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VOKIETIJA 
PAKELIUI I

Nepriklausomybe
Gegužės 20 d. bus Bonnoie iš

kilmingai pasirašyta taip vadina
ma kontraktinė sutartis tarp vak. 
Vokietijos ir trijų okupuojančių 
valstybių (JAV, D. Britanijos in 
Prancūzijos). Ta sutartis, duodanti 
Vokietijai beveik visišką nepri
klausomybę, pakeis dabartini oku
pacinį statutą. Tuojau po to bus 
pasirašyta, jeigu viskas eis pagal 
planą, ir Europos Apsaugos Bend
ruomenės sutartis tarp Prancūzi
jos, vak. Vokietijos, Italijos ir Be
nelux valstybių. Šia sutartimi vak. 
Vokietija bus integruota į vakarų 
valstybių Šeimą. Jai bus leista 
ginkluotis ir verbuoti kariuomenę.

Atrodo, visi galėtų tik džiaugtis, 
o tačiau taip nėra. Abiejų sutarčių 
pasirašymas susilaukia kliūčių 
kaip iš vakarų taip ir iš vokiečių. 
Kodėl taip yra ir kokios priežastys? 
Kad geriau supratus, turime susi
pažinti su priežastimis, kurias iš
šaukė tas sutartis. Iš vakarų pusės 
buvo konstatuota, kad negalima 
apginti Europos be Vokietijos ir 
jos kariuomenės. Tuo pačiu buvo 
bijoma ir pačios apginkluotos Vo
kietijos militarizmo, jeigu kartais 
Vokietija vėl pasirinktų agresijos 
kelią. Todėl ir buvo išdirbtas tas 
gudrus planas apginkluoti Vokie
tiją, bet jos kariuomenę integruoti 
į Europos Apsaugos Bendruomenę, 
reiškia subordinuoti tarptautiniam 
štabui. Kartu buvo nusistatyta ne
leisti Vokietijai gaminti atominių 
ir kitų sunkiųjų ginklų ir neleisti 
jos karinių dalinių grupuoti į di
desnius dalinius, bet palikti ma
žais padaliniais, išdalintais tarp 
kitų valstybių. Be to, nustatyta, 
kiek Vokietija turi mokėti apsi. 
ginklavimo plano vykdymui. Reiš
kia vakarai kartu nori su vokie
čiais draugauti ir gauti iš jų ka
reivius, bet ir tęsti Vokietijos, kaip 
karo nusikaltėlio, nubaudimą.

Tačiau vokiečiai nėra akli tam 
vakarų noriui ir jų būtinam reika
lui „prisivilioti“ Vokietiją ir jie 
nusistatė progą išnaudoti. Vokie
čiai sako vakarams, jeigu jūs no
rite mus turėti sąjungininkais, ta
da mus ir laikykite tokiais, o ne 
karo nusikaltėliais . Mes galime 
jungtis tik kaip lygūs su lygiais ir 
del to reikalaujame visiškos lygy
bės ir nepriklausomybės. Vakarai 
labai spyrėsi duoti visišką lygybę 
vokiečiams, bet iš kitos pusės, jie 
negalėjo vokiečių atstumti. Del 
to, derybos buvo ilgos ir sunkios, 
ir t>uvo padaryta nuolaidų iš abie
jų pusių. Vak. Vokietijas vyriau
sybė irgi gerai supranta, kad Vo
kietija, vis dėlto, turi skaitytis su 
tuo, jog Vokietija buvo paskuti
nio karo kaltininkė. Ypač opozici
jos partijos yra priešingos užimtai 
vyriausybės politikai. Dr. Adenaue
riui bus nelengva pravesti tas su
tartis parlamente- Kontraktinė su
tartis su okupuojančiomis valsty
bėmis nors ir suteikia vakarų Vo
kietijai labai daug teisių, bet ji 
dar nereiškia visiškos lygybės ir 
nepriklausomybės. Tai yra tik vie
na kilusių sunkumų priežastis. 
Kita yra Rusijos pasiūlymas šaukti 
keturių didžiųjų valstybių konfe
renciją visos Vokietijos taikos su. 
tarčiai sudaryti. Vokietijos vieny
bės klausimas yra tiek opus vokie
čiams, kad kai kurie iš jų noijėtų 
dar mėginti derėtis su rusais prieš 
galutinai palaidojant Vokietijos 
apjungimo idėją pasirašant sutartį 
su vakarais. Ir šiame reikale vo
kiečiai nėra vieninteliai taip galvo
ją. Opozicijos partijos Britanijoj 
ir Prancūzijoj irgi išreiškė panašų 
nusistatymą. Vakarų' vyriausybių 
ir vak. Vokietijos vyriausybės nu
sistatymas neatmesti visiškai Ru
sijos pasiūlymo, tačiau tuo pačiu 
ir nesulaikyti sutarčių pasirašymo.

Atrodo, kad šiame reikale vy
riausybės žymiai geriau įvertina 
būklę, negru opozicijos. Reikia ti
kėtis, kad jų užsimojimai bus iš
pildyti. Negi dar iki šiol laisvos 
tautos nepasimokė, kokia naudą 
dtioda derybos su Rusija. Nesu
prantama, kad daug dar yra aklų 
žmonių, kurie leidžiasi suvedžioja
mi Sovietų propagandos. Kiekvie
nam turėtų būti aišku, kad Rusi
jos pasiūlymas padarytas tikslu 
sustabdyti Vokietijos apginklavimą 
ir vakarų Europos karini sustipri
nimą. Sovietų Sąjunga juk niekuo^ 
met neprileis prie laisvu rinkimų 
jų zonoje, o be laisvų rinkimų 
negali būti sudaryta ir laisva vi-

MUSU AKTUALIJOS KARAS 1960 M. -
Kiek daug čia nuorūkų

J ir duonos 1 — 
tarei išlipdamas į krantą . . .

L. Žitkevičius.

Gegužes r d. rytą einu į bažny
čią ir pakeliui prie kokios tai dirb
tuvės sienos pamatau nedidelį pla
katėlį. Priėjęs artyn, pradedu žiū
rėti. Viršuje, šalia rankoje degan
čio žibinto — laisvės simbolio — 
skaitau: „S B O N R (Union for 
Liberation of the Peoples of Rus
sia)“. Plakato, rotaroriumi spaus
dinto, paveikslas vaizduoia smang 
lį-Sov. Rusiją, ką tik prarijusį 
Raik'ą ir tebervjantj Slanskį, o jo 
dvišakas liežuvis apglėbia tris kiš
kio snukučiais vyrus, nešančius 
Gegužes 1 d. vėliavas. Tie trys vy
rai tai —■ Prancūzijos, Amerikos 
ir Anglijos komunistai.

Apačioje — smauglys savo rau
menimis laiko surakinęs Lietuvą, 
Latviia. Estiją. Bulgariją, Rumu
niją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Ven
griją, Kiniją, o pati uodega apsi- 
vielojus apie vieną Korėjos koją...

Plakatas apgalvotas ir daug ka 
pasakas. Malpnu, kad ir Lietuva 
atsiminta, kad ir ji vykusiai (ri
kiuota į Laisvės trokštančių tau
tų procesiją.

Tačiau aš šių minčių pradžioje 
nurašiau L. Žitkevičiaus „Eitų pa
vasarių“ dvieilį, kuris nusitęsia 
iki —

Ateis pavasariai kitoki: 
užges ir saulė, ir aguonos, 
O tu stebėkis ir kartoki- 
kiek daug čia nuorūkų ir

[duonos I
Vadinasi, žinomas poetas sąmo

ningai prašiveržė į „palataus pa
saulio“ erdves ir parodę Lietuviui 
skaitytojui gerą materialinį gyve
nimą. Tačiau tas geras gyvenimas 
priešpastatomas Lietuvos pavasa
riui, kai „palei Ventą“ žydėjo įvai- 
riaspolvės gėlės.

AKTUALIJŲ AKTUALIJA
Teisingai p. A. Kalnius įdomia

me „Spaudos reformos“ str. pas
tebėjo, „kad mūsų laikraščiuose 
turėtų būti daugiau lietuviškos 
dvasios“ Mes turime tiek proble
mų ir klausimų, liečiančių mus ir 
mūsų tautą, kad jų svarstymui 
tikrai turėtume užleisti pirme
nybę.

Visi pastebi, kad iš Anglijos pra
deda nykti lietuviai. Dažnai net 
patys veiklieji. Vieni iškeliauja ge
resnio gyvenimo jieškoti, kiti 
— gausesnių lietuviškų kolo
nijų, <įar kiti — geresnio 
klimato. Tačiau visi pokių būdu 
neišvažiuos- liks jų ne tik 
Londone ar Manchesteryje, bet ir 
tokiuose miesteliuose, kaip Corby 
(Northants) ar Keighley (York's). 
Dęl to LS Taryba rado tikslinga 
paraginti plačiuose Anglijos plo
tuose išsimėčiusius lietuvius susi
telkti stambesniuose centruose — 
Londone ir Manchesteryje.

Mintis gera, palaikytina, vykdy
tina. Draugėje gyvenant, būtų ga
lima geriau išjudinti visuomeninį, 
kultūrinį mūsų gyvenimą, galima 
būtų suorganizuoti stiprius cho
rus, geras mokyklas, vaidybos, 
tautinių šokių būrelius ir pan.

Deja, visad atsiranda nelemtasis 
„bet“. . Jis iškyla, sprendžiant 
ir šią aktualijų aktualiją. Kalbėsiu

DANIJOS KARALIAUS VIZITAS
Danijos karalius Frederikas su 

karaliene Ingrida pereitą savaitę 
atvyko į Londoną 6 dienų vizitui. 
Vizito proga karalius atidarė per 
karą sugriautą ir naujai atstaty
tą danų bažnyčią, o taip pat įtei
kė vėliavą vienam britų pulkui 
(BUCKS), kuriame karo' metu 
tarnavo daug danų, ir kurio gar
bės pulkininku yra pats Danijos 
karalius 

sos Vokietijos vyriausybė, su ku
ria būtų galima pasirašyti taikos 
sutartį.

Vakarų Vokietiaji yra tik vienas 
kelias į laisvę ir nepriklausomybę 
— eiti kartu su vak. Europos vals
tybėmis ir Amerika. Vokietijos 
vienybė niekuomet nebus pasiekta 
per derybas su Rusija bet tik per 
karinį ir ekonominį laisvos Euro
pos sustiprėjimą. Tai yra kelias, 
kuris veda ne tik j Vokietijos ap
jungimą, bet ir į visų kitų paverg
tų tautų išlaisvinimą. 

pavyzdžiais. Jauna šeima su trimis 
mažais vaikučiais jau ketveri me
tai plakasi sodžiuje. Norėtų mė
ginti įsikurti mieste (vienas vai
kas jau mokyklą lanko), tačiau nie
kas tokios gausios šeimos neprii
ma. Pagaliau, ir suradęs butą, ar 
išsimokės, kaip pats tvirtino. Ar
ba vėl: Corby veikia didelis gele
žies fabrikas, kurieme dirba ir bū
relis lietuvių. Fabrikas stato pui
kių namų naują miestą, ir jau ke
lios lietuvių šeimos gavo puikius 
butusi, už kuriuos savaitėje moka- 
kai kur keliolika šilingų mieste 
už vieną kambarį mokama 25 šil. L 
Kitur palyginti gausios šeimos už 
kruvinus skatikus užsipirko na
mus ir bent Anglijoje nemano kur 
kitur dangintis.

Tai vis gyvenimiški pavyzdžiai, 
kurie rodo, kad vėlu telkti j po
rą vietų tuos, kurie anksčiau jo
kio paskatinimo šen ar ten kurtis 
nesulaukė, o laikui bėgant isikū- 
tė bent pakenčiamai, kad neturi 
noro likviduotis ir naujoje vietoje 
pradėti iš naujo kurtis.

Žinoma, mintis telktis j dides
nius lietuviškus centrus palaikyti
na, tačiau ją realizuoti sunku. 
Gali būti net taip, kad vėl veikles
nieji gali sumanyti persikelti į nu
rodomas vietas, o kiti pasiliktų be 
jokių stipresnių organizacinių 
jėgų.

įdomus reiškinys: ten, kur gy
vena vienas kitas veiklesnis- lietu
vis, ir organizacinis lietuvių gyve
nimas. judresnis ir našesnis. Ar 
tik nebūtų- pravartu, priminti mū
sų veikėjams provincijose.- niekur 
nesitraukite, kol su jumis dirbą 
žmonės laikosi senose vietose. De
ja, turime priešingų pavyzdžių, ku
rie labai neskoningai atsirūgsta 
visų užmirštuose miesteliuose.
AKTUALIAUSIA — LIETUVIS
Taigi, remiuosi prielaida, kad 

šiaip ar taip negausios . lietuvių 
salelės pasiliks plačiose Anglijos 
apylinkėse. Pasiliks jaunų vyrų ir 
merginų, pasiliks gausių šeimų su 
augančiais vaikais.

Kyla klausimas: ką daryti, kad 
tiipstančios lietuvaitės pamatytų 
lietuvius vyrus ir nekurtų mišrių 
tautiniu atžvilgiu šeimų ; kad mū
sų vyrai, tik išbandę visas gali
mybes sukurti lietuvišką šeimą, 
darytų kitokį sprendimą; kad mū
sų vaikai neužmirštų lietuvių kal
bos, kad turėt ir skaitytų lietuviš
ką knygą ar laikraštėlį (pvz., 
„Eglutę“)..

Viename mieste net kelios lietu
vaitės trumpu laiku sukūrė miš
rias šeimas, o jų vaikai lietuviš
kai beveik negirdi... Kodėl? Gal 
ten napejėgta buvo jų įtraukti į 
lietuvišką veiklą: gal ten nebuvo 
lietuviškų pamaldų su aktualiais 
pamoksalis: žodžiu, gal ten nebu
vo daroma jokios sugestijos iš tų, 
kurie būtų galėję padaryti kokios 
nors įtakos.

Daug kur vaikai neturi ko skai
tyti lietuvių kalba. Tai vienur, tai 
kitur tėvai, žiūrėk, ir prašo „ko
kių nors eilėraščių ar pasiskaitymo 
knygutės“. Apie tokias pasiskai
tymo ar skaitymo knygas neranda
me ne tik mūsiškiame, bet ir Ka
nados ar JAV lietuvių spaudoje. 
Kodėl taip? Nejau visoje Anglijo
je nerasime nė vieno idealisto pla

ATVALSTYBI NAMAS 
SUSISIEKIMAS

Pereitą savaitgalį vyriausybė 
paskelbė „baltąją knygą", kuri 
išdėsto vyriausybės nusistatymą ir 
ios planus susisiekimo priemonių 
reikalu. Vyriausybės susisiekimo 
politika yra: atiduoti i privačias 
rankas susisiekimo priemones ke
liais, kurios buvo socialistų vyriau
sybės suvalstybintos kartu su ge
ležinkeliais. Geležinkelius palikti 
suvalstybintais, bet jų tvarkymą 
decentralizuoti, kad pasiekus efek
tingesnio ir pigesnio metodo ad
ministruoti susisiekimą traukiniais,; 
uždėti 4 mil. svarų per metus mo
kestį susisiekimo priemonėms kelia
is ir kompensuoti Transporto Komi
siją, kuri valdo geležinkelius, už 
prarastą klijentūrą ir nuostolius, 
parduodant susisiekimo priemones.

Baltoji Knyga sako, kad tuo no
rima atstatyti sveiką konkurenciją 
tarp susisiekimo traukiniais ir ke
liais ir tuo atsiekti geresnio ir pi-

• gesnio susisiekimo. 

tintojo, kuris pirmoje eilėje susi
rūpintų vaikais ir jų skaityba?!

Man regis, aktualiausia proble
ma — lietuvis, ypač mūsų ši ima. 
Ją reikia matyti, gerbti, vertiniti, 
atminti, palaikyti ir jai padėti. Jei 
mes lįjlnime Motiną, — gerai da
rome; jei pagerbiame nusipelniu
sius yyrus ir tautos veikėjusį — 
gerai ęfarome. Tačiau, jei atsimin
sime lĮetuvišką šeimą ir surengsi
me jos garbei iškilmingą susirin
kimą su parinkta programa ir dar 
pasiūĮysime vaikams puikių lietu
višką knygelių, — dar geriau pa
darysime, nes tai šaka, ant kurios 
visi sėdime.

O tam vėl reikia ne tik atskirų 
centrų, bet kelių idealistų, kelių 
orgapizatorių kurių gali atsirasti 
ir nuošaliausioje kertelėje.

IR JO GERAS VARDAS
Neseniai dalyvavau lietuvių su

silipkime, kur su pasigėrėjimu bu
vo kalbama apie gerus talkininkus 
šalpos ir kultūros darbe iš čiagi- 
mių tarpo. Kartu prasiskverbė ne- 
mi|ė)a mintis: kai svetimtautis 
užeina pas lietuvį aukų rinkti, jis 
daug mandagiau priimamas, nei 
saviškis, kuriam nepašykštima il
gų, kartais net piktų, „pamo
kymų“...

Anglai, ypač katalikai, viską 
hemią aukomis. Jų reikalu krei- 
riemią aukomis. Jų -eikalu krei- 
kiekvienas dirbąs turi paaukoti £5 
naujai statomai katalikų gimnazi
jai). Lietuviai daug kur mielai sa
vo aukomis prisideda ir prie jų pa
rapijų palaikymo, ir prie mokyklų 
statybos. Ir nelabai priekaištauja.

Tačiau kai savi sumano sureng
ti vaikams aglut? ar sušelpti ko
kią šeimą Vokietijoje ir pereina 
per saviškių namus, — dažnai pri
siklauso įvairių pastabų ir primi
nimų. Kai reikia paremti savo Są
jungą ar savus religinius reika
lus, — vėl rinkėjai turi visko pri
siklausyti. O juk visi aiškai žino
me, kad ir L. Sąjunga, ir Lietuvių 
Namai, ir sava spaustuvė, ir lie
tuviškas religinis gyvenimas pa
laikomas tiktai visu geros valios 
aukomis. Jei neaukosime, nieko 
bendro neturėsime.

Vienas veiklus lietuvis pastebė
jo: „Nenoriu daugiau jokių rin
kliavų, nes mano vardas nukenčia ; 
tiek prišneka, tiek prikiša...“. 
Tikrai kartais nukenčia tas, kuris 
bendram labui dirba. Tačiau kas 
būtų, jei visi išsigąstų šito „pa
vojaus“ netekti gero vardo ir vis
ką paliktų likimui ar geram vė
jui ?!

Kas dirba bendram labui, — jo 
vardas turi kilti. Priešingai, — 
kas juodina tuos, kurie bendram 
gerui nesigaili nei laiko, nei svei
katos, nei išlaidų, — tie patys sa
ve žemina ir skriaudžia savo var
dą.

Mūsų tarpe ugdytinas didesnis 
solidarumas, didesnė pagarba žmo
gui, o rautinas su šaknimis piktas 
apkalbinėjimas, krislų jieškojimas 
ir žmogaus niekinimas.

Ypačiai tai turime atsiminti tie, 
kurie einame atsakingas pareigas, 
nuo kurių gero ir mandagaus žo
džio priklauso daugelio tautiečių 
nuotaika, nusistatymas ir gera 
valia.

J. Kuzmickis.

SPAUSTUVES FONDUI 
ĮMOKĖJO

K. Kubilius 3 sv., J. Bružinskas 
s sv., L. Vilimas 1 sv., P. Klima
vičius 1 sv., P. Vilutis 1 sv., J. 
Micuta 10 šil., Doncaster skyr. 
£3.3.6., Londono Centr. skyr. 
£2. 0.0. J. Bačianskas 1 sv., V. KeL 
mistraitis 1 sv., P. Zamaliauskas 
6 šil, P. Každailis £1.5.0., A. Gu
revičius 2 sv.

Viso surinkta £ 38.16.6. 
Lieka surinkti £ 83.16.0.

* ’• •

SPAUSTUVES FONDO 
RĖMĖJAI RAŠO

Siunčiu spaustuvės fondui vieną 
svarą. Turiu prisipažinti, kad esu 
vienas iš daugumos-dezertyras. Ta
čiau šiam kilniam tikslui negaliu 
palikti neaukavęs.

V. Kelmistraitis

PARYŽIAUS
Vienas patikimiausių Paryžiaus 

dienraščių „Le Monde“ pereitą 
penktadienį paskelbė nepaprasto 
turinio sensaciją, kuri sujudino 
pasaulio užsienio reikalų ir karo 
ministerijas ir įvairių valstybių 
ambasadas. „Le Monde“ paskel
bė dokumentą, kurį laikraščio 
tvirtinimu parašė Jungt. Ameri
kos Valstybių laivyno operacijų 
vadas, admirolas Fechteler, ir 
kurį jis, kaip slaptą dokumentą, 
įteikė JAV-bių tautinio saugumo 
tarybai. Adm. Fechteler esą tvir
tinęs, kad karas 1960 m. yra neiš
vengiamas. Toliau sakoma, kad 
kontinentinę Europa gali būti 
lengvai dezorganizuojama iš vi
daus, kad dabartinės 52 divizijos 
Europoje galętų atsilaikyti tik tris 
dienas prieš 115 Rusijos divizi
jų. Per keturias dienas Rusija 
užimtų visą kontinentin/j Europą 
ir su turimais 150.000 parašiuti
ninkų atkirstų Škotiją nuo Angli
jos. „Atominės atakos Britaniją 
padarytų beverte kaip karo ba
zė“. Pęr pirmus aštuonius mėne
sius Rusijos laivynas galėtų vi
siškai nukirsti Amerikos susisie
kimą su Britanija ir vak. Euro 
pa, ir del to Amerika turi kon
centruotis Viduržemio Jūroje ir 
iš ten kartu su arabais atakuoti 
Rusiją, kartu išvystant partizani
nį pasipriešinimą Balkanuose. To
kiu būdu azijatiškas agresorius 
bus nugalėtas.

Pats admirolas Fechteler griež
tai paneigė tokio dokumento bu
vimą. Eet „Le Monde“ sako, kad 
šis dokumentas pateko į Britani
jos admiraliteto rankas, iš kur 
„Le Monde“ jį gavo. Net suges-

A T P I G I N
Finansų ministeris R. A. Sufle

ris pranešė parlamente, kad vy
riausybė nuo praeito trečiadienio 
sumažino ketvirtadaliu pirkimo 
mokestį (Purchase Tax) „D“ 
schemos- prekėms: medžiagai, 
drabužiams, namų ruošos teksti
lės dirbiniams, avalynei ir piršti
nėms.

Pirkimo mokestis dabar bus 25 
proc. (vietoj 33i proc.) ir 50 proc. 
(vietoj 66J proc.). Finansų minis
teris ta- proga pastebėjo, kad pir
kimo mokesčio sumažinimas pri
sidės prie pragyvenimo išlaidų at
pigimo ir bus didelė parama ma
žiau uždirbantiems. Taip pat tas 
ateis tekstilės pramonei į pa
galbą.

Nors sumažintas pirkimo mo
kestis įsigaliojo pareitą trečiadie-

V AK ARŲ ATSAKYMAS 
RUSIJAI

Trečiadienį buvo paskelbtas va
karų valstybių notos tekstas, ku
riame D. Britanija, JAV jr Pran
cūzija atsako Rusijai Į jos pasiū
lymą šaukti tų valstybių konfe
renciją Vokietijos sutarčiai su
daryti.

Atsakyme vokiečiai neatsisako 
nuo derybų su Rusija, bet tik su 
sąlyga, kad Rusija ne naudos tos 
taktikos, kuri nutęsdavo anksty
vesnes derybas ilgam laikui, ne
pasiekiant jokių rezultatų. Dėl 
to vakarai ir sako, kad prieš pra 
dedant tokias derybas Rusija turi 
įsileisti į savo zoną neutarlę JTO- 
jos komisiją (o ne okupuojančių 
Valstybių komisiją, ko nori So
vietai). kad si ištirtų, ar yra ga
limumai pravesti ten laisvus rin
kimus.

Gen. Ridgway, buvęs alijantų 
karo va das Korėjoj, pirmadienį 
išskrido iš Tokio į Vašingtoną, iš 
kur vėliau važiuos į Europą per
imti pareigas iš gen. F.isenhove- 
rio. * * *

Didieji tekstilės Courtaulds fab
rikai Flinte, Greenfielde ir Flint
shire pradeda užsidaryti dėl suma, 
žėjusios jų gaminių apyvartos. Kai 
kurie atleisti darbininkai jau gavo 
darbo prie statybas. 

tijuonuojama, kad Britanija ga
lėjusi tą dokumentą duoti paskel
bimui tyčia, norėdama sukompro
mituoti adm. Fechteler., kuris 
priešinasi britų admirolo pasky
rimui Viduržemio Jūros laivyno 
vado pareigoms. Britų admiralite 
tas ir užs. reik, ministerija pa
reiškė, kad jie tokio dokumento 
neturį ir apie jį nieko nežino. Bet 
„Le Monde“ vėl atsikerta: „Mes 
galime tvirtai sakyti, kad mes 
esame patikrinti garantijomis, kas 
liečia to dokumento autentišku
mą. Mes nebūtume jo paskelbę, 
jeigu mes būtume turėję bent 
kiek abejonės“. Įdomu, kad „Le 
Monde“ redaktorius po to doku
mento paskelbimo atsistatydino. 
Jis, esą, buvęs priešingas jo pas
kelbimui.

Jungt. Amerikos Valstybių lai
vyno pareigūnai Londone pareiš
kė, kad tai esanti „dar viena ko
munistų inspiruota istorija“. Bet 
Prancūzijos karinis pareigūnas 
Paryžiuje pastebėjo., kad panašus 
dokumentas buvo žinomas jau 
kurį laiką. Yra ir daugiau, kurie 
mano, kad tai gali būti komunis
tų darbas, siekiąs pabloginti san
tykius tarp JAV-bių ir kitų Ra
to narių Bet „Le Monde“ ko
mentuoja, kad vien tik del to 
adm. Fechteler pranešimo Brita
nija paskubino atstatyti vidaus 
sargybą (Home Guard) ir peror
ganizuoti reguliarią kariuomenę 
į mažus greitai judančius dali
nius, kad jie butų, efektingesni 
prieš parašiutininkų atakas.

Kaip ten iš tikrųjų buvo su tuo 
dokumentu — dabar dar negali
ma sužinoti, o gal ir niekuomet 
nepatirsime tikros tiesos..

O PREKES
nį, prekės krautuvėse bus par
duodamos sena kaina iki bus iš
parduoti seni ištekliai. Naujų kai
nų pavyzdžiai: marškiniai su 
dviem opikaklęms — 36/6 (buvo 
37/-) batai £3.19.0 (buvo £4 0.0), 
vyriška eilutė — £17.5.0 (buvo 
£17.13.0) suknelę £5.8.0 (buvo 
£5.10.0) ir pan.

Tekstilės pramonės atstovai 
pastebėjo, kad nors jie ir džiau
giasi pirkimo mokesčio sumažini
mu,_jie nesitiki, kad apyvarta 
žymiai padidėtų, nes prekių at
piginimas yra labai mažas.

KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJOS ESSENE 
Esseno komunistai, norėdami 

trukdyti vak. Vokietijos vyriausy
bei ir okupuojančioms valstybėms 
sutartį pasirašyti, suruošė demon
stracijas, kurių metu vienas daly
vis buvo nušautas ir daug sužeistų.

Sovietų zonos premjeras Ul- 
brechtas grasina vakarų vokie
čiams, kad vokietis, balsuojąs už 
sutarties pasirašymą, bus nubaus
tas vokiečių tautos. Savo kalboje 
jis ragino vokiečius kovoti su Ade
nauerio vyriausybės nutarimais.

Tuo tarpu Bonnoje dr. Adenaue- 
ris tarėsi su vyriausybės koalici
jos partijomis, kurios taip pat ne
rodo didelio noro balsuoti už sutar. 
ties pasirašymą. Visoje Vokietijoje 
jaučiamas tam tikras įtempimas 
ryšium su artėjančia sutarties pa
sirašymo diena. Tiems, kurie ban
do kabintis Stalino užmestos meš
kerės, primenama Lenkijos, Čeko
slovakijos ir kitų pavergtų tautų 
likimas.

JEI NORI IŠNUOMOTI 
KAMBARĮ

Svetimšaliai, gyvena Anglijoje 
ir norj nuomoti nuosavame name 
kambarius, turi gauti sutikimą iš 
Home Office Jei svetimšalis nuo
moja vieną kambarį ir nuominin
kui nėra patarnaujama, tada šito
kio leidimo nereikia .tačiau, jei 
svetimšalis nuomoja kelis kamba
rius, jis 'turįs atsiklausti minėtos, 
įstaigos. Home Office pataria, jei 
šiuo klausimu kiltų kam neaišku
mų, pirmoje eilėje pasiteirauti sa
vo gyvenamos apylinkės policijos 
įstaigoje, arba kreiptis j Aliena 
Departamentą, Home Office, 271-7 
High Holborn, London, W.C.t,

1
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LAISVOSIOS EUROPOS 
PATARIAMOJI LIETUVIU GRUPE
Patariamosios Lietuvių Grupės 

(PLG) vvd*8 vis dažniau mini- 
mas spaudoje. Čia spausdiname 
Informacinį tuo klausimu straips
nį, specialiai paradyta „Britanijos 
Lietuviui“ PLG pirmininko V. 
Sidzikausko RED.

LAISVOSIOS EUROPOS 
KOMITETAS, JO SUDĖTIS 

IR UŽDAVINIAI
Pasaulinis komunizmas, pajung

tas Rusijos imperializmui, vartoja 
dvejopą kovos ginklą: jėgos ir idė
jos. Todėl ir priešbolševikinė kova 
privalo tos pat rūšies ginklų. 
Priešbolševikinis idėjinis' ginklas 
JV yra telkiamas specialios visuo
meninės organizacijos — National 
Committee for a Free Europe — 
rankose. Tai visuomeninis ameri
kiečių sambūris, apjungiąs įžy
mius JV politikus ir šiaip intelek
tualus,. įsitikinusius, kad pasaulio 
laisvė yra nedaloma, ir sutarian
čius dėl pozityvios veiklos prieš 
bolševikinį pavergimą.

Laisvosios Europos Komitetas 
— National Committee for a Free 
Europe, Inc., buvo įsteigtas 1949 
m. New Yorke. Jo Tarybos pirmi
ninku yra buvęs JV ambasadorius 
Japonijoje J. C. Grew, vicepirmi
ninku — buv. diplomatas ir profe
sorius DeWitt C. Poole. Komiteto 
prezidentas yra admirolas H.B. Mil
ler, viceprezidentai: C.D. Jackson 
ir F.R. Dolbeare.

Savo uždavinius Laisvasis Eu
ropos Komitetas taip nusako:

Sovietų Sąjungai sulaužius savo 
iškilmingus pasižadėjimus, go mi
lijonų europiečių vidurio ir rytų 
Europoje velka bolševikų baudžia
vą. Komitetas, įsitikinęs, kad kol 
truks tokia padėtis, negalima pas
tovi taika. Mūsų pačių (JV) laisvė 
yra pavojuje, kai kiti yra paverg. 
ti. Todėl visi amerikiečiai turi da
lyvauti kovoje, kuri nulems, ku
rios rūšies pasaulyje turės gyventi 
mūsų vaikai ir vaikaičiai.

LĖK veikla šakota. Per Laisvo
sios Europos Radiją ji nukreipta 
tiesiog į pavergtuosius. Per Lai
svosios Europos Radiją egziliniai 
veiksniai gali nuolat palaikyti ryšį 
su*savo kraštais, palaikyti juose 
gyvą laisvės viltį, teikti informaci
jų. Per East European Inquiry 
Laisvosios Europos Komitetas sie
kia išlaikyti gyvą ir pajėgų paverg
tųjų kraštų politinį ir intelektuali
nį potencialą, angažuodamas jį 
pavergtųjų kraštų atstatymo studi. 
jų ir planavimo darbams.

LĖK taip pat stengiasi paruošti 
iš bolševikinės vergijos išlaisvin
tiems kraštams naujų Žmonių. Tam 
yra skiriamos stipendijos paverg
tųjų kraštų studentams JV aukšto
siose mokyklose. Tam yra įsteigtas 
Laisvosios Europos Koledžas prie 
Strassbourgo Universiteto ir ski
riamos stipendijos Strassbourgo 
universitete studijuojantiems ir iš 
dalies taip pat ir kituose Europos 

universitetuose studijuojantiems 
pavergtųjų kraštų studentams.

LĖK siekia supažindinti, ir ’JV 
visuomenę su bolševikine sistema 
ir taktika. Tam yra „American 
Contacts“, tariant bolševikinės sis
temos praktiką išgyvenusių žmo
nių paskaitos ir pranešimai amen, 
kiečiams.

PATARIAMOJI LIETUVIŲ 
GRUPĖ — PLG SUDĖTIS 

IR VEIKLA
LĖK tiesioginiais, nors sayo 

organizacija ir veikla visišaki ne
priklausomais, talkininkais yra pa
vergtųjų kraštų tautiniai egzili. 
niai komitetai, tarybos, patariamo
sios grupės. Iki 1951 m. birželio 
r d. LĖK bendradarbiavimas ribo
josi tik su Albanija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Pietų Sla- 
vija, Rumunija ir Vengrija. Nuo 
1951 m. birželio 1 d. LĖK bendra- 
darbiaviman pritrauktos ir Lietu, 
va, Latvija bei Estija. Tuo būdu 
Baltijos kraštai sulyginti su sate
litiniais kraštais.

Pati mūsų Grupė savo uždavi
niais laiko: Lietuvos išlaisvinimą iri 

žmogaus teisių atstatymą mūsų 
tėvynėje.

I PLG sudėtį įeina įvairių poli
tinių nusistatymų žmonės, nors 
formaliai jie nėra atitinkamų gru
pių deleguoti ir joms subordinuoti. 
PLG pirmininku yra V. Sidzikaus
kas, sekretorius dr. A. Trimakas, 
iždininkas — K. Bielinis, nariai — 
J. Audėnas, dr. B. Nemickas, M. 
Tolišius, P. Vainauskas ir V. Vai
tiekūnas.

PLG vieta Lietuvos laisvinimo 
veiksniuose matyti iš PLG 1951 m. 
spalių 26 d. nutartą „Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvių tautos išlai
kymo veiklai derinti metmenų, 
kuriuose be kita ko pasakyta:

— Nors VLIKas, kaip lietuvių 
tautos politinės valios reiškėjas ir 
vykdytojas, VADOVAUJA Lietu
vos laisvinimo kovai, — Lietuvos 
Pasiuntiniai, ALTas ir Patariamoji 
Lietuvių Grupė savo uždavinių ir" 
kompetencijos ribose yra savaran
kiškos institucijos ir formaliai vie
nos kitų nepriklauso“.

Faktiškai PLG nuoširdžiai ir 
glaudžiai bendradarbiauja su vi
somis minėtomis institucijomis. 
Balandžio 5 d. New Yorke įvykęs 
VLIKo atstovų, ALTo Vykdomojo 
Komiteto ir PLG narių pasitari
mas, dalyvaujant Lietuvos gen. 
konsului p. Budriui, sutarė sudary
ti be kita ko Lietuvių' informacijos 
Koordinacinį Centrą.. Ji sudaro po 

. vieną atstovą iš VLIKo, ALTo ir 
PLG. Jis:

a) taria būdus kaip Lietuvos 
reikalą daugiau išnešti į tarptauti
nę spaudą ir svetimųjų organizaci
jas;

b) taria panaudojimą medžiagos 
apie padėtį Lietvojec

c) taria bendradarbiavimą su ki

tų pavergtųjų kraštų informacijos 
centrais;

d) nustato,, kokie' leidiniai ir 
keno vardu pirmoj eilėj leistini, 
sutaria jų autorius bei redaktorius, 
nustato lėšų šaltinius.

Kalbant apie konkrečią pačios 
PLG veiklą per trumpą jos 10 
mėnesių gyvavimo laiką, tenka pa
sidžiaugti, kad toji veikla yra bu. 
vus ir pozityvi ir produktyvi.

PLG pirmininkas. be. pačios 
PLG darbo tvarkymo ir nuolatinio 
kontaktavimo LĖK dalyvauja egzi- 
lų sambūryje vadinamam Tuesday 
Panel, taip pat drauge su Lietuvos 
ministeriu Washingtone dalyvauja 
egziiinių veiksnių sambūryje va
dinamam Central and Eastern 
Eurorpean Conference (CEEC). 
(Tai yra LĖK remiamas sambūris, 
susidaręs 1951 m. kovo 21 d. Wa
shingtone. Jame dalyvauja Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos pasiuntiniai ir 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Pietų 
Slavijos, Rumunijos, Vengrijos 
egziiinių veiksnių atstovai). Šių 
metų pradžioje PLG pirmininkas 
dalyvavo Londone įvykusioj Euro
pinio Sąjūdžio konferencijoj vado
vavo konferencijos jaunimo sekci
jai. Ta proga jis lankėsi Paryžiuje 
ir Laisvosios Europos Koledže 
Strassburge, buvo pasiekęs VLIKą 
ir dalyvavo jo posėdyje. „Ameri
can Contacts“ plotmėje turėjo po
rą paskaitų New Yorko Universi
tete, o artimoj ateityj yra angažuo
tas Virginijos Universitete.

PLG nariai yra paruošę studijas 
LĖK:

a) Žemės ūkis bolševikų pa
vergtoje Lietuvoje;

b) Lietuvos — Lenkijos santy
kių raida;

c) Prekybos, pramonės, amatų 
ir kredito suvals.tybinimas ir to 
suvalstybinimo padariniai okupuo
tos Lietuvos ūkiui;

d) Valstybinė santvarka ir žmo
gaus teisės tarybinėje Lietuvoje;

e) Darbo žmogaus padėtis oku
puotoje Lietuvoje;

f) Tautinės kultūros padėtis 
okupuotoje Lietuvoje.

PLG sekretorius dr. A. Trima
kas „American Contacts“ plotmėje 
yra turėjęs pranešimų atitinka
miems amerikiečių sluogsniame.

PLG paruošė lietuviškąjį skyrių 
„septynių memorandumui“, kuris 
buvo įteiktas praėjusiai JTO visu
mos sesijai Paryžiuje dėl masinių 
deportacijų iš Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos bei Vengrijos, ir kuris 
buvo išleistas atskiru leidiniu (Hu
man Freedom is Being Crushed) 
su LEK direktorių tarybos pirmi
ninko J.C. Grew parašytu įveda
muoju žodžiu.

Šio meto PLG veikla sutelkta 
šiems konkretiems darbams ko 
veikiau atlikti:

a) išleisti naują Lietuvos žemė
lapio laidą, kurio reikalą iškėlė 

prof. K. Pakštas, Technikinį pa. 
ruošimą atlieka pulk. J. Andrius.ir 
žemėlapis numatomas dar šiemet 
išleisti;

b) išleisti Lietuvos žinyną, .ku
riame būtų visos reikalingos ži
nios apie Lietuvą, apimtų kraštą 
ir žmones, istoriją, nepriklausomą 
Lietuvą, jos ūkį, kultūrą, jos padė
tį nuo 1940 m., pasaulio lietuvius, 
lietuvių reiškimąsi tarptautinėse or
ganizacijose, ir visus kitus Lietu
vos ir lietuvių tautos gyvenimo 
svarbesnius aspektus;

c) išleisti lietuvių kalba politi
kos žurnalą, kuriame būtų gvaldo
mos netik dabarties politinės sak
inos Lietuvos atstatymo proble
mos. Žurnalas turėtų pasirodyti 
tualijos, bet ypatingai išlaisvinsi- 
jau birželio mėnesį ir eiti kas trys 
mėnesiai;

, d) išleisti bendrai su mūsų bal
tiškaisiais kaimynais anglų kalba 
žurnalą analoginio turinio, kaip kad 
buvo Stockholme ėjęs Baltic Re
vue, gali būti ir tuo pačiu vardu;

e) išleisti Lietuvos istorinę Geo
grafiją. Jau susitarta su prof. K. 
Pakštu dėl leidinio rankraščio pa
rengimo ir yra geros vilties, kad 
dar šiemet jis galės būt išleistas.

f) 'išleisti mokslo veikalą apie 
lietuvių žemes. Tame kelių fomų 
veikale turėtų būti sutelkta visų 
atžvilgiu mokslinė medžiaga apie 
lietuvių žemes rytuose, pietuose ir 
vakaruose. Tai būtų šaltinis ar
gumentų ne tik kaikurių kitatau. 
čių klaidingos pažiūroms atremti, 
bet ir kaikuriems praktinės politi
kos reikalrams. Kaikurie lituanis
tai jau pritraukti veikalo planui 
paruošti.

PLG yra susirišiusi su UNESCO 
numatytos žmonijos Mokslo ir Kul
tūros Istorijos redakcija, kad ga
lėtų to leidinio bendradarbiais li
tuanistikai pritraukti atitinkamų 
sričių lietuvius mokslininkus.

PLG rekomendacija LĖK infor
macijų skyriuje įsteigta lietuvių 
sekcija, kuriai vadovauja buv. 
„Dirvos“ redaktorius V. Rastenis.

PLG pristatytiems 6 lietuviams 
studentams, studijuojantiems JV 
aukštosiose mokyklose, LEK East 
European Inquiry nuo šių metų 
pradžios yra paskyręs stipendijas! 
Nuo rudens semestro numatoma, 
dar naujų stipendijų.

Tai yra trumpai nusakyti PLG 
veiklos griaučiai, nesigilinant į 
detalų išvardijmą posėdžių, susi
rašinėjimo, dalyvavimo įvairiuose 
tarptautiniuose parengimuose ir t.t.

Savo veikloje PLG yra turėjusi 
ir nesėkmės. Tuo tarpu Baltijos 
kraštai yra išjungti iš tiesioginių 
Laisvosios Europos Radijo dalyvių 
tarpo. Buvo atlikti visi pasirengi
mai ir reikalas sukliuvo pačią pa
skutinę valandą. Jis nėra palaido
tas, o tik įšaldytas. PLG tikisi, kad 
ir šiuo atžvilgiu Baltijos kraštai 
bus sulyginti su kitais Sovietų 
Sąjungos pavergtaisiais kraštais, 
kurie turi progos per Laisvosios 
Europos Radiją kalbėti į savo pa
vergtuosius kraštus kaip savieji 
saviesiems. LĖK ir šiuo atžvilgiu,

MIN. S. LOZORAIČIO KALBA 
' PER ROMOS RADIO 1952. V. 4.

Šiandien Romos radio pradeda 
reguliarias transliacijas lietuvių 
kalba. Tokiu būdu Italija yra pir
ma, greta Vatikano, Europos vals
tybė, kuri įtaiso šią svarbią Lietu
vos reikalams radio tarnybą. Tai 
yra daugeliu atžvilgių reikšmin
gas įvykis, ypač gi dėl tos padėties, 
kurią didelė italų, tauta turi civili
zuotame pasauly. Jos kultūros šak
nys siekia gilios senovės, kai italų 
žemė buvo vieninteliu civilizacijos 
šaltiniu bei židiniu Europoje, čia 
yra Katalikų Bažnyčios centras, 
iš čia spinduliuoja Kristaus moks
las, kurį išpažįsta ir lietuvių tauta. 
Italai turi garbingų laisvės tradici
jų, nes savo didingos istorijos bė
gyje jie daug kovojo su svetiniais 
okupantais ir dabartinės Italijos 
valstybės įkūrimas devinioliktame 
šimtmety buvo tų kovų rezultatas. 
Italija priklauso prie didžiųjų vals
tybių, jos santvarka yra demokra
tinė, pagrįsta nuomonės laisve, 
pagarba žmogaus teisėms, laisvais 
rinkimais ir piliečių dalyvavimu 
valstybės valdyme. Tokiu būdu vi
si Italijos dvasinio ir politinio gy
venimo pagrindai yra griežtai prie
šingi neteisingumui ir melui, žmo
gaus priespaudai ir tikybos perse, 
klojimui, — tai yra, visam, kas 
sudaro komunistinės santvarkos 
esmę iruuo ko kenčia mūsų tauta, 
neteisėtoj žiaurioj sovietų okupaci
joj.

Lietuviškos transliacijos iš Ro
mos duos tikrų žinių apie Italijos 
gyvenimą, lietuvių veiklą užsieny 
ir išviso apie tai, kas dedasi laisva
me pasaulyje ir kas melagingos 
sovietų propagandos iškreipiama 
ar nutylima. Jos primins, kad bol
ševikų valstybė, sukurta teroru iri 
išlaikoma žmonių bei tautų teisių 
mindžiojimu, yra tiktai sala dide
liame galingame pasaulyje, kuria
me laisvės idėia visados gyva ir 
kuris, laikui atėjus, turės pakanka
mai priemonių jai apginti, o ten, 
kur ji vis dar pažeista — jai įvyk
dyti.

Kreipdamasi šituo keliu į lietu
vių tautą, Italija parodo savo sim
patiją Lietuvai ir susidomėjimą 
jos likimu; parodo, kad civilizuoto- 
tosios tautos nėra užmiršusios Lie
tuvos, kad jos atsimena, jog lietu, 
vių tauta yra sovietų agresijos bei 
smurto auka, ir žino jos tikrąją 
valią. O toji valia visados palieka 
nepakeičiama: išsivaduoti iš sveti- 

kaip ir apskritai, Baltijos kraštams 
rodė didelio palankumo.

Baigdamas noriu pažymėti, kad 
PLG yra pasiryžusi savo veiklą 
intensyvinti ir savo užimtame Lie
tuvos laisvinimo fronto bare jokiu 
būdu neatsilikti nuo kitų Lietuvos 
laisvinimo veiksnių, kur galėda
ma jiems talkindama, kur pati pri
valo talkos, šaukdamosi jųį pagal
bos, bet visada darnioje sutartinė
je su jais. V. Sidzikauskas 

mo bolševikiško jungo ir atstatyti 
savo nepriklausomą valstybę. Šis 
tikslas bus pasiektas, kai susida
rys tinkamos tarptautinės sąlygos.. 
Jos jau keičiasi palankia mums lin. 
kime, bet joms subręsti reikia lai
ko. Tačiau pirmiausia sąlyga yra 
ta, kad tautį krašte paliktų gyva 
dvasiniai ir fiziniai, kad rusinimui, 
dvasiniam bolševikų spaudimui, 
bedievybės propagandai būtų 
priešpastatyta vidujinė, moralinė 
rezistencija ir kad būtų vengiama 
visa, kas okupanto gali būti pa
naudota kaip pretekstas lietuviams 
naikinti.

Aš džiaugiuos, kad vėl galiu 
kalbėti į kraštą ir kaip Lietuvos: 
Diplomatijos Šefas pareikšti labai 
širdingus sveikinimus Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vardu. Visi 
jos nariai su Lietuvos Įgaliotais 
Ministeriais pryšaky ištikimai at
stovauja mūsų tautos valią ir dir
ba jai įvykdyti.

Lygiai nuoširdžiai sveikinu už
sienio lietuvius, išblaškytus toli
muose kraštuose, bet sujungtus 
negęstančia meile Lietuvai ir tikė
jimu į jos atgimimą.

ROMOS RADIOFONO 
PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ 

KALBA, PADARYTAS 1952. V. 4. 
ATIDARANT LIETUVIŲ 

RAŲIO VALANDĖLĘ
Italų radias yra nusprendęs pra

dėti kasdieninę transliaciją lietu
vių kalba, suteikdamas galimybės 
ir mūsų tautiečiams, žiauraus so. 
vietinio despotizmo pavergtiems, 
išgirsti teisybės balsą.

Roma visados kalbėjo tautams 
meilės, išminties ir harmonijos 
kalba. Roma visados platino ap
link save supratimo, brolybės ir 
žmonių solidarumo idėją, nepai
sant jų rasės, religijos ar sociali, 
nės padėties. Roma visados rėmė 
savo mintį universalumu, akumu. 
liuodama tūkstančių metų bėgyje 
daugelio žmonių patyrimo pagrin
dimas vertybes ir semdama iš jų 
naudingas pamokas.

Tai yra moralinis įsipareigoji
mas, kurį italų tauta nori atlikti 
visų tų žmonių atžvilgių, kurie 
kenčia neramume, netikrume, per- 
siekiojime, norėdama. atstatyti 
aukščiausiajį teisės įstatymą, ku
rio Roma yra mokytoja dėl savo li
kimo, pašaukimo, dėl savo socia
linių reikalavimų.

Teįvertina lietuviai klausytojai 
moralinę ir universalinę reikšmę 
šių mūsų pastangų, skirtų susti
printi ryšius žmonijoj, nuteriotoj 
neapykantos skleidimu. Tos pas
tangos ypač siekia pagreitinti 
žmonijos atgimimą. Jis yra galu
tinis tikslas didingos kovos, kurią 
Vakarai pradėjo pasauliui išgelbė
ti, tie Vakarai, kuriuos Romos žo. 
dis autoritetingai ir išmintingai at
stovauja.

R. SPALIS

GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIAI

— Per senas, dėde, ir priesai
kos nemoki.

Kol Jonas kalbėjosi su Bakai
čiu, kovojusios mergaitės motina 
skundėsi parėjusiam iš įstaigos 
tėvui.

— Nijolė atbėgo išsitepusi, su 
mėlynėmis, suknutė dviejose vie
tose įplėšta, kaspinas rankose. O 
tik atsiki ausčius taip džiaugiau
si: sodas, ramu, ir mergaitė na
muose, ne taip, kaip senam bute, 
prie gusarų kareivinų, kur pražu
vusi tarp arklių ir karių.

— Gal jos visai į gatvę nei
šleisti, sodas didelis.

Kiek patylėjęs, tėvas buvo ki
tos nuomonės.

— Nijolė vaikas labai gyvas, 
ir kalėjiman jo neuždarysi. Rei
kia jai turimąją energiją išeikvo
ti. Tegu skraido, peteliškės am
žius. Žinoma, atidžiai reikia sekti 
jos draugus ir drauges. Pastebė
jau — daugumas vaikų čia basi, 
neprimaitinti, bet neturtingas dar 
nereiškia ir nedoras- Aš patįs kas 
dieną iškamantinėsiu visus dienos 
įvykius ir pasikalbėjmus .Jei ma
tysime, kad draugai visai neprim- 
tini, kelsimės kitur.

— Taip ir važinėsime iš buto 
j butą.

—- Vaikas daugiau turi rūpėti 
negu butas. Gerai padarėm, kad 
pakeitėm vietą. Tikras gusaras 
iš Nijolės buvo pasidaręs: koman
da, arkliai, o nelaimingas atsiti
kimas tik ir prašėsi. Čia jos am
žiaus vaikai. Žinoma, prilaikyti 
reikia, bet perdaug nedrausk, nes 
draudžiamas vaisius visad bran
gus. Aš viską žinosiu, kas čia da
rosi. -

(Šiuo metu Jono gauja/ turėjo 
visą eilę smagių nuotykių, ku
riuos turime praleisti, nes „Br. 
Lietuvio“ atkarpoje norime skai
tytojus supažindinti kiek galima 
daugiau su mergaite.)

* * *

Žinia nemaloniai palietė berniu
ką. Pajuto, kad ir prie dabarti
nio 'skurdo tykoja dar didesnė ne
laimė, bet juodas mintis išblaškė 
jau pasveikęs Pumpa su Kanopa, 
kuris švilptelėjęs pakvietė į gatvę.

— Na? — susitiko draugai.
— Dėdė Dindai kailį pėrė.
— Nežino, kad mes?
— Nežinau, tur būt, nežino. 

Dinda klausė mane, ar vakar va
kare prie namų kas vaikščiojo. 
Pasakiau, kad mačiau rąganą ir 
Paraoną. Tai jam nepatiko, pasa
kė, kad aš kvailas, ir kumščiu į 
nugarą leptelėjo. Paskui antrą 
kartą dėdė norėjo Dindai kailį 
pertiį

— Už ką vėl?
— Už tą patį. Matai, pradžioje 

tik sieną išteptą pamatė, o vėliau 
ir laiptus įžiūrėjo.

įmovė Knopas.
— Dinda vos neprimušė. Pris

tojo, kad ir atsikratyti negalėjau.
— Už ką? — šokosi abu ber

niukai.
— Matęs mūsų kieme dervos 

kibirą.
Jonas su Kanopa pasikeitė 

žvilgsniais.
— Tai kas?
— Klausė, kur dėjau.
— O tu ką sakei?
— Sakiau, kad Arklys prašė. 

Kas liko, jam ir atidaviau.
— Žiūrėkit, Arklys atbėga.
Ir iš tikrųjų paraudęs, suveltais 

plaukais, įplėšta rankove ratan 
atsistojo Arklys.

— Aš tam velniui tikrai nedo
vanosiu, išmuštu langą, matysit.

— Kas tau atsitiko, kas yra?
— Tik atvykau iš sesers ir bė

gu pas jus, kai Dinda užpuolė. 
Visai išprotėjęs. ,,Derva, derva“ 
— klykta tąsydamas. Dar gerai — 
Dangolis pasirodė, pasprukau.

— Gaila, kad Antano ar Kęstu
čio nėra, — palingavo galva Jo

nas, — tai duotų Dindai.
— Ar jau stipresni už jį?
—• Antanas viena ranka jį, pak

lotų. Kartą stovykloje užpuolimą 
naktį darėme, tai visi bijojome 
tokio Arabo, kurs priešingoje pu
sėje buvo- Jautį už ragų sulaiky
davo — toks stiprus. Na, ir mes 
puolam, tai tas Arabas kad griebs 
kitą, jau ir bėgti norėjome. Tik 
kad prišoks mūsų Antanas, kad 
trenks į žemę, tai tas negreit atsi
kėlė, o su Antanu jau niekad ne
norėjo prasidėti.

Osvaldas čiupo Arklį už ran
kos.

— Arklys prieš tai nusikeikė, 
kriaušių jam.

— Aš jau ir taip ga... — mėgi
no derėtis, bet buvo per vėlu, nes 
sušokę draugai čia pat atskaičia
vo atitinkamą skaičių, įvykdė tei
singumą.

— Gy... gy... gyvatvore, — pra- 
vėpliojo Arklys, kasydamasis de
gančią galvą, — aš iš gaujos išei
siu, jei dar man plaukus rausit...

—• Prirrikit mane jo vieton, — 
atsiliepė čia pat balsas.
Visi atsigrįžę sužiuro nustebdami, 
pamatę sodo kaimynę kaip visad' 
su didžiausiu kaspinu plaukuose, 
gražiausiais batukais, švariausia 
suknute.

— Hm, — sumykė pirmas atsi- 
gaudamas Jonas, — tu boba.

— Aš neboba, aš moku joti, 
šaudžiau iš parabeliaus, granatą 
rankoje laikiau.

Net Jonas pasijuto mažas, bet, 
gelbėdamas padėtį, mėgino nugąs
dinti.

— Matai, pavojingas laikas: 
mes karo kirvį iškasėm su Dinda.

— Aš padėsiu nugalėti jį.
— Kas stoja pas mane į gaują, 

naktį baisią priesaiką turi duoti.
— Kada? Aš ateisiu.
Jonas atsisuko į kitus
— Ar priimsim?
Berniukai niekas tiesiai nežiūrė

jo, visi kažkaip suko į šonus, bet 
pasigirdo bendras pritarimo mur
mesys.

— Jei nebijai, tai parink sau 
naują vardą. Mes kiekvienas tu
rime. Aš esu grafas Monte Kris
tas čia Tarzanas, Vinetu, Blinda' 
ir Tomas, — pristatė visus Jonas.

Mergaitė susimąstė.
— Aš nežinau, taip greit.
— Betsi' būk, — švelniai prasi- 

laužė Tomas.
— Dženi, — paprašė Tarzanas.
— Indienė Ma Vūdra, — pataisė 

Vinetu.
— Aš nenoriu būti Blinda. Aš 

būsiu Aivenga, o tu būk lede Ra
vena, — išdrįso Pumpa.

Tik grafas Monte Kristas su 
savim kovojo, negalėdamas apsi
spręsti: pirmąją prancūzę ar an. 
trąją graikę reiktų parinkti. Kol 
jis mąstė, mergaitė visa nušvito.

— Žinau, žinau. Aš būsiu Orle
ano Mergelė.

— Kas ji? — nežinojo Pumpa.
— Karo vadė. Anglus sumušė, 

visą pasaulį užkariavo, paskui ant 
laužo sudegė. Kada priesaika?

— Nors šiąnakt galima, tik vėl 
Osvaldas neateis.

— Ne, negaliu. Tėvas lups. Po 
dviejų dienų išvažiuoja. Tada.

— O kaip pati, naktį galėsi 
išeiti? — susirūpino berniukai.

— Aš tėvelį paprašysiu.1
— Neleis.
— Kailį ispers.
— Uždraus su mumis susitikti, 

tu geriau jam pameluok, sakyk — 
pilvas skauda, — mokė nauji 
draugai.

— Nemeluosiu. Tėvuliukas man 
viską leidžia daryti ir niekad ne
muša.

— Priesaikos neleis duoti, — 
palingavo galva Knopas-

— Leis ir priesaiką, aš žinau.
Netikėdami berniukai tik šai

pėsi. Negirdėtas dalykas, kad bo
ba būtų tokia savaranki. Ne, ji 
čia ką nors suka, meluoja, kaip 
dar niekas nemelavo.

— Bet savo krauju reiks pasi
rašyti. — dar bandė ją nugąsdinti.

— Gerai, aš aštrų peilį atnešiu.
— Rūkyti negalėsi.
— Nerūkau.
— Nesikeiti?
— Keikiuosi.
— Keikiesi?! — išsižiojo ber

niukai.
— Ir smarkiai.
— Kaip?
— Moški poški.
Berniukai nuščiuvo, klausiamai 

žvilgterėjo vienas į kitą, jau pa

siruošę juoktis, kai mergaitė 
paaiškino:

— Tai pikčiausias nimbūzų tau
tos keiksmas. Tėvelis kartą pamo
kė, kai katinas main rankas ap
draskė. t

Draugai abejodami kasėsi gal
vas. Su tais suaugusiais niekad 
nesi tikras: teisybę jie sako ar 
juokiasi.

— Bet dabar baigta, negalima 
vartoti ir to nimbūzų keiksmo. 
Išgirsim — tuoj kriaušę skusim.

— Kaip tos kriaušės daromos?
— Nykščio krumpliu reikia stip-

riai braukti per galvą-
— Aš pamėginsiu, — šoko mer

gaitė prie greta stovėjusio Osval
do, skusdama su tokiu įgimtu ta
lentu, kad pastarasis net pasitrau
kė, bijodamas, kad mergaitė an
trą kartą nesusigundytų.

— Stoti į eilę, nagus tikrinsiu, 
— pradėjo Jonas.

— Aš pirmoji noriu stovėti.
— Ten mano padėjėjas.
— Nesvarbu, aš dabar juo bū

siu, moški poški.
— Skųst!
Orleano Mergelė, narsiai atlai

kiusi pirmąjį bandymą, klastin
gai paaiškino:

— Aš tyčiomis nusikeikiau, no
rėjau patirti, ar skauda.

— Meluoji.
— Ne.
— Ji turi priesaiką išmokti sep

tyniais užraktais, kitaip visad ji 
mus apsuks, — pareikalavo Ark
lys.

— Aš ir pati noriu išmokti, — 
ir, niekam daugiau nesipriešinant, 
mergaitė atsistojo pirmoji, nūs. 
tumdama Arklį.

— Blinda, negalima dabar na
gų valyti, vis tiek kriaušių! gau
si, — sušuko Jonas.

— Aš nenoriu būti Blinda, aš. 
noriu būti Tomas.

— Aš irgi noriu būti Tomas, 
pasiskubino ir Vinetu.

— Tai ir aš. — pridėjo Tarza
nas.

Kažin kaip būtų pasibaigęs 
ginčas, tik Osvaldas šūktelėjo:

— Dinda!
Visas būrys išsibarstė, tik Or

leano Mergelė liko, keldama ak.
menį.

— Prieik tu man, — grasė.
— Ką čia, panele, su tais ne

praustaburniais prasidėjot.
— Tik prieik, atidengsiu ugnį. 

Vienas, du, šalin, — iškėlė pasi
ryžusi ranką.

Dinda piktai dirstelėjo į pusės 
vištos kiaušinio šovinį.

— Ko gi mums pykti!
— Aš nuo šiandien gaujoj. 

Skaičiuoju: vienas, du ir...
— Nijole! — pašaukė motina, 

kviesdama pietų.

Ryto metą Jonas sutiko Osval
dą, bevelkantį ilgas kopėčias.

— Kur gi tempi?
—• Pas dėdę, — liūdnai atsidū

sėjo,. braukdamas prakaitą. —
— Oho, tokį gabalą! O ką duosi? 

Padėk nunešti.
— Obuolį.
Jonas parodė nugarą.
— Du obuolius ir kriaušę. — 

pridėjo nelaimingasis Osvaldas, 
jausdamas kopėčių svorį.

Jonas tylėjo, atidžiai žvelgda
mas pirmyn ir, lyg matydamas 
kažką įdomaus, retkarčiais pasi
lenkdavo.

— Ką jis, ar pelę pamatė, — 
pagalvojo Osvaldas, stengdamasis 
iš už draugo nugaros ką nors įž
velgti, tačiau, nieko nematyda
mas, vėl pridėjo:

— Trys obuoliai ir dvi kriau
šės.

— šeši obuoliai ir penkios 
kriaušės, — pataisė Jonas.

— Ne, Pamidorai, negaliu tiek, 
tėvas suskaičiavęs visus obuolius 
ir kriaušes, negaliu.

— Prisiek septyniais užraktais, 
kad suskaičiavo.

— Dar ko! Netiki — nereikia. 
Nori: keturi obuoliai ir dvi kriau- 

Galiu pri
siekti.

Jonas atsisuko.
— Žiūrėk, Knopai. Grafas Mon

te Krirstas žodžio nelaužo. Nesu
tinki — nereikia. Jeigu pritempsi 
iki gatvės galo ir, perėjęs į kitą 
gatvę, prašysi padedamas, tada 
dvigubai reikalausiu. Žinokis.

(b.d.)
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BRADFORD!) KRONIKA
Gegužės 4 d: po savų pamaldų 

Bradford© lietuvių katalikų para
pijinės bendruomenės nariai tu
rėjo metinį susirinkimą, kurį ati
darė bažn. komiteto pirm. V. Janu- 
levičius, pakviesdamas pirminin
kauti V. Ignaitį ir sekretoriauti 
P. Grigaliūną. Praėjusių metų pa
rapijinio susirinkimo protokolą 
perskaitė J. Jakubka. Po to prane
šimą padarė pirm. V. Janulevičius. 
Jis pabrėžė, jog bažnytinis komi
tetas visa darė; kad lietuvių pamal
dos būtų įvairesnės, kad minėji
mai būtų turiningi ir kad vietos
kapelionui būtų įmanomos materi- 
jalinės gyvenimo sąlygos. Metų 
bėgyje surengti trys minėjimai: 
Kristaus Karaliaus ir 700 metų 
krikščionybės Lietuvoje, šv. Ka
zimiero ir kapeliono 15 metų kuni
gystės. Visiems parengimams mie
lai talkininkavo visos mūsų me
ninės jėgos ir gausus tikinčiųjų 
skaičius. Ta proga pirmininkas 
padėkojo visiems talkininkams, 
rėmėjams ir bendradarbiams. Iždi
ninkas P. Jonikas pranešė, kad 
Bradfordo lietuvių kat. parapijinė 
bendruomenė pernai turėjo 25J na
rį (šalia neįsiregistravusių); šiuo 
metu turi 222 narius. Metų bėgyje 
išemigravo į Kanadą 20, į JAV— 
5, mirė 3. Bendruomenės nariai 
per kolektorius kapeliono išlaiky- , 
mui per metus suaukavo 125 sv. 
ig šil-

Kapelionas kun. J. Kuzmickis sa
vo pranešime pasidžiaugė lietuvių) 
katalikų susiklausymu, gera valia 
ir pareigingumu. Metų bėgyje) 
Bradforde buvo atlaikytos 27 pa
maldos — sekmadienių Mišios; bei 
to, spalio mėn. kalbėtas rožančius, 
o gegužės — giedota Švč. P. Ma
rijos litanija. Išpažinčių išklausyta 
per 350 (daugiausia advento ir ga
vėnios rekolekcijų metu). Pirmo-i 
sios Komunijos priėjo 5 vaikai — 
3 mergaitės ir 2 berniukai. Pakrikš
tyta 11 kūdikių; 2 suaugę priimti 
J kat. tikėjimą. Sutuoktos 4 poros. 
Lietuviai katalikai savo aukomis 
išlaiko Lietuvių Mokyklą (buto 
mokestis), rėmė vaikams sureng
tą eglutę, J. E. Leeds Vyskupo vi
zitacijos metu įteikė lietuviškas 
dovanas — V. Jakubaičio darbo 
tautodailės kurinį, tautinę juostą 
ir menišką adresą. Pastoraciniame 
darbe mielai talkininkavo kun. B. 
Pacevičius, kun. A. Kazlauskas irt 
kan. B. Martynėllis, lenkų kape-

B R I T A N I J O I LIETUVI*

Ir toliau veikia Lietuvių Mo- APTARTI SOCIALINIO KLUBO 
kykla, kuri ligi šiol visdėlto dar REIKALAI

■ negali suburti visų mokyklinio Pereitą sekmadienį Liet. Sočia, 
amžiaus vaikų. ,,Atžalyno" -būrelis • linis Klubas turėjo gyvą susirinki, 
taip pat-juda, Tengdanįasis-pasiro- mą, kuriame buvo apsvarstyti klu-
dyti su nauju vaidinimu, kurį re- bo einamieji reikalai. Iždininko 
m- •- r> -j.. pranešimu per šm. 4 mėnesius ktu.

•bas turėjęs 821 svarą ir 2 d. paja
mų ii 
klubo

lionas. Ypačiai daug nuoširdumo 
ir svetingumo sulaukiama iš St. 
Ann's parapijos klebono kun. J. 
O'Sullivan'o. Padėkojęs bažn. ko
mitetui už. paramą, tikintiesiems 
už malonų bendradarbiavimą, ka
pelionas kartu apgailestavo, kad 
lietuvių kunigų mažėjimas Angli
joje apsunkina reguliarų ir našų 
savų žmonių aptarnavimą.

Po pranešimų revizijos komisi
jos vardu pranešimą apie padarytą, 
reviziją padarė A. Šukys. Bažn. 
komiteto "Mariams padarius reika
lingų paaiškinimų, praėjusių me
tų darbo lakštas buvo užverstas.'

Rinkimų metu į naująjį bažnyti-

. žisuoja P. Masiulis-. ■ ■ Nesnūdu- ' 
riuoja ir skautai, ■ laikas nuo laiko- 
susirįnkdami ii- praVesdami įdo
mius susirinkimus.

— Gegužės mėn. Bradforde St. 
“■ -Ann's bažnyčioje pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais 8 vai. v. laikomos 
gegužinės pamalĄas.' ŽrĄonių su
sirenka nemažai.

Birželio t d. tuoj po pamaldų 
prie bažnyčios bus registruojami 
vaikai, kurie šiais metais norėtų 
prieiti prie Pirmosios Komunijos.

(i-k.)

LIETUVIS PIRMAUJA
Prieš kurj laiką Oldhamė įvyko 

įvairių meno šakų konkursas. Tarp 
gausaus konkurse dalyvavusių ang
lų būrio jame dalyvavo vienintelis 
svetimtautis — lietuvis Juozas 
Kulvietis. Jis akordeonu išpildė 
keletą klasikinių veikalų ir šioje 
srityje laimėjo pirmąją vietą.

Gegužės 3 d. J. Kulvietis vietos

PAMALDOS

725.18.5 išlaidų. Tuo būdu 
skolos vėl sumažėjusios.

BEDUGNĖS KRANTO“
drau-

„ANT
ŠV. Kaziimero parapijos 

gija, švęsdama savo jubiliejų, ruo
šia, specialų koncertą. Meno Sam
būrio aktoriai ta proga Liet. So
cial. klubo salėje vaidins „Ant be
dugnės kranto". Koncertas Įvyks 
gegužės 31 d. 6 vai.

RŪPINASI SUTRAUKTI 
NAUJŲ JĖGŲ

Meno Sambūrio vadovas B. Ma- 
šalaitis deda pastangų pagyvinti 
sambūrio veiklą ir pritraukti nau. 
jų jėgų. Šiomis dienomis jis tarė
si su p. A. Arminaite, buv. Mari
jampolės dramos aktore, dėl persi
kėlimo į Londoną. Yra vilčių, kad 
Armonaitė netrukus persikelsianti

• * ” ’ prie

nį komitetą išrinkti: P. Žilionis 
pirm-, J. Jakubka — sekr., J. Gi- 
paras — ižd. ir nariais — P. Za- 
jankauskas ir K. Žukauskas. Į re
vizijos komisiją: P. Grigaliūnas, 
A. Šukys ir V. Jakubaitis. (j-k.)

Gegužės 8 d. rytą su Bradfordo 
įprastinėmis gatvėmis ir stotimi 
atsisveikino p.p. V. ir O. Tomkai, 
kurie persikelia gyventi į JAV.

V. Tomkūs visiems bradfordiš- 
kiams buvo pažįstamas kaip veik
lus ir darbštus tautietis, jis akty
viai dalyvavo DBLS Bradfordo 
skyriaus veikloje ir net keliose val
dybose ėjo įvairias pareigas. Be to, 
buvo aktyvus ir kat. bendruome
nės narys: Vienu metu bažnytinia
me komitete ėjo sekretoriaus parei
gas ir beveik iki pat išvykimo

anglų teatre koncertavo anglų 
visuomenei. Vietos spauda labai 
gražiai įvertino šį lietuvio pasiro
dymą.

Lietuvių visuomenė taip pat 
galėsianti pasiklausyti J. Kulviečio 
koncerto, kai jis koncertuos BB<" 
radiofone. (Tikslia koncerto datą 
pranešime vėliau. Red.) ' J.l.

♦ * •
DVI ŠEIMOS Į KANADĄ

Gegužiės 16 d. iš MancheSterio 
išvyko į Kanadą dvi šeimos, ku
rios čia gyvai dalyvavo visuome
nės gyvenime. Tai Zubrickiį šeima 
— tėvai, duktė ir trys suaugę sū
nūs ir Lukoševičiai su dukrele. 
Zubrickas čia ilgoką pastarąjį lai
ką vedė sekmadieninę mokyklėlę 
ir šiaip daug kur prisidėdavo; vi
suomenės darbo nesišalino ir vai-

Londonan ir prisidėsianti 
sambūrio veiklos.

REGISTRU OKI MĖS
Skautų-čių ir lietuviško jauni

mo (berniukų ir mergaičių) vasa
ros stovykla prasidėsianti liepos 
26 d. ir baigsis ru-gpiūčio 3 d. Sto
vyklavimo vieta parinkta Pietų) 
Anglijos pajūryje.

. Norį stovykloje dalyvauti .pra
šomi jau dabar registruotis, že
miau nurodytu adresu. Registruo
jantis reikia ažymėti vardą, pavar
dę, amžių ir adresą. Skautai ir 
skautės pažymi ir savo skautišką 
laipsnį.

Nežinant bent apytikrio stovy
klautojų skaičiaus, neįmanu pradė
ti kitų svarbių stovyklos organiza. 
cinių darbų, todėl mielus stovyk
lautojus prašoma tuojau pat regist
ruotis.

Kettering. Vienuolyno koply
čioje, įprastu metu — gegužės 
23 d.

■ e •

GAUTA „TERROS" LEIDINIŲ
Nedidelis kiekis „Terros“ 'leidi

nių jau pasiekė Didž. Britaniją. 
Užsisakiusiems ar užsiprašiusiems 
jau išsiųsta. K. Borutos „Baltara- 
gio malūno“ užprašyta atsiųsti, 
papildomai, nors dar yra likę keli 
egz. Dar yra po kelis egz. B. Sruo
gos „Kazimiero Sapiegos“ ir A. 
Munthe „San Michele knygos“ 
(visos po n šil.).

IŠVYKO ANTANAS
GUREVIČIUS — KALNIUS

Gegužės 15 d., trumpai paviešė
jęs Londone ir aplankęs NIDOS 
spaustuvę, Kanadon išvyko ,,Br. 
Lietuvio" bendradarbis, buvęs DB 
LS Coventrio skyriaus ilgametis 
pirmininkas, veiklus Coventrio 
kolonijos lietuvis — A. Gurevičius, 
Drauge su juo išvyko jo žmona 
dailininkė R. Gurevičienė ir sūnus 
Tadas.

Tuo pačiu laivu Kanadon išplau
kė coventrietis S. Pacevičius su 
žmona ir tėvu. Pastarieji Kanado. 
je apsistos pas anksčiau ten nuvy. 
kusi, buv- Coventrio kolonijos ka
pelioną, kun. B. Pacevičių.

buvo pareigingas kolektorius.
Gegužės 4 d. į Kanadą išvyko 

VI. Čižikas. Jis mėgo muziką, ypa
čiai bažnytinę ir daug laiko skyrė 
praktinėms jos studijoms. Ilgą lai
ką kartu su kapelionu lankė apy
linkės lietuvių kolonijas ir pamal
dų metu vargonavo. Apie porą 
metų buvo oficialus Bradfordo lie
tuvių vargonininkas ir kurį laiką 
vedė Bradfordo ir Halifaxo bažny
tinius chorus.

Išvykstantiems linkime greitai 
aktyviai įsijungti ir į kitų kraštų 
lietuvių kultūrinę veiklą.

— Nors Bradfordo kolonija nau
jos emigracijos bangos pamažu 
retinama, tačiau ir toliau čia dirba
ma ir planuojama. Vieni parduoda 
namus ir keliauja į užjūrius, kiti 
iš naujo kuriasi ir su dėmesiu se
ka ekonominės padėties kaitalioji- 
mąsi. Panašiai ir darbo laukuose: 
vieni dirba sutrumpintą laiką, kiti 
— ir ąntvalandžius.

kai. K. Lukoševičius buvo Klubo 
valdybos narys ir lietuviškame gy
venime taip pat judrus žmogus.

* * *
ALSAGERIO LIETUVIAI

Nors Alsageryje mažai beliko 
lietuvių, bet Motinos diena buvo 
paminėta gražiai ir įspūdingai. 
Kun. Steponaitis laikė pamaldas ir 
pasakė dienos nuotaikai pritaikin
ta pamokslą.

Po pamaldų didž. salėje įvyko 
minėjimas. Kun. Steponaitis skaitė 
paskaitą apie motiną, mergaičių 
kvartetas padainavo keletą lietu
viškų dainelių. E. Šova akordeono 
pagrojo lietuviškų dainų rinki
nėlį.

Didesniąją programos dalį atli
ko mažamečiai „aktoriai“, kuriuos 
gerai paruošė mok. Jacevičienė. 
Jiems ne tik savi, bet ir atsilankę 
svečiai — svetimtaučiai nepagai. 
lėio katučių. S. K.

Tie, kurie nepajėgus susimokė
ti stovyklinio mokesčio, bet norėtų 
stovyklauti, kviečiami taip pat 
registruotis, nes tikimasi, kad 
P.L.B.-nė, remianti stovyklos or
ganizacinį darbą, sušelps neturtin
guosius.

Sktn. K. Vaitkevičius,
21, Cobden St. Derby.

* * *
ESTAI LIETUVIŲ- NAMUOSE

Šį šeštadienį, gegužės 17 d. 
8 vai. vakare Lietuvių Namuose 
estai ruoši,a šokių vakarą. Kvie
čiami dalyvauti ir lietuviai.

♦ ■» •
AR TURI LIETUVIO PAŠA?

Pasus išduoda Tautos Fondo au
kų rinkėjai kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietovėje. Siunčiant 
auką tiosiog T. Fondo Atstovybei 
(43, Holland Park, London, W.u) 
neužmirškite nurodyti savo pavar
dę ir adresą, kuriuo reikia pasiųsti 
Lietuvio Pasą.

AR JIE UŽMIRŠO MOTINAS
Londono lietuviai gegužės 4 d. 

minėjo Motinos Dieną. Meno Sam
būris vykusiai suorganizavo tai 
dienai tinkamą programą, nesigai
lėdamas laiko, triūso ir pastangų. 
Jau iš anksto apie šį minėjimą 
buvo skelbiama spaudoje ir, reikia 
tikėtis, kad Londone gyveną lie
tuviai tikrai žinojo apie ruošiamą 
Motinos Dienos minėjimą. Nede
ra priekaištauti, jei jaunimas, pvz., 
nesusirenka į ruošiamus šokius, ta
čiau negalima tylomis praeiti, ka
da jaunimas ir vyresnio amžiaus 
lietuviai, dažnas jų palikęs motiną 
pavergtoje tėvynėje, yra visiškai 
abejingi tokiems minėjimams, kaip 
Motinos Diena.

Nejauku buvo salėje apsidairius 
ir nepamačius nė vieno „atstovo“ 
iš gausaus lietuvių būrio, gyve
nančių Lietuvių Namuose. Nesi
matė minėjime ir tų, kuriems tik
rai derėtų tokiuose minėjimuose 
dalyvauti. Argi ir Motinai pagerb
ti mes nebeturime laiko? Brinką

SPAUDOS TEMOMIS
Gerb. A. Kalnius neseniai „Br. 

Lietuvyje“ išspausdino didesnį 
straipsnį dėl spaudos dalykų, ku
riame esama ir problematiškų vie
tų. Dėl jų čia ir norėčiau trumpai 
pasisakyti.

1. Gerb. A. Kalnius būtų linkęs 
manyti, kad laikraštis neturėtų 
spausdinti verstinės atkarpos, o tik 
originalius pačių lietuvių darbus. 
Tai, žinoma, būtų kaip ir idealas 
kuris šiandien gana'sunkiai pasie
kiamas. Lietuvoje autoriai gaudavo 
už savo darbą honorarą, nedirbda
vo fabrikuose, tad gal truputėlį 
daugiau turėdavo laiko kūrybiniam 
darbui, ir vis dėlto nenuginčija
mas faktas ,kad laikraščiai nepa
jėgdavo išsiversti vien originaliais 
darbais. Šiandien sunku būtų rei
kalauti, kad rašytojas kas savaitę 
neitų vieną kitą dieną Į fabriką ir

rašytų laikraščiui atkarpą, už ku. 
rią dažnu atveju jis negaus nei 
dėkui, nei išlup (visokiam aukoji- 
muisi yra riba, ypač tuomet, kai 
tik maža dalelė tesiaukoja, o di
džioji — kitus moko aukotis). Jau 
geriau susitarti su vaikais jų var
du rašyti busimajam jų skyreliui 
rašinėlius — bent pažadėta po 10 
šilingų!

Pagaliau, Jei turėti galvoje mū
sų salą ir „Brit. Lietuvį“, tai čia 
tų atkarpininkų tiek daug, jog ir 
vienos rankos pirštų nereikėtų 
jiems suskaityti. Kiekvienas jų 
kas 3—4 metai turėtų parašyti vien 
„Br. Lietuvio“ atkarpai po storą 
romaną, jeigu reikalautume, kad 
jie turi suorganizuoti atkarpą!

Jau antrą kartą, pastebiu spau
doje pasisakymą prieš verstinę 
literatūrą („Aidų“ bendradarbis 
kartą tuo reikalu buvo priėjęs žy
miai (įdomesnės išvados už p. A. 
Kalnių), nors man rodos, kad už
daras pasaulėlis stingdo. Reikia 
pastebėti, kad kai kurie jauniau
sieji tremties lietuviai rašytojai 
pradėjo pagaminti tokios literatū
ros, kur ir žmonės kažkokie iš šie
no ir dar šis ir tas. Kodėl gi Skaity
tojas negalėtų retkarčiais gauti 
progos palyginti sava ir svetima?

2. Dėl formato kalba būtų trum
pa. Mažesnis formatas reiškia dau
giau tuščio popieriaus ir mažiau 
skaitomosios medžiagos. O kas. 
renka komplektus ,tas dėl formato 
perdaug nesisieloja, nors reikia 
pripažinti, kad „Br. Lietuvio“ for
matas jau gal ir per didelis.

3. Būtų labai gražu ir miela, jei 
laikraštis turėtų pinigų iliustraci
joms. Iliustruotas būtų jis visiškai 
kitas, ir jei tam reikalui, kad id 
skyriai, sudėtų pinigų, jiems tektų 
nuoširdžiai dėkoti. Bet apsaugok, 
Viešpatie, skaitytoją nuo nelaimin
gų atvejų, jei siųsdami iliustraci
joms pinigus šito reikalo rėmėjai 
pradėtų patys iliustruoti laikraštį,

Nukelta į 4-tą pusi.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Špalių menesio pradžioje, kai javai jau buvo nukirsti ir sukrauti 
ir kai dalis jų jau buvo iškulta, atskriejo būrys karvelių lir, pasi
sukiojęs ore, nutupė Gyvulių Ūkio kieme, reikšdamas baisų susi
jaudinimą. Pasirodė, kad Jones su savo vyrais ir dar šeši kiti vyrai 
iš Lapių Giraitės bei Menklaukio, įėję pro penkiagročius vartus, 
žygiuoja keleliu, vedančiu į sodybą. Visi jie ginkluoti lazdomis, iš
skyrus Jones'ą, kuris žygiuoja priekyje su šautuvu rankose. Aišku, 
kad jie eina bandyti atsiimti ūjkio.

To buvo nuo seno laukta ir tam visapusiškai pasirengta. Sniego 
Kamuolys, kuris buvo išstudijavęs senąsias kjnygas apie Julijaus 
Cezario karo žygius, buvo paskirtas gynybos viršininku. Dabar jis 
skubiai davė įsakymus, ir visi gyvuliai bematant atsidūrė savo 
vietose.

Žmonėms pasiekus sodybos trobesius, Sniego Kamuolys įvykdė 
pirmąjį puolimą. Visi trisdešimt penki (karveliai suskrido ir skrajo
dami viršum žmonių, iš aukšto tuštinosi ant jų galvų; žmonėms be
siginant nuo jų, už gyvatvorės, kur buvo pasislėpusios, puolė Žąsys 
ir ėmė piktai gnaibyti j(ų blauzdas. Tačiau tai buvo tik silpnas ma
nevrinis susidūrimas tikslu įnešti mažą netvarką į priešo eiles, ir 
žmonėm lengvai nuvijo žąsis lazdomis. Dabar Sniego Kamuolys pra
vedė antros eilės puolimą. Muriel'is, Benjaminas ir visi avinail, 
Sniego Kamuoliui vadovaujant, puolė priekin ir ėmė iš visų pusių 
žmones badyti ir baksnoti, o Benjaminas atkišo užpakalį ir spardė 
juos savo mažomis kanapomis. Beit, ir vėl žmonės su lazdomis ir 
pakaustytais batais pasirodė esą perstiprūs aniems įveikti ir, staiga 
Sniego Kamuoliui sužviegus pasitraukimo -eignalą, visi gyvuliai 
apsisuko ir pro vartus pasileido į kiemą.

Žmonės sušuko pergalės šūkį. Jie pamalė, kaip kad jie maįnė, 
savo priešus bėgant ir be tvarkos leidosi jų vytis. Tai 'buvo kaip 
tik tai, ko norėjo Sniego Kamuolys. Jiems atsidūrus pačiame kiemo 
viduryje, trys arkliai, trys karvės ir visos likusios kiaulės, prileš 
tai sugulusios pasalų karvidėje, staiga iškilo užpakalyje jų, atkirs- 
dami kelią pasitraukimui. Dabar Sniego Kamuolys vėl davė ženlklą 
pulti. Jis pats dideliu smarkumu puolė tiesiai Jones'ą, Pamatęs jį 
puolant. Jones iškėlė šautuvą ir šovė. Šratai išakėjo kruviną dryžą 
Sniego Kamuolio nugaroje, o vienas avinas krito negyvas. Nė aįki- 
mirksnio nesusilaikęs, Sniego Kamuolys trim centneriais savo gyvo 
svorio griuvo Jones'ui ant kojų. Jones smūgio buvo nusviestas į 
krūvą mėšlo ir išmetė iš rankų šautuvą. Tačiau visų pasibaisėti- 
niausią vaizdą sudarė Boksininkas, stojęs, kaip eržilas, piestu, kirs, 
damas savo didžiulėm, geležimis kaustytomis kanopomis smūgius. 
Pirmutinis jo kirtis palietė Lapių Giraitės arklininko kįaušą įr 
pargriovė jį į purvą be gyvybės ženklo. Tai pamatę, keli vyrai metė 
lazdas ir bandė bpgti. Juos /apėmė panika, ir po akimirksnio visi 
gyvuliai drauge jau vijosi juos vis aplink ir aplink kiemą. Jie buvo 
badomi spardomi, mušami, mindomi. Nebuvo nė vieno ūkio gyvu
lio, kuris nebūtų jiems keršijęs pagal savo būdą. Net ir katė staiga 
šoko nuo stogo skerdžiui ant pečių ir Suleido jam j kaklą nagus: 
šis pasibaisėtinai suriko. Pasitaikius momentui, kai atsirado laisvas 
kelias, žmonės buvo laimingi, galėdami pasitraukti iš \kiemo ir 
leistis bėgti' plento linkui. Tuo būdu, per penkias minutes nuo in-< 

vazijos pradžios jie gėdingai pasitraukė tuo pačiu keliu, kuriuo 
buvo atėję, žąsų pulkui vejantis juos iš užpakalio ir gnaibant jiems 
blauzdas.

Visi žmonės pasitraukė, išskyrus vieną. Kiemą užpakalyje Boksi
ninkas kapstė kanopa kniubščia gulintį arklininką, steįngdamasis 
jį apversti aukštininką,. Kūnas nekrutėjo.

— Jis negyvas, — tarė Boksininkas gailestingai. — Aš neno
rėjau to padaryti. Pamiršau, kad turiu geležines pasagas. Kas pa
tikės, kad tai padariau netyčia?'

— Be sentimentų, drauge! — sušuko Sniego Kamuolys, iš ku
rio žaizdos vis tebelašėjo kraujas.----Karas yra karas. JVienintelis
geras žmogus yra negyvas žmogus.

— Aš nenoriau niekam atimti gyvybę, net ir žmogui, — pakar
tojo Boksininkas. Jo akys pritvino ašarų.

— Kur Mollie? — sušuko kažkas.
Mollie iš tikrųjų buvo dingusi. Kuriam laikui kilo didelis 

triukšmas; bijota, kad žmonės galėjo ją kaip hors nuskriausti ar, 
ko gero, net išsivesti drauge. Pagaliau, betgi, ji buvo aptikta stovint 
savo užtvaroj, galva įkišus į šieną ėdžiose. Tik šajutuvui iššovus, ji 
buvo pabėgusi iš mūšio lauko. Kai ją suradę, visi gyvuliai grįžo 
atgal, pasirodė, kad arklininkas, iš tikrųjų .buvęs tlĮk pritreįnktas, 
atsipeikėjo ir išnyko.

Dabar gyvuliai susirinko į krūvą didžiausiai susijaudinę, įr 
kiekvienas jų visu baisu ėmė skaičiuoti savo nuopelnus kautynėse^ 
Nedelsiant buvo surengtos laimėjimo iškilmės. Buvo iškelta vėliava 
ir keletą kartų sudainuoti „Anglijos Galvijai“, po to iškilmjingai! 
buvo palaidotas žuvęs avinas ir ant jo kapo pasodintas šliaudros 
krūmas. Sniego Kamuolys tarė prie kapo trumpą žodį, pabrėžda
mas, kad visi gyvuliai 'turi būti pasirengę mirti dėl Gyvulių Ukįo, 
jeigu bus reikalinga.

Gyvuliai vienbalsiai nusprendė įsteigti karinį ordeną ,.Gyvulių 
Didvyris Pirmojo Laipsnio“, kuriuo buvo apdovanoti Sniego Ka
muolys ir Boksininkas. Ordeną padarė iš žalvarinio rutulio (keletas 
tokiu senų žalvarinių rutulių Įouvo rasta pakinktų pašiūrėje), jiš 
buvo leistas užsidėti sekmadieniais ir švenčių dienomis. Buvo taipgi 
įsteigtas ir kitas ordenas: „Gyvulių Didvyris Antrojo Laipdnio“, 
kuriuo pomirtinei buvo apdovanotas kritęs avinas.

Daug buvo diskutuota klausimu, kaip tos kautynės turėtų būti 
pavadintos. Pagaliau buvo nusistatyta pavadinti jas „Kautynėmis 
ties Karvide“, nes kaip tik ten buvo surengtos pasalos. Mr. Jones'o 
šautuvą surado purve; buvo žinoma, kad sodybos gyvenamajame 
yra šovinių atsarga. Tad nusistatyta šautuvą pritaisyti prie vėlia
vos stiebo, kaip ceremonijų pabūklą, ir šaudyti iš jo du kartus 
metuose: Spalių dvyliktą, Kautynių ties Karvidėm metinių dieną 
ir per Jonines, Sukilimo metinių dieną.

V SKYRIUS
Žiemai užėjus, Mollie ėmė kelti vis daugiau ir daugiau susirū

pinimo. Kiekvieną rytą ji vėlinosi i darbą, aiškindamas! pramiego
jusi. ir skundėsi kažkokiais paslaptingais skausmais, nors apetitą 
turėjo puikiausią. Bet kokia dingstimi ji pasitraukdavo iš darbo ir 
eidavo prie geriamojo tvenkinėlio, kur stoviniodavo, kvailai 
įsispoksojusi į savo atvaizdą vandenyje. Tačiau sklido gandai ir 
apie svarbesnius dalykus. Kartą, Mollie'i linksmai vaikštinėjant 
po kiemą, koketuojant ilga uodega ir čiulpiant stiebei} šieno, prite 
jos priėjo Dobile.

— Mollie. — tarė ji, — turiu tau kai ką rimto pasakyti. Sį rytą 
mačiau tave žiūrint pro gyvatvorę, kuri skiria Gyvulių Ūkį nuo 
Lapių Giraitės. Vienas iš Mr. Pilkington'o vyrų stovėjo kitoje gy

vatvorės pusėje. Ir — aš buvau toli, bet esu t|kra, kad mačiau 
tai — jis kalbino tave ir tu leidai jam braukyti tavo šnerves. Ka 
tai reiškia, Mollie?

— Jis to nedarė! Manęs ten nebuvo! Tai netiesa! — sušuko 
Mollie, stodama piestu ir kapstydama žemę,

— Mollie, pažvelk man i akis. Ar gall map duoti garbės žodį, 
kad tas žmogus nebraukiojo tavo šnervių?

— Tai netiesa! — pakartojo Mollie, tačiau ji neįstengė pažvelgti 
Dobilei į akis ir apsisukusi nušuoliavo į laukus.

Staigi mintis smogė Dobilę. Niekam nieko nesakydama, ji! 
nuėjo į Mollie's užtvarą ir kanopomis išvartė šiaudus. Po šiaudais 
buvo paslėpta krūvelė gabalinio cukraus ir keletas ryšuliukų įvai
riaspalvių kaspinų-

Praslinkus po to įvykio trims dienoms, Mollie dingo. Keletą 
savaičių niekas nežinojo, kur ji yra, paskui karveliai' pranešė matę 
ją už Willingdon'o. Ji buvo įkinkyta į' prabangų, juodai ir raudonai 
nudažyta dviratį vežimėlį ir stovėjo šalia smuklės. Riebjuilis, rau
donveidis vyras su languotom jojamom kelnėm ir auliukais, bran
kiojo jos šnerves ir davinėjo jai cukraus. Jos karčiai ir uodega 
buvo naujai apkirpti ir karčiuosna buvo įpintas skaisčiai jraudonas 
kaspinas. Ji atrodė esanti patenkinta savimi,; taip sakė karveliai. 
Nuo tolei nė vienas gyvulys nebepaminėjo Mollie's.

Sausio menesį užėjo be galo blogi orai, žeme buvo sustingusi, 
kaip geležis, jokių darbų laukuose negalima buvo dirbti. Tuo metu 
buvo šaukiama daug susirinkimų didžiojoje daržinėje, o kiaulės 
buvo užsiėmusios planavimu darbų ateinančiam darbo sezonui. 
Visi buvo sutikę, kad kiaulės, kaip visų gyvulių išmoningiausios, 
spręs visus ūkio politikos klausimus, tačiau jų nutarimai turi būt? 
daugumo patvirtinti balsavimu. Tas nuostatas būtų pakankamai 
veiksmingas, jeigu nebūtų nesutarimo tarp Sniego Kamuolio ir Na- 
poleono. Kur tik buvo Įmanoma nesutarti, tiedu nesutarė nė vienu 
klausimu. Jeigu vienas iš jų siūlė didesnį žemės plotą užsėti mie
žiais, tai antrasis būtinai reikalavo didesnio žemės ploto avižoms, 
jeigu vienas jų sakė, kad tas ar kitas sklypas tinka kopūstams 
sodinti, antrasis pareikšdavo, kad jis netinka niekam kitam, kaip 
tik šakniavaisiams. Kiekvienas jųdviejų turėjo savo šalininkų ir 
todėl kartais kildavo audringos diskusijos. Susirinkimuose daugu
mą dažnai sau laimėdavo Sniego Kamuolys dėka puikios savo iškal
bos, tačiau Napoleonas gebėjo geriau agituoti ir pasitikrinti rėmė-, 
jų tarpsusirinkiminiu metu. Didžiausią pasisekimą jis turėjo avių 
tarpe. Pastaruoju metu avys įsitraukė birbti „Keturios kojos — 
gerai, dvi kojos — blogai“ reikia, ar nereikia, ir dažnai) tuo bir
bimu jos pertraukdavo susirinkimus. Buvo pastebėta, kad jos ypar 
tingai būdavo linkusios birbti „Keturios kojos — gerai, dvi kojos! 
— bloga“ sprendžiamais Sniego Kamuolio prakalbų momentais. 
Sniego Kamuolys buvo nuodugniai išstudijavęs keletą senų „Ūki
ninkas ir Gyvulių Augintojas“ žurnalo numerių, kuriuos jis buvo 
radęs sodybos gyvenamajame, ir jis buvo kupinas įvairių naujo
viškų planų bei pagerinimo projektų. Jis mokamai kalbėdavo apie 
laukų drenavimą, šėko silosavimą, tręšima ir buvo net išdirbęs su
dėtingą sistėmą gyvuliams tuštintis tiesiog laukuose, kiekv'įsną 
dieną vist kitoje vietoje, kad tuo būdu būtų taupoma darbo jėga, 
šiaip reikalinga mėžimui. Napoleonas nesudarinėjo jokių savų siste
mų, tik stačiai sakydavo, kad Sniego Kamuolys nieko nepasieks 
ir, atrodo, tik be reikalo eikvoja laiką. Tačiau iš Visų tų nesutarimnjij 
nats didžiausias failo dėl vėjo malūno.

Xb.d.X

3



t i f! I t A N H O t M tt U V I k Nr. 90 (940)

TREMTIS, EMIGRACIJA, 
IMIGRACIJA

Paskutiniu metu „B.L." pasiro
dė eilė straipsnių, liečiančiu mū
sų migraciją'. Visi jie, tačiau, 

. s varsto j klausimą ar tikslu važiuo- 
: ti iš Anglijos ar ne ? Manau būtų 

verta, mesti gilesnį žvilgsnį į to 
judėjimo esmę ir panagrinėti prie
žastis .kurios tą judėjimą sukėlė, 
tada bus lengviau surasti atsaky
mą ir j minėtą klausimą.

Visi gerai žinome, kad lietuvis 
savo prigimtyje yra ramus, sės
lus. Kyla klausimas, kas galėjo 
žmogų, kuris buvo taip sėslus, 
kaip1 drėgna pajūrio smiltis, pa
kilti tokiai tolimai kelionei ir pa
versti jį niekur nerimstančiu kla
jūnu? Kas blaškė jį Vokietijoje 
iš stovyklos į stovyklą, kas vertė 
jį skubėti pirma pasitaikiusia pro
ga į Angliją, Kanadą, Australiją? 
Kas' neleidžia jam nurimti ir čia, 
kad jis, vos spėjęs sušilti padus 
ir užsidirbęs keletą svarų, lekia 
kur akys užmato, kur kojos ne
ša, taip, kad nei ateities netikru
mas, nei „dezertyro“ titulas jo 
nesulaiko ?

Atsakymų yra daug ir visi jie 
gaji, bųti savotiškai geri. Papras
čiausiai sakoma, kad žuvis ieško 
kur giliau, o žmogus kur geriau. 
Tai tiesa. Daugelis mūsų keliavo 
Vokietijoje iš stovyklos į stovyk
lą ieškodami geresnio maisto, kur 
daugiau duoda cigarečių, kur ne
reikia dirbti. Keliavo iš Vokieti
jos. į Angliją, nes markė buvo 
popieris, o svaras sterlingų pini
gas. Tik ši mūsų nerimasties 
priežastis yra dalinė ir del jos ne
rimo tik nežymi mūsų dalis. 
Atrodo, kad yra kitų, svarbesnių 
priežasčių, kurios neleidžia mums 
nurimti vietoje, tik mes nelabai 
norime prisipažinti, pažiūrėti 
joms tiesiai į akis.

Pirmoji ir, gal būt, pati svar
biausioji jų yra baimė. Baimė lyg 
nematomas šešėlis persekioja 
mus nuo to momento, kai mes 
a’pšišprendėm palikti savo gimtą-

Z I N
Anglija ir Amerika kreipėsi į 

visas valstybes tikslu sumažinti 
benzino sunaudojimą lėktuvams. 
Pasėkoje to numatoma sumažinti 
kelionių skaičių. Sumažininmas 
reikalingas del besitęsančio aly
vos darbininkų streiko JAV-bėse.

• ♦ •
Gen. Dodd, komunistų belais

vių stovyklos komendantas Koje 
saloje (pietų Korėjoj), buvo 
paimtas į belaisvę. Jam besita
riant su belaisviais prie stovyklos 
vartų, jis buvo belaisvių suimtas 
ir jų laikomas kaip užstatas, kad 
belaisvių reikalavimai butų iš 
pildyti. Po kelių dienų jį (perei
tą šeštadienį) pasisekė išlaisvinti. 
Karo vadas Gen. van Fleet pas
kyrė komisiją įvykiams ištirti.

• * •
Tęsdami savo laimėjimą per 

savivaldybių rinkimus, socialistai 
ir provincijoj laimėjo 609 vietas 
iš konservatorių ir nepriklauso
mų. Tuo budu socialistai šiuo kar
tu atitaisė savo pralaimėjimą 
1947 m. kada, jiems esant val
džioje, jie pralaimėjo beveik tokį 
pat vietų skaičių. Po šių rinkimų 
socialistai turi 1178 atstovus ir 
kontroliuja 96 savivaldybes, gi 
anti-socialistai turi 1678 atstovus 
ir kontroliuja 292 savivaldybes.

* * ’•
Vakarų valstybės pasiuntė nau

ją notą Rusijai, prašant pasku 
binti atsakyti į vakarų ankstyves
nę notą del Austrijos sutarties 
sudarymo. • » •

Austrijos kancleris dr. Figl 
praeitą savaitę lankėsi Londone, 
buvo karalienės priimtas, pietavo 
su premjeru Churchilliu ir daly
vavo vaišėse, kurias suruošė užs. 
reik. min. Edenas. Iš Londono 
kancleris išskrido į Vašingtono- 
Grįždamas dar aplankys Prancū
ziją. Jo kelionės tikslas — padė
koti vakarų valstybėms už teikia
mą Austrijai paramą.

• * *
Britanija dar tebelaukia atsaky

mo iš Egipto del jos pasiūlymo 
deryboms pradėti. Pereitą šešta
dienį Amerikos ambasadorius 
Kaire buvo priimtas specialioj 
audijencijoj pas karalių Faruką. 
Manoma, kad ambasadorius įspė
jo Faruką del pasėkų, kurios ga
lėtų susidaryti, Egiptui atmetus 
Britanijos pasiūlymą. Iš Britani
jos pusės buvo pareikšta, kad tai 

- yra jų paskutinis ir nekeičiamas 
pasiūlymas. 

sias pastoges ir keliauti į nežinę, 
netikrovę- Beimė varė mus iš sto
vyklų, kurios buvo arčiau Elbės, 
baimę .varė mus iš Vokietijos į 
tolirpus, nežinomus, nesvetingus 
kraštus, baimė ir dabar neleidžia 
mums nurimti vietoje, verčia ieš
koti kitų, reliatyviai saugesnių 
vietų. Manau, kad ji ir blaškys 
mus tol, kol užmerksime akis ir 
mūsų pėdomis pradės vaikščioti 
mūsų palikonys, kurie nepažino 
tos baimės priežastie-komunizmo.

Antra priežastis yar sunkumas 
prisitaikinti. Mes savo krūtinė
mis esame įkvėpę perdaug Lietu
vos laukų oro, kad šiandien ga
lėtume lengvai užmiršti jos pie
vos gėlių kvapą. Mūsų veidai va
saros saulės išbučiuoti negali pri
prasti prie Anglijos miglų ir mer
kiančio drėgnumo. Dar sunkiau, 
tačiau, priprasti prie savotiško 
šio svetimo krašto žmonių men
taliteto. Kur nenueitum: į baž
nyčią ar karčiamą visur jauti, 
kad kažkas yra ne taip, kažko 
trūksta ir nejučiomis imi lyginti, 
kaip visa tai buvo ten, gimtosios 
pastogės pavėsyje, kurio jaukaus 
vėsumo mes nepajėgiame ir ne
privalome pamiršti. Pajutę tuos 
didelius skirtumus tarp gimto 
krašto ir laikinos prieglaudos 
kraštų, negalime nurimti vietoje 
ir blaškomės ieškodami vietos, 
kuri būtų galimai panašesnė į 
gimtinę. Juk kiek daug važiuo
jančių į Kanadą apsvarstę visus 
argumentus už ir prieš iš pasą
monės, kaip lemiantį argumentą 
ištraukia sakinį „Kaip bus taip, 
bet perdaug pasiilgau tikros lietu
viškos žiemos...“.

Nepritapdami blaškomės iš vie
tos į vietą ir vis nerandame to
kios, kokios ieškome, nes kitos 
tokios pasaulyje nėra ir negali 
būti. Nusivylimas prisitaikymo 
sunkumais pagimdo ilgesį, kuris 
faktinai niekada ir nebuvo išge
sęs mūsų širdyse. Iš karto ilge-

I ° s
Paryžiaus komunistų laikraštis 

„Action“ sustojo ėjęs del prenum. 
sumažėjimo. Paskutiniu laiku vos 
30.000 egzempliorių buvo parduo
dama. Kito komunistų laikraščio 
„Humanite“ tiražas irgi yra su
mažėjęs iš 400.000 (1946 m.) iki 
192.000.

* *. *

Admirolas Edelstenas, buvęs 
britų laivyno vadas Viduržemio 
Jūroje, buvo paskirtas laivyno 
vadu Portsmouthe (Britanjos vi
daus vandenų apsaugai). Savo 
pareigas pradės eiti rugsėjo mėn. 
Viduržemio Jūros laivyno vadu 
buvo paskirtas admirolas lordas 
Mountbatten, Edinburgho Kuni
gaikščio giminaitis. Jis savo pa
reigas jau pradėjo eiti.

♦ ♦ ♦
JAV-bių vyriausybė užtikrino 

Britaniją, kad Amerika tebesie
kia laisvesnės prekybos įvedimo 
ir tarifų sumažinimo. Tarifai bus 
peržiūrėti, ypač tie, kurie nese
niai buvo pakelti. Tai JAV pa
reiškė, atsakant į britų vyriau
sybės memorandumą, nusiskun- 
džiant, kad Amerikos tarifų poli
tika kenkianti vakarų Europos 
atsikūrimui. 

* ♦

Inžinierių prof, sąjunga (Amal
gamated Engineering Union) per 
savo konferenciją Blackpoole 
priėmė rezoliuciją, reikalaujant 
ginklavimosi programos sumaži- 
hinmo. Tuo sąjunga parėmė Be- 
vano politiką. Be to, rezoliucijoj 
reikalaujama: sudaryti -penkių 
didžiųjų taikos paktą, uždrausti 
atominius ir bakteriologinius 
ginklus ir k.

*. • •
Balandžio 21 d. Britanijoj bu

vo 467.000 bedarbių, kas sudaro 
2,2 proc. visų darbininkų. Tuo 
pačiu laiku kovo mėn. buvo 
35.000 mažiau bedarbių. Teksti
lės pramonėj bedarbių skaičius 
padidėjo iki 135-000.

• * *
Didelė spaustuvė ir leidykla D. 

C. Thomson and Co. Ltd. pada
vė Transporto profsąjungos pa
reigūnus į teismą, už tai, kad są
junga agitavo darbininkus boi- 
kuotuoti tą firmą, kuri visai ne
priima į darbą darbininkų, pri
klausančių uniojoms.

• • •
JAV karo ministerijos atstovas 

pareiškė, kad gen. Dodd Koje sa. 
loję patekimas į belaisvių nelaisvę 
ir jo paleidimas nėra galutinai 

sys', kaip ir alkoholis dilgina mū
sų jausmus ir sukelia malonius 
prisiminimus, bet per ilgesnį lai
ką taip nuvargina psichiniai, kad' 
belieka dvi išeitys arba nuolatos 
kaitalioti vietą, ieškant užsimir
šimo, arba po ilgesnio ar trum
pesnio vidujinio blaškymosi ir 
dvasinės kančios atsidurti bepro
čių ligoninėje.

Šalia šių trijų svarbiausiųjų 
psichologinių priežasčių, didelį 
vaidmenį vaidina ir minios psi- 
hcologija. Kaip neaukštintume sa
ve ar vadindamiesi ambasadoriais 
ar tautos kankiniais ar kitais šau
niais ir neužsitarnautais titulais- 
savo prigimtyje mes, vis dėlto, 
liksime maži, paprasti žmoneliai, 
minios sudėtinės dalys. Kaip ne- 
keltume savo individualizmo, so
cialinės prigimties neat sikratysi- 
me. Galime ją mažiau ar daugiau 
aplyginti, užtušuoti, bet tarpais 
ji vistiek i'siverš net ir prieš mū
sų norą. Pakanka iš kurios vie
tovės keletui žmonių pakilti į Ka
nadą ar Australiją, kad kiti pa
sijustų, kaip musmirių apsiėdę: 
— „Visi važiuoja, visi važiuoja- 
dėjojama. Kaip aš čia liksiu, ir 
ką aš čia veiksiu?“ — ir „žiūrėk, 
tikrai visi važiuoja.

Jei dar paminėti mažesnės svar
bos socialinę prižastį — giminių 
ir draugų susitelkimo pastangas, 
tai, atrodo, ir bus jei ne visos, 
tai bent dauguma prižasčių, ska
tinančių migraciją ir emigraciją.

Tektų tik gal paminėti sveika
tos faktorių. Paskubomis emigru- 
dami iš Vokietijos mažai kreipė- 
mč dėmesio į savo- karo pasėkoje 
pairusią sveikatą. Atsidurt,? neį
prastinėse klimato sąlygose pasi
jutome, kaip žuvys ištrauktos iš 
vandens. Tai ypatingai ryšku pas 
žmonės, atsidūrusius tropinio kli
mato kraštuose, bet ir Anglijos 
rūkai ir drėgmė daro savo. Da
lis žmonių ir čia yra priversti kel
tis kitur ar rizikuoti amžių baigti 
ligoninėje, (b.d.) L. T.

išaiškintas. Korėjos karo vadas 
gen. Clark turįs nuspręsti, ar gen. 
Dodd bus traukiamas dėl šito įvy
kio karo lauko teisman.

Gen. Ridgway, buvęs karo va
das Korėjoje, pareiškė, kad šis in. 
ridentas galįs turėti neigiamos 
įtaikūs Korėjos taikos derybose. 
Komunistų delegacija jau iškėlė 
šį klausimą, pabrėždama, kad gir
di, su belaisviais buvo elgiamasi 
nežmoniškai JAV atstovai griež
tai paneigė šį komunistų priekaiš
tą. 

* * *
Naujai perrinktas Indijos prezi

dentas dr. Prashad vėl paskyrė 
Nehru Indijos ministeriu pirminin
ku ir pavedė jam sudaryti naują 
vyriausybę. Nehru kartu lieka ir 
užs. reik, ministeriu.

* *. *
Prekybos ministeris pranešė, kad 

pagal ką tik sudarytą sutartį su 
Rusijos prekybos delegacija Ang
lija parduos Rusijai 8o milijonų 
silkių. Tai didžiausias silkių kie
kis po 1914 m., siunčiamas į Ru
siją.

* *. *
Del besitęsenčio alyvos refine- 

rijų darbininkų streiko Amerikoje 
beveik visos Europos oro bendro
vės sumažino skridimų skaičių, 
nes benzino pristatymas joms bu
vo sumažintas.

* *. •
Policininkas (A. Mitchell), ei

nąs nakties sargybą prie karalie
nės Marijos kambario Marlborough 
namuose, pereitą antradienį dingo 
be žinios su automobiliu ir užsie
nio pasu. Ieškomas Londone ir 
Vokietijoje.1 « • *

Britanijos eksportuotų prekių, 
vertė balandžio mėn. buvo 21 mil. 
svarų mažesnė, negu per kitus šių 
metų mėnesius. Imports gi kiek 
padidėjo, ir tuo budu deficitas pa
kilo 25 mil. svarų.

Britanijos krašto apsaugos mi
nisteris lordas Alexandras lankėsi 
Paryžiuje ir tarėsi su Prancūzi
jos krašto aps. min. Plevanu dėl 
santykių tarp Britanijos kariuome
nės Europoje ir Europos Apsau
gos Bendruomenės. Nors Britanija 
ir neįeina tiesioginiai į tą organą, 
ji nori kuo artimesnio bendradar
biavimo ir kariškių pasikeitimo. 
Pasikalbėjimais buvo visi paten
kinti. * * *

Pietų Afrikos parlamentas dari 
tebesvarsto vyriausybės įstatymą, 
kuriuo siekiama įsteigti aukš
čiausią parlamento teismą,’ turintį 
vyriausią galią konstituciniuose 
reikaluose. * * *

Sovietų pareigūnai nepraleidžia 
alijantų sargybinių automobilių, 
kurie iki šiol reguliariai patruliuo
davo kelius tarp vakarų zonos ir 
Berlyno ir pagelbėdavo civiliams 
ir kariškiams keliautojams.

DIREKTORIŲ ALGOS
Lengviausias užsiėmimas pa

saulyje yra kritikuoti kitus. Mes 
šį amatą mėgstame ir ji dažnai 
naudojame. Ir gerai, kad taip da
rome, bet būtų dar geriau, kad iš
moktume ne vien kritikuoti, bet ir 
kritikuoti konstruktyviai. Reiškia, 
duoti geresnį pasiūlymą, vietoj 
sukritikuoto. Juk, kartais, reikia 
pasitenkinti ir su netobulu planu, 
kurį galima kritikuoti iki pat ryto, 
vien del to, kad nėra geresnės 
išeities .Ypač mes mėgstame kri
tikuoti ir barti mūsų valdybas, 
direktorius, redaktorius, tarnauto
jus ir 1.1. Tik patys pakliuvę į to
kius organus pamatome, kad jie 
kitaip padaryti ir negalėjo. Bet kri
tikuoti juos reikia, nes kitaