą 
poetą. Iš pradžių ii buvo linkusi 
į poetą, bet po kaunietės plūsmų 
ji pasirinko advokatą. Taigi, pasi
rinkimas realus: pinigai nusveria, 
šit amerikoniško galvojimo nuo
trupa :

— Jūs iš Anelės padarot kaž
kokią prekę.

— Galima būtų ir taip pavadin
ti, aš iš tikrųjų ją ir perku. Nete
kėtų, jei bučiau bepinigis.

— Bet tai nežmoniškai skamba.
— Kodėl? Tai yra tiesus kelias, 

kuriuo aš jau nuo mažens gyvenu. 
Aš pats 25m. Amerikoj dirbau.'Už 
pinigą pirko mano sveikatą, mano 
jaunystę, niekas . neklausė, ar aš 
nuvargęs, ar aš ligonis, ar norių 
dirbti. Tik žiūrėjo, ar aš noriu pi
nigų. Aš jų norėjau. Nesirgau, 
nebėgau su jaunom merginom šok
ti, o poilsio dienom puspadžius ka
liau, skalbiau, lopiau, nežiūrėda
mas į veidrodį. Bet aš išlaikiau vi
sų šachtų ir Fabrikų reikalavimą- 
uždirbau ir dabar galiu pasakyti 
„gana",- galiu pirkti, kas man pa
tinka.“ (225 pusi.). Tai būdingas 
ir psichologiškai pagrįstas galvo
jimas. Advokatas Naujokaitis, dak
taras Budriūnas ir vaistininkas 
Eimutis dviejų geriausių novelių 
„Audros“ ir „Likiminė naktis" 
personažai yra atvaizduoti su gi
liu psichologiškumu

Tačiau negalima būtų pasakyti, 
kad R. Spalis visur sugeba žmo
nes atvaizduoti su meniniu ryšku
mu ir psichologiniu pilnumu. Jis, 
pvz., „Ežere“, Kazlausko, vyriau
sios novelės veikėjos vyro ir va- 
sarojančio studento visai neišryš
kina. Kai kurių personažų rašyto
jas ir nepakrikštija. Jie lieka be
vardžiai žmonės. Tai dar nieko, 
bet blogiausia; kada žmonės lieka 
beveidžiai.

R. Spalio stilius vra retoriškas. 
Rašytojas primena gerą kalbėtoją, 
kuris sugeba klausytojus sužavėti 
ir priverčia kiekvieną žodį išklau
syti. Taip ir R. Spalis nuo pat pir
mo sakinio prirakina skaitytoją ir 
iki galo nepaleidžia. Tačiau nega
lėtume tvirtinti, kad literatūriškai 
šis stilius yra tobulas. Pvz. že
maitės ar Vaižganto nėra retoriš
kas stilius, bet jis yra literatūriš
kas. Žemaitė mėgsta gausinti žo
dyną, Vaižgantas mėgsta aukštai- 
tiškumus Ir vienas ir antras yra 
originalūs stilistai. R. Spalio no
velėse mažai užtinkame origina
lesnių žodžių ar formų. Jis yra 
modeminės bendrinės kalbos reiš
kėjas.

Tačiau R. Spalio novelių teigia
mumai nusveria neigiamumus. Ra 
šytojas iš karto pasireiškia kaip 
vienas iš gabiausių. Jis šiuo metu 
mums atstoja J. Grušą, kuris 
dėl suprantamų sąlygų nebegali - 
laisvai kurti literatūriškai meniš
kai mums priimtinų novelių. Ti
kėsimės ir palinkėsime R. Spaliui 
mums sukulti dar nevieną beletris
tikos knygą, feljetonų, scenos, no
velių ir romanų veikalų.

Perspausdinti ištisai ar dalimis 
draudžiama. Copyright b. „Bri

tanijos Lietuvis".

R. SPALIS

GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIAI

Ištrauka iš baigiamos spaudai 
ruošti knygos, skirtos jaunimui, 
bet ir senesni paims ją J rankas 
su malonumu, nes knygoje daug 
veiksmo, nuotykių, jumoro.

Puslapių atžvilgiu knyga bus 
stambesnė ir uz neseniai išėju
sias „Didžiąsias Atgailas".

Mųsū didvyris Jonas, draugų 
vadinamas Pamidoru, buvo pa
klydęs miške, bet veltui šaukė 
Kęstutį, nes balsą slopino vėjo 
kaukimas, kuris nuogino medžius, 
lenkdamas šakas iki pat žemės, 
pastodamas kelią. Jonas iš pasku
tiniųjų stūmėsi pirmyn ir jau 
pagavo lazdyną, mėgindamas pa
sikelti, kai staiga pajuto laikąs 
raganos ranką, kuri, sužaibavusi 
akimis, taip baisiai nusikvatojo, 
kad riktelėjęs berniukas vos ne- 
nusirito iš lovos.

Plakančia širdimi, išplėtęs akis, 
kurį laiką negalėjo susigaudyti, 
bet pamažu, pajutęs, kad tai pik
tas sapnas, nurimo ir, šoktelėjęs 
iš patalo, pravėrė palėpės duris.

Dvelktelėjo šilta naktis, glosty
dama berniuko veidą, šlamėjo 
sodo lapai, kuždėdami praeities 
pasakas, tvino rožių, gvazdikų, 
narcizų kvapai, tvino ir mišo tarp 

šešėlių, kur slapstėsi nykštukai, 
kur susigūžęs aitvaras rinko aukso 
gabalus, kur ugnies žaltys saugo
jo auksaplaukę karalaitę. Giliame 
žvaigždėtame danguje mirksėjo 
tolimos saulės, savo žibančiomis 
akimis sekdamos ant šluotos 
skrendančią raganą. Debesio pa
vidalu plaukė ilga kaulėta mir
tis, pavydžia dalge raudama žė
ruojančią žvaigždę, kuri, krisda
ma iš tamsiųjų mėlynų, nurėžda
vo dangų paskutine šviesa, neš
dama su savim nelaimę.

Vienu sparnu prasikišęs senis 
mėnulis šyptelėjo žemei, nudažy
damas jos paviršių išgaubdamas 
šešėliuo kur klykdami susislėpė 
pasakų gyventojai, šnerėjimais 
pritildydami juoką, kuris skrido iš 
bedančių lūpų.

Jonas dairėsi po bujojančią 
tylą, po žvaigždynų paslaptis, ir 
širdin tvinko nejaukus jausmas, 
kuris ledinę ranka mėgino slopinti 
nuotykių troškulį.

Apačioje, pajutęs berniuką, 
padrąsinančiai vamptelėjo šuva, 
ir tas vidunaktį kritęs garsas su
draskė fantazijos šydą, kuris gau
bė pojūčius. Jonas pasipurtė, lyg 
nusikratydamas slogučio, giliai at
sikvėpė ir, širdyje pasižadėjęs 
nebebūti boba, pažvelgė į senukų 

teisėjų langus, kurie tuo pat metu 
nugrimzdo tamson. Galėjo būti; 
po vienuoliktos, visad tuo metu 
jie eidavo gulti. Patikrino dar ki
tur ir nusprendęs, kad pusė dvy
liktos, susimąstė. Per anksti dar. 
tačiau negulė, bijodamas užmigti. 
Nulipo žemėn ir, paglostęs šunį, 
patvoriais įsmuko Dangobo kie
man, ten, pakraščiais slinkdamas, 
pateko į kampą, iš kur galėjo 
sekti ateinantį Dindą. ,

Kiemas buvo pilnas visokiau
sių pastatų, liekanų: malkoms san
dėliai, rūsys, išeinamosios, su
versti lentgaliai, tvoros, kažkokios 
statinės, tad vikriam berniukui 
nebuvo vargo pasislėpti-

Kiek numigęs, nesijautė nuvar
gęs ir dabar, patogiai atsilošęs 
statinės, ištiesęs kojas, kurį laiką 
budėjo. Tačiau šiluma, patogi kū
no padėtis greitai užmerkė akis. 
Snūduriavo nejusdamas slenkan
čio laiko, kai Vaitų kieme piktai 
vamptelėjo šuva.

Berniukas tuojau išplėtė akis, 
vikriu judesiu pasinerdamas į še
šėlį. Neilgai telaukė. Gatvėje už 
tvoros pasirodė galva, lengvai 
sugirgždėjo veriami varteliai, ir 
pasipuošęs Dinda Įsmuko į kiemą. 
Basas berniukas, nekeldamas ma
žiausio triukšmo, nuslinko įkan
din, niurkteldamas už senos lau
žui suverstos tvoros.

Dinda kurį laiką stovėjo neju
dėdamas, klausydamasis, dairyda
masis ir tik įsitikinęs, kad aplin
kui nė gyvos dvasios, priėjo prie 
namo sienos, kur atsargiai pradė
jo krapštytis apie vandens nute

kamąjį vamzdį, kuris, tiesiai nuo 
stogo krisdamas, siekė Dindos 
kambario langą.

Jonas sulaikė kvapą, įtempė 
akis, nepraleisdamas berno ma
žiausio krustelėjimo.

Tuo tarpu sekamasis atvyniojo 
neįžiūrimą juodą vielą ar virvę, 
kuri dabar nukaro tiesiai iš jo 
kambario lango.

Dar kartą apsidairęs, Dinda 
nusivilko išeiginius drabužius, pa
keisdamas darbo eilute, kurią čia 
pat išvyniojo iš kartu atsinešto 
ryšulio. Geruosius tuo tarpu rū
pestingai susukęs pririšo prie nu
karusios virvės, kaip dabar Jonas 
įsitikino.

