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KONFERENCIJOS 
REIKALO

DBLS Tarybos sugestija VLIKUI 
si šaukti konferenciją Londone vi
sur rado patenkinamą atgarsį. Tuo 
reikalu pasisakė VI I Ko pirminin
kas ir diplomatai, o taip pat visuo
mene per spaudą. Mums ypatin
gai malonu pažymėti, kad pasisa
kymai buvo palankūs. Pareikšta 
kritika buvo konstruktyvi, pagrį
sta, bet ne griaunanti ar šmei
žianti.

Prieš konferencijos šaukimą 
Londone ir iš viso prieš konferen
cijos šaukimą buvo pabrėžta šios 
kliūtys, kurias papunkčiui čia ir 
pasvarstysime.

1. Prieš kviečiant konferenciją 
turi būti susitarta bent dėl stam
biųjų ginčijamų klausimų, • turi 
būti pašalinta užgauliojimų, bei 
juodinimo atmosfera. Būtų labai 
gera, jei tas būtų galima padary
ti, bet šito nepavyko pasiekti per 
keletą metu, o siūloma konferen
cija kaip tik yra receptas, išgydąs

• tas ligas. Konferencijos tikslas bū
tų išklausyti šalių pareiškimus ir 
padaryti iš to išvadas, kaip ne 
kartą buvo padaryta per DBLS su
važiavimus. Niekas nedrįso prie
šintis DBLS suvažiavimų nutari
mams, nes tai buvo visuomenės 
balsas. Tikiu, niekas t esipriešins 
ir numatomos konferencijos nuta
rimams ar rekomendacijoms.

2. Sakoma, kad konferencija jau 
yra nutaręs šaukti Altas. Mes tuo 
tik džiaugtis galime, tačiau ar vi
sur toks nutarimas bus palanki? ' 
priimtas.

DBLS pasisiūlė atlikti konferen
cijai paruošiamuosius darbus, ma
nydama, kad ji nėra šališka ir vi
siems priimtina organizacija.

3. Konferencija numatyta šaukti 
Amerikoje.

Mūsų nuomone šitokiam numa
tymui yra dvi kliūtys: New Yorkas 
ar Vašingtonas yra toli nuo Eu
ropos ir, Europos delegatai, bū
dami finansiškai nepajėgūs, var
gu ar galės ten nuvykti. Antra, 
Amerikos lietuvių nesugyvenimo 
atmosfera, spaudoje ir žodžiu pa
sireiškia ten ginčai, gali lengvai 
persimesti ir J konferenciją, iuo la
biau, kad ir iš šalies galės būti 
įvairių trukdančių bei erzinančiu 
balsų. Mums atrodo, kad D. Bri
tanijos lietuvių sugyvenimas ir 
nuotaiki atmosfera sudarytų kon. 
ferencijai žymiai geresnę nuotai
ką, o nuo jos gali priklausyti ir 
tinkamas konferencijos pasiseki
mas. Mes neturime pavyzdžių, kad 
vienokiame ar kitokiame posėdyje 
ar suvažiavime nerastume visiems 
priimtino kompromiso.

4. Ka kviesti konferencijon ?
Jau anksčiau, bendra prasme, 

esame nurodė, kad, mūsų nuomo
ne, turėtų dalyvauti neišvardinant 
organizacijų ar organu. Visų nej- 
manu bus pakviesti, bet reikėtų 
siekti to, kad kuoinažiausiai liktų 
nepasitenkinusių dėl nepakvietimo.

5. „Šaukiant konferenciją pirmo
je vietoje tektų paruošti jos dar
botvarkę“ (..Tremtis“ Nr. 77).

Visiškai su tuo sutinkame, bet 
prieš ruošiant darbotvarke mes 
norėjome gauti Vliko principinį 
sutikimą konferencijai. Darbotvar
kę, atrodo, turėtų paruošti Vlikas. 
pasitaręs su konferencija suintere
suotais organais ir asmenimis.

Mes visiškai sutinkame, kad yra 
daug detalių, kurias reikia apdoro
ti prieš konferencijos šaukimą.

DBLS Tarybos pasiūlymas buvo 
principinis. Tik principinį klausi
mą priėmus, galima eiti prie de
talių.

Tikime, kad Vlikas mūsų suges
tiją apsvarstys ir ras ją priimtina.

LIETUVIŠKOS RADIO 
TRANSLIACIJOS >Š ROMOS'

Ministęriui S. Lozoraičiui susi
tarus su atitinkamomis italų įstai
gomis Romos radijas pradės mm 
š.m. gegužės mėn. 4 d. lietuviš
kas transliacijas. Kalbamos trans 
liacijos vyks kasdien nuo 12,30 
vai. sekančiomis bangomis: 31.35 

,m. (9.57 megaciklai) ir 49.92 m.
(60 mege.).

Aukščiau paminėtos tnijnsliaci- 
jų valandos apskaičiuotos Romos 
laiku.

Lietuviškai valandėlei vesti pa
prašytas Dr, J. Gailius.

CHURCHILLIOAPYSKAITA
šeštadienį per radio premjeras 

Churihillis partinių kalbų serijoj 
pareiškė, kad yra kvaila vėl kal
bėti apie rinkimus, ką jau kai ku
rie socialistai daro. Nėra nieko 
blogesnio šiam kraštui, kaip turėti 
rinkimus kas metais, nes laikas 
būtų leidžiamas betiksliam parti
jų ginčui. Nė viena vyriausybė 
nedrįstų daryti nepopuliarių, bet 
kraštui būtinai reikalingų, žygių. 
Premjeras pridėjo, kad vyriausy
bė tęs tris ar keturis valdymo me
tus (rinkimus gali paskelbti tik 
premjeras, nebent vyriausybė 
gautų parlamente nepasitikėjimą).

Churchill is savo kalboje padarė 
praėjusių šešių mėnesių krašto 
valdymo apyskaitą. Nors kraštas 
dar nepajėgia apsimokėti už vis
ką, ką jis suvartoja, bet pagerėji
mas jau yra aiškus. Kada perei
tas metais tuo pačiu laiku krašto 
rezervų nuostolis siekė po 311 mil. 
dolerių per mėnesį, šais metais 
kovo mėn. tas nuostolis buvo tik 
71 mil. dolerių. Tikimasi, kad iki 
metų pabaigos kraštas visiškai 
sutvarkys savo finansus. Ypač 
džiuginantis reiškinys yra naujų 
namų statybos padidėjimas.

Krašto ekonominis gerbūvis ta
čiau priklausys nuo to, ar pasi
seks išlaikyti taiką pasaulyje. 
Naujo karo baimė abiejuose ge
ležinės uždangos pusėse meta juo
dą šešėlį ant visų kraštų. Jeigu 
nebūtų to šešėlio, galėtume 
džiaugtis nepaprastu gyvenimo 
pagerėjimu. Tačiau, Churchillis 
mano, kad kadangi ta karo baimė 
yra visuotina, tas duoda vilčių, 
kad karo bus galima išvengti. Di
dėjantis karinis laisvų tautų pa
jėgumas atitolina karo galimu
mus.BRITĄ NITĄ VYRAUJA CIVILINĖJ AVIACIJOJ

Pereitą savaitgalį pirmas pa
sauly sprausminis keleivinis lėk
tuvas (jet) ..COMET“ pradėjo re
guliarų susisiekimą tarp Londono 
ir Pietų Afrikos. Kelionę virš 
6.700 mylių lėktuvas, kuris prik
lauso British Overseas Corpora
tion, padarė per 22 valandas ir 
pasiekė Johannesburgą 7 minutes 
prieš nustatytą laiką. COMET 
palkely sustojo Romoje, Beirute, 
Khartoume, Entebbe, Ugandoje 
ir Livingstone fRodezijoj). Kiek
vienoj vietoj sustoja po valandą 
laiko. Lėkimo greičio vidurkis — 
450 mylit! per valandą.

Tuo būdu D. Britanija, kuri 
karo metu padarė sprausminių 
lėktuvų pradžią kariniams reika
lams, pirmoji tą išradimą panau
dojo civiliniams tikslams ir tuo 
užėmė vyraujančią rolę keleivi
nių lėktuvų srityje. Comet pir
madienį vėl paliko Johannesbur
gą ir grįžo į Londoną.TRUMANAS SUSIKIRTOSU TEISMU

Trumano ginčo so teismais pra
džia buvo tada, kada geležies ir 
plieno pramonės savininkai atsisa
kę pakelti darbininkams atlygini-' 
mą, ir darbininkai pagrąsino strei
ku. Prezidentas priimdamas dėme
sin geležies svarbą ne tik Ameri
kos, bet ir viso laisvo pasaulio sau
gumui, perėmė tą pramonę iš sa
vininkų į vyriausybės rankas, ir 
streikas buvo atšauktas. Savinin
kai, tačiau, pasiskundė teismui, ku
ris pripažino prez. Trumano žy
gį nelegaliu ir grąžina pramonę 
savininkams. Darbininkai vėl pa
grąsino streiku, nes savininkai ne 
sutiko jiems pakelti atlyginimo.

Prezidentas tuojau apeliavo į 
aukštesnį teismą, ir tuo pačiu lai
ku pareiškė duosiąs parėdymą, pa
kelti darbininkų atlyginimą. JAV- 
bių vi rinusias teismas pereitą sa
vaitgalį pareiškė, kad prezidento 
apeliaciją svarstyą gegužės 12 d., 
bet tuo pačiu užšaldė darbininkų 
atlyginimą, atseit, neleido Troma
nui kelti darbininkams atlyginimo. 
Geležies ir plieno pramonė, prezi
dentui apeliavus į aukštesnį teismą, 
paliko vyriausybės žinioje. Tačiau 
tarp darbininkų profsąjungos ir 
darbdavių eina pasitarimai, ir 
tikimasi, kad bus susitarta del at
lyginimo padidinimo.

NAUJOS KLIŪTYS 
EUROPOS FEDERACIJAI

Šio mėnesio pabaigoje tūri būti 
pasirašyta tarp vak. Vokietijos 
ir trijų okupuojančių! valstybių 
(JAV, D. Britanijos ir Prancūzj- 
jos) sutartis, kuri pakeistų dabar
tinį okupacinį statutą. Ta nutar
tis po ilgų- ir sunkių rlerybw jau 
yra paruošta, bet jos pasirašy
mas dar vis susilaukia kliūčių iš 
vokiečių pusės. Negana to, kad 
opozicijos partijos išreiškė del jos 
nepasitenkinimą, bet paskutine 
savaitę prieš ją pasisakė ir vy
riausybės koalicijos partijos. Lais
vų Demokratų partija pareiškė, 
kad ji nesutiks sutarties ratifikuo
ti, jeigu nebus pakeisti kai kurie 
punktai, del kurių jau buvo susi
tarta. Toji partija pridėjo, kad 
įtuAartas (turi laikytis Vašingtono 
pareiškimo, kuriame vakarų už
sienio reik, ministerial pažadėjo 
Vokietijai duoti visišką lygybę. 
Šitokia laisvų demokratų partijos 
laikysena gali sutrukdyti sutar. 
ties ratifikavimą, nes vyriausybė 
be jos negaus parlamento daugu
mos.

Feto, vokiečių partija, kuri irgi 
įeina į koaliciją, kritikavo sutartį, 
nors ir pažadėjo už ją balsuoti. 
Vakaruose pažymima, kad sutar
tis, kuri buvo taip sunkiai pasiek
ta nebus daugiau keista.

Kita, platesnė sutartis, Europos 
Apsaugos Bendruomenės sutartis 
— irgi plaukia per audringus van. 
denis. Sovietų Rusijos pasiūlymas 
keturių didžiųjų konferencijai 
tikslu tartis del visos Vokietijios 
sutarties rado atgarsį ne vien Vo
kietijoj. bet ir kituose, kraštuose. 
Britanijos socialistai, kurie patys 
davė tai sutarčiai pradžią ir ją, 
dar būdami vyriausybėje, palai
minto, dabar pakeitė savo anksty
vesnį nusistatymą ir suvienodino 
savo galvojimą su Prancūzijos ir 
Vokietijos socialistinėmis parti
jomis. Darbo partijos tautinė valKABINETO PASIKEITIMAS

Vietoje buvusio sveikatos mi- 
nisterio Harry Crookshank W. 
Churchill paskyrė jauną, iki šiol 
„nežinomą“ parlamentarą lain 
Macleod.

Dėl pablogėjusios sveikatos pa
sitraukusio transporto ir susisie
kimo ministerto Maclay, naujuoju 
toms pareigoms ministeriu paskir 
tas Alan Lennox-Boyd.

Mr. Harry Cronįkshznk paskir
tais Antspaudo saugotoju. Mr. 
H.L. Hopkinson perėmė Kolonijų 
ministeriją.

ŽINIOS
3200 angliakasių Brodsworth 

kasykloje prie Doncaster sustrei
kavo už lai, kad vienas su jais dir
bąs Jugoslavas buvo nubaustas 
už pavėlavimą. Toje (kasykloje 
dirbt, apie 50 užsieniečių. Vienas 
iš streikuojančių angliakasių pa- 
leiškė: ..Mes dirbome kartu šalia 
vienas kito su tais europiečiais 
be jokių nesutikimų keturis ar 
penkis metus. Nubaudimas vieno 
jų yra nubaudimas mūsų visų. 
Del to, mes ir sustreikavome“.

Sovietų Sąjungos gegužės 1 d. 
paradų priėmė Stalinas, stovėda
mas ant Lenino kapo su savo arti
miausiais padėjėjais Molotovu, 
Malenkovu ir Beria. Maršalas 
Govorovas, kuris vedė paradą, 
savo kalboje apkaltino Ameriką 
ir Angliją kaip agresorius, siekian
čius atgaivinti Vokietijos ir Japo
nijos imperializmą. Po parado 
viena jauna mergaitė įteikė Stali
nui gėlių puokštę kaip „savo lai
mingos vaikystės įrodymą“.

* * *
Vyriausybė ®u kitais atsakin

gais pareigūnais svarsto, kokį pa
minklą pastatyti.mirusiam kara 
liui Jurgiui VI. Norima be pa
minklo. įsteigti kokį fondą, kuris 
būtų viso Commonwealtho pa
minklas mirusiam monarchui, net 
ir kiti imperijos kraštai norėtų 
prie paminklo prisidėti.

» • ♦
Centralinės Afrikos Federaci. 

jos klausimo konferencija Londo
ne pasibaigė, bet’ nepadarė jokių 
nutarimų, o tik rekomendacijas- 

dyba pereitą savaitgalį paskelbė 
komunikatą, kuriame reikalauja 
tuojau šaukti konferenciją su Ru
sija, laisvų rinjfcimĮų .Vokietijoj 
pravedimo reikalu. Mažo to, dar
bo partija sako, kad prieš įjun
giant ir vien vakarų Vokietiją į 
Europos Apsaugos Bendruomenę, 
turi būti pravesti nauji rinkimai 
vak. Vokietijoj, o taip pat turi 
būti duota daugiau ginklų iš Ame
rikos Prancūzijai. Kitaip, sakomai 
komunikate, darbo partija nega
lės sutikti ratifikuoti sutarčių. 
Šis darbo partijos nusistatymo 
pakeitimas, jai perėjus į opoziciją, 
yra nelauktas ir nelaimingas, nes 
gali pakenkti Europos saugumo 
organizacijos įkūrimui ir perleisti 
šaltojo karo iniciatyvą vęl j Ru
sijos rankas.

Šitokia nuotaika Europoje, be 
abejo, nelabai patinka Amerikai, 
kuri daugiausia pastangų įdėjo, 
kad integravus vak. Europos gy
nybos organizaciją ir įtraukus vak. 
\ okietiją į bendrą- "ak. Europos 
saugumo planą po Europos Apsau
gos B-vės organzacija. Gal nu
jausdama tas nuotaikas, Amerika 
ir pasiūlė Britanijai ir Prancūzi
jai sušaukti keturių valstybių su
sitikimą Bėrlyne laisvų rinkimų 
Vokietijoj klausimui apsvarstyti. 
Tokiam pasitarime dalyvautų1 vi
sų keturių valstybių1 aukštieji ko
misarai Vokietijoj. Tas Amerikos 
pasiūlymas buvo visai nelauktas 
ir jis buvo nepalankiai Prancūzi
joj ir Britanijoj sutiktas. Čia gal
vojama, kad toks komisarų susi
tikimas nieko gero neatneštų, bet 
tik sutrukdytų jau paruoštų Vo
kietijos ir Europos Apsaugos 
Bendruomenės sutarčių pasirašy
mą. Amerikiečiai matomai galvo
ja, kad tik per tokį pasitarimą 
bus galima atidengti Rusijos prą 
pagandinius tikslus ir parodyti vi
sam pasauliui, kad Rusija laisvų 
rinkimų, nenori.NAŠLAIČIŲ. EMIGRACIJA Į JAV

315.000 vizų buvo išduota DP 
Amerikos konsulatuose. Fe šito 
konligento buvo dar specialus 
našlaičiams — vaikams, esantiems 
Europoje. Tačiau iki nustatytos 
datos našlaičių, norinčiu emigruo
ti į JAV atsirado tik 2.724 vaikai 
Šiais metais, birželio 30 d, yra 
paskutinioji data šitokioms vi
zoms. Suprantama, kad tokių naš
laičių, norinčių išemigruoti, atsi
rastų žymiai didesnis skaičius, 
tačiau jųjų affidevitai yra žymiai 
skirtingi ir sudėtingesni, negu 
suaugusiųjų.

Šiuo metu vakarų Vokietijos 
vyriausybė turi daug rūpesčių su 
taip vadinamaisiais » okupaciniais 
vaikais", kitaip tariant, su pavai
nikiais JAI’ karių ir vokįečių 
moterų. Jų tarpe nemažas skai
čius juodukų, kuriems dar sunkiau 
yra gauti affidevitus, negu baltie
siems. Vokiečių vyriausybės tvir
tinimu Vokietijoje yra 64.000 
„okupacinių vaikų“.

K0MINF0RM0 
KONFERENCIJA

Iš Berlyno pranešama, kad pe
reitą penktadienį Maskvoje prasi
dėjo kominformo konferencija, ku
ri svarsto Vokietijos reikalas. Kon
ferencijoj dalyvauja didelį rytų Vo 
kietijos delegacija, kuriai vado
vauja „socialistų vienybes parti
jos“ gen. sekretorius Walter 
Ulbricht. Manoma, kad rytų Va 
kietijos socialistai bus priimti j ko- 
minformą. Tos konferencijos tiks
las yra paruošti dirvą satelitų už
sienio reik, ministeriu konferenci
jai, kuri turėtų įvykti, kai tik bus 
pasirašyta vak. Europos Apsaugos 
Bendruomenės sutartis. Tada ir 
rytų Vokietijoj bus atgaivinta ka
riuomene ir įkurta „neprikklauso- 
ma“ rytų Vokietijos respublika.

ŽF-MĖS ŪKIO DARBININKŲ 
REIKALAVIMAI

Šiomis dienomis žemės ūkio 
darbinikų sąjunga kreipėsi į Agri
cultural Wages Board, prašyda
ma pakelti žemės ūkio darbinin
kams savaitinį atlyginimą. Sąjun
ga reikalaujanti peržiūrėti 200 000 
žemės ūkto darbininkų atlygini
mą.

SPAUSTUVES 
RĖMĖJAI RAŠO:

„Pridedamoje sąskaitoje priklau
sančius man 30/- aukoju spaustu
vės fondui. Atrodo būtų nepatogu 
imti iš besikuriančio BL, kuris 
pats prašo, kad jam duotų. Juk tai 
vienintelis mūsų savaitinis lankj’- 
tojas. Kuo jį daugiau remsime, 
tuo jis bus mūsų malonesnis lan
kytojas. Gerą laikraštį padaryti be 
pinigo negalima. Imti iš jo nepa
togu. A. Adamonis.

' ♦ ♦ ♦
Siunčiu BL spaustuvei dešimt 

svarų paskolos akcijoms. Penkių 
svarų dovaną Vasario >6 <1. Gim- 
naziiai Vokietijoje. Sveikinu juos 
pradėjusius naujų metų darbą, 
l inkiu daug laimės ir pasisekimo 
sunkiose sąlygose dirbantiems mo
kytojams ir mokiniams.

Taip pat penkių svarų dovaną 
nelaimingiems mano broliams 
džiovininkams Vokietijoje.

Šias dovanos jau seniai rengiau
si pasiųsti, tai per „Kalėdų senį“s 
tai per „Velykų bobutę“, bet ne
pavyko. Sunkios ir Įvairios kliū
tys trukdydavo. Taip ir liko gra
žios progos neišnaudotos. Dabar 
nutariau pasinaudoti pačia pasku
tine ir pačia gražiausia „Pavasa
rio Sėjos“ proga.

Prisiminiau Lietuvos ūkininką, 
kaip jis su džiaugsmu ir didžiau
sia meile švytinčiu veidu berdavo 
saulėje auksu žėrinčius grūdus į 
purią, juodą žemę, nors kartais ir 
nelabai palankus vasaros oras bū
davo, bet dėl jo didelės meilės ir 
lūpesčio grūdai nežūdavo.

Taigi ir aš tikiu, kad mano pra
kaitu aplaistyti keli penai taip pat 
nežus ir atiduos derlių brangiai 
tėvynei.

Siųsdama dvidešimt svarų ati
duodu savo aruodo grūdus, kaip 
tas mielas Lietuvos laukų ūkinin
kas. Tik būkite malonūs, prašau, 
pabarstykite juos į juodą purią že
mę, tai yra, išdalinkite tiems, kam 
yra paskirta, nes aš pati savo ran
komis to padaryti nesugebu.

Lietuvos Laukų Duktė.
• • »

Turiu prisipažinti, kad spaustu
vės fondui vajus pravesti nepavy
ko. Vajų pravesti ėmiausi aš pats. 
Apklausiau kiekvieną žmogų po 
kelis kartus. Jei neremia, tai jau 
ne mano kaltė. Kiekvienas prikiša: 
„Gana apgavo su namų rėmimu 
t.y., paskirdami tris direktorius. 
Sako, gal ir spaustuvei paskirs 
tris direktorius paskirdami po ata
tinkamas algas. Sako, pvz., ma
no kasykloje dirba trys-keturi

SPAUSTUVES FONDUI 
ĮMOKĖJO

A. Plienaitis 1 sv., K. Rožanskas 
1 sv., J. Kazlauskas t sv., K. Ku
činskas 1 sv., A. špatkauskas 1 
sv., P. Pūkys 1 sv., F. švabauš- 
kas 1 sv„ J. Butkevičius 1 sv., A. 
Sabulis to/-, J. Viliūnas to/-,-R. 
Gustainis 10/-, J. Oželis 5/-, A. 
Kupreišis 5/-, V. Aleknavičius 5/-, 
M. Mašalaitis 1 sv., S. Daunoras 
1 sv., B. Ciganskas 1 sv. V. Skve- 
reckas 1 sv. 15-, Ingham Terrace 
gwantojai t sv., V. Rupinskas 1 
sv., S. Stanevičius 14/-, J. Žala 
to/-, I. Čepukaite 10/-, K. Kudla 
10/-, 1. Galbogis 10/-, V. Marcin
kevičius 10/-, A. Puskunigis 5/-, 
V. Kurtinaitis 5/-, J. Sankauskas 
5/ , A. Borkertas 4/-, Z. Vaitkus 
4/-, K. Bačanskas 1 sv., V. Rudys 
1 sv., B. Sebastijonas 1 sv., B. 
Kumpis i sv., B. Joeys 1 sv., A. 
Pupelis 1 sv., J. Šablevičius 1 sv., 
A. Padvoiskis 10/-, Derby skyrius 
£9.13.0., A. Latvėnas 1 sv., P. 
Mulerčikas 10/-, O. Losienė 26/-,
J. Kunigiškis 7/6, V. Strašinskas 
6/6, T. Vencelis to/-, A. Kaspara
vičius 3/-, V. Goštautas 7/-, P. 
Gaižauskas 1 sv., R. Strašinskas 
5/-, K. Bičkus 5/6, V. Strašinskas 
to/-, A. Miškinis to/-, V. Rimkus 
3/-, D. Siderskis 1 sv., J. Vaičiu- 
kas to/-, Swynerton skyrius 
£2.16.0., J. Pranauskis 10/-, A. 
Sinkevičienė £10., Bosikis 1 sv., 
A. Kadžionis t sv., J. Vosylius 
4/-, J. Graževičius 5/-, Janulis 2/-, 
J. Siauka 10/-, S. Kiršinąs t sv-, 
J. Luigį 5/-, A. Linkevičius 1 sv., 

tūkstančiai darbininkų, o yra tik 
vienas direktorius.

D. Steponavičius,
• • «

Siunčiu keletą „litų“ spaustu
vės fondui ir narsčiau, kad BL 
vaidas būtų pakeistas į Zarasų 
Lietuvis“. Zaraeiškie.

• • •
Siunčiame spaustuvės fondui su

rinktus penkis svarus. Jūsų pra
šytą sumą atsiunčiame visą ir ti
kimės, kad ir kiti skyriai padarys 
tą patį. Tokiu būdu galėsime pas
tatyti spaustuvę ant tvirtų pama
tų. Linkiu sėkmingai baigti pra
dėtąjį spaustuves vajų.

P. Iškauskas, Silstleno skyr. 
Iždininkas.

* « «
Nors ir neprenumeruoju BL (tai- 

darau ne iš blogos, taip sakant, 
valios, bet dėl tam tikrų priežas
čių), bet kartais juomi pasinaudo
ju, Todėl, norėdamas nors dalinai 
atsilyginti, siunčiu 1 svarą spaus
tuves reikalams ir prašau palaikyti 
už gerą. Sykiu prašau savo „Col- 
legų“ padaryti tą patį ir aukoti ga 
limai didesnes sumas.

(Slaptai nuo redaktorių) Turbūt 
keista pone leidėjau, kad raštin
gas žmogus, net mėginąs laikraš
čiui bendradarbiauti jo nesiprenu- 
rr.eruoja. Esu didelis spaudos mė
gėjas, tiesiog alkoholikas. Todėl 
mėgstu tiktai gerus laikraščius ir 
negaliu pakęsti smulkiųjų. Pre
numeruodamas geresnius laikraš
čius jūsų laikraščiui nesutenku 
smukių. Prašau suprasti kad tai 
darau ne del materializmo ar sto
kos tautinio susipratimo. Ne. Sta
čiai noriu tuo priversti pagerinti 
laikraštį, arba>ttikriaii sakant, su
rasti tinkamą redaktorių. Del da
bartinių redaktorių turiu pasaky
ti, kad aš juos labai aukštai verti
nu ir gerbiu kaip visuomeninkus, 
bet deja, ne kaip redaktorius, nes 
jie pilnai patesino Napoleono po
sakį, kad vienas blogas generolas 
geriau kaip du geri. Tai nelai
me ne tik Tamstos vieno laikraš
čio', bet beveik visų, lik viena 
„Dirva“ sudaro didelė išimtį. Už
tai aš ją mielai prenumeruoju ir 
joje bendradarbiauju. Dėl bendra
darbių, galiu tik tiek pasakyti, kad 
jų titulai atidarė redakcijos duris, 
bet ne skaitytoju širdis. Didelė 
dauguma skaitytojų patvirtina ma
no nuomonę, tik aš vienas pasiver- 
čiu atgailos ožiu ir stačiai sakau 
tai, kas yra. Atleiskite už įžūlumą, 
nes tai darau ne asmeniškais, bet 
visuomeniškais sumetimais.

A. Garbauskae.
Nukelta į 4-tą pusi.

A. Liaudanskytė 10/-, Sajauskas 
1 sv., R. Giedraitis to/-, S. Rožys 
10/-, A. Vainauskas to/-, Halifax 
skyrius 5 sv., J. Bražinskas 1 sv., 
Kempsfon Hardwick skyr. kasos 
likutis 1.4.10., L. M. 1 sv., J. Juo
deika t sv., L. Nemarus to/-, J. 
Gedminas 5/-, J- Pivoriūnas 5/-, 
A. Tamošiūnas 1 sv., P. Bulaitis 
1 sv., L. Apanavičius t sv., V. 
Palubeckas t sv., S. Žemaitaitis r 
sv., J. Budreika 10/-, A. Pesys 
7/6, Ė. Petrauskas 5/-, P. R. t sv.,
J. Vilčinskas t sv., A. Adomonis 
1.10.0., V. Kisielius to/-, Wolver
hampton skyrius to sv., A. Iva
nauskas 10/-, L. Kukanauza to/-,
K. Barčauskas to/-, I. Kiaunė 5/-, 
A. Petkevičius 5/-, J. Jankūnas 
5/-, V. Usovičius 4/-, J. Mačys 2/-,
O. llbrektas 2/-, D. Narbutas r 
sv., M. Narbutas 2/6, K. Žukaus
kas 10/-, A. Biveinis 10/-, lid. Mei
lus 1 sv., J. Markevičius t sv., B. 
Čapas 1 sv., J. Perminus to/-, P. 
Navickas to/-, J. Čivinskas 5/-,
P. Vytuvis 6/-, O. Kukanauskienė 
10/-, A. Kukaunauskas 10/-, B. 
Kasparas 5/-, J. Gervelis 5/-, L. 
Kriščiūnas 10/-, J. Neverauskas 
10/-, J. Balnius 5/-, A. Čiakas 10/-, 
A. Balsys to/-, Vilkas 2/-, Midve- 
ris 1/-, J. Kubilius to/-, P. Duoba 
to/-, Eniulytė to/-, M. Pranskevi- 
čius to/-, K. Mereckis 1.11.0. P. 
Pajaujis 1 sv.

Viso surinkta £114. 9.8.
Lieka surinkti Ėias.n.e.
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TRECIASIS TARPTAUTINIS 
LAISVŲJŲ ŽURNALISTU 

FEDERACIJOS KONGRESAS 
BERLYNE (25 - 27. IV. 52)

Kas dalyvavo ir sekė visų trijų 
kongresų darbus, tam neišvengia
mai piršosi išvada, jog šis trečia
sis kon^Vesas Berlyne buvo skir
tingas nuo pirmųjų dviejų tiek sa
vo charakteriu, tiek savo darbų 
apimtimi, tiek savo reikšme. Pir
muosius du galima būt apibudinti 
daugiau kaip organizacinius; jų 
programose, įvairių komisijų dar
buose vyravo Federacijos organi
zacinės problemos. Trečiasis gi 
kongresas prezentavo Federaciją 
kaip ne tik pilnai suorganizuotą 
vienetą, bet irgi jau ,.apsiginkla
vusį“ ir pasiruošusį kovai bend
ram fronte su kitais už nedalomą 
pasaulio tautų laisvę ir komxmiz- 
mo pavergtų tautų išlaisvinimą.

Štai keletas ilgos kongreso dar
botvarkės punktų: žmogaus Min
ties Tragedija, Tikyba ir Tikėji
mas, Teisingumas už Geležinės 
Uždangos, Asmens pavergimas, 
Sovietizacija, Priverstino darbo 
sitsema. Genocidas ir t.t. (Geno
cido tema skaitė J. Lanskoron- 
skis).

Kaip iš šių Kongreso progra. 
mos punktų matyti, atydžiai buvo 
gvildenamos komunizmo pavergtų 
tautų gyvenimo sąlygos, buvo kei
čiamasi informacijomis ir nuo
monėmis, stengiantis sudaryti ga
limai pilną vaizdą. Tai, galima 
sakyti, buvo vieną Kongreso dar
bų pusė.

Antroji darbų pusė buvo paskir
ta diskusijomis ir išsiaiškinimams 
priemonių bei būdu — ar ir kaip 
galima būtų palengvinti pavergtų 
tautų likimą resp. pasunkinti ko
munistinės vergovės vykdymą 
kraštuose už geležinės uždangos, 
t.y. kaip suorganizuoti informaci
ją ir propagandą vakaruose, kad 
ji būtų veiksminga ir pagelbėtų 
pasiekti aiškiai precizuotą tikslą,

Šiam darbotvarkės punktui pa
siaiškinti buvo suaranžuotas ne
paprastai naudingos ir įdomus dis
kusijos tarp ,.Rytų“ ir „Vakarų“. 
„Rytų“ pusėje dalyvavo: Lenkija, 
Vengrija, Jugoslavija. Rumunija, 
Bulgarija ir Pabalčio Valstybės 
(Estija). „Vakarų“ pusėje gi daly
vavo atstovai: ,.The Daily Tele
graph“. ,,Le Figaro“, ,.Der Mo- 
nat", Radio Free Europe, Voice 
of America, Radio Italiana ir BBC 
(pastarasis inoficialiai). Del šių 
diskusijų trumpai galima pasakyti 
tik tiek: jos buvo nepaprastai įdo
mios (Manau įdomiausia visų 
Kongreso darbų dalis); tenka tik 
apgailestauti, kad tom diskusijom 
buvo skirta tik pusė dienos. Tų 
diskusijų aprašymas užimtų daug 
vietos. Gal pakaktų paminėti tik 
tiek, jog diskusijų eigoje „Rytai“ 
puolė Vakarams pastabas del jų 
antikomunistinės propagandos me* 
todų netikslumo, padarytų ir da
romų klaidų, čia pat pateikdami 
konstruktyvinius pasiūlymus. „Va
karai“ aiškinosi, gynėsi..., galuti
noj išdavoj visgi negalėdami su- 
negližuoti į,Rytų“ kaikurias mintis 
ir pasiūlymus. Tiek „Vakarams“ 
tiek „Rytams" pasidarė aišku, 
kad būtinas glaudus bendradar
biavimas, žymiai glaudesnis už 
buvusį iki šiol. Galutinoj išvadoj 
buvo sutarta artimiausiu laiku 

sukviesti bendrą konferenciją ra
dio transliacijos klausimais. Fe
deracijos Pirmininkas p- Viežbian- 
ski. Kongresui pasibaigus, išvyko 
tiesiai į Muencheną.

Kongresui besibaigiant, visomis 
Komunizmo pavergtų Europos 
tautų kalbomis buvo traliuoja
mas Kongreso sveikinimas į visas 
Europos tautas už Geležinės Už
dangos. Lietuvių kalba skaitė p. 
Markevičius (iš Paryžiaus).

Be viešų posėdžių, kurie vyko 
Berlyno Technikos Universitete, 
veikė dar dvi komisijos: Federa
cijos Statuto (iš lietuvių pusės — 
p. švirmickas) ir profesinių rei
kalų (iš lietuvių pusės — p. Mar
kevičius).

Pačiame Kongrese buvo atsto
vaujamos visos komunizmo pa
vergtos Europos tautos per įvai
raus didžio delegacijas. Letuvių 
delegacijos sudėtis buvo ši; Kuz
minskas. Lanskoronskis, Markevi
čius, Švirmickas. Be to, individua
liai, nebūdamas delegaciojs sudė
tyje dalyvavo dar p. Macevičius 
iš Romos, šia proga negalima ne
pabrėžti. kad buvo atvykę atsto
vai net iš JAV, kurių tarpe buvo 
irgi estas, įgaliotas atstovauti lie
tuvius ir latvius.

Bet šį kartą buvo gal svarbus 
ne tiek delegatų gausus dalyvavi
mas (tas buvo ir pereituose dve
juose kongresuose), kiek žymių 
svečių. Štai jie: Parlamento narys 
Colonel Arthur Dodds-Parker, JAV 
Kongreso narys R J. Madden, 
Nacionalinio Komiteto Free Eu
rope Prezidentas .Admirolas Dar
bo Ftderacijos atstovas Europoje 
Irving Rrown, Amtriko Laikraš
čių Unijos Prezidento pavaduo
tojas Ralpn Novak, ,,Daily Tel- 
eraph“ atsttovas Malcolm Mugge- 
ride, ,.Le Figaro“ atstovas Ray
mond Aron ir Berlyno Burmist
ras prof. E. Reuterr. Šių svečių 
oficialus dalyvavimas šiame kon
grese iškeltinas ir pabrėžtinas to
dėl, kad pereituose kongresuose 
jų kaip ir visai nebuvo, o jeigu 
kai kurie ir buvo, tai jie sėdėjo 
nepastebiami ir tik savo asmeni
nio domėjimosi ar smalsumo ve
dami. Šiame gi kongrese jie visi 
buvo oficialūs, garsūs (net labai 
garsūs) ir visur matomi. Galima 
net būtų, pasakyti — jie buvo 
svarbiausieji Kongreso dalyviai: 
jie įirmiiinkavo daugeliuose po
sėdžių, dažnai ' buvo svarbiausi 
kalbėtojai ir naujų minčių incia- 
toriai. Išimtį sudarė tik BBC at
stovas — jis buvo labai santūrus 
ir nedrąsus. Reikia tikėtis kitame 
kongrese irgi ir jis bus drąsesnis.

Iš Trečiojo Laisvųjų Žurnalistų 
Federacijos Kongrese aprašymo 
bendrais bruožais galima drąsiai 
padaryti išvadą, kad Federacija, 
jungiantį 1300 laisvųjų žurialistų, 
vadinasi apie 25 proc. jų prieška
rinio skaičiaus. Trečiame Kongre
se pasirodė esanti tvirta, veiks
minga ir svarbi tarptautinė orga
nizacija, kuri kovoje už paverg
tų tautų, tame skaičiuje ir lietu
vių laisvę, neabejotinai suvaidins 
svarbų vaidmenį.

Štai ką tarpe kito ko pasakė 
Federacijos Pirmininkas B. Viež- 

bianski Kongreso atidarymo kal
boj:

,,Metf susirinkome Berlyne, tu
rėdami galvoje du sarbiausius 
tikslus.

Pirmas tkslas yra mūsų norai 
is čia tarti žodį į mūsų pavergtus 
kraštus. Berlynas yra vienintelė 
laisvės teritorija Už Geležinės 
Uždangos. Tai yra maža laisvos 
žemės dalelytė arčiausia mūsų 
kraštų. Štai kodėl mes susirinko
me Berlyne. Mes norime, kad šis 
Kongresas būtų tikėjimo ir vilties 
manifestacija, mūsų kraštams. Mes 
norime būti išgirsti pavergtų Eu
ropos tautų nuo Estijos šiaurėje 
iki Albanijos pietuose, Mes nori
me pasakyti mūsų tautoms, kad 
laisvieji žurnalistai tremtyje dirba 
jų laisvės labui, Kad jie atstovau
ja laisvame pasaulyje, Vakarų 
Europoje ir Amerikoje, laisvos 
minties, laisvo asmens ir kiekvie
nos tautos idealus.

Antras Kongreso tikslas yra 
pąteikti Vakarams teisingą mūsų 
tautų vergijos vaizdą. Gal kas pa
sakys, kad Vakarai pakankamai 
gerai ir išsamiai žino, kaip ir kas 
vyksta už Geležinės Uždangos. Ne. 
ponios ir ponai. Vakarai težino 
tik dalį visų tų nusikalstamų dar
bų, kurie vykdomi nepertraukia- 

. mai dieną ir naktį, kurių auka 
yra 120 milonų žmonių. Prieš 12 
metų šie žmonės dar gyveno lai
svėje. Kreipdami mūsų žodžius, į 
Rytus, mes tikimės, Jcad jie bus 
irgi išgirsti Vakaruose. Kiekvienos 
dienos kiekvieną valandą, kuri 
taip ramiai praeina Vakaruose 
šaltojo karo sąlygom, arba Vaka
rų Europos bei Amerikos sulaiky
mo politikos išvadoje, yra visai 
skirtinga mūsų kraštuose. Ten 
ne vena sekundė nepraeina veltui. 
Ten kiekvienas komunistinio reži
mo veiksmas turi-tik vieną tikslą— 
sunaikinti mūsų kultūros pama
tus. išrauti jos šaknis iš Europos 
derlingos žemės. Aš kartoju, ko
munistinis režimas nei vienos se 
kundės ir toliau bus leista bėgti 
taip, kaip jos bėga iki šiol, dar 
dešimčiai ar dvidešimčiai metų, 
tai aš klausiu jus — kokios bus 
t > viso išdavos ? Atsakymą palie
ku Vakarams. Šis kongresas, ti
kiuosi, palengvins jums jį surasti 
ir suformuliuoti.“

Kongresą sveiknio raštais ir te
legramomis iš duagelių kraštų 
negalėje dalyvauti Jų tarpe Lie
tuvos Diplomatijos Šefas Min. 
St. Lozoraitis. S- Kuzminskas

— Prieš grįžtant prof. J. Ka
minskui į Eurppą, JAV-se buvo 
sušaukta konferencija, kurioj daly
vavo VT.TKo nariai prof. J. Ka
minskas ir prof. J. Brazaitis, 
minist. P. Žadeikiui atstovavęs 
gen. kons. J. Budrys, ALTo vyk
domasis komitetas ir visa Pat. Lie
tuvių Grupė. Konferencijoj buvo 
svarstyti Lietuvos laisvinimo ir kt. 
aktualūs momento reikalai. Tai 
buvo paskutinė tos rūšies konfe
rencija prieš grįžtant naujajam 
VT Pirmininkui į Europą. Dėl 
susirgimo prof. J. Kaminskui grį
žimą teko kiek atidėti. (URT).

P. MATULIONIO ŠŪVIS 
PRO ŠALĮ

Jei išemigravę ir pasipiktino Je
ronimo straipsniu, tai redakcija 
jam turi būti dėdinga, nes, paga
liau, susilaukė straipsnio iš p. Ma
rlinio, kurio raštų mes visi esame 
išsiilgę. Tik kita kartą jis turėtų 
rašyti apie Kanadą, o ne apie An
gliją, kurią jis, atrodo, pažįsta iš 
Mikaldos padavimų...

Didžiai p. Matulionis pasitarna
vo tiems, kurie nenori iš Anglijos 
emigruoti, nes parodė, kokiais 
klaidingais motyvais jis pats bus 
išemigravęs.

Jis teigia, kad Anglijoje per
daug žmonių ir dėl to čia žmonęs 
turi skursti. Juokai, tikri juokai 
iš tokios ekonomikos. Grenlandi
joje kiekvienam asmeniui tenka 
po kelis šimtus kv. kilometrų, bet 
ar ten žmonės gyvena geriau, ne
gu Danijoje, kur gyventojų tirštu
mas yra didesnis negu Anglijoje. 
Ir iš kur p. Matulionis išrovė tuos 
„didelius anglų pasaulio protus“, 
kurie, nori iš Anglijos išvežti 15 
mil. žmonių? Man žinomi „pro
tai“ kaip tik priešingai galvoja, ir 
ieško priemonių žmonių prieau
gliui padidinti. Tam tikslui yra 
įvestos šeimų pašalpos ir vaikų 
globa. Aišku, kad Anglija nepasi
gamina pakankamai maisto, bet 
tokioje padėtyje yra ir daugelis 
kitų valstybių. Maista galima nu
sipirkti kitur, tik reikia už tai už
mokėti pramonės gaminiais ar ža
liava. Anglija ir yra pirmoje eilė
je pramonės kraštas. Ii niekad ne
manė verstis žemės ūkiu

P. Matulionis sako, kam turi 
skursti lietuviai Anglijoje? Su
prantama, kad ne. Bet pr jie skurs
ta ? O ar maža yra skurdo išemi
gravusių lietuvių Kanados ar ir 
Amerikos gyvenime? Ar ten išemi
gravę plūduriuoja medaus ir pieno 
voniose? Iš gaunamų laiškų su
sidaro įspūdis, kad ne vienas ten 
ir be darbo skursta, o gavę dar
bus turi tiek plėšytis, kad ii čia, 
jei taip dirbtų, gautu tą patį pini
gą. Tiesa, ten yra vienas kitas, ge
rai įsikūręs, bet ar tai yra tai
syklė visiems. Lietuvių skaičius 
ten yra kelis kart didesnis, negu 
Anglijoje. Visiškai natūralu, kad 
ir įsikūrusių geriau taip pat yra 
didesnis skaičius. Tačiau, jei pro
porcingai palyginsime kur dau 
ginu yra skurdžių, tai ar tik nebus 
didesnis procentas „medum ir pie
nu“ pagarsėjusiuose kraštuose... 
Tačiau apie tokius juk nerašo
ma...

Visiškai p. Matulionis šauna pro 
šalį, kai paliečia vaikų mokslini
mą. Gabesnis vaikas (tokie daž
niausia yra lietuvių vaikai), Angli
joje gali ne tik gimnaziją, bet ir 
universitetą baigti, tėvams nė vie
no peno nepridėjus. Vyriausybe 
duoda stipendijas gabesniems vai
kams baigti tokį mokslą, kokiam 
jie turi palinkimą ir gabumų. Net 
sąsiuviniai, vadovėliai, transpor
tas ir maistas yra duodama nemo
kamai. Kurioje kitoje valstybėje 
yra toks pigus mokslas ? Supran
tama, kad negabūs vaikai nelei

džiami į aukštuosius mokslus val
džios lėšomis, bet ir jiems yra la
trai geros sąlygos išmokti amato 
ar specialybės. Žinoma, jei p. Ma
tulionis nori savo vaikus išauklė
ti lordais ar ministeriais, tada jis 
turi juos leisti į privačiais moky
klas, kur,, suprantama, mokslas ti
krai brangiai kaštuoja.
Tačiau skaudžiausiai p.Matulionis 

mus apvylė trečiąja savo straipsnio 
pastraipa: kova už mažų kraštų 
išlaisvinimą. Jeigu Kanada taip 
\*sus lietuvius pagadino, kaip p. 
Matulionį, tai tikrai reikia susirū
pinti, kaip nors ir kuogreičiausiai 
iš ten juos išgabenti. Anglijoje bū
damas jis pats veikė ir mus visus 
ragino prie veiklos, o dabar, stai
ga, sako, kad ką mes bedarytume, 
vis vien tai neturi jokios reikšmės. 
Šitokiam savižiudiškam galvoji
mui reikia visomis keturiomis 
priešintis. Taip, p. Balutis savo 
padarvs. bet jo balsas bus stipres
nis, jeigu jis bus lietuvių visuo
menės paremtas. Demokratijoj vi
suomenes balsas yra vienas svar
biausių. Didžiosios politikos mes 
nepakeisime, bet krašto visuome
nę ir politikus mes galime nuteik
ti sau palankia prasme, ta prasme, 
kad Lietuvos vardas nebūtų sve
timas, kada bus svarstomi tos pa
saulio dalies reikalai. Kitos tauty
bes aktyviai veikia ir jos užbėgs 
mums už akių, jeigu mes snuste
rėsime. Anglijoje mūsų veikla yra 
būtina, nes šis kraštas buvo ir bus 
svarbiausias faktorius Europoje. 
Kaip gerb Matulionis įsivaizduoja 
tokią veiklą su 60 lietuvių ? Jei 
iš Anglijos Kanadon išvažiuos 
eono lietuvių — Kanadoje jie suda
rys lašelį, tuo tarpu Anglijoje mū
sų visa veikla būtų sužlugdyta.

Bet ir tai dar nėra vienintelis 
argumentas, dėl kurio esu pasiry
žęs likti Anglijoje, šitame krašte 
gyvendamas nesibijau sirgti, nes 
manimi valstybė rūpinasi, nebijau 
nedarbo, nes darbininkų pareika
lavimas yra didelis beveik visose 
pramonės šakose, išskyrus teksti
lę. Galiu leisti vaikus į valstybinę 
mokyklą, kur jie išmoks to, kas ir 
turi būti mokyklose mokoma, o ne 
fechtavimo, jodinėjimo ir t.t., kas 
dažnais atvejais mokoma priva
čiuose mokyklose, dirbu tiek, kad 
mano darbas nekenkia sveikatai 
ir tiktuose svaikas grįžti Lietuvon. 
Keletą svarų turiu sutaupų pašte, 
bet geriau juos atiduočiau spaus
tuvės fondui, užuot juos išleidęs 
kelionei į Kanadą.

Tačiau, jei p. Matulionis po ši
to straipsnio susigundytų grįžti 
Anglijon, tikėkite, nepšykštėčiau 
prisidėti keliais svarais jo „šipkar- 
tei“ išpirkti... P. K.

MOTERYS, PAJUDĖKIME
I.ietuvoje turėjome įvairių rūšių 

moterų organizacijų. Dar ir Vo
kietijoje diesnėse ir veiklesnėse 
stovyklose buvome susiorganiza
vusios į kelias draugijas, kurios, 
kiek išgalės leisdavo, dirbo labda
ros darbus.

Šio viso organizuotumo mes nus
tojote čia. Anglijoje. Tiesa, dau

gumas mūsų priklauso DBLS ir 
lygių teisių vardan kartais esame 
ištenkamos į skyrių valdybas ar 
tai komitetų narėmis, bet ir čia, be 
mažų išimčių, mes dažniausiai at
liekame statisčių vaidmenį.

Tačiau moteriškos širdys labda
rybę lietčiančius reikalus turėtų 
pirmiausia pajusti. Nors kartais ir 
padaromos skyriuje rinkliavos, iš
siunčiami retakrčiais siuntinėliai į 
Vokietiją pasilikusiems, bet tai da
roma nereguliariai, kadangi sk. 
valdybos ir taip yra apsikrovusios 
įvairiais darbais, tuo tarpu, kai 
šalpos darbas šaukte šaukiasi nea- 
tidėlioti. Be to, mūsų tarpe taip 
pat atsiranda lietuvių, patekusių į 
TBC sanatorijas, sužeistų darbe ar 
eismo nelaimėje. Pasitaiko, kad ir 
šitokie nelaimės ištikti broliai, yra 
pamirštami ir apleisti, o tada ir 
sirgti tokiems yra sunku ir liūdna. 
Nepasakysiu, kad tokiais atvejais 
sveiko lietuvio širdis būtų užkie
tėjusi nelaimės ištiktam tautiečiui. 
Ne. Bet kaip tik šitoje srityje ir 
trūksta mums organizuotumo, ini
ciatyvos. O šitokiam darbui, lab
darybės darbui, kaip tik mes, mo
teris, ir turėtume daugiau pasiš
vęsti. Turėtume kiekviename sky
riuje išsirinkti trijų keturių narių 
Moterų Šalpos Darugiją, kuri tu
rėtų susirinkimų metu pravesti 
rinkliavas, turėti savo šalpos kasą, 
linkti drabužius, avalynę, maistą 
tiems, kuriems būtina yra pasiųsti 
siuntinėliai Palaikyti glaudesnius 
ryšius su Vokietijoje esančiomis 
organizacijomis ir pavieniais as
menimis. Nelaimėje esantiems lie
tuviams siųsti siuntinėlius it spau
dos, lankyti ligonius ir juos nors 
moraliai paguosti.

Per susirinkimus sį klausimą 
teiškelia kiekviena moteris ir nea
tidėliojant organizuoti tokias mo
terų šalpos draugijėles. Šitokį lab
darybės darbą dirbdamos mes pa
sitarnausime Dievui, Tėvynei ir 
artimui.

0. Kaminskienė.

IŠSIAIŠKINKIME
Džiugu, kad nors dabar kelia

mas lietuvių koncentravimo klau
simas. Tačiau šiuo reikalu, kaip ir 
kur reikėtų koncentruotis, tektų 
plačiau išsiaiškinti.

Centro Taryba nutarė, kad bū
tų dedamos pastangos lietuvius ap
gyvendinti Londone ir Manches- 
teryje. Tiesa, tie du centrai turi 
teigiamų savybių, bet taip pat yra 
ir neigiamų, dėl kurių ne tik spau
doje, bet ir per skyrių susirinki
mus, per visuotiną DBLS suvažia
vimą plačiau išsiiaiškinti ir visuo
menę plačiau painformuoti, kurie 
centrai yra patogesni, “"ik tada to
kią koncentracija bus sėkminga.

Kažin ar būtų tikslu tuos kultū
riniai stiprus „centrukus kelti į 
kitus centrus. Ko gera, norėdami 
koncentruoti — dezorganizuosime. 
Taip, pvz., Manchesteris turi apie 
800 lietuvių, bet kultūrinė veikla 
yra ten daug skurdesnę už Not- 
tingliamo, kur gyvena tik 300 lie
tuvių, bet toji kolonija turi puikų 
chorą, tautinių šokių grupę ir kt. 
Jau vien šitas rodo, kad ne kieky
bė svarbu, bet kokybė.

K. Kudla.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Kazys * Vaivaras, 

ankščiau gyvenęs Sleaford Hoste- 
lyje. Jį patį, arba žinančius jo da
bartinį adresą, prašomi atsiliepti 
žemiau nurodytu adresu: Statys 
Barysa, Miners Hostel, Abeford 
Rd., Wakefield.

R. SPALIS

GATVES BERNIUKO
NUOTYKIAI

Kur gi Pamidoras ir kiti? Jeigu 
dar valandėlę taip patruks, tai 
tikrai užeis ir iš kitos pusės. Ne 
tik apsvilins šonus, bet dar ir j 
koją pataikys, savaitei apšlubsi.

Nerasdamas išeities, Pumpa gai
liai, švilpė, kviesdamas pagalbon, 
tačiau abejojo pasisekimu, nes 
atstumas buvo didelis. Priešai iš 
tikrųjų pradėjo pamažu supti, 
kai staiga jų vienas ir kitas dai
rydamiesi prisiglaudė tvoros.

— A, — nudžiugo vargšas Pum
pa, — tai kažkas iš šono jiems 
tvoja.

Kažin kurs, gal Pamidoras, o 
gal Arklys. Iš ten švilptelėjo sa
vasis. Švilpė dabar abudu, šauk
damiesi daugiau, nes sunku 
dviems laikytis, greičiau vienam, 
nes Pumpa vis dar negalėjo pasi
lenkti akmens. Kiekvienas jo 
krustelėjimas likdavo palydėtas 
keliais zvimbimais- Negi Osvaldas 
negirdi, jam arčiausiai. Štai pa
galiau ir jis mėto, tik silpna pagal
ba, perdaug saugosi, aklai pila, 
netaikydamas, net dėmesin prie
šai jo neima.

— Pumpa 1
— Pumpa atsigrįžo. Už tvoros 

kyšojo Pamidoro galva.
Tu niekur nesitrauk gera ta- - 

vo vieta už stulpo. Nuo tavęs nega
lės už tvoros slėptis, nes iš kitos 
pusės Kanopa. ...

— Aš akmenų neturiu.
— Aš tau jų tuoj papilsiu.
Nepraėjo minutė, o jau Jonas 

pabėrė gerą saują prie pat draugo 
kojų, pats dingdamas už tvoros. 
Jau kas ne kas, bet Pamidoras la
bai smagią ranką turėjo, įsismagi
nęs ir per dvidešimt metrų stulpą 
lupdavo pataikydamas.

Nctiukus priešai pajuto, kad ne 
tik su vienu Pumpa turį reikalų, 
kad jau smagi pagalba atkeliavo, 
bet nebobos buvo. Išsimėtę po vie
ną, tvorų dengiami, ne tik nesi
traukė, bet atkakliai ieškojo prie
šų, mėgindami nugalėti, tačiau vis 
sunkiau ėjo, nes ir Arklys atsira
do. Septyni prieš penkis, bet neil
gam. Osvaldas, gavęs į koją, 
bliaudamas nuleido akmenį, trauk
damasis į saugesnę vietą. Tik Jo
nas, išvadavęs Pampą, vis lindo į 
priekį, glausdamasis prie drau 
gininko sodo, prieš save pasistatęs 
lentą. -Net urzgė iš jo rankos lėk
damas akmuo, ir Žaliosios ber
niukai, vis labiau saugodamiesi, 
ji daugiausia apipildavo akmenų 
kiuša.

Niekas iš sunkiai kovojančių 
nematė, kad iš sodo pusės pro 
plyšius degančiomis akimis su di
deliu rausvu kaspinu plaukuose 
kovą sekė mergaitė, kuri, daugiau 
nesivaldydama, staiga stumtelėjo 
vartelius, šokdama gatvėn.

— L’gnis, — šaukė puldama 
priekin, — valio paskui mane.

Nebuvo laiko stebėtis, ir Jonas 
negalvodamas metėsi paskui mer 
gaitę, kurią nusekė ir Pumpa.

Sumišę priešai akimirkai sustin

go, tuo pralaimėdami mūšį, nes 
padrąsinti iš kitos pusės jąu lėkė 
Kanopa su Arkliu, saujomis, lyg iš 
kvlkosaidžio, mėtydami žvyrą. 
Net Osvaldas, sėdėdamas vieto
je , šaukė gąsdindamas. Bailesnis 
žaliųjų pirmas parodė kojas, pa
traukdamas ir kitus.

— Valio, pirmyn, — šaukė mer
gaitė besivydama — Duoti jiems 1 
Kiškiai, uhu! Varnos, Žvirbliai, 
uhu I

Nesigindami, iš užpakalio ve 
•jami akmenų, kurie dabar leng 
vai atrasdavo nugaras, priešai 
spruko į pasitaikančius skersgat
vius, kiekvienas atskirai gelbėda
mas kailį. Laimėtojai greitai pa 
sijuto vieni kovos lauke.

— Pirmyn, ugnis, mirtis prie
šams, — vis šaukė mregaitė.

— Pirmyn, o kur bėgsi pirmyn, 
kad jų nėra. — pastebėjo Jonas.

— Galėjom išmušti iki vieno, 
kruvinai, tik bėgai, tartum ližę 
kartu tempdamas.

Jonas, mergaitės užkluptas, vi
siškai sumišo. Su tokiu tvariniu 
dar neturėjo reikalų, tad "vos su 
sirado bambtelėti:

- O tu užpakaly manęs.
— Taip, mačiau, kaip tavo 

kinkos drebėjo, bailys.
— Pakartok dar kartą !
- • Bailys, bailys, bailys.
— Gausi.
— Jau trims daviau, o tave bul

vių skusti nuvarysiu. Aplink, 
marš. Viens, du, trys...

Draugams besišaipant, Tonas 
mergaitę atsargiai stumtelėjo, ta
čiau ši atsakė tokia jėga, kad ne- 
pasiruošęs vos nepavirto didžiau
siam žiūrovų džiaugsmui. Gau
jos vadui pasidarė tokia gėda, 
kad įkibo kaip reikiant. Nors buvo 
žymiai sipresnis. bet nepaprastas 

mergaitės vikrumas apsunkino 
pergalę. Mat, jos rankos taip tan
kiai švaistėsi, lyg dešimt jų turė
tų. o ir kojos nesnaudė. Žinoda
mas, kad likimui stato taip sun
kiai įgytą pirmumą berniukas 
įtempė visas jėgas, vikrumą, mė
gindamas nesitraukti, gaudyda
mas patogią progą.

Aplink kovotojus kilo didžiau
sias dulkių debesis, ir puošnusis 
kaspinas seniai gulėjo žemėje, 
kai pagaliau vikriu judesiu, ap
gavęs kovotoją, berniukas sug-e- 
(įėjo stipriai stumtelėti, pirma pa
kišęs koją. Akimirka, ir jau sė
dėjo ant nugaros, būgnindamas 
jai pečius.

— Pasiduodi ?
Išsekusi mergaitė sugebėjo tik 

kiek kojomis pajudinti.
— Pasiduodi ?
— Leisk.
Su berniuku kitaip Pamidoras 

pasielgtų, būtinai priverstų ištarti 
reikalaujamą žodį, bet su puošnia 
mergaite buvo nejauku, ir, porą 
kartų gan mandagiai bumptelėjęs 
į nugarą, atsikėlė.

Mergaitė, pagriebusi nuo žemės 
kaspiną, netikėtai spyrė Jonui į 
koją, pasileisdama, kiek jėgos ne
ša. namo.

Neilgai berniukas vijosi, tik 
šiaip sau, dėl akių, kad matytų 
nugalėjęs.

— Tiu, kiškis, varna, — sušuko 
Įkandin.

Tuo tarpu mergaitė, šovusi į 
kambarį, kur motina patogiai at
silošusi skaitė romaną, šūktelėjo:

— Mamuliuk, visus gatvės ber
nus primušiau mirtinai.

— O, Dievuliau, kaip pati atro 
dai, — aiktelėjo motina, suploda
ma rankomis. Net knyga nusirito 
žemėn.

— Mamuliuk, aš tai aš. bet pa
matytum, kaip jis atrodė, mirti
nai prikapojau...

Patikrinęs gaujos nagus, kur 
visieips buvo atskusta kriaušių, 
išskyrus patį vadą ir Tomą, kuris 
turėjo teisę būti purvinas, Jonas 
pardūlino namo, kur stovėjo pa
taisyti Bakaičio batai.

— Aš jam nunešiu, — pasisiūlė.
— Gal namuose nėra?
— Yra, aš mačiau, dažus maišo.
— Nešk. Dėl pinigu tegu' ne

siskubina. Laiko turėdamas galės 
užsukti. Jis neapgaus, — pamo
kė tėvas.

— Doras žmogus, — patvirtino 
motina.

Ilgai nelaukdamas, Jonas pa 
griebė į kiekvieną ranką po batą 
ir bėgte pasileido gatve.

Kaip jau berniukas anksčiau 
minėjo, Bakaitis virtuvėje maišė 
dažus.

— Dede, batus atnešiau-
— Gerai padarei, vaikeli. Kiek 

aš turiu sumokėti?
— Nežinau. Tėtė sakė, kad pats 

užeitum
— A, gerai, gerai, užeisiu, o tu, 

pipire, ko nori už atnešimą? Ta
bokos, a ?

— Ne.
— Nenori tabokos?!
Jonas kukliai nuleido akis.
— Nerūkau.
— Nei ūkai!
— Ne.
— O kur mano papirosai ir- ta

boka dingdavo, kai pamiršdavau 
paslėpti, a?

— Tai anksčiau, ne dabar.
— Matai man, o kodėl?
— Paslaptis, dėde, negaliu kiek ■ 

vienam pasakoti. Jei nori sužinoti, 
priesaikos metu ateik, naktį.

— Žinai, labai noriu ateiti, tik 

vargas: kai įvirstu lovon, tai ne- 
bepabundu.

— Aš pažadinsiu.
— Ne, geriau nežadink. Tiek to, 

kai pajaunėsiu. Tai ko nori, sa
kyk.

— Dėde, mačiau, dervos indelį 
turi.

— Tai tau, dervos ribri?
— Nors pusę, dėde, duok
— Imk visą, jau nebereikalin

ga, valčiai laikiau.
— Tik, dėde...
- Ką?
— Niekam nesakyk, kad man 

davei.
— Nesakysiu.
— Prisiek.
— Prisiekiu.
— Taip negerai. Reikia septy

niais užraktais.
Jonas lėtai tarė kiekvieną žodį, 

o Bakaitis, kramtydamas ūsus, 
kartojo.

— Vaikeli, taip nugąsdinai, kad 
ir neužmigsiu. Laimei, kryžius 
prie lovos kaba. Ar dabar imsi 
indelį ?

— Ne, dėde, padėk i sandėliu
ką, kurio ner-akini. Aš jau, kai 
man reikės, surasiu.

— Tai ką dažysi?
— Nieko nedažysiu.
— Tai kam prašai?
— Paslaptis, dėde, nesužinosi.
— Tiek to. Bet tu, vaikeli, bal

tesnis atrodai, gal jau kartą į mė
nesį prausiesi.

— Kiekvieną dieną dabar.
■ - O kam taip save vargini ?
— Negaliu ' kitaip, aš dabar 

vadas, kiekvieną dieną turiu pa
tikrinti savo vyrų švarą.

— Gal ir mane priimtum į savo 
būrį.

(b.d.)
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VĖL VIENAS KAPAS
Balandžio 27 d. rytą Nottingha- 

mo City Hospital po sunkios ope
racijos mirč a.a. Jieva Niurnai- 
tienė.

Velionė buvo gimusi 1892 m. 
kovo 13 d. Pilviškiuose, kur dides
nę dalį savo gyvenimo ir pralei
do. Ištekėjusi, sulaukė kelių vai
kų, kurių auklėjimu visa širdimi 
rūpinosi. Užėjus paskutinio karo 
•audrai, kartu su vyru, sūnumi ir 
dviejomis dukterimis traukėri j 
Vakarus. Rytprūsiuose vyras buvo 
paimtas apkasų kasti, ir kažin kur 
dingo. Sovietų zonoje buvo likusi 
ir jos duktė Liuda, kuri laimingu 
būdu pasiekė vakarus.

A a. J. Niurnaitięnė į Angliją 
atvyko kartu su nepilnamete duk
terimi Liuda 1948 m. ir kelis me
tus dirbo ligoninėse. Buvo labai 
darbšti, rūpestinga ir savo parei
gas pavyzdingai atlikdavo. Vė
liau, kai vyresnioji jos duktė p. 
Oželienę su vyru ir sūnelių įsikū
rė savo namuose Nottinghame, pas 
juos atvyko ir a.a. motina. Ligi 
savo ligos ji žiūrėjo anūką, vaikš
čiojo su juo po miestą, pasakojo 
apie gražiąją Lietuvą. Tačiau li
ga privertė ją atsigulti į ligoninę. 
Gydytojai nustatė kažin kokius 
apaugus žarnose ir ją operavo. 
Operacija, atrodę, pavyko, tačiau 
netrukus ligonės nuotaika krito ir 
pati, sakėsi tuojau mirsianti. Buvo 
pakviestas vietos kun. klebonas, 
kuris suteikė jai paskutinius sa
kramentus. Sekmadienį norėjo ją 
aplankyti ir dvasiniai sustiprinti 
kun. J. Steponaitis, bet buvo jau 
vėlu: velionė užgeso lytą.

Laidotuvės įvyko balandžio 30d. 
St. Patrick's bažnyčioje gedulin
gas pamaldas atlaikė kun. J. Kuz
mickas, kuris ir palydėjo ją j am 
žino poilsio vietą, tardamas atsis
veikinimo žodį. Laidotuvėse daly
vavo abi-velionės dukterys, žentai 
ir sūnus, be to, stambus būrelis 
pažįstamų lietuvių, kurių vardu 
prie kapo atsisveikino rašyt. St. 
Laucius.

Amžiną atilsį duok mirusios sie
lai, Viešpatie! (j.k).

T. * * •
GEGUŽĖS PIRMOJI LONDONE

Vid. ir Rytų Europos Socialistų 
Unija suruošė gegužės t dienos mi
nėjimą, kuris įvyko Britų Darbo 
Partijos Rūmuose-Transport Hou
se. Minėjime dalyvavo ir kalbą pa
sakė Parlamento atstovas Mr. 
Woodrow Wyatt, buv. Karo vice- 
ministeris Darbo .Partijos vyriau
sybėje. Po jo kalbėjo socialistų eg- 
zilinių partijų atstovai ir Socialis
tų Internacionalo gen. sekretorius 
Dr. Julius Braunthal.

Lietuvos soc-dem. partijos var
du kalbėjo J. Vilčinskas, kuris 
trumpai apžvelgė Partijos nueitą 

kelią nuo jos įsteigimo 1896 me
tais, ir pabrėžė lietuvių socialistų 
nepalaužiamą valią atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę ir demokra
tinę santvarką.

Socialistų Internacionalo Pirmi
ninkas ir Britų Partijos gen. Se
kretorius Mr. Morgan Philips 
šventės proga paraše atsišaukimą 
į socialistus už geležinės uždan
gos. ♦ * ♦
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

LONDONE
Londone lietuviai Motinos Die

nos minėjimą pradėjo sekmadie
nio ryte pamaldomis Buvo atlai
kytos mišios už mirusias motinas. 
Kun. Kazlauskas pasakė šiai die
nai pritaikytą gražų pamokslą. Va
kare Meno Ansmablis surėngė mi
nėjimą Soc. Liet. Klube. Įžangos 
žodį pasakęs V. Šalčiūnas, pak
vietė garbės prezidiuman vyriau
sias amžiumi motinas: p. Bruže- 
vičienę ir p. Miknienę, turinčias 
gausias šeimas — p. Mėkionienę 
ir p. Bulaitienę "ir jauniausias mo
tinas — p. Apanavičienę ir p. Do- 
brovolskienę. Taip pat prezidiu- 
mąn buvo pakviesta ir viešnė iš 
Rugby —- p. Kairiukštianė.

Jautriais žodžiais motinas pas
veikino: klebonas kun. Matulai
tis, parapijos pirmininkas 1 P. Bu 
laitis ir Šv. Onos D-jos pirminin
kė p. E. Sendžikienė.

P. Kairiukštienė skaitė paskaitą 
tema — „Motinystė istorijos švie
soje“.

Antrąją minėjimo dalį sudarė 
Meno Ansamblio montažas — 
„Laiškas Motinai“, kurį skaitė P. 
Mašalaitis.' Vyrų chorai dirigavo 
J. Černius. Solo padainavo E. Šte- 
nytė, E. Sendžikienė, B. Povilavi- 
ėius ir J. Černius. J. Baublienės 
vedama šokėjų grupė (O. Liudvi- 
navičiūtė, J. Babiliutė, A. Gelese- 
vičiūtė ir M. Gumauskaitė) buvo 
labai šiltai susirinkusiųjų sutikta. 
Solistams akomponavo R. Černie
nė, šokėjoms akordeonu grojo V. 
Laurinaitis.
Tikrai įspūdingas, vykusiai suor

ganizuotas, Motinos minėjimas 
baigtas arbatėlė susirinkusioms 
motinoms ir šokiais jaunimui. A.B,

• ♦ ♦
PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

„Tremties“ leidinius: Ig. Šei
niaus „Kuprelį“ 18 š., V. Alanto 
„Pragaro Pošvaistes“ 25 š., R. 
Spalio „Didžiąsias Atgailas“ 25 š. 
„Terros“ laidiniai: B. Sruogos 
„Kaz. Sapiega“ 11 š., A. Munthe 
„San Michele knyga“ ir š. ir K. 
Borutos „Baltaragio malūnas“ 11 
š. dar tebeplaukia vandenynais, 
bet labai nedidelis kiekis; kas pa
siryžęs įsigyti — painformuokite,- 
kad paskui nereikėtų ilgai laukti.

Dar įsigytina „Gabija“ 4 š., L.

BRITANIJOS LIETUVIS

Pelėdos „Motulė paviliojo“ (ilius
truota, jauniesiems’ lietuviukams) 
3 š., J. Kękšto „Ramybė man“ 3.6 
š. Užsisakyti: K. Barauskas, 12, 
Mayfield Rd., Eccles, Manchester.

• * *
ŽMONIJOS MOKSLO IR 

KULTŪROS ISTORIJA
Dr. M. Gimbutienė ir prof. S. 

Sužiedėlis lankėsi Yale universi
tete (New Haven, Conn.) pas pro
fesorių Dr Ralph E. Turner, vy
riausiąjį redaktorių UNESCO ruo
šiamos „Žmonijos Mokslo ir Kul
tūros Istorijos“ (History of Man
kind). Veikalas bus tomų, paruoš
tas ir išleistas iki 1056 metų pa
baigos. Prieš tai keturis kartus 
per metus bus leidžiamas Pary
žiuje žurnalas „Cahiers de l'Histoi- 
re Mondiale“ (Journal of World 
History). Jame bus spausdinami 
straipsniai, paruošti minėtam vei
kalui, ir kitos pastabos. Pirmas 
numeris bus išleistas 1053 m. ko
vo mėnesį.

Su prof: Ralph E. Turner iš
siaiškinta, kad Lietuvą liečiančių 
straipsnių gali būti apie 5-7, kiek
vienas po 20 puslapių (6oo žodžių 
puslapyje). Jie turi lietsti Lietu
vos priešistorę (ryšium su visa 
šiaurės rytų Europos sritimi), lie
tuvių kalbą, tautosaką, liaudies 
meną ir papročius, teisę, dailę, li
teratūrą ir mokslą, ūkinius-socia- 
linius santykius ir trumpą politi
nę aužvalgą. Straipsniai gali bū
ti paruošti angliškai, prancūziškai 
arba ispaniškai. Kai kurie galėtų 
pasirodyti jau pirmame žurnalo 
numeryje. Temos turi būti pateik
tos iki birželio 4 d.

Kas tais klausimais . tūrėtų ko
kių pasiūlymų ar norėtų platesnės 
informacijos, prašoma rašyti Dr. 
M. Gimbutienei, 350 Columbia 
Road. Dorchester, Mass. Ji yra se
kretorė komisijos, sudarytos prie 
Patariamosios Lietuvių Grupės pa
laikyti ryšiui su minėto veikalo 
redakcija ir sutelkti bendradar
biams lietuviškai medžiagai pa
ruošti. Į komisiją (eina dar prof, 
dr. L Puzinas ir prof. S. Sužiedė
lis. PLG*. • •

L.N.B-VĖS PAAIŠKINIMAS
Per praėjusį akcininkų susirin

kimą buvo išrinkti trys direktoriai 
(vietoje dviejų), akcininkam? pa
geidaujant. Buvo taip pat paskir
ta 200 svarų metams visiems, 
trims direktoriams atlyginimui bū- 
tiniausiems jų išlaidoms apmokė
ti. Lowtoniškių fabriko direkto
rius, jei ir vienas, jis tikriausiai 
gauna bent dešimt kartą daugiau 
atlyginimo, negu visi trys namų 
direktoriai kartu. Jis taip pat gali 
pašvęsti fabrikui visą laiką, tuo 
tarpu namų direktoriai gali tik las- 
valaikiais vesti namų b-vęs reika
lus. nes visi dirba kitą darbą die
nos metu, kad uždirbus pragyve
nimui. Jokių naujų direktorių ne
bus tenkama spaustuvei, nes jos 
reikalus tvarko tie patvs L. Na
rni; b-vės direktoriai.

* * *
LONDONO LIETUVIAMS

Ryšium su kaikuriose vietose 
pasireiškusią bedarbe, DRLS yra 
nusistačiusi telkti daugiau lietu
vių j Londoną. Todėl visi Londo
ne dirbą lietuviai prašomi nuola
tos informuoti DELS Reikalų Ve
dėją apie galimybes gauti darbą 
jų darbovietese.

AR GERAI DAROMA OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Š.m. „B. Lietuvio“ 17 Nr. 

straipsnelyje „Ar gerai daroma“ 
autorius primena, kad daug kas 
pas mus ne taip daroma — atseit, 
negerai.

Prjsimunus likusius tautiečius 
Vokietijoje, reikia pripažinti nema
lonią tiesą — juos esame pamiršę. 
Daug taurių jėgų per ankstį at
siskyrė su numis, vien dėl to, kad 
neturėjo pakenčiamų gyvenimo są
lygų reikiamos medicinos pagal
bos ir tinkamos priežiūros. Prieš 
metus laiko netekome literato- 
poeto Juozo Krumino. Mirė, nors 
dar ilgai galėjo gyventi, guosda 
mas mus savo spranuotu žodžiu. 
Dėl jo mirties mes kiekvienas tu
rėjome pasijusti kaltais .. . Bet 
tai nepaskutinė mirtis, išplėšusi iš 
mūsų tarpo brolį, sesę ir 
dėl to, kad esame neryžtingi, 
kad sunkiai skiriamės su šilingu 
ar svaru. Visiškai sutinku su 
straipsnio autoriumi, jog reikėtų 
atkreipti dėmesį, ypač tiems, ku
rie eina mūsų visuomenės pirmose 
gretose.

Toliau p. Pamituvietis stabteli 
ties Manchesterio skyriaus inicia
tyva —■ surinkti Z 300 ir Moston 
kapynėse pastatyti kryžių, kuris 
bylotų apie mus ne vien anglų vi
suomenei bet ir saviesiems, atėju
siems po mūsų. Gal straipsnio au
torius mano., kad manchesteriečiai, 
įgyvendinę šį sumanymą, išsisems 
ir nebeistengs kitų, būtinų reika
lu įvvgdyti?

Nekritikuokime tų, kurie dirba. 
Jie nepamiršta ir kitų darbą. Ir 
juo jie užsibrėžtą darbą greičiau 
padarys, juo greičiau kibs kitų. 
Tikiuos, kad kiekvienas skaityto
jas sutiks su mano nuomone, kad 
iniciatyvos gali imtis kiekviena di 
desnė lietuvių kolonija: manches
teriečiai užsiėmė kryžius statyba,

ELTOS KRONIKA
— VT yra numačiusi išleisti vi

są eilę reprezentacinių leidinių, lie
čiančių lietuvių tautos kultūrą, 
meną, istoriją. Taip pat norima 
nedideliais veikalais anglų, pran
cūzų. vokiečių, italų, ispanų ir kt. 
kalbomis duoti naujausių žinių 
apie Lietuvą, parodyti, kaip lietu
vių tauta pavergtoje tėvynėje ir 
kitur kovoja už savo laisvę. Ka
dangi setimieji domisi mūsų liau
dies kultūra, norima duoti ir nau
ją Milašiaus išleistų lietuvių dai 
nų bei pasakų leidimą. (URT)

♦ * ♦
— Iš e. BALFo pirmininko p. 

JAV-se A. Devenienės gautas pra
nešimas, jog į JAV kongresą yra 
įneštas naujas įstatymo projektas 
(H.R.7376), kuriuo- lietuviai, atro
do, galės pasinaudoti mūsų emi
gracijai į JAV palengvinti. Jei 
įstatymas bus priimtas, ypač dviem 
specif, paragrafais (,',German et- 
nics“ ir „Refugees") galės pasi
naudoti Maž. Lietuvos ir Klaipė
dos krašto lietuviai. BALFo cen
tras paprašytas paduoti tikrą skai
čių lietuvių, norinčių dar emigruo
ti į JAV, paremtą vardiniais są
rašais ir adresais. Tuo reikalu su
sisiekta su VLIKu, BALFo pirmi
ninku prof. J. B. Končiumi Euro
poje ir BALFo įstaiga, taip pat 
Maž. Lietuvos Taryba. (VTP). 

o kur Londonas, Bradfordas, Not- 
tinghamas, Coventry ir t.t. Ar mi
nėtose kolonijose kitokie lietuviai 
gyvena?

Diskutuojant klausimą, ar man
chesteriečiai gerai daro stadydami 
mūsų įnirusiems kryžius, žinoma, 
atsiras balsų, kurie sakys, kad pir
ma reikia gelbėti gyvuosius. Te
būnie ir taip. Bet juk emigracija 
retina visas lietuvių kolonijas. Ji 
neaplenkia ir Manchesterio. Ko
kios kliūtys yra prisidėti prie šal- 

1 pos darbų nuvykusiems lietuviams 
į Kanadą ar Ameriką ? Dažnu at
veju ten gyvendami dar duosniau 
gali prisidėti prie šitokio darbo, 
tuo tarpu, kai išvykę į Kanadą 
vargu ar prisidės aukomis Man
chesterio kapynėse statomo kry
žiaus išlaidoms padengti.

Neseniai buvau nuvažiavęs į 
anksčiau gyventų vietovę. Kadai
se mūsų buvo ten per šimtas, šian
dien vos vienas ir tas baltas mar
muro kryželis belikęs, kurį anuo
met pastatydino skyriaus valdyba 
žuvusiam tautiečiui. Kas šiandien 
užtikrins, kad po kelių metų Mos
ton tfr Fccles liks tik tie, kurie il
sėsis kapynėse? Nejaugi mūs tu
rime pasitraukti, nepalikę mūsų 
mirusiam broliui kryželio ? Kas 
atrkeips praeivio akį, jei ten bus 
tik apsamanojęs kapas? Mūsų di
džios atminties poetas Maironis, 
matydamas mūsų mirusiuosius 
svetur, raudojo:

Daugel žūna, daugel pūna, 
Kas apverks jų dalią? 
Už Uralo, žemės galo 
Ne po savo šalį. .,

Tad, ar yra reikalo galvoti, kad 
manchesteriečiai negerai daro, ryž- 
damiesi pagerbti mūsų mirusius 
tautiečius? A. K.

— Gautosiomis iš JAV žiniomis, 
„Amerikos Balso“ pdTeigūnai J. 
B. Laučka ir pulk. K. Grinius ge
gužės 2 d. išskrenda į Vokietiją. 
Jie apsigyvens Mūnchene ir ten 
suorganizuos AB lietuviškojo sky
riaus padalinį. Transliacijos iš 
Mūncheno numatomos pradėti ge
gužės 15 d. Tikslus, jų laikas bus 
paskelbtas vėliau, pirmoj eilėj per 
tą pati; AB-ą. (URT).

* ♦ *
— Laisvosios Europos NC pir

mininkas admir. Milleris New 
Yorke buvo suruošęs pietus, į ku
ruos pekvietė 3 Pabaltijo — val
stybių diplom. atstovus ir tų pa
čių valstybių patariamųjų gru
pių pirmininkus. Iš lietuvių pusės 
dalyvavo min. P. Žadeikis ir V. 
Sidzikauskas. Ta proga apsvarsty
ta ir paryškinta visa eilė svarbes
nių laisvinimo klausinių. Min. P. 
Žadeikis .taip pat dalyvavo PLG 
posėdyje. (URT).

Gegužės mėn. u d. 4 vai. Brad- 
forde, St. Patrick salėje šaukiamas 
DB1.S Bradfordo skyriaus narių 
susirinkimas.

Skyriaus nariai prašomi susirin
kime dalyvauti.

Bradfordo sk. valdyba.

PAMALDOS
HALIFAX, St. Columba bažn.— 

gegužės r8 d. 11,30 vai.
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Iš „Newsletter from behind tha 
Iron Curtain",

KIEK LIKO BAŽNYČIŲ
Iš prieš karą buvusių Kaune 21 

bažnyčios, dabar liko tik dvi. Ki
tos buvo arba sužalotos karo metu 
arba dabar yra naudojamos oku
panto kitiems tikslams. Vytauto 
bažnyčios, statytos XIV amžiuje, 
bokštas yra suardytas. Jėzuitų baž
nyčia paversta sandeliu, kur su
kraunami išvežtųjų į Sibirą baldai, 
tėvų Marijonų bažnyčia yra užda
ryta. Prisikėlimo bažnyčioje yra 
.rengta biblioteka ir pan. Studen
tės, kurios nuplėšę skelbimus apie 
bažnyčių uždarymą, ir tie, kurie 
matė jas tai darant,’ buvo nuteisti 
šešeriems metams sunkiųjų darbų 
ir ištremti į Sibirą.

Kauno šventoriuose keli vertingi 
paminklai buvo nukelti, o ant kai 
kurių pedestalų yra pastatyti Sta
lino ir kitų komunistų biustai.

Klaipėdoje išliko tik taip vadi
nama Anglikonų bažnyčia. Dabar 
ji yra paversta sandeliu. Kairiaja
me bažnyčios sparne yra įrengtas 
restoranas, dešiniajame- vieša pir
tis.

*. * *
NAUJAS RUSIFIKACIJOS 

BŪDAS
Lietuvių, latvių ir estų kalbos 

privalo naudoti tūkstančius rusų 
žodžių ir posakių, kurių Sovietų 
kalbininkų nuomone negalima iš
versti į svetimas kalbas. Kaip tas 
turi būti daroma buvo aiškinta per 
Baltijos tautų kalbininkų suvažia
vimą, kuris neseniai įvyko Rygo
je, kur taip pat dalyvavo komunis
tų partijų sekretoriai.

Konferencijoje buvo iškelti to
kie argumentai.

1) Marksizmo teoretikų vertimuo
se turi būti išlaikytas visiškas 
tikslumas.

2) Priėmus turtingiausios pasau
lio kalbos (rusų) žodžius, baltų 
kalbos padidins savo žodynus ir 
taps turtingomis taip pat.

3) Baltų kalbos nusikratys „ka
pitalistinės bendruomenės žargo
no ir religinio žodyno archaizmo“.

4) Vertėjams palengvės darbas.
5) Sovietų Sąjungos gyventojai 

galės geriau suprasti vienas kitą. 
Kaip žinoma, lietuviai nuo caristi- 1 
nes okupacijos laikų naudoja ke
lis rusiškus žodžius (kaip, kazo
kas, nagaika) ir keiksmažodžius, 
kurių išversti ištikrųjų negalima. 
Bet dabar norima į lietuvių’ kalba 
įvesti tiek rusiškų žodžių, kad 
kiekvienas atėjūnas galėtų ją su
prasti.

R A D I A S
„Amerikos Balso“ transliacijos 

lietuvių kalba.
17,00—17,15 vai. ir JAV 19,16 ir 

13 m. bangomis iš kitų stočių — 
251, 40, 41, 31, 25 ir ig m. bango
mis

22,45—23 vai. — is JAV ’— 31. 
'25, ig ir 16 m. bangomis, iš kitų 
stočių 49, 41, 31, 25 ir 19 m. ban
gomis.

Programa kartojama 1,15 vai., 
5,15 vai. ir 8,15 vaL

Valandos nurodytos Britanijos 
vasaros laiku.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Skaitymo ir rąšymo kursai visgi buvo didžiai sėkmingi, Ligi 
rudens bemaž visi ūkio gyvuliai buvo jau ligi tam tikro laipsnio 
raštingi.

Kiek dėl kiaulių, tai jos mokėjo jau puikiai skaityti ir rašyti. 
Suneš išmoko visiškai gerai skaityti, bet nesidomėjo skaitymu ir 
skaitė tik Septynis Įsakymus. Muriel'is, ožys, mokėjo skaityti kiek 
geriau už šunis ir kai kada vakarais skaitydavo kitiems gyvuliams 
iš gabaliukų laikraščių, kuriuos buvo radęs šiukšlių krūvoje. Ben
jaminas mokėjo skaityti nebliogau juz šunis, bet niekad nenaudojo 
savo sugebėjimų. Kiek jam žinoma, sakydavo jis, nėra nieko, kas 
būtų verta skaityti. Dobile išmoko visą alfabetą, tačiau nemokėjo 
sudėti žodžis. Boksininkas 'neįstengė išmokti toliau raidės D. .Iii 
išbraižydavo savo didžiule ka'nopa dulkėse raides A,B,C,D ir paskui 
stovėdavo, spoksodamas į jas, priglaudęs ausis, tarpais purtyda
mas karčius ir visomis išgalėmis stengdamasis prisiminti, kok’a 
aidė turi būti toliau, bet tai jam niekad nepavykdavo Reikią, 

pripažinjti, kad keliais atvejais jis buvo išmokęs raides E.F.G.H, 
tačiau per tą laiką, kol jis jas žinojo, pasirodydavo užmiršęs A,B,C 
ir D. Galop is nusprendė pasitenkinti pirmosiomis keturiomis rai
dėmis ir kiekvieną dieną vieną ar du kartu rašinėdavo jas, kad 
neužmirštų. Mollie atsisakė mokytis bet ko, išskyrų? šešias raides, 
sudarančias jos vardą. Ji labai dailiai sudėdavo savo vardą iš ša
kelių, padabindavo jį keliom gėlelėm ir vaikščiodavo aplink gėrė
damasi.

Nė vienas iš likusiųjų ūkio gyvulių nepažengė toliau raidės 
A. Pasirodė taipgi, kad kvailiausi gyvuliai, avys, vištos ir antys 
besugebėjo net Septynių Įsakymu išmokti atmintinai. Po ilgų svars
tymų Sniego Kamuolys pareiškė, kad dėl tos priežasties .Septyni 
Įsakymai turi būti suvesti į vieną šūkį, būtent: „Keturios kojos — 
gerai, dvi kojos — blogai". Tai, anot jo, sudaro svarbiausią Anima- 
lizmo principą. Kiekvienas, pilnai įsisąmoninęs tai, bus saugus 
nuo žmonių įtakos. Paukščiai pradžioje prieštaravo, nes, juk atro
do, jie turi taipgi dvi kojas, bet Sniego Kamuolys įrodė jiems, kad 
taip nėra-

— Paukščių sparnai, draugai, — tarė jis, — yra stūmimo 
į priekį, o ne valdymo organas. Todėl jie turi būti laikomi kojomis. 
Svarbiausias žmogaus požymis yra ranka, instrumentas, kuriuo 
jis padaro visą blogį,

Paukščiai nesuprato ilgų Sniego Kamuolio išvadžiojimų, bet 
jie pasitenkino jo paaiškinimu, ir visi menkesnieji gyvuliai stvė
rėsi darbo naujam šūkiui išmokti. KETURIOS KOJOS — GERAI, 
DVI KOJOS — BLOGAI buvo įrašyta galinėje daržinės sienoje, 
viršum Septynių Įsakymįų ir didesnėmis raidėmis. Avys, išmoku- 

k

sios tai atmintinai, parodė didelį patraukimą tam šūkiai ir dažnai, 
gulėdamos lauke, visos jos pradėdavo birbti: „Keturios kojos — 
gerai, dvi kojos — blogai“! — ištisomis valandomis be perstojo, ir 
joms tai niekad nenusibosdavo.

Napoleonas nesidemėjo Sniego Kamuolio komitetais. Jis saky
davo, kad jaunuomenės aujclėjimas yra dalykas kur kas svarbesnis 
už visa tai, ką galima padaryti suaugusiųjų reikalu. Pasitaikė, kad 
Jessie ir BluebelTė netrukus po pjūties atvedė šunyčių, jų tarpe 
devynis stambius šuniukus. Tik jiems baigus žinduklių amžių!, 
Napoleonas paėmė juos iš motinų, sakydamas, kad jis pats imasi 
atsakomybės už jų išauklėjimą. Jis pasiėmė juos į palėpę, pasie
kiamą tik kopėčiomis iš pakinklių pašiūrės, ir ten juos laikė atskir
tus, kad likusieji ūkio gyvuliai netrukus iš viso (pamiršo apie jų 
egzistenciją.

Paslaptis, kur dingdavo pienas, netrukus paaiškėjo. Jis kiek
vieną dieną būdavo įmaišomas į kiaulių ėdalą Ankstyvi obuoliai 
jau noko, ir žolė sode buvo nuberta kritulių. Gyvuliai tikėjosi, kad 
krituliai bus leista visiems lygiai naudotis, tačiau vieną dieną buvo 
išleistas patvarkymas visus nubirėjusius obuolius surinkti ir nu
gabenti j pakintų pašiūrę kiaulėms. Kai kurie gyvuliai dėl to mur
mėjo, bet tai padėties nepakeitė. Visos kiaulės tuo klausimu buvo 
vieningos nuomonės, net ir Sniego Kamuolys su Napoleonu. Rei 
kalą tinkamai paaiškinti kitiems buvo pasiųstas Skundikas.

— Draugai, — sušuko jis. •— Aš tikiuos, kad jūs neįsivaizduo
ja!, jog mes. kiaulės, tai darom iš egoizmo ar dėl privilegijuotume. 
Kaip sykis daugelis iš mūsų nemėgsta nei pieno nei obuolių. Aš 
pats jų! nemėgstu. Vienintelė priežastis, kuri mus verčia imtis tuos 
dalykus, yra mūsų sveikatos palaikymas. Pienas ir obuoliaj (tai 
įrodyta mokslo, draugai) turi savyje medžiagų, absoliučiai būtinų 
mūsų sveikatai palaikyti. Mes, kiaulės, esame proto darbininkai. 
Visas šio ūkio tvarkymas ir organizavimas priklauso nuo mūsų 
Dieną ir naktį mes rūpinamės jūsų gerove. Tik dėl justų mes geria
me tą pieną ir ėdame tuos obuolius. Ar žinot, kas atsitiktų, jei 
mes, kiaulės, negalėtume eiti savo pareigų? Jones sugrįžtų! Taip. 
Jones sugrįžtų! Tikriausia, draugai, — šaukė Skundikas beveik 
maldaujamai, šokinėdamas j šalis ir krutindamas uodegą, — tik
riausia jūsų tarpe nėra nė vieno, kuris norėtų matyti Jones'ą čia 
grįžtant!

Jeigu buvo koks dalykas, dėl kurio gyvuliai buvo tikri, tai 
būtent tai, kad Jones'o jie nenorėjo. Reikalą jiems pavaizdavus 
tokioje šviesoje- jie nebeturėjo ką sakyti. Geros kiaulių sveikatos1 
svarba buvo aiškių aiškiausia. Ir taip, be tolimesniu įrodinėjimų, 
buvo sutarta, kad pienas ir nubirėję obuoliai (o taipgi ir dides
nioji derliaus dalis, obuoliams prinokus) turi būti rezervuoti išim
tinai tik kiaulėms

« IV SKYRIUS
Vėlybą vasarą žinios apie įvykius Gyvulių Ūkyje buvo jau 

pasklidusios kuone po visą kraštą. Kiekvieną dieną Sniego Kamuo
lys ir Napoleonas siuntė karvelius su uždaviniu sueiti fu kaimyni
nių ūkių gyvuliais, pasakoti jiems apie Sukilimą ir mokyti juos 
„Anglijos Galvijų“ gaidos.

Didesnę viso to laiko dalį Mr. Jones buvo praleidęs Raudonojo 
Liūto smuklėje Willingdon'e, visiems norintiems klausytis guosda
masis pasibaisėtinu jį ištikusiu neteisingumu, kad banda niekingų 
gyvulių paveržė iš jo nuosavybę. Kiti ūkininkai jį užjautė, bet pra
džioje nedaug tedarė jam padėti. Visi jie dvasioje slaptai svarstė, 
ar negalėtų kaip nors Jones'o nelaimę išnaudoti savo gerovei. Lai
mingu sutapimu dviejų besiribojančių su Gyvulių Ūkiu dvarų sa
vininkai buvo nuolat sunkioje būklėje. Vienas tų dvarų, vadinamas 
Lapių Giraitė, buvo didelis, apleistas, senoviškas ūkis, peržėlęs miš
ku, išsekintų ganyklų, su gyvatvorėmis gėdingoje būklėje. Jo savu, 
ninkas, Mr. Pilkington'as, buvo lengvabūdis ponas, leidžiąs laiką, 
žiūrint sezono, medžiodamas ar žuvaudamas. Kitas dvaras, vadi
namas Menklaukis, buvo mažesnis ir geriau tvarkomas. Jo savinin
kas buvo Mr. Frederick'as, atkaklus, gudrus vyras, nuolat įsipai
niojęs į teismo bylas, turįs vardą mokančio kietai derėtis. Tuodu 
neapkentė vienas kito taip smarkiai, jog jiedviem sunku buvo susi
tarti net ir savo pačių interesams ginti.

Kad ir taip, juodu buvo be galo išsigandę Revoliucijos, įvyku
sios Gyvulių Ūkyje, ir dėjo visas pastangas keliui užkirsti, kad jų 
pačių gyvuliai nepatirtų perdaug apie ją. Pradžioje juodu bandė pa
niekinamai išjuokti pačių gyvulių tvarkomo ūkio idėja. Visas tas 
bandymas pasibaiga per dvi savaites, sakydavo jie. Jie tvirtino, 
kad Manor Farm gyvuliai (juodu nesiliovė tą ūkį vadinę Manor 
Farm ir nepakentė „Gyvulių Ūkio“ vardo) susipeš ir nuola|t kovos 
tarpusavy, o tai turės atvesti prie staigaus bado ir mirties. Laikui 
slenkant ir gyvuliams nė nemanant stipti badu, Frederick'as ib 
Pilkington'as pakeitė dainą ir Įėmė pasakoti apie pasibaisėtina ne
moralumą užtvindžiusi dabar Gyvulių Ūkį. Ęuvo jų skleidžiama, 
kad gyvuliai ten praktikuoja kanibalizmą, vieni kitus kankina 
raudonai įkaitintomis pasagomis ir visi bendrai naudojasi patelė
mis. Štai revoliucijos prieš gamtos įstatymus išdavos, sakydavo 
Frederick'as ir .Pilkington'as.

Tačiau tais pasakojimais niekuomet nebuvo pilnai įtikėta. Gar
sas apie nuostabų ūkį, iš kurio buvo išvaryti žmonės ir kuriama 
gyvuliai patys tvarko savo reikalus, cirkuliavo neaiškių ir iškrat-’ 
pytų pasakojimų pavidalu ir metų būvyje per kaimus persirito 
revoliucinė banga. Ligi šiol buvę ramūs, jaučiai Staiga pasidarė 
laukiniai, karvės ėmė spardyti milžtuves, jojamieji žirgai atsisaki
nėjo šokti per tvoras ir mėtė jojikus kitapus kliūčių. Be to viso, 
„Anglijos Galvijų“ ir net žodžiai visur jau buvo žinomi. Tai buvo 
pasklidę nuostabiu greičiu. Žmonės neįstengė valdyti įsiutimo, išgir
dę tą dainą, nors jie ir tarėsi ją esanti stačiai juokingą. Jie sakydavo 
negalį suprasti, kaip ne,t ir gyvuliai gali dainuoti paniekos vertą 
šlamštą. Kiekvienas, tą daina dainuojant pagautas gyvulys, būda
vo čia pat vietoje n'uplakamas. Tačiau daina pasidarė nebefeulaiko- 
ma- Gyvatvorėse ją švilpiniavo strazdai, vinkšnose ją butikavo kar
veliai, ji skambėjo kalvių klegenime ir bažnytinių varpų gaudime. 
Ir jos klausydamiesi, žmones viduje virpėjo, girdėdami joje (savo 
būsimo pasmerkimo pranašystę. (b.d.)
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Rėmėjai... atkelta iš 1 pusi.
Siunčiu spaustuvės fondui pen

kis svarus už kuriuos prašau išra
šyti mano vardu akcijas. Ši suma 
įeina į Halifaxo skyriui paskirtą 
surinkti ,£21.0.0. kontingentą ir 
tuo jį užpildo. Taigi, skyrius per 
du kartus, įskaitant dar individua
liai įmokėtas svaro aukas, į spaus
tuvės fondą iš viso įneše virš 
£41.0.0.

Pinigų rinkimas S. F. vyksta 
sunkiai. Tikėkite, penkis svarus 
tikrai nebūčiau siuntęs, jei juos 
būtų pavykę surinkti iš kitų. De
ja, nepavyko ir todėl vaidinant di
delį susipratėlį, tenka siusti iš sa
vo kišenės.

Susiduriant su vietos visuomene 
(girdėjau, kad panašūs reiškiniai 
ir gretimuose sk.vriuose) tenka iš
girsti nemaža replikų mūsų centri
niams organams, kurias, deja, ne- 
visuomet pajėgiame atremti. 
Pvz., Namų Fondo vajaus atgar
siai, kad staigiai po graudenan
čių prašymų, pirmas akcininkų su
važiavimas paskyrė buvusiems ir 
būsimiems direktoriams algas. Ką 
direktoriai veikia? Šiandien lietu
vis sako, kad jis duoda svarą ne
sitikėdamas iš to sulaukti pelno, 
bet prašomas vardan lietuviško 
reikalo, gi iš panašaus reiškinio 
jis susidaro vaizdą, kad anie tik 
ji mokina būti susipratusiu lietu
viu, gi patys rašo verkšlenančius 
straipsnius ir tik už tai ima algas. 
O gal tučtuojau ir po šio vajaus 
paskirs spaustuvės direktoriams 
algas ? Arba vėl, klausiama, kaip 
yra su buvusia „Nidos“ spaustu
ve? Ar ten įdėtas kapitalas taip ir 
sunyks? Tiesa čia paskutiniu metu 
teko nugirsti, kad ši spaustuvė 
nėra nupirktai, bet tai dar nežino
ma platesniai visuomenei.

Tai tiek iš sutiktu, stambesnių 
kliūčių vykdant šį vajų. Čia jas 
perduodu taip, kaip esu girdėjęs 
iš daugelio lūpų. Gal visa tai jau 
bereikšmis dalvkas, nes tikiu, kad 
vajus pavyks ir daugiau jau tokių 
nebus. Tačiau, iš savo pusės vis 
tik prašyčiau, kad Centro Valdy
ba, Namų Direkcija ar pan. dau
giau informuotų visuomenę per 
BL apie savo darbus, kartais gal 
atrodančius ir smulkiais reikalais. 
Smulkesnė informacija galėtų pa
dėti mūsų lietuviškai visuomenei 
geriau orientuotis, užkirstų kelią 
įvairiems gandams ir pan. Tuo pa
čiu skyrių Valdyboms būtų dide
lis palengvinimas aiškinant ir pa
čioms neaiškius reikalus.

Atrodo, kad už čia siunčiamą 
„kyšį“ jau būsiu per drąsiai ir 
per daug parašęs. Taigi linkiu 
sėkmės jūsų darbuose.

J. Bružinskas.

KOM-TAS KRTKŠCION. 
KULTŪRAI GINTI

— Balandžio 22.25 d. URT val
dytojas i.a. prof. Z. Ivinskis ir 
min. Ed. Turauskaus dalyvavo 
konferencijoje Bonnoie, kurioje 
buvo sudarytas vokiečių komite
tas krikščioniškai kultūrai ginti. 
Tas tauf. komitetas priklauso tarp
tautiniam komitetui, j kurį įeina 
keliolika. Europos tautų, jų tarpe 
ir lietuvių. Bendradarbiaudamas 
artimai su VLIKu, vokiečių komi
tetas yra išlaidęs įspūdingą bro
šiūrėlę ..Hilferuf aus den Waldern 
T.itauens“, kurioje yra išcpausdin- 
tas partizanų laiškas Popiežiui, 
pavaizduojant Lietuvoj vykstan
čius žiaurumus iliustracijomis. Ka
dangi į konferenciją buvo susirin
kę rinktiniai vokiečių dalyviai iš 
parlamento ir įvairių organizaci
jų, mūsų atstovai turėjo progą su
eiti su jais į glaudų kontaktą. Ta 
proga buvo aplankyti kai kurių 
parlamento frakcijų vadai visa eilė 
parlamento narių ir įvairių asme
nų. Pažymėtina, kad konferenci
jos metu, kadangi toji brošiūra 
apie Lietuvą buvo išdalinta vi
siems dalyviams, Lietuvos klausi
mu buvo daugiausia kalbėta. Kal
bas pasakė abu mūsų grupės 
krikšč. kultūrai ginti atstovai. To
se vokiečių komiteto „krikštyno
se“ iš užsienio atstovų dalyvavo 
prancūzų ir lietuvių atstovai. Bu
vo paskleista Lietuvos klausimu 
literatūros ir įteikta eilei asmenų 
oaip.k l.Ogo.Tąęųųų cmfw mfw gb 
min. E. Turausko paruošta prome- 
morija apie genocidą Lietuvoje.

(URT)

LUEBECKAS
Šiuo metu Luebecko stovykloje 

yra 86 lietuviai. Didžiąją gyvento
jų dalį sudaro šeimos su valkais. 
Visame Luebecke priskaitoma apie 
400 lietuvių.

KIEL
Prie krašto vyriausybės susida

rė tremtinių — užsieniečių komi
tetas. Lietuvių — tremtinių rei
kalams atstovauti yra paskirtas 
klaipėdietis Martynas Jankus iš 
Bitėnų kaimo, aušrininko Jankaus 
sūnus. Tkimasis, kad jis tinkamai 
rūpinsis tiek Mažosios, tiek Di
džiosios Lietuvos piliečių reikalais.

Panelę Juzę Pilibaitytę ir mūsų 
skyriaus narį Bolių Kasparą, su
kūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir linki lai
mingo gyvenimo

Corby skyriaus Valdyba 
ir nariai.

MOTERYS
Tąsa iš pereito nr.

Gyva prekyba vyksta senų dra
bužių parduotuvėse, kuriose ma
čiau tamsiai spalvuotą, apnešiotą 
suknelę už 400 rublių (£10) ir 
blogos rūšies vyrišką kostiumą 
už 1000 rublių (£25). Oficiali bri
tų svaro (£) kaina yra 11 rublių-

Vakarinis moterų pasipuoši
mas paprastai yra blogos kokybės 
suknelė. Gerai apsirengusias mo
teris, dėvinčias plačiai apie iškirp
tas ir ilgas iki žemęs tamsaus skso- 
mo sukneles, pasipuošusias sida
brinių lapių kailiais, galima ma
tyti Maskvos Didžiajame Teatre.

Gatvėje moterys kartais dėvi 
kazokų stiliaus kailines skrybė 
laites, gi jų apsiaustai papuošti 
įvairiašpalviais kailiais. Jų plau
kai yra ilgi, supinti į kasas.

Apatiniais drabužiais moterys 
nesistengia pagražinti savo kūno 
linijų ir gorsetų naudojimas (be
veik nežinomas.

Išskyrus balerinas, kurios sce
noje atrodo pasakiškai, visos mo
terys nežino „žavėjimo“ meno. 
Susidariau nuomonę, kad bet ko
kios moterų pastangos šiuo atve
ju būtų vertinamos kaip nereikš
mingos, niekingos arba jos būtų 
net apšauktos išsigimėlėmis arba 
,,supuvusių“ Vakarų iškamšomis.

Moterys, kurias mes dažniau
siai sutikome ir su jomis kalbėjo
mės, buvo mūsų vadovės ir vertę 
jos. Mes žinojome, kad joms 
N.K.V.D, buvo įsakius mus griež
tai sekti ir neišleisti iš akių. Jei 
šis tikslas buvo /įkirtas, tai jos 
galėjo atlikti niekeno netrukdo
mos. Jos buvo labai malonios ir 
stengėsi padaryti mums malonu
mų-

Nežiūrint mūsų širdingų pasi
kalbėjimų, kurių metu pasikeis- 
davome anekdotais ir juokais, jau
tėme, kad tarp mūsų yra/ dideli 
nuomonių skirtumai. Pavyzdžiui, 
esu tikra, kad mano pasakojimu 
apie britų gyvenimą, jos visiškaii 
netikėjo.

Čia visi Žmonės buvo mokomi 
tikėti tik vienu informacijų šalti
niu, ir nė vienam neleidžiama gal
voti!

PRABANGOS IR SKURDO 
SOSTINE

Pirmą kartą atvykusioms žmo
nėms Maskva daro didelį įspūdį 
savo išorine išvaizda. Pegrindinės 
gatvės ypatingai plačios ir labai 
švarios. ,

Bet išlipk iš savo limuzino, 
ženk žingsnį iš Gorkio gatvės, ir 
tuojau turite prasiskinti sau ke
lią per netašytus akmenis. Neju
čiomis įsmeigi savo žvilgsnį į ne
švarius kiemus, kuriuose žiemos 
atmatos sumestos į aukštas krū
vas. Neitikėtina, tokių atmatų 
krūvų pilna ir puikių, ištaiginų 
kratūvių kiemuose.

Pasuk į dešinę mažiau šimto 
jardų nuo naujo pastatyto praban
ginio viešbučio ir atsidursi lūšne
lių mieste. Maskva iš tikrųjų yra 
kontrastų miestas, kuriame pra
banga ir skurdas lenktyniauja. 
Apie tuzinas iškilusių į viršui dan
goraižių, baigiami statyti puošnūs 
universiteto rūmai, statomi val
džios įstaigoms pastatai, bet Mask
vos žmonės dar vis laukia nesu
laukdami savo šeimoms biutų.

BUTU BADAS
Keletas didelių blokų butams yra 

statoma.Bet tai lasas jūroje. Mask
vos butų aprūpinimo problema 
yra sunkiai sprendžiama. Žinau 
gerai, kad ir Britanijoj yra labai 
daug žmonių, kurie būtinai yra 
reikalingi namų, bet palyginus 
su Maskvos žmonėmis, jie yra 
žymiai geresnėje padėtyje.

Vieną rytą išvykau su vienu ru
siškai kalbančiu mūsų delegaci
jos nariu pasibastyti Gorkio gat
ve. Pasukę į dumbliną kelia, mes 
sustojome prie vienos lūšnelės. Iš 
jos išėjo vyras ir mes pradėjome 
kalbėtis. Mūsų didžiausiam nusis- 
tebėiimui jis pakvietė mus užeiti 
į vidų.

Nedelsdami mes įžengėme per 
duris ir atsidūrėme mažyčiame 
kambaryje be išorinių langų. Kam
barys buvo apšviestas blankios 
elektros lemputės. Moteris ruošė 
maistą ant mažo dujų virtuvo. 
Čia nebuvo jokių baldų. Paaiškė
jo, (kad šis kambarys buvo bend
ruomenės „virtuvė“, aptarnaujanti 
visas šeimas, gyvenančias šiame 
namelyje. Be šios ,,virtuvės“ dar 
buvo trys maži kambariai, kurių 
kiekviename, kaip mums buvo
paaiškinta, gyveno atskiros šei
mos.

Pakviesti užėjome į vieną šių 
kambaių. Mes pamatėme sienos 
įdubime įspraustą siaurą lovą, gi 
kitos trys stovėjo prie siekių, už
imdamas beveik visą grindų plo
tį. Moteris, pakvietusi užeiti, mums 
paaiškino, kad naktį šitos visos 
lovos sustumiamos į kambario vi
durį ir dar statoma penkta lova. 
Kambaryje buvo švaru. Mums 
aiškino, kad šis kambarys buvo 
„namai“ penkiems suaugusiems, 
dviems vyrams ir trims moterims. 
Moteris mums tvirtino, kad šei
mos „galva“ gauna vidutinį rusų 
atlyginimą — 800 rublių (apie 
£20) kas mėnuo. Kambaryje aš 
nemačiau nei drabužių, nei baldų.

Reikia pripažinti, kad šitos gy-

BRITANIJOS LIETUVIS

MASKVOJE 
venimo sąlygos yra blogiausios, 
nes šimtai tūkstančių maskviečių 
gyvena neįtikėtinai perpildytuose 
butuose.

šeimyninis gyvenimas, kaip 
mes jį suprantame, šitose sąlygo
se negali egzistuoti. Laisvalaikį 
tiek jaunimas tiek ir senimas pra
leidžia už savo namų. Labiausiai 
visus maskviečius vilioja baletų 
pastatymai Didžiajame Teatre.

AUKLĖJIMAS IR ŠVIETIMAS
Maskva turi pionierių klubus 

vaikams,kurie yra panašūs į mū
sų berniukų — mergaičių skautų 
organizaciją. Auklėjimas šiuose 
klubuose yra grynai komunisti
nis.

Aplankiau vieną tokių klubų. 
Mačiau mergaites, apie 11 metų 
amžiaus, kurios atrodė iš senų 
Viktorijos laikų. Jos dėvėjo sto
ros vilnonės medžiagos, tamsiai 
mėlynos spalvos tunikas, baltas 
aukštas apikakles ir turėjo supin
tus plaukus. Ant sienos kabojo di
deli Stalino portretai, kuriuose 
jis buvo vaizduojamas su tėviška 
šypsena, apsuptas laimingų ir 
besijuokančių vaikų grupės.

Kitą dieną aplankiau zoologijos 
sodą, kuriame buvo „mokykla“ 
gyvulių apmokymui. Zoologijos 
sode kaip tik vyko gyvulių ckesy- 
ravimas ir ta proga instruktorė 
(mums paaiškino laįviųimo siste
mą.

Ji aiškino: ,,Mes gauname gy
vulius tą pačią dieną, kai jie atsi
randa ir verčiame juos pildyti 
mūsų norus. Mes gerai supranta
me, kad gyvuliai labiausiai pa
geidauja maisto, todėl ir i-iūsų 
lavinimas yra paremtas šiuo pag
rindiniu reikalavimu“, šitas mo
kymo ir auklėjimo pagrindas, 
taikomas gyvuliams, man priminė 
pana’šumą tų metodų, kuriuos ko
munistė Rusijos valdžia taiko sa
vo piliečiams.

Aplankiau berniukų nuo 7 iki 
<6 metų amžiaus mokyklą ir pap
rašiau parodyti knygą, naudoja
mą jaunesniųjų mokinių. Iš dau
gybės knygoje Stalino ir Lenino 
fotografijų, kiekvienam yra aišku, 
kad komunistinės mintys moki
niams pradedamos skiepyti ,nuo 
vaikystės amžiaus. Nurodžiau 
knygoje vieną skyrių ir paprašiau 
rusų vertėjo išversti.

Jis skaitė: „Amerikos kontinen
tas buvo atrastas ne Kristupo Ko
lumbo, kaip kapitalistiniai kraštai 
aiškina, bet tusų tyrinėtojo...“ 
Tyrinėtojo vardas, jis pareiškė, 
man esąs nereikšmingas- Britų 
delegacija nustebus sužiuro į ver
tėją, bet dar nespėjus įsitikinti 
šio tvirtinimo tikrumu, mokyklos 
sskambutis nutraukė mūsų vizitą.

Populiariausia britų knyga Ru
sijoje yra Charles Dickens kny
gos vertimas. Paklausiau, ar jie 
mano, kad šioj knygoj aprašomos 
britų gyvenimo sąlygos ir dabar 
nėra pasikeitusios? Vienas ver
tėjų atvirai pasakė: „Ne. Mes ži
nome, kad knyga vaizduoja gyve
nimo sąlygas prieš šimtą metų.“ 

Vėliau turėjau progos pasikal
bėti su vienu profesorium, kuris 
dėl Charles Dickens knygos paaiš
kino: „Aš suprantu, kad daug da
lykų Britanijoje yra iš pagrindų 
pasikeitę nuo Dickens'o laikų, bet 
paprasti žmonės tiki, kad knygoje 
aprašomos sąlygos ir dabar egzis
tuoja Britanijoje".

KLASTINGA PROPAGANDA
Įsitikinau, kad eiliniai rusų 

žmonės nuoširdžiai trokšta taikos. 
Daugelis jų pergyveno karą, pa
tirdami daug vargų ir nelaimių. 
Bet blogiausią įspūdį padarė tai, 
kad rusų lyderiai praktikuoja 
milžinišką melo prooagandą, ap
gaudinėdami savo piliečius.

Šitų lyderių darbai visiškai ne
siderina su jų kalbomis apie tai
kos troškimą. Tai tikra veidmai
nystė.

Maskvoje nejaučiama, kad gy
venimas būtų nenormalus ir pa
dėtis įtempa. Nors gyvenimas 
mums atrodo griežtai tvarkomas, 
tačiau jis normalus. „Nepageidau
jamas“ elementas yra arba sunai
kintas arba uždarytas koncentra
cijos stovyklose, apie ką patyriau 

■ iš pirmųjų šaltinių.
Jie visi įsitikinę, kad Vakarai 

ruošiasi agresyviam karui prieš 
Rusiją. Klastinga propaganda 
naudoja melą ir sąmoningą tiesos 
iškraipymą, apgaudinėdama žmo
nes ir kurstydama jų neapykantą 
prieš vakariečius.

ĮSPEJIMAS

Susipažinus su rusų komunizmu 
jų namuose, turiu įspėti, kad ko
munizmas sudaro rimtą grėsmę 
Vakarams. Į du dalykus mes turi
me atkreipti rimtą dėmesį. Pirma, 
tai švietimas. Labai svarbu, kad 
žmonės Vakaruose suprastų ko
munizmo esmę, pažintų komuniz
mą tokį, koks jis yra skelbiamas 
teorijoj ir koks jis yra gyvenimo 
praktikoj. Antra, mes turime pa
naudoti visus galimumus ir pas
tangas pakelti mūsų žmonių Bri. 
tanijoj gyvenimo lygį.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Baigiant šį įdomų Mrs. W. Dray- 

son pranešimą, neiškenčiu popa-

Z I N
Pranešame, kad Saudi Arabija 

reikalaujanti 60 proc. pelno iš Ara- 
bijos-Amerikos Alyvos Bendrovės, 
kuri eksploatuoja Arabijos alyvos 
šaltinius. Iki šiol bendorvė mokė
jo Saudi Arabijai 50 proc.

« * «
Pereitą pirmadienį karalienę Elz

bieta su Edinburgho kunigaikščiu 
persikėlė gyventi į Buckinghamo 
Rūmus. Ten taip pat gyvens ka
ralienė motina ir princesė Mar
garet.

* *. *

Jau visa savaitė kai streikuoje 
JAV-bių alyvos refinerijų darbi
ninkai. Vyriausybė numato įvesti 
alyvos normas aviacijai, jei strei
kas ilgai užsitęs. Streikuoja del 
atlyginimų pakeitimo.

Britų pilietis B. Raby, Čilės-Bo- 
livijos geležinkelių b-vės direkto
rius, buvo priverstas ieškoti Britų 
pasiuntinybes apsaugos ir turėjo 
pabėgti iš Bolivijos į Perų. Tai 
yra pasėka naujos revoliucinės Bo
livijos vyriausybės, kuri paėmė 
valdžią į savo rankas prieš mene 
sį laiko. Reikalaujama geležinke
lių ir kitų pramonės šakų suvals- 
tybinimo be kompensacijos savi
ninkams. Komunistų partija, pasi
vadinusi P.LR., remia vyriausybę 
ir siekia ją visiškai kontroliuoti.

* ■« ♦

Britų jurininkų sąjunga įspėja 
jurininkus susilaikyti nuo bet ko
kio blogesnio elgesio Rusijos 
uostose, nes rusai už mažus nusi
žengimus baudžia nežmoniškomis 
bausmėmis.

* » »

Pirmadienį vak.. Vokietijoj bu
vo oficialiai pripažinta „Deutsch
land ueber Alles“ kaip Vokietijos 
himnas.

Gen. Juin, alijantų sausumos 
kariuomenės vadas vidurinėj Eu
ropoj, lankėsi Britanijoje ir turė
jo pasitarimus su britų karo va
dais. ♦ * ♦

Del pablogėjusios sveikatos tran
sporto ir civilinės aviacijos minis- 
teris Maclay atsistatydino.

daręs savo asmeniškų pastabų dėl 
jos „įspėjimu“.

Teisingai ji pastebi, kad Vaka
rai turi pažinti komunizmą teori
joj ir praktikoj ir kelti savo gy
ventojų gyvenimo lygį. Bet kad 
Sovietų Rusija gali pralenkti savo 
gyvenimo lygiu Vakarų Europą, 
tai visiškai nepagrįsta ponios 
baimė.

Rusiškas komunizmas niekad 
savo gyventojų gyvenimo lygio 
nepakels, nes jis praktikoj to vi
siškai nesiekia. Jo tikslas ■— val
dyti mases, jas pavergti, naudo
jant terorą, klastingą propagandą 
ir gyvenimo lygio nuskurdinimą. 
Žemas gyvenimo lygio palaiky
mas, nuolatinis skurdas ir badas 
žmonių masėse, sužl igdo atskirų 
individų savarankiškumą darbuo
se ir galvojime. Mano profesorius 
V. Jurgutis per paskaitas mėgda
vo sakyti, kad ..kai pilvas tuščias, 
tai ir galva tuščia. Badaujančias 
mases lengviausia valdyti teroru, 
dresiruojant jas kaip zoologijos 
sode gyvulius su mėsos gabalu.

Šių milžiniškų masių paviršiuje 
šiandien Rusijoj yra iškilus nauja 
priveligijuota komunistų klasė, 
kuri esmėje yra rusų — naciokra- 
listų klasė, siekianti rusų tauty
bės žmones padaryti „viršžmo
giais“, pavergtų tautų valdovais, 
gi visus kitus vergais. Ne komu
nizmas perdirbo Rusiją, bet Ru
sija perdirbo komunizmą, kurį ji 
planingai panaudoja viso pasaulio 
užvaldymhi. Tai, įtaka rusų filo
sofų caro laikais skelbtų minčių/ 
kuriomis kai kas ir mūsų dažnai 
gėrisi, nesuprasdamas jų esmės.

Tokių reiškinių istorijos bėgyje 
buvo daug, beveik visose buvusio
se imperijose. Tačiau šiendien jas 
randame tik apdulkėjusiuose isto
rijos puslapiuose. Gal būt, jau 
netrukus galėsime skaityti istori
joj ir rusų — komunistų imperi
jos atsiminimus, kaip lygiai šian
dien skaitome apie vokiečių-na- 
cionalistų imperijos nepasiseki
mus.

Dieve, duok, kad tai įvyktų grei
čiau! J- Varčius

EMIGRANTAII KANADA, JAV- AUSTRALIJA
AR KURI KITA K R A Š T A

TŪKSTANČIAI EMIGRANTŲ, TARP JŲ NEMAŽA IR LIETU 

VIŲ, JAU PASINAUDOJO MŪSŲ SPECIALIA EMIGRANTŲ KE
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I O S
Pereitą savaitgalį Londone lan

kėsi JAV-bių laivyno operacijų va
das admirolas Fechteler ir taręsi 
del alijantų laivyno vado paskyri
mo Viduržemio Jūroje. Šiuo reika
lu yra skirtumai tarp JAV-bių ir 
D. Britanijos, kuri mano kad Vi
duržemio jūros laivynui turėtų va
dovauti anglas. Churchill tuo rei
kalu padarė pareiškimą parla
mente.

Anglijos arbatos pirkliai prašė 
maisto ministerio, kad jis leistų, 
arbatos normos padidinimą (pusė 
uncijos) nuo birželio 15 d., o ne 
rugpjūčio 10 d., kaip buvo vyriau
sybės nutarta. Pirkliai sako, kad 
arbatos ištekliai yra žymiai padi
dėję.

Gen. Eisenhoveris, vyr. alijantų 
karo vadas Europoje, lanko Euro
pos sostines, norėdamas atsisvei
kinti su vyriausybėmis prieš iš
vykstant į Ameriką. Pereitą sa
vaitgalį buvo Eonnoje ir matėsi su 
kancleriu Adenaueriu ir kitais. Ge
gužės 15 d. atvyks į Londoną.

Kovo mėn. buvo baigti statyti 
21.754 namai ir butai, arba 5.000 
daugiau negu tą pati mėnesį perei
tais metais. Per pirmą šių metų 
ketvirtį buvo pastatyta 0.000 na
mų daugiau negu tuo pačiu laiku 
pereitais metais.

Per gegužės 1 d. demonstraci
jas Tokyo ivyko riaušės prieš ame
rikiečius. Jas suruošė komunistai 
su plakatais „Amerikiečiai, eikite 
namo“. Riaušės įvyko tuojau po to, 
kai buvo ratifikuota Tapanijos tai
kos sutartis ir Japonijai buvo duo
ta nepriklausomybė. laponijos 
premjeras atsiprašė amerikiečių už 
riaušes.

Fritz Roessler, garsus nacių vei
kėjas. buvo Bonnos teismo nuteis
tas 18 mėnesių kalėjimu. Paskuti
nius du metus jis buvo parlamen
to nariu kaip Frapz Richter ir tu
rėjo suklast’.otus dokumentus. Po 
karo jis kuri laiką slapstėsi, kol 
buvo pripažintas žuvusiu. Po to 
gavo suklast'/otus dokumentus, an
tru kartu vedė savo žmoną ir 
adoptavo savo vaikus.

* '♦

Anglijos žemės ūkio ministeri
ja yra susirūpinusi besiplečiančia 
galvijų snukio ir nagų liga. Gal
vijų transportas yra sustabdytas 
visame krašte.

Anglijos maisto ministerija nu
pirko 1500 tonų sviesto Vakarų 
Vokietijoje.

* » »

Britų Europos Laisvės Lyga pe
reitą savaitę surengė „Brains 
Trust (smegenų trestas) Pabalti
jo valstybėms. Pirmininkavo Du
chess of Athol. Į susirinkusiųjų 
paklausimus atsakė dr. Taūl (es
tas), Zelmanis (latvis) ir M. Ba- 
jorinas.

* * *

Socialistų atstovas Cyril Osbor
ne paklausė darbo ministerio (par
lamente), kokie yra padaryti žy
giai. kad britų darbininkai pirmo
je eilėie būtų aprūpinti darbu, dir
bančiųjų šitame krašte svetimtau
čių saskaiton. Darbo ministeris 
Menckton paaiškino, j-ad svetim
šaliai darbininkai, esant bedarbei, 
bus atleidžiami nuo darbo pirmoje 
eilėje.

Svetimšaliai darbininkai sudaro 
dvi grupes: pagrindine ir šaluti
nę. Pagrindine grupę sudaro bu
vę lenkų kariai ir 77.000 DP, ku
rie nenori grįžti į savo kraštus. 
Šalutinę grupę daugumoje suda
ro moterys, atgabentos ramų ruo
šos darbams.

Paieškomas Aleksas Kukanaus- 
kas gyv. Anglijoje. Prašau žinan
čius pranešti ar pačiam atsiliepti 
šiuo adresu: Aleksas Jonušas, 
2127, St. Catharine, Montreal, 
P.Q.', Canada.
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ALTo pirminnkui ir ,.Draugo“ 
redaktoriui L.šimučiui šiais metais 
sueina 60 m. amžiaus, 40 metų 
spaudos darbo ir 25 metai kai re
daguoja „Draugą“.

» » •
Dr. A. Gylys persikėlė gyventi 

iš Čikagos į New Yorką ir del to 
atsistatydino iš L. Profesorių D- 
jos pirmininko pareigų.

«. • »
Povilas Šepetys, studijavęs me

diciną Wuerzburge ir atvykęs į 
Čikagą 1949 metais, suitaupęs 
kiek pinigų vėl išvyksta į Vokie
tiją tęsti studijų.

♦ ♦ *
Buvęs „Žiburių“ spaustuvės sa

vininkas P. Keldžius kartu su 
kun. Petrulevičiu iš tos spaustu
vės visai pasitraukė ir dabar dir
ba „Keleivio“ knygyne. „Žiburio“ 
spaustuvę perėmė naujai sudary
ta bendrovė.

• • •
Argentinos lietuvis E. Juozapa

vičius, baigęs Vilniaus universi
tetą karo metu, kuri laiką studi
javo mediciną Romoje, o vėliau 
dirbo Argentinos laivyne- Paty
ręs apie Madrido universiteto 
duodamas stipendijas kilusiems iš- 
už geležinės uždangos, pasiuntė 
prašymą, gavo stipendiją ir jau 
išvyko studijuoti.

♦ ♦ *
Argentinoje gyvenančio lietu

vio drožėjo Vacio Laurinavičiaus 
darbai yra išstatyti prezidentūro
je. Prezidento dovanota vėliava 
Vyr. Tribunolui kabo ant jo drožto 
koto.

* * *
Kanados darbo ministerija pra

neša, kad šiemet mokslus baigu
siems asmenims bus dar sunkiau 
darbą rasti kaip pernai. Prekybos 
ir pramonės įmonės yra pranešu- 
sios. kad joms bus reikalingi tik 
170 inžinierių, 94 elektrotechni
kai. 25 kasyklų ir 75 civiliniai in
žinieriai, o humanitarinių mokslų 
asmenims turima tik 100 vietų. 
Tuotarpu numatoma, kad šiemet 
mokslą baigs 1750 inžinierių ir 
4600 humanitarinių mokslų spe
cialistų. Tik medikams bus leng
va gauti darbą, nes jų trūksta ka
riuomenėje.

* * *
Brazilijos valdžia deportavo į 

Lenkiją Vytą Šviesą su šeima ir 
Putartį už komunistinę veiklą. 
Uraftvajaus lietuvių komunistų 
veikėjas Juozas Donkus išvyko 
per Italija i Lietuvą.

Art. Ribbė. buvęs Biržų. Pasva
lio, Kėdainių gimnazijų ir Kul- 
turtechnikų mokyklos vokiečių 
kalbos mokytojas, Dotnuvos Ž.Ū. 
Akademijos lektorius, kovo 30 d, 
mirė širdies li,ga Brocktone.

* ♦. ♦
„Londone, be min. P. Žadeik'n. 

B. Balučio ir St. Lozoraičio pasi
matymo, norima sušaukti taip 
pat visų Lietuvos diplomatinių 
atstovų konferenciją“ 7„Tėviškės 
Žiburiai“ nr. 17).

SKELBIMAI

Gegužės men. 17 d. 6 vai. 30 p.p. 
Sycamore Rd. Schools saleje, Not- 

'tinghamo Lietuvių Meno Sambū
ris ruošia choro „Rūta“ trijų me
tų darbo sukaktuvių ir atsisveiki
nimo KONCERTĄ.

Į šį paskutinį choro „Rūta“ pa
sirodymą. paskutinį kartą diriguo
jant jo kūrėjui dirigentui V, Un- 
tuliui, kviečiame visus kolonijos 
ir apylinkės lietuvius atsilankyti. 
Po programos šokiai. Valdyba.

• ♦ • ♦
Prašau atsiliepti Danguolę Sadu- 

naitę. turimomis žiniomis gyvenan
čią Anglijoje. Ji pati arba ją ži
nantieji prašomi pranešti šiuo adre
su: Vyt. Janušas, 1523, Olive Rd., 
Windsor, Ont., Canada.

Estų Sąjungos Didžiojoje Brita
nijoje Leeds skyrius,, renktadienį, 
gegužes men 30 d. 7 vai. 30 p.p. 
rengia Bostono Simfoninio Or
chestra baso ir smuiko solisto

LUDWIG JUHT KONCERTĄ 
pianinu palydint 

DAGMAR KOKKER
Programoje H. Eccles, J. Ma- 

cheson, L. Couperin, A! Corelli, 
E. Granados, A. Rubinstein, S. 
Koussevvitsky ir L. Juht kūriniai.

Koncertas vyks: The „Phyloso- 
phical Hall" in City Museum, Park 
Row, Leeds.

Bilitai po 7/6, 5/- ir 3/- gauna
mi pas Mr. A. Mikk, 30, Hessle 
View, Leeds 6 ir vieną valandą 
prieš Koncerto pradžią City Mu
seum. • * *

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
DBLS Doncasterio skyriaus na
riams ir nenariams lietuviams už 

, man surengtas išleistuves ir įteik
tas dovanas. Jūsų Vladas Janu
šauskas.
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