Bernas užsirūkė papirosą, giliai 
patraukė dūmą ir, atrakinęs du
ris, dingo viduje. Šviesus ryšulys, 
glausdamasis tinkuoto gelsvo mū
ro, net arti nakties metu sunkiai 
buvo įžiūrimas, nes atrodė lyg 
tamsesnė dėmė, kuriomis buvo 
išmargintas namas.

Po maždaug dviejų minučių 
aukštai prasikišo Dindos galva, 
ir ryšulys, saugiai kildamas, din
go kambaryje, kuriame tik dabar 
užsidegė šviesa.

Dar kiek palaukęs, Jonas pasi
kėlė ir dingo už tvoros. Dindos 
paslaptis buvo išaiškinta, galima 
bus ir apie kerštą pagalvoti.

• * *
Kitą rytą ilgiau kaip paprastai 

pamigusiam Jonui sulėkę drau
gai pranešė didžią naujieną.

— Į studento namus nauji gy
ventojai atsikraustė.

— Ir mergaitė yra, — pridėjo 

ką tik virtęs Tomu.
— Mergaitė? — nustebo Jonas.
— Mergaitė, įr ji Arklį aplupo- 
Arklys paraudo, kaip burokas.
— Visai neaplupo, aš tik neno

rėjau...
— Aplupo, aplupo, — patvirti

no balsai, — gerai davė.
— Nejaugi? — susidomėjo Pa

midoras, žiūrėdamas 1 nelaimin
gąjį draugą.

— Jie atvažiavo, o motinos 
siunčiama mergaitė grįžo iš krau
tuvės. Aš ją sutikau ir patrau
kiau už plaukų, o ji tada

— Aplupo tave!
— Kur tau, spyrė truputėlį...
— Ne truputėlį, bet kaip rei

kiant, dukart movė net apvirto 
Arklys.

— Apvirtai, apvirtai; ir dar 
mergaitė su .krepšiu, kur buvo 
bulvės, jam per galvą bamptelėjo.

— Nesmarkiai, — mėgino Ark
lys.

— Smarkiai, meluoji, valandą 
trynei, net dabar raudona.

— Netikėk, Pamidorai
— Prisiek!
— Dar ko..
— Matai, matai...
— Aš jai būčiau davęs, tik ji 

pabėgo
— Visai nebėgo, atsikelti nega

lėjai.
— šauki dabar, — užpyko Ark

lys, atsisukdamas 1 Kanopą, — o 
tyli, kad pats akmeniu per galvą 
nuo jos gavai.

— Nepataikė.
— Meluok dar! Štai ir dabar 

ant kaktos raudona, žiūrėkit.

Tikrai kaktoje švietė dešimties 
centų didumo mėlynas bumbulas.

— Aš net nepastebėjau, toks 
mažutis akmenėlis buvo, aš jai 
daug didesniu pataikiau.

— Nieko nepataikęi, ašaras try
nei gavęs, o kai antrą kartą užsi
mojo — pabėgai. . .

— Nebėgau, bet motina mane 
šaukė.

— Prisiek septyniais užraktais.
— Netikit — nereikia, dar ką...
— O ji man liežuvį parodė, — 

geruoju prisipažino Pumpa.
— Ne tau, o man, — užrėkė 

Osvaldas, — kartu stovėjome-
— Tu pro tvoros plyšt žiūrėjai, 

nematė tavęs, o aš buvau galvą iš
kišęs.

— O ji kaip tik j plyšį žiūrėjo.
Draugai aplink tiek susiginčijo, 

kad ir savo vadą pamiršo, kuris 
atsistebėti negalėjo, kad mergaitė 
visą jo gaują aptvarkė, tačiau po 
pietų ir pačiam vadui teko su ja 

.susipažinti, švilptelėjo akmuo prie 
Pumpos kojos, kitas prazvimbė 
prie pat ausies, pasipylė ir kiti. 
Berniukas šoko už stulpo, bet no
sies kišti jau nemėgino, nes kita
pus gatvės septynios poros akių 
tik ir laukė išlendant kurios kūno 
dalięs, kur galėtų įrodyti savo 
taiklumą. Pikta ir skaudu buvo 
Pumpai, kad taip be akmenų, 
kiaura kišene, užklupo ji, o iškišti 
ranką pavojinga, tikrai smagiai 
loptels, nes Žaliosios Aikštelės 
berniukai visai apylinkei žinomi 
savo taikliais metimais.

(b-d.)
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IŠ DONKASTERIO PADANGĖS
Jau kuris metas, kai mes buvo

me prabils per „Britanijos Lietu
vi“. Nemanykite, kad mes per tą 
laiką miegojome ir laukėme išauš
tančio pavasario, kad vėl su at
bundančia gamta prabiltume. Ne, 
mes dirbame ir krutame tiek, kiek 
mūsų maža Doncasterio lietuvių 
kolonija gali padaryti: šaukiame 
susirinkimus, rengiame minėjimus 
ir visokius šalpos fondus

Visą tai gerai sugebėjo atlikti 
mūsų skyriaus pirmininkas VI. 
Janušauskas. Deja, jis, š.m. ba
landžio 8d. išvyko i Kanadą. VI. 
Janušauskas buvo DBLS Doncas- 
ter'io' skyriaus pirmininkas nuo 
skyriaus jsikūrimo dienos. Kartu 
buvo DBLS Bradfordo Agypardos 
Valdybos pirmininku nuo 1051 iki 
išvykimo. Taip pat buvo Tautos 
Fondo pasų platintojas.

Savo pareigas ėjo kaip tikras 
lietuvis-patriotas, kartu padėdamas 
ir patardamas skyriaus nariams ir 
nenariatps.

Jo pastangomis Bradford'o Apy
gardoje buvo išplatinla apie 200 
Lietuvio pasų ir daug T F. ženk
lelių. V. Janušauskas taip pat pri
sidėjo ir prie savos spaudos plati
nimo. Narių tarpe platino „Br.Lie- 
tuvį“ ir kanadiškę „Nepriklauso
mą Lietuvą". Taip pat platino ir 
tremtyie išleistas knygas.

V. Janušauskui išvykstant Don- 
casterio lietuviai palinkėjo laimin
gai pasiekus Kanadą, vėl įsijung
ti j Lietuvos vadavimo darbą ir 
sėkmingai jj tęsti.

Per paskutinj skyriaus susirin
kimą, kuris jvyko š.m. balandžio 
5d., buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba. Valdybą sudaro. A. 
Trinskis — skyriaus pirmininkas, 
S. Kamauskas — sekretorius, V. 
Sabaliauskas — iždininkas. P.8.

ŠV. ONOS DRAUUGUOS 
POBŪVIS

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais šv. Onos Draugija bu o su- 
ruošusi margučių pobūvi. Be vie
tos svečių, šiame pobivyje šiais 
metais dalyvavo iš Romos tavy- 
kęs dr. kun. Rėklaitis, kuris, iš
vykdamas Amerikon, Draugijai 
palipkėjo ir toliau sėkmingai dar
buotis.

Broliai Dobrovolskiai, A. Bu- 
jauskui akompanuojant, padaina
vo keletą lietuviškų dainelių. 
Koncertinę dal paįvairino draugi
jos pirmininkė Sendžiuvienė ir 
p-lė šteinytė-

Už margučius premijas laimėjo 
Kristina Bulaitis, antrąją — p. 
Zigmas ir trečiąją G. Bulaitis.

PRANEŠIMAS
Gegužės mėn. 20 d. vienam mė

nesiui Anglijoj atvyksta sen. kun- 
A. Kelėris. Kaip ir per paskuti
niuosius dvejus metais, tlaip ir 
šiuo kart sen. kun. Kelėris lankys 
Anglijoje gyvenančius lietuvius— 
evangelikus ir aprūpins uos Dievo 
žodžiu gimtąja kalba.

Pamaldų tvarką pranešime vė
liau. Liet. Evang.

Taryba Anglijoje

BRADFORDO KRONIKA
DBLS Bradfordo skyriaus Val

dyba, atjausdama sunkių Hali- 
fakso krepšininkų finansinę padė
ti, iš savo kasos paskyrė .£5 vien
kartinę pašalpą.

— o —
Gegužės mėn., 11d., vai. Brad- 

forde, St. Patrick salėje, šaukia
mas DBLS Bradfordo skyriaus na
rių susirinkimas.

Skyriaus nariai, prašomi susirin
kime dalyvauti.

Bradfordo Sk. Valdyba

BRADFORDO ĮVYKIAI
Praeitą sekmadienį. Bradforde, 

jvyko lietuvių, latvių ir estų tau
tybių atstovų posėdis bendriems 
reikalams aptarti. Pirmoj eilėj nu
tarta paminėti birželio mėn. pa- 
baltiečių trėmimus j-Sibirą. J mi
nėjimą bus kviečiama ir angliš
koji visuomenė, nes norima ir 
juos supažindinti su Sovietų „ro
jaus“ koncentracijos stovyklomis. 
Juo labiau, kad ir pabaltiečiu yra 
išsprukusių iš šio sovietinio-komu- 
nistinio pragaro. Jie bus pristaty
ti angliškai visuomenei, kaip gyvi 
liūdininkai šių laikų sovietinės 
vergijos.

Šis minėjimas įvyks Bradforde, 
St. Mary salėje, š.m. birželio mėn. 
14d. Po oficialaus minėjimo lietu
viai vaizdeliu parodys, kaip komu
nistai padedami NKVD tremia gy
ventojus į Sibirą. Latvių dainuos 
choras ir solistas ir estų-solistas.

Komitetą sudaro visų trijų tau
tybių po 3 atstovus, šiuo-laiku ko
mitetui pirmininkauja p. A. Šukys.

J. Ratas

MOTINOS DIENA LONDONE
Minėjimas įvyks gegužės 4 d. 

(Sekmadienį) 11 vai. pamaldos su 
pritaikytu pamokslu lietuvių baž
nyčioje. 4 vai. 30 min. (punktu
aliai) parapijos selėje, 345a, Vic
toria Park Rd., Hackney, E.o. 
O. Kairiūkštienės paskaita ir plati 
menimė programa.

L. L. Meno Sambūris

SPAUSTUVĖ FONDO 
TALKININKAS

DBLS Pirmojo skyriaus pirmi- 
nnkas — p. Palubeckas lanko savo 
skyriaus narius, rinkdamas aukas 
spaustuvės skoloms pamokėti.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį įvyko Lie

tuvių Parapijos narių bertaininis 
susirinkimas. Tartasi einamaisiais 
reikalais. Pereitais metais šiuo me
tu parapija turėjusi 407 svarų 
skolos. Šiais metais jos beliko 270 
svarų.

VYRAI NENUSIMINKITE
Į ruošiamą šio šeštadienio šokių 

vakarą Lietuvių Namuose pa
kviestos estaitės. Todėl ir tie vy
rai, kuriems paprastai trūksta šo
kiui lietuvaičių, šį šeštadienį tu
rės geras partneres pašoikti.

NOTTINGIIAM
Š.m. balandžio 26 d. įvyko Not

tinghamo Apygardos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo Sleafordo, 
Derby ir Nottinghamo skyriai. 
Suvažiavimui pirmininkavo M- 
Mašalaitis. Iš Apygardos pirmi
ninko pranešimo paaiškėjo, kad 
apygarda atstotvauja 293 narius. 
Praeitų metų veiklos būta gyvos: 
ruošta žymesnių Tautos įvykių 
minėjimai, veikė klubas, sekma
dienio mokyklėlė, suruošta paro
da.

Ryšium su emigracija retėja 
aktyvesnių veikėjų gretos ir jų 
vietas reikėsią užimti kitiems.

Apygardos valdyba palikta ta 
pati. Ja sudaro: pirm. K. Kudla, 
v. pirm. — V. Melnykas, sekr. S. 
Kasparas, nariai — J. Strumskis 
ir A. Jaloveckas. S.Š,

NOTTINGHAM
Nottinghamo apygardos valdyba 

balandžio 26 d. suruošė minėjimą, 
kuris buvo paįvairintas dainomis 
ir šokiais. J minėjimą atsilankė 
apie 100 Nottinghamo apylinkės 
lietuvių. Pranešimus darė: kun. 
J S. Steponaitis —- 30 metų Klai
pėdos atvadavimimo sukaktis, inž. 
S. Šalkauskas — Lietuvso Konsti
tucijos Paskelbimas. K. Diveikis 
— Lietuvos valiutos įvedimas, 
M. Mašalaitis — žemės reformas 
įstatymas. Chorui dirigavo Untu
lis, šokiams — V. Melnykas. Susi
rinkusieji gėrėjosi tautiniais dra
bužiais apsirėdžiusią, mažamete— 
4 metų soliste — V. Galbuogyte, 
kuri, p. Untuliui akomponuojant, 
padainavo „Ten k!ur žaidžia Ne
munėlis“. S.š.

SOCIALIZMAS 
IR BOLŠEVIZMAS

Pirmiausia — nesu politikas, bet, 
kaip ir kiekvienas galvojąs žmo
gus, turiu savo požiūrį į politinius 
dalykus ir buvau jau beįsijungiąs 
„Br. lietuvyje“ į diskusijas dėl 
socializmo, tik, p. S. Žymanto pa
skutinysis straipsnis tuo klausimu 
sukėlė man abejonių, ar tos trum
pos diskusijos nepradeda jau iš
sigimti, nes jau ieškoma lazdos.

Diskusijos vertos tol, kol jose 
naudojamasi dorais argumentais. 
O kai besiginčijantieji griebiasi 
lazdų, tada diskusijos turi būti 
baigtos, nes lazdos vartojimas reiš
kia, kad tūla pusė nebeturi argu
mentų. bet būtinai nori laimėti 
ginčą.

Kur ta lazda t O gi p. S. Žyman
tas tame straipsnyje kelis kartus 
vis suka į tą pusę, vis su užuo
minomis. kad socializmas tai tas 
pats, kas ir bolševizmas.

Žįnote, kad šitokiu argumentu 
šiandien naudojasi kiekvienas ap- 
kiaučiausias demgaogas savo politi

kam priešui nutildyti kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje. Sakau, apkiau- 
kiaučiausias demagogas savo politi- 
gebęs pasirašyti, nes tai yra ma
dos argumentas, kaip tuojau po 
karo buvo kitas lygiai toks pats 
svarus argumentas: savo politinius 
priešus išvadinti naciais. Gal nede
rėtų šitokio pigaus argumento 
perkelti į laikraščius.

SPAUSTUVES FONDUI
ĮMOKĖJO •

J. Rimdžius 1 sv., J. Pocius 7/6, 
S. Avižienis 8/6, V. Pranaitis 10/-, 
S. ir V. Akelaičiai 5 sv., P. šab- 
linskas 1 sv., J. Matulevičius 1 
sv., P. Remeza t sv., J. Skindys 
1 sv., A. Mikalainis 1 sv., J. Su- 
deikaitė 10/-, A. Bliudžius 10/-, 
S. Jakaitis 1 sv., B. Šimėnas 1 sv., 
J. Grajauskas 5/-, G. Renkys 4-,
J. Pletkus 2/-, J. Grinkevičius 2/-, 
V, Selnickis 4/-, S. B. 10/-, A. 
Mziliauskas 2/6, P. Baltakis 2/6,
K. Naudužas 2/6, A. Sluoža 5/-, 
J. Zakaras 5/-, N. Zakarienė 2/6, 
J. Mikalauskas 5/-, B. Mikalaus
kienė 2/6, P. Janeliūnas 2/-, B. 
Urbonavičius 3/-, J. Urbonavičie
nė 2/-, V. Vitkevičius 10/-, J. 
šaduikis 5/-, J. Stankevičius 5/-, 
Misiūnienė 5/-, P. Rūkas 5/-, S. 
Terleckis 10/ , K. Puleikis 2/-, R. 
Tetmajeris 5/-, P. Mikėnas 5/-, 
J. Taujanskas 2/-, J. Arcimavlčius 
4/6, A. Mongirdas 5/-, K. Lazinka 
2/6, A. Karklinis 2/6, J. Karkli- 
nienė 2/6, E. Zundė 2/6, V. Bablns- 
kas 10/-, J. Miškinis 1 sv., Z. Ba
ranauskienė 1 sv., J. Noreikienė 
10/-, A, Varkalaitė 1 sv., V. Kviet- 
kauskas 1 sv., D. Mikuiėnas 10/-, 
J. Zdanavičius 10/ , K. Grikinie- 
nė S/-, A. Kučinskas 1 sv., K. Ge
ležinis 1 sv., J. Skorka 1 sv., J. 
Šalkauskas 1 sv., P. Gelumbaus- 
kas 1 sv., M. Anelauskienė 1 sv., 
J. Lažauninkas 1 sv., J. Tam u ly
nas 1 sv., P. Juška 1 sv,, L. Aš- 
mega 1 sv., R. Bicška 1 sv., P. 
Maksvytis 1 sv., J. Subačius 10/-,

Iš tiesų nereikia nė didelių 
mokslų, užtenka šiek tiek susipa
žinti su bolševizmo ir socializmo 
istorija, teorija ir praktika, ir bus 
aišku, kad socializmas ne tik nėra 
tas pat, ką bolševizmas, bet kad 
socializmas yra daug didesnis ir 
labiau nekenčiamas bolševizmo 
priešas, negu kapitalizmas. Bol
ševizmas turi pagrindo tikėti, kad 
pasaulį į jo nagus atiduos pats 
kapitalizmas. Tai jokia teorija, o 
jau praktika, vien tik šio pokario 
kelerių metų praktika, žiūrėkite į 
Kiniją, kur pagal kapitalistinę sis
temą tebuvo tik juoda ir balta, 
skurdas ir perteklius, ir Kinijos 
jau nebėra. Kova vyksta visoje 
Azijoje, vienur kruvina, kitur šal
ta, dar demokratinė, bet visi duo
menys rodo, kad bolševizmas atei
na iš vidaus, iš 1 apitalizmo, 
nes skurdą ir badą kenčian- 
tieji milijonai nenori nei badauti, 
nei mirti, o bolševizmas jiems siū
lo išeitį — už gerklės kapitalistą 
ir pasiimk . viską, ir tas siūlymas 
skurstantiems atrodo lyg miražas, 
jis vilioja.

Pažiūrėkite į Prancūziją, į Ita
liją, tuos Europos labiau ekono
miškai atsilikusius kraštus, ir pa
matysite, kad ten komunizmas jau 
gerai įsitvirtinęs, kapitalizmas no
kina. vaisių bolševizmui, kuris lau
kia patogios progos, kada galės 
sulaužyti tvoras ir nusiraškyti tą 
vaisiu leigi jis nenusiraškys greit, 
jei pats kapitalizmas, spaudžia

A. Turčinskas 10/-, J. Baukys 2/-,. 
Bumbliauskaa 1 sv., A. Garbaus-- 
kas 1 sv., J. Gudaitis 8/-, Boltono 
skyr. 16/-, D. Silins 10-, J. Bie
linis 1 sv., N. Mockus 1 sv., J. 
Venclflnas 1 sv., A. Stakėnaa 1 sv,,. 
M. Jagminlene 1 sv., A. Virkutis 
1 sv., A. Adamonis 5/-, J. Bakai
tis 3 sv., K. Klegeris 1 sv., Ket- 
teringo sk. £2.14.0., O. Kamins
kienė 5/-, V. Petkevičius 10/-, A. 
Pužauskas 5/-, V. Karanauskas 
6/-, P. Ulba 10/-, A. Adomėnas 
10/-, A. Valkūnienė 1 sv., M. Ku- 
grėnas 5/-, S. Jackūnas 1 sv., J. 
Cekanavičius 2/6, J. Deveikis 5/-, 
p, Luganeckas 10/-, P. Iškauskas 
1 sv., Silsdeno skyr. 17/6, M. Sa
bas 1 sv.,

Viso surinkta £ 72.13.6 
Likn surinkti £237. 2.0

Nottingham'o Liet- Meno Sam
būris, gegužės mėn. 10 d., 7 vai. 
p.p.. Sycamore Rd. Mokyklos sa
lėje ruošia
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ

Programoje kun. kapeliono J. 
K u z m i c k i o paskaita ir me
ninė dalis. Po programos šokiai.

Kviečiame visas mažinąs, vietos 
ir apylinkės lietuvius įskaitljngai 
dalyvauti. Valdyba

mas įvarių reformistinių sąjūdžių 
ir matydamas virš Savo galvos ti
krą mirtį žadantį kardą, stipriau 
griebsis reformų, ypač ekonomiš
kai atsilikusiuose kraštuose, bol
ševizmas begalės mėginti ateiti 
tik iš šalies.

O socializmas ateina su sociali
nėm reformom, ir todėl bolševiz
mas negali jo pakęsti. Socializ
mas palieka žmogui laisvą gyven
ti pagal savo norą, testatydamas 
sąlygą, kad ir kitas taip pat nori 
gyventi Jis nesinaudoja smurtu, 
bet tik žmonių laisvą valią reiš
kiančiais balsais. Jis yra evoliuci
nis, nežada nušauti dvarininko ir 
tuojau pat padalyti jo derlių, to
dėl tamsios ir bolševizmo rezulta
tų nepramatančios masės, ypač la
biau atsilikusiuose kraštuose, kaip 
praktika rodo, greičiau pasuka į 
bolševizmą, nes tos badaujančios 
masės ,kaip anas alkanas vilkas, 
nori tuojau pat gauti bent kartą 
sočiau pavalgyti, o paskui — vis 
tjek, kas ten bebūtų. Šituo bolše
vizmas ir naudojasi.

Amerika ne pavyzdys, tai eko
nomiškai pajėgiausias kraštas pa
saulyje, ir ten valstybė kišasi į 
ūkio tvarkymą.

O Indijos socialistai, pavyzdžiui 
sako: jei mes laimėsime rinkimus 
ir būsime valdančioji partija, siek
sime, kad įstatymu būtų nustaty
ta, jog niekas neturi teisės gauti 
didesnio atlyginimo, kaip 800 sva
rų per metus.

Ką gi tai reiškia?
Indijoje milijonai žmonių netu

ri darbo ir duonos. Jei būtų įvyk
dyta bent tokia reforma, daugiau 
žmonių gautų darbo ir būtų pa
valgę, ir daugiau galvų nustotų 
tikėjusios bolševizmo apgaulingu 
miražu.. Taigi socializmas yra bol
ševizmo priešas, idėjinis ir demo 
kratinis socialinių reformų vykdy
tojas, o kapitalizmas, jei kur nors 
tokių. reformų griebiasi ir gerina 
darbininkų gyvenimą, tai, bent 

šiandien, arba, bijodamas būti bol
ševizmo auka, arba, gerindamas 
darbo priemones, siekia geresnių 
pelnų.

Jeigu šiandien pašau)), bent lais
vąjį, tvarkytų socializmas, tikrai, 
bent iš vidaus, bolševizmas ne
grėstų jam.

Šitaip atrodytų socializmo ir bol
ševizmo reikalas be demagogijos 
ir be didelių teorijų, trumpai drū
tai. K. Barėnas

ŽODELIS 
NORTHAMPTONIŠKIUI

REDAKCIJOS PRIERAŠAS 
šį Barboros atsakymą Re
dakcija sutrumpino ir gero
kai „sušvelnino“.

Man nepaprastai gaila, kad 
Northamptoniškis keliautojas, su- 
plušęs tokį kelią ir sugaišęs laiko, 
apsivylė. Apsivyliau ir aš juo: jis 
meluoja. Rašo, kad keliauja pas 
Barborą, o tame pat straipsnelyje 
pats prisipažįsta, kad Barboros 
„sensaciją“ užtiko traukinyje. 
„Br. Lietuvį" bevartydamas, At
seit, iš namų jis bus kitais tikslais 
išvažiavęs, o tik traukinyje sugal
vojęs Barboros adresu pasukti... 
Matyt, šauniajam Northamptoniš- 
kiui seniai kniedėje mintis su ma
nim pasimatyti, tik jis nedrįso 
namuose mano vardo ištarti. Ne
gi, pvz., jis galėjo pasakyti žmo
nai: — Na, mieloji, šiandien va
žiuoju pas Barborą. Parodysiu aš 
jai, kaip reikia kopūstus srėbti... 
(Toks drąsus tik Dr. Valteris bu- r 
vo...)

Maža to, kad jis ko gera, apga
vo savo žmoną. Savo straipsneliu 
jis nori apgauti ir ,,Er. Lietuvio“ 
skaitytojus: nedrįso išvažiuoda
mas pasisakyti tikrojo tikslo, at
važiavęs nedrįso ir su manim su- 

■sipažinti o rašo, kad aš princesės 
žingsniais vaikščiojanti po sales 
ir stiklelis iš rankų neiškrentąs. 
Faktiškai gi jis atvažiavo in cog- . 
nito ir išvažiavo nėpasiteiravęs 
apie tuos „cūdus“, kurių jis nie
kur nėra užtikęs-..

Northamptoniškis mano, kad tie 
„cūdai“ vyksta pagal iš anksto 
numatytą programą, gailėsi jų 
nematęs ir tvirtina, kad mūsų 
vyrų tarpe nėra tokių „stebukla
darių“. Man taip pat gaila, kad 
vieną, netolimos praeities subatva- 
carį. negalėjau nufilmuoti vyrus, 
su užkritusiais ant akių karčiais, 
ropojančius nuo sienos prie sie
nos su triaukščiais rusų žodely
čiais lūpose. Gal būt, kad pagal 
Northamptoniškį tai joks „cūdas“, 
gal but, kad Jūsų šviesiame 
Northamptone tokių „cūdų“ ir 
nėra, gal Jūs ten ir nerakinėjat 
dantų šakutėmis, bet teatleidžia 
man tie šviesūs ir kultūringi1 
northamptoniečiai, jei, kartais, 
matydama kitur tokius „cūdus“, 
iškelu juos „Laisvoje Tribūnoje“.

Nesu pasisakius, kad pulsiu 
ginti ir švelniąją lytį, „liubijančia 
paimti ant drąsos“. Jeigu 
Northamptoniškis. nors, kaip sa
kosi ir „nesvietavas“, turi (mano 
laimei, gal ir iš to paties Northamp- 
tono) konkrečių pavyzdžių, tik, 
žinoma, ne tokių, kaip jis įsivaiz
duoja „princesę Barborą“, — ko
dėl neparašius? Tikiuos, kad Re
daktorius Jūsų straipsnių tiek 
netrumpins ir nešvelnins, nes juk 
varnas varnui neles akies...

BARBORA

Skyriaus narį
p. P. BIELIAUSKĄ 

ir
p-lę F. TURBBIT 

sukūrusius šeimą, sveikiname ir 
linkime ilgo ir laimingo gyvenimo.

DBLS Birmlnghamo skyriaus 
Valdyba ir nariai

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

III. SKYRIUS
Kaip jie plušėjo ir prakaitavo pievoms nušienauti! Tačiau jų 

pastangos buvo atlygintos, nes šienapjūtė pasirodė esanti net žy
miai didesnis jų laimėjimas, negu jie patys buvo tikėjęsi.

Tarpais, darbas būdavo sunkus; padargai buvo pritaikinti žmo
nėms, o ne gyvuliams, ir didelė kliūtis buvo tai, kad nė vienas gy- 
vūh’S negalėjo naudolis tais įrankiais, kurių vartojimas vertė sto
vėti ant užpakalinių kojų. Bet kiaulės buvo tokios sumanios, jog 
vis rasdavo kelią sunkumams apeiti. Kiek dėl arklių, tai jie žinojo 
kiekvieną lauko pėdą ir iš tikrųjų turėjo daug didesnį supratimą 
apie grėbimą ir valymą, negu Jones ir jo darbininkai. Kiaulės tikro 
darbo nedirbo, tik prižiūrėjo ir vadovavo kitiems. Turint galvoje 
jų pranašesnį išsimokslinimą, buvo visai natūralu, kad jos pasiėmė 
vadovybę. Boksininkas ir Dobilė patys įsikinkydavo į pjaunamąją 
arba. į arklinį grėbtį (savaime aišku, tomis dienomis nebereikalingi 
buvo nei žąslai nei vadžios) ir ištvermingai žingsniuodavo ratu 
aplink lauką, kiaulėms" einant iš užpakalio ir šūkaujant: „Naa, 
drąuge!“ arba: „Prrr, atgal, drauge!“ — pagal reikalą. Ir visi, 
ligi menkiausio, gyvuliai dirbo, vari'; ir valė ir valė šieną. Net 
antys ir vištos taipgi plušėjo šen bei ten saulės atokaitoje, ga
bendamos snapuos’ plonyčius šieno stiebelius. Pagaliau jie baigė 
šienapjūtę dviem dienom greičiau, negu paprašai, būdavo reikalin
ga Jones'ui ir jo darbininkams. Be to, sukrauto šieno kiekis buvo 
didžiausias, kokį šis ūkis bet kada buvo turėjęs. Nieko nebuvo 
palikta, nes, puikaus regėjimo dėka, vištos ir antys surinko viską 
ligi mažų mažiausio stiebelio. Ir ne vienas gyvulių nebuvo pavo
gęs nė kąsnelio.

Per visą tą vasarą darbai ūkyje buvo vykdomi laikrodžio tiks
lumu. Gyvuliai buvo tokie laimingi, kaip jie niekad nebuvo nė 
vaizdavęs galint būti. Kiekvienas maisto kąsnis buvo tikras, smai
liai jaučiamas, malonumas; dabar tai buvo tikrai jų nuosavas 
maistas, jų pačių sau patiems pagamintas, o ne šeimininko, gai- 

Imtis, paskirstytas. Bevertiems parazitams, žmonėms, pasitraukus, 
visiem buvo daugiau ko ėsti. Nors gyvuliai buvo neprityrę dar
buose, tačiau laisvalaiko dabar turėjo daugiau. Jie susidūrė su 
dai gelių sunki mų: pavadžiui, vėliau, nukirtę ir suvalę javus, jie 
kūlė juos senovės būdu mindydami ir vėtė savo kvapu, nes ūkyje 
nebuvo kuliamosios mašinos, tačiau kiaulės savo sumanumu ir 
Bokšininkas savo galingais raumenimis visus darbus prastumdavo. 
Boksininkas buvo visų pasigėrėjimas. Jis buvo uolus darbininkas 
taipgi dar ir Jones‘o laikais, bet dabar jis atrodė veikiau esąs trys 
aikliai, one vienas; pasitaikydavo tokių dienų, kai atrodė, jog 
visi ūkio darbai yra užgulę jo galingą sprandą. Nuo ankstyvo ryto 
ligi vėlybo vakaro iis traukė, stūmė, visuomet būdamas toje vie
toje. kur darbas buvo pats sunkiausias. Jis susitarė su vienu gai
džiu, kad tas žadintų jį rytais pusvalandį anksčiaus už kitus, ir 
prieš prasidedant normaliai darbo dienai jis savanoriškai įsikinky
davo į kokį labiausiai atlikti reikalingą darbą. Į kiekvieną proble
mą. ; kiekvieną pasitaikančią kliūtį įo atsakymas buvb: „Aš 
dirbsiu dengiau“. Tai jis prisiėmė savo asmeniniu šūkiu.

Tačiau’ ir visi dirbo pagal savo jėgas. Pavyzdžiui, vištos ir 
antys sutaupė penkis bušelius kviečių, surinkusios ,per pjūtę nuby
rėjusius glūdus. Niekas nevogę, niekas nemurmėjo dėl gaunamo 
davinio, barniai, kandžiojimasis, pavydas, kurie buvo normalūs se
nojo gyvenimo reiškiniai, beveik išnyko. Niekas nevengė pareigos, 
gal tiksliau, bemaž niekas. Mollie, tiesą pasakius, nebuvo uoli kel
tis anksti rytą ir susirado būdą anksčiau pasitraukti nuo darbo 
dingstimi, esą jai kanopon įstrigo akmuo. Ir katies laikysena buvo 
Pristota. Netrukus buvo pastebėta, kad, esant kokiam atlikti rei
kalingam darbui, niekad negalima buvo surasti katės. Ji ištisom, 
valandom pranykdavo ir paskui, lyg niekur nieko, atsirasdavo Val
gio metu arba vaka’re, kai darbai būdavo baigti. Tačiau ji visuo
met taip puikiai teisinosi ir taip jausmingai murkė, kad buvo neį
manoma netikėti jos gera valia. Senasis Benjaminas, asilas, atro
dė nė kiek nepasikeitęs nuo Sukilimo. Jis dirbo savo adrbą, kaip 
ir Joncs'o laitais, lėtai ir atkaklia;, niekad nevengdamas pareigos, 
bet taipgi ir niekad nesisiūlydamas ekstra darbui. Apie Sukilimą 
ir jn išdavas jis niekuomet nereiškė nuomonės. Paklaustas, ar jis 
daba: laimingesnis, kad Jonesšo nebėra, jis atsakydavo tiek: „Asi
lai ilgai gyvena. Nė vienas iš jūsų niekad nėra matęs pastipusio 
asilo“, ir klausėjai turėdavo tenkintis tuo mįslingu atsakymu.

Sekmadieniais nebuvo dirbama. Pusryčiai būdavo vieną valan
dą vėliau, negu paprastai, ir po pusryčių būdavo apeigos, kurios 

buvo vykdomos be išimties kiekvieną savaitę. Pirmiausia įvykda
vo vėliavos iškėlimas. Sniego Kamuolys surado pakinktų pašiūrėj 
seną, Mrs. Jones staltiesę ir nutapė joje baltais dažais kanopą ir 
ragą. Ši vėliava kiekvieną sekmadienio rytą būdavo keliama į stie
bą sodybos sode. Vėliavos žalia spalva, paaiškino Sniego Kamuolys, 
vaizduoja žaliuosius Anglijos laukos, o kanopa ir ragas — tai her
bas busimosios Gyvulių Respublikos, kuri bus įkurta, kai žmo
nių giminė Ims galutinai įveikta. Po vėliavos iškėlimo, visi gyvu
liai susiburdavo didžiojoj daržinėj visuotinio susirinkimo, vadina
mo Mitingu. Čia buvo planuojami darbai ateinančiai savaitei, par 
teikiamos ir ^varstomos rezoliucijos. Rezoliucijas visuomet siūly
davo kiaulės. Kiti gyvuliai turėjo supratimą, kaip balsuoti, bet 
niekad negalėje nė pagalvoti apie kokią savąją rezoliuciją. Sniego 
Kamuolys ir Napoleonas diskusijose buvo patys aktyviausi. Tačiau 
buvo pastebėta, kad tiedu niekad vienas su kitu nesutaria; jei 
vienas ką pasiūlydavo, galima buvo laukti kito prieštaraujant. Net 
ir tada, kai būdavo priimtas sprendimas dėl kokio dalyko, dėl kurio 
nė vienas jųdviejų negalėjo prieštarauti, būtent kai buvo nuspręsta 
įrengti nedidelę užtvarą už sodo, kaip prieglaudą nedarbingiesiems 
gyvuliams, buvo kilusi audringa diskusija, nustatant kiekvienai gy
vulių rūšiai reikalingą pasitraukimui nuo darbo amžių. Mitingų 
pabaigoje visuomet buvo dainuojami „Anglijos Galvijai“, o po
piečio laikas buvo skiriamas poilsiui.

Pakinktų pašiūrėje kiaulės įsitaisę savo vyriausią būstinę. Va
karais jos ten mokėsi kalvystės, dailidavimo ir kitokių reikalingų 
amatų iš knygų, kurias jos buvo atsigabenusios iš gyvenamojo so
dybos namo. Sniego Kamuolys ėmėsi organizuoti gyvulius į jo va
dinamus Gyvulių Komitetus. Toje veikloje jis buvo nenuvargsta- 
mas. Jis įsteigė Kiaušinių Gamybos Komitetą vištoms, Švarių Uo
degų Lygą karvėms, Laukinių Draugu Reedukacijos Kamitetą (šio 
pastarojo tikslas — prijaukinti žiurkes ir triušius), Baltesnių Vilnų 
Sąjūdį avims ir visų eilę kitų; greta to, jis steigė skaitymo ir ra
šymu kursus. Apskritai imant, šie projektai prasmego. Pavyzdžiui, 
pastangos prijaukinti laukines būtybes bemaž tuoj pat nuėjo nie
kais Jos elgėsi visiškai taip, kaip ir pirmiau, ir, joms taikant di
džiadvasiškumą, jos paprasčiausiai tik naudojosi tuo ir daugiau nie
ko. Katė buvo įsijungusi į Reedukacijos Komitetą ir keletą dienų 
būvi labai veikli. Vieną dieną ją matė tupint ant stogo ir kalbinant 
žvirblius, kurie laikėsi atokiai ir nepasiekiami. Ji kalbėjo jiems, 
kad dabar visi gyvuliai draugai, ir kad bet kuris žvirblis, jei tik1 
neri, gali prieiti ir atsitūpti ant jos nagų tačiau žvirbliai vis lai
kėsi atstu. _ (b. d.)
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PREZIDENTO RINKIMAI
Tai pati svarbiausia žinia, ku

ria labai domisi amerikiečiai, bet 
ir visas pasaulis. Spauda pilna 
įvairiausių komentarų ir spėlioji
mu, kas šiais, metais lapkričio 
mėn. įvykstančiuose prezidento 
rinkimuose bus išrinktas prezi
dentu. Prezidento išrinkimas yra 
svarbus dalykas, nes nuo jo parei
na netik vidaus, bet ir užsienio 
politika. Šiuo laiku visuose Ame
rikos steituose vyksta pirmieji 
rinkimai, kuriuose demokratų ir 
respublikonų partijos nustatys no
minuoti tinkamiausius savo parti 
jų kandidatus prezidento vietai. 
Pskutinomis žiniomis respubliko
nų kandidatas R- Taft turi surin
kęs jau 210 kandidatų balsų, gen. 
Eisenhoweris 116, Stassenas 2 1. 
Demokratų pusėje kandidatų bal
sų turi surinkę sen. Kefauver 41, 
Humprey 23 ir Russel 16. Dabarti
nis prezidentas Trumanas yra pa 
sisakęs, kad jis nekandidatuosiąs 
prezidento vietai. Kiti šaltiniai 
teigia, jei respublikonai preziden
to vietai išstatys sen. Taftą, tuo
met ir prezidentas Trumanas pre
zidento rinkimuose išstatys- savo 
kandidatūrą. Be to, demokratai 
numatę išstatyti savo populiarų 
partijos narį W. A. Harriman. 
Demokratai laukia, kokį kandida
tą išstatys respublikonai ir tuo
met tik išstatys savąjį. Vienas ar 
kitas bus išrinktas prezidentu iš
skyrus sen. Taftą, Amerikos už
sienio politika perdaug nepasikeis
tų. Sen. Taftas laikytųsi daugiau 
izoliacinės politikos ir dabar tei
kiamoji Amerikos parama užsie
nio kraštams būtų smarkiai ap
karpyta. Be to Amerikos interesai 
Europoje ir Azijoje būtų žymiai 
suprastinti. To pasėkoje būtų 
laisva dirva komunizmui plėstis, 
kuris po kurio laiko prarytų ir 
pačia Ameriką. Nors sen. Taftas 
ir pirmauja dabartiniuose nomi
nacijų rinkimuose, tačiau prezi
dentu neįtikėtina, kad būtų išrink
tas. Reikia tikėtis, kad respubliko-

ŽINIOS IS AMERIKOS

MOTERYS MASKVOJE
Britų konservatorių parlamen

to atstovo žmona, Winifred 
D r a y s o n, dalyvavo įvyKu 
šioje tarptautinėje ekonominėje 
konferencijoje Maskvoje. Ši kon
ferencija, kurioje dalyvavo apie 
500 delegatų iš įvairių kraštų, bu
vo suorganizuota komunistų pro- 
pagandiniais tikslais — pademon
struoti pasauliui „taikius“ Krem
liaus siekimus.

W. Day son turėjo progos enka
vedistų priežiūroje apžiūrėti Mas
kvą. Grįžusi savo įdomius įspū
džius papasakojo BBC klausyto
jams ir aprašė anglų spaudoj.

Žinios iš anapus geležinės už
dangos mus visus domina. Mas
kva yra bolševikų sostinė, kurioje 
gyvena tJk ištikimieji Kremliaus 
tarnai ir jiems yra sudarytos ge
riausios gyvenimo sąlygos.

Tad pasekime minėtos anglės 
įspūdžius, aprašytus DAILY MAIL 
skiltyse, apie šių dienfų moterį 
Maskvoje.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Rusijoj buvau 21 dieną. I Mas

kvą vykau tikslu pamatyti viską, 
ką tik galima būtų pamatyti per 
tokį trumpą laikotarpį. Ypač no
rėjau susipažinti su Rusijos mote
rim, išstudijuoti jos drabužius, 
kosmetikos naudojimią, jos užsiė
mimą ir gyvenimo būdą.

Maskvos moters veidas turi 
susirūpinimo ir skubėjimo išraiš
ką. Gatvėje retai pamatysi mote
rų, vaikščiojančių be tikslo ir 
žiūrinėjančių į krautuvių vitri
nas. Jos visos taip sunkiai dirba, 
kad nė truputį neturį atliekamo 
laiko.

Gi krautuvių langai vilioja 
kiekvieno praeivio aįkį. Maisto 
krautivių prekylangiai yra pa
puošti parduodamų prekių tikrais 
pavyzdžiais: milžiniško didumo 
mėsos ryšuliais, dideliais sūrio 
gabalais ir pan. Kitur rodomos 
įvairios rūšies galanterijos prekės, 
medžiagos ir drabužiai. Tačiau 
maskviečiai tuo visai nesidomi. 
Atrodo, nėra jokio reikalo krau. 
tuvėms vilioti pirkėjus, nes priva
tinė prekyba yra pakeista valsty
bės prekių paskirstymu, arba vi
lioti juos užeiti į krautuvę, nes 
atsiradusios prekės nepaprastai 
greitai išparduodamos (Turtingai1 
išpuoštos vitrinos yra skiįriamos 
retkarčiais užklystantiems užsie
niečiams, bet ne vietos gyvento
jams. JV.)

KRAUTUVĖS IR 
APSIRŪPINIMAS PREKĖMIS 
Apsipirkimas Maskvos šeimi

ninkės yra labai varginantis ir 
fiziškai sunkia pakeliamas Visos 
rųSų moterys dirba ir jų darbas 
yra nežmoniškai sunkus. Todėl 
maisto produktus krautuvėse daž
niausiai perka senelės ir kiti šei
mos nariai, gi „privilegijuotų“ 
klasių — jų tarnaitės. Taip, ir 
Maskvojie yra tarnaičių! Bet, iš
skyrus kasdien ateinančias, tar
naitės turi miegoti su darbdaviu 
tame pačiame kambaryje arba 

nai Tafto priešininkai ir demo
kratai sturas bendrą kalbą ir bal. 
suos už kitą kandidatą. O tas ki
tas kandidatas gali būti uk gen. 
Eisenhoweris nors jis ir yra tes- 
pubiikonų kandidatas ,bet jo kan
didatūra palaiko ir nemaža de
mokratų.

Šiuo laiku ką nors konkretesnio 
šiuo klausimu rašyti neįmanoma, 
nes prezidentu gali būti išrinktas 
ir visai nežymus kandidatas. Ame
rika juk yra sensacijų šalis ir ji 
sensacijas labai mėgsta.

BIJOMASI SAVO ŠEŠĖLIO...
Pasitaiko, kad kartais žmogus, 

pamatęs savo šešėlį, išsigąsta. Ta
čiau, kad jo bijotųsi visa laiką 
sunku beįtikėti. Tačiau Ameriko 
je, ypatingai lietuvių gyvenime, 
taip yra. Dirbant fabrikuose ten
ka sutikti nemažą tautiečių, kurie 
dešimtimis skaičiuoja metus, kaip 
atvyko iš senojo „krajaus“. Bū
dinga, šiaip kalba lietuviškai, ta
čiau prie svetimtaučių vengia su
sitikti, nes bijo, kad jų akivaizdo
je neprakalbįntumei lietuviškai... 
Mat, jau ,.senas amerikonas“ ir 
nenori, kad jo „frendai“ žinotų 
jog jis lietuvis yra. Tačiau ylos 
maiše nepaslėpsi, nes visvien išlen
da. Bėda bailiui ir bijančiam savo 
šešėlio, nes ant jo kupros visos 
ožkos pokylius kelia.

AR ANGLIJOJE LIETUVIAI 
IŠMIRĘ ?

Prieš metus, dvejus, trejus Ame
rikos lietuvių spaudoje buvo 
labai apstu žinių ir įvairių straips
nių įvairiais klausimais iš Angli
jos lietuvių gyvenimo, šiuo laiku 
tik. vienas kitas metų ketvirta
daliais tepasirodo. Kiek .atrodo iš 
„BRIT. LIETUVIO“, tai emigraci
ja į „šiltesnius kraštus“ ten dar 
aliarmo nėra sukėlusi. Kultūrinio 
gyvenimo ratukai dar vis tebesi
suka senu tempu. Dirbantieji 
spaudoje nepamirškite apie savo 
vargus, rūpestėlius parašyti ir 
mūsiškėje užjūrio spaudoje. Beje, 

drauge su kitais tos pačios šeimos 
nariais,

Maskvos krautuvės primena 
intensyviausią prekių išpardavi
mą. Daugelis maisto krautuvių 
yra atidarytos nuo 9 vai. ryto 
iki tos pat valandos vakaro, visas 
septynias savaitės dienas- Sekma
dienis yra svarbiausioji apsipir
kimo diena.

Nekreipiau dėmesio į įspėjimus 
dėl apsipirkimo sunkumų ir išė
jau apsipirkti!, tartum būčiau 
namuose. Turėjau labai nemalo
nią pamoką. Grįžau iš savo ekspe
dicijos sulamdyta ir fiziškai pa
vargusi.

Krautuvėje turėjau prasiskinti 
kelią iki prekių stalo, greitai 
apžvelgti prekes ir jų kainas, po 
to stoti į ilgą eilę prie langelio, 
kur iš anksto sumokėjau ir gavau 
prekių apmokėjimo kvitą. Po to 
vėl turėjau jėga prasiskinti sau 
kelią atgal prie prekių stalo per 
besistumdančių moterų minią, kad 
gaučiau savo prekes

Apskritai, maisto krautuvės 
Maskvoje yra aprūpintos geromis 
prekėmis. Jose parduodama įvai
rios rūšies duona, pyragaičiai ir 
įvairūs saldumynai.

Kodėl pirkėjai stovi eilėse? Pir
ma, kad Maskvoje, apskritai, 
permažai yra krautuvių, kurios 
nepajėgia aptarnauti 7 milijonų 
miesto gyventojų. Antra, kad 
naujos prekės nustatytomis val
džios kainomis yra gaunamos ne
pakankamais kiekiais ir šeiminin
kės privalo būti apsukrios, nes 
tokios prekės išnyksta per pusdie
nį arba net ir per pusvalandį.

Būtino reikalingumo maisto 
produktu kainos yra kontroliuio- 
jamos ir žmonės iš savo turimų 
pajamų galį išsiversti pirkdami 
tik šios rūšies maistą valdžios 
krautuvėse nustatymis kainomis

„LAISVOJI“ RINKA
"Tačiau, jei jus norėtumėte paį
vairinti savo 'die.yos maistą, jei 
jūs norėtumėte šviežios, o ne kon
servuotos, mėsos, šviežių daržo
vių, kurių čia žiemos metu yra la
bai mažai ir labai brangios, tai 
jūs turite eiti į „laisvąsias“ rin
kas, kuriose beveik pusė Maskvos 
gyventojų apsirūpina reikalingais 
maisto produktais.

Į šias „laisvąsias“ rinkas kol- 
chozninkai vyksta šimtus mylių 
tikslu parduoti savo gamybos 
maisto produktus, išsiaugintus 
ant mažų sklypelių, kuriuos jie 
gauna naudoti savo šeimos reika
lams. Jie parduoda savo gaminius 
aukčiausiomis kainomis, kokias 
tik gali gauti. Turėjau progą pa- 
skalbėti su vienu kolchozninku, 
kuris keliavo apie 30d mylilų su 
savo morkų kroviniu į šią „laisvą
ją“ rinką. Mano apskaičiavimu, 
minėtas kolchozninkas už savo 
Jmorkas galėjo gauti, atmetus jo 
kelionės išlaidas, apie 200 rublių 
(£ 5.).

MOTERŲ DARBAI
Moterys dirba Maskvos fabri

kuose šešias dienas savaitėje, po

BRITANIJOS

Anglijoje yra „išdygusi“ ponia ar 
panelė Barbora, kurios karingi ir 
išmintingi straipsniai dažnai mir. 
guliuoja ,.BL“ skiltyse Reikia ti
kėtis, kad ir čia spaudos skiltyse 
vietos surastų. Ir dažnas tėvukas 
ar mamytė straipsnius beskaity
dami pasakytų: „šiur, čia boba 
nepėsčia... i

KAIP GYVENA 
BRADFORDIEČIAI AMERIKOJE?

Iš Bradfordo į Ameriką yra iš
važiavę tautiečių, kurie susispietę, 
daugiausia Chicagoje, Bradforde 
vist buvę nemaži DBLS Bradfor
do skyriaus darbuotojai čia irgi 
gražiai ir vieningai sugyena, bet 
DBLS skyriaus dar nekuria. Pa
dangėmis atskridusios žinios sako, 
kad greitu laiku į Amelrika iš
vyksta dar keli skyriaus nariai. 
Linkime jiems atvykus čia Ame
rikoje gražiai įsikurti ir atsikelti 
gyventi į „sostinę“ Chicagą. tuo
met mėginsime ka. nors konkretes
nio kombinuoti— šiuo kartu apie 
buvusius bradfordiškius o dabar 
chicagiškius panagrinėsiu atvirai 
ar atskirai:

— Balys Brazdžionis dirba 
„Draugo“ spaustuvėje ir kartu 
yra „Pasaulio Lietuvių Žinių“ re
daktorius. Žinias kiekvieną rytelį 
per S. Barčus radio programą

SVETIMYBIŲ PRASMĖS 
REIKALU

„B. Lietuvio“ 16 nr, „Barbariz
mų reikalu“ str. man prikišama, 
kad be reikalo „Kartuvėse“ pa
vartojau žodį „čvierytis“.

Dėl šito žodžio ir kitų svetimy
bių vartojimo LEISTINUMO, vaiz
duojant senosios kartos lietuvį, 
galima būti tokios ar kitokios! 
nuomonės. Tačiau to žodžio taria
mai „šlykšti prasmė" žinoma gal 
tiktai minėto str. autoriui ir dirb
tinai ant tos „prasmės" kurpaliaus 
tempiama autoriaus mintis. Vie
nų vaišių metu lietuvis suvalkie
tis savo žmonai, linksmai bejuo
kaujančiai ir prašomai neskubant 
sėsti, pasakė: „Ale sėsk, nesičvie. 
ryk!“ Toje svetimybėje ir pats 
matau tik tokią prasmę, kuri, ti
kiu, negali iššaukti kartėlio mūsų 
kovojančioje emigracijoje.

šituos žodžius rašau ne dėl to, 
kad nevertinčiau rimtos kritikos: 
už konstruktyve kritiką visuomet 
esu dėkingas. Tačiau negaliu dė
koti už dirbtinį mano sakinių su
rikiavimą ir tariamos prasmės 
piršimą. J. Gailius 

aštuonias valandas kasdien. Dar
bas, apskritai, suskirstytas į dvi 
pamainas: nuo 6 vai. ryte iki 2 
vai. po pietų ir nuo 2 vai. po pietų 
iki 10 vai. vakare. Prie šių dar
bo valandų dar reikia joms pri
dėti namų apyvokos darbo laiką. 
Daug moterų, kurias aš mačiau, 
atrodo labai ivargusios. Keliauda
ma Maskvos požeminiu traukiniu, 
mačiau daugelį pervargusių mote
rų. kurios susmukusios miegojo 
savo sėdynėse.

Moterys savo vaikus palicįka 
darbo metu vaikų darželiuose, 
kurie yra įsteigti jų darbovietėje. 
Čia yra jų ir poilsio namai kur 
darbininkai gali praleisti savo 
atostogas.

Aš aplankiau vieną tekstilės 
fabriką, kuris man priminė se
niausią Yorkširo įmonę. Visos 
audėjos buvo tiktai moterys.

Moterys dirba visus darbus. 
Jos dirba drauge su vyrais sun
kiausius vyriškus darbus. Neį
prastas vaizdas man buvo matant 
dirbančias moteris keliuose, ku
rios liejo asfaltą, cementą ir val
dė sunkiąsias keliui lyginti ma
šinas. Jos dirba naujai statomuo
se pastatuose, jog vairuoja tram
vajus, traukinius ir t.t. Žinoma, 
jos gauna už šį darbą tokį pat at
lyginimą, kaip ir vyrai.

Žiemą moterų minios atvyksta 
į Maskvą iš aplinkinių kolchozų 
valyti sniegą nuo gatvių Per mė
nesį jos uždirba apie £1,2.10. š. 
Šie pinigai joms ypač yra labai 
reikalingi, kad galėtų išiversti per 
likusį žiemos laikotarpį.

APSIRENGIMAS
Moterų drabužiai žiemos metu 

paprastai yra: stora skara arba 
vilnonis šalikas aplink galvą, tri
jų ketvirčių ilgio tamsiai pilki 
apsiaustai, ki kelių aukščio stam
būs veltiniai su guminiais padais.

Mados, kurias mes žinome Va
karuose, neegzistuoja jaunoms 
mergaitėms, studentėms, profe
sionalėms moterims arba inteli
gentėms. šiek tiek bandoma ga
minti ir modernikesnių drabužių, 
tačiau šie nėra nei patrauklūs nei 
vilioją. (bd.)

J. Varčius

DIRVOS atstovybė
Amerikoj išeinančio tautiškos 

minties savaitraščio DIRVA rei
kalais visi malonūs skaitytojai, 
gyveną D. Britanijoje, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Dainora 
Daunoraitė, 49, Thorton Avenue, 
Turnham Green, London. W.4. 
Telef. CHI 2107,

LIETUVIS

perduoda Chicagos lietuviams. 
Anglijos lietuviai prašomi jam 
žinias siųsti adresu: Cr. B. Braz
džionis, WGES Radio Station, 
2708, W. Washington Blvd., Chi
cago, Illinois, U.S.A.

— Anatolijus Lekečinskas su 
šeimynėle kuriasi sėkmingai ir 
kartu kuria planus netolimoje 
ateityje Chicagos lietuvių scenoje 
parodyti savo parašytus scenos 
vaizdelius. Linkime geros sėkmė:;.

— Benas Noreikis dolerines 
skaičiuoja ir, žiūrėdamas į Kana
dos pusę, niūniuoja dainele: Ten 
mergelė lelijėlė, rūpestėlį kur su
kėlė...

— Broliai A ir M. Balčiūnai 
gyvena be jokių komentarų.

— Jonas Janulaitis — veikia ir 
nieko neveikia. Dažnai per „ša
pas“ keliauja ieškodamas Ameri
kos...

SPAUDOS PLENTAS CHICAGA 
— MANCHESTERIS

Tai ne kalbos ir ne gandai. Ge
rai patvirtintos žinios sako, kad 
tarp Amerikos Chicagos ir Angli
jos Manchesterio yra nutiestas 
spaudos plentas, kuriuo nesusto- 
jamai kaip upėje vanduo keliaus 
įvairūs lietuviški naujausi spau
diniai. Juos bus galima visiems 
įsigyti Manchesterio socialinio 
klubo spaudos stotyje pas A. Ger- 
džiūną. J. Janulaitis 

FLIRTAS IR GILJOTINA 
PARLAMENTE

Pereitą savaitę du incidentai 
It>rlamente patraukė visuomenės 
susidomėjimą. Pirmą kartą prie 
šios vyriausybes buve įvesta gilt ,- 
tina, svarstant įstatymus (prie 
socialistų vyriausybės buvo keletą 
įstatymų pravesti giljotinos pagel
ta). Giljotina naudojami. kada 
vyriausybė nori sutrumpinti įsta
tymo svarstymo' laiką. Daroma 
taip: nustatoma, kurią dieną ir 
kurią valandą ar minutę tas ar ki
tas įstatymo paragrafas turi būti 
baigtas svarstyti. Kai nustatytas 
laikas ateina, jis automatiškai yra
laikomas baigtu, nežiūrint kiek 
ir kaip jis buvo apsvarstytas, ir 
ar iš viso prie jo svarstymo buvo 
prieita. Giljotvną vyriausybė įveda 
tada, kada ji turi daug įstatymų 
pravesti, ir mato, kad opoziciia yra 
nesuinteresuota tuos įstatymus 
priimti ir daro viską, kad jų svars
tymą prailginti.

Taip atsitiko su Sveikatos įsta
tymu, kuris turi tikslą legalizuoti 
biudžete paskelbtus mokesčius t už 
dantų taisymą, receptus ir p.) 
Svarstant pirmą paragrafą, per 
vieną dieną buvo apsvarstytos vos 
devvnios eilutės. Vyriausybė tada 
ėmėsi giljotinos, nustatydama, kad 
visas įstatymas turi būti priimtas 
per dvi dienas Ir del giljotinos 
partijos ginčijosi nuo 4 vai. pp. 
iki kitos dienos ryto 5 vai. be 
I ertraukos, bet per galutinus bal
savimus giljotina buvo priimta 24 
balsų dauguma. Opozicija mėgino 
giljotinos laiką pratęsti iki 6 die
nų, bet nepavyko. Savaime supran
tama, kad toks įstatymų svarsty
mo būdas yra blogas, nes dažnai 
daug paragrafų lieka visai neap
svarstyti, ir del to. vyriausybės at
stovas irgi pažymėjo, kad jie to 
imasi su dideliu nenoru, bet atsi
žvelgiant į opozicijos trukdančią 
taktiką, jie buvo, priversti tai pa
daryti, tuo labiau, kad ir socialis
tai, būdami vyriausybėje, tai da
rę. Vyriausybė gi be šio įstatymo 
turinti dar pravesti transporto ir 
geležies ir plieno atvalstybinimo 
įstatymus. Opozicijos kalbėtojai 
protestavo prieš tokį vyriausybės 
žygį, sakydami, kad parlamentas 
tampa „dešrų mašina", o ne įsta
tymų leidimo organu.

Kitas incidentas parlamente iš
kilo del vieno lordu rūmų nario pa
reiškimo. Lordas Maneioftas, vie
noje savo kalboje ne parlamente 
pasakytoje, bet dalyvaujant par
lamento nariams, kreipdamasis 
į juos, pareiškę: „Ne taip 
kaip jie, aš negaunu icoo svarų 
per metus už šposavimą balsavi
mų kambariuose naktį su, Bessie 
Eradock ir kitomis mergaitėmis“. 
Tuojau po tos kalbos, parlamento 
rarė ponia Castle iškėlė šį -reika
lą parlamente, pareikšdama, kad 
toks aukštųjų rūmų nario pareiš
kimas yra vulgariškas, žeminantis 
parlamento garbę ir įžeidžiąs ne 
tik Bessie Bradocks, bet ir kitų 
parlamento moterų ir vyrų gar
bę. Ji paprašę Speaketį, kad jis 
patartų jai, kaip šiuo atveju pa
sielgti. Speakeris davė savo spren
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AR KURI KITA KRAŠTA
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MOTINOS PROGA (iš psl.l.) 
šaltinių pažinusios žmogaus auk
lėjimo meną, o, žiūrėk, kokių as
menybių jos yra išugdžiuosios.Juk, 
kas gi, ar ne mūsų sengalvėlė, 
sėdėdama prie ratelo ir mokyda
ma savo sūnų lietuviško žodžio bei 
gimtosios šalies dorybių išugdė 
jame tokią tėvynės meilę, kad jis 
vėliau tapo kūrėju savanoriu ir 
garbingai mirė, gindamas Lietu
vos rubežius- Ar ne jos vakarinė 
pasaka ir saldi daina prie žilvičių 
lopšio jniūniavo laisvės ilgesį į 
dukreles širdj, o ji vėliau! už ją 
krito šalia numylėto bernelio ir 
jauno brolelio. O kokios šalies 
motina išugdė naujų amžių Kata
kombų didvyius-Kražiu Gynėjus. 
Kas įkvėpė nepriklausomybės 
troškuli ir kovos dvasią Basanavi
čiams, Kudirkoms, laisvės prana
šams Maironiams ir mūsų šau
niems kareivėliams. Argi, tad ne 
lietuvė motina buvo pjrmtakūnė 
tų pastangų ir aukų, kurias sudė
jo tautos sūnūs ir dukros laisvės 
aukuram Kas šiandien guodžia ir 
laimina Lietuvos girių sūnų — 
narsuolį partizaną! Kieno sudėtos
rankos ir atviros lūpos ankstųdo tautai galiūnus.

BULAIČIŲ SEIMĄ
Skaitlingiausia lietuvių šeima Anglijoje.

dimą, kad tai jau sudaro privile
gijos objektą ir dėlto gali būti de- 
batuojamas parlamente. Bet kitą 
dieną buvo gautas lordo Mancrof- 
to atsiprašymo laiškas, ktriame jis 
apgailestauja savo netyčia padary
tą pastabą, bet jis visai neturėjąs 
tikslo užgauti parlamento garbę ir 
savo pastaba nerezervuotai atsii

ma. Ponia Castle tą atsiprašymą 
priėmė ir klausimo toliau nekėlė. 
Tuo budu incidentas buvo likvi
duotas.

ŽINIOS
Vyriausybė nutarė pakelti kai

nas, mokamas ūkininkams už pro
duktas, kas ypač turės padėti ma
žesniems ūkininkams Manoma 
kad tas prisidės prie žėmės ūkio 
produktų gamybos padidinimo 
Kainų pakėlimas vyriausybei kai
nuos 39 mil. svarų per metus-

• ♦ •
Prezidentas Trumanas pareiškė, 

kad 1946 metais jis pasiuntęs Sta
linui ultimatumą per tam tikrą lai
ką atitraukti kariuomenę iš Persi
jos. Rusija tai ir išpildė, nes Ame
rikos laivynas tada buvo pilnam 
mobilizacijos stovy Persijos įlan
koje. • •

Londone tęsiama konferencija 
Britanijos kolonijų Afrikoje fede
racijai sudaryti. Britanija nori su
daryti federaciją iš šiaurinės ir 
Pietinės Rodezijos ir Nyasaland, 
bet vietiniai gyventojai nelabai to 
nori ir jų atstovai atsisakė konfe
rencijoj dalyvauti.

♦ ♦ ♦
Amerika nutarė atnaujinti kari

nės paramos tiekimą Persijai; po 
to kai dr. Mossadekas pažadėjo 
laikytis JTO dėsnių.

• * •
Derybos Korėjoj tebesitęsia. 

Alijantai kanceliavo pilnos de
legacijos posėdį, kurio . jie 
ankčiau prašė ir kuris turė
jo įvykti pereitą sekmadienį. 
Negali susitarti del belaisvių eva
kuacijos. Komufiistai nori gauti vi
sus belaisvius, bet 60 proc. neno
ri į „rojų“ grįžti.
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rytmetį ir vėlų vakarą siunčia 
maldą į Galybių Viešpati, lauk
damos mūsų sugrįžimo...

Šitos jos prigimtyje glūdintis 
troškimas, .nors ir neapipavidp- 
lintas mokslišku patyrimu, ir yra 
ta geroji galia, susijusi su dieviš
kos kūrybos veikla.

Bet kiek daug ir mūsų motinų 
yra patekusių į laikodvasios tink
lą, kuriame jos palūžo, suglebo, 
prarado motinystės kilnumą. Sve
timi dievai, piktieji instinktai, 
asmeniški patogumai, nugrimz
dimas į patį gyvenimo taurės dug. 
ną-vengimas vaikų yra tie šašai, 
kurie šiandien biauroja taip gra
žų lietuvės motinos vardą.

Nevisos ir mūsų motinėlės gali 
naudotis ta visuotina pagarba ir 
meile, kuria mes esame pratę 
joms reikšti, (čia neturima galvo
je tas mažavaikes motinas, kurios 
jų negali turėti dėl nenugalimu 
kliūčių—AK)

Ačiū Dievui, šios rūsies motinu, 
žalčio kūrybos dalininkių, turime 
nedaug ir jos negali nustelbti mū
sų tyros vaizduotės apie tas lietu
ves motinas, kurios augina ir ug-

A.Kalnius

<

Pirmadienį prasidėjo rekrutavi- 
mas Britanijos vidaus apsaugos 
sargybai (Home Guard), kuri bu
vo karo metu.

• ♦ •
Pereitą antradienį du sovietų 

naikintuvai MIG 15 apšaudė Pran
cūzijos keleivinį lėktuvą, skren- 
dantį iš Berlyno į Frankfurtą. 
Lėktuvas buvo priverstas grįžti! 
Berlynan su 89 kulkų skylėmis ir 
2 sužeistais keleiviais.

Visi alijantų skridimai iš Berly
no buvo laikinai sulaikyti. Ry
šium su tuo įvykiu alijantai įteikė 
Rusijai protesto notą-

• • •
Vieno laikraščio žiniomis fa,f- 

distai buvo suorganizavę pasikė
sinimą prieš karalių Faruką, ku
ris, esą, lengvai sužeistas. Fafdis- 
tų tikslas — pašalinus karalių at
gauti valdžią visame krašte.

• • •
Federalinis JAV teisėjas pri

pažino, kad prez. Trumanas pa
sielgė neteisėtai, perimdamas ge
ležies pramonę. Ryšium su tuo 
profsąjungos nuo pereito trečia
dienio paskelbė streiką. Geležies 
eksportas J užsienį sulaikytas.

Prez. Trumanas perėmė gele
žies pramone tada, kai darbdaviai 
nesutiko pakelti darbininkams 
atlyginimo, o darbininkai pagrasė 
streikuosią.

PAMALDOS
NOTTINGHAM—gegužės 11 d., 

12 vai. Our Lady (London Rd.) bž.

Žurnalas „Karys“ moderniškas, 
iliustruotas magazinas „Lietuvių 
Dienos“ ir savaitraštis „Neprik
lausoma Lietuva“ galima užsipre
numeruoti ir atskirus numerius 
gauti pas atstovą A. Gerdžiūną, 
6, Beechey Str., Oldham, Lancs.

„Kario“ metinė prenumerata 
30/-, atskiras numeris su persiun
timu 3/6.

„Lietuvių Dienų“ metinė pre
numerata 22 šil., atskiras numeris 
su persiuntimu 2/3.

„Nepriklausoma Lietuva“ me
tinė prenumerata du svarai šeši 
šil., pusei metų vienas svaras trys 
šil. Atskiras numeris 10 penų.

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

ŠOKIAI
Grojant geram akordeonistui šį 

šeštadienį, Lietuvių Namuose, 43, 
Holland Park, ruošiamas šokių 
vakaras. Pradžia 19 vai.
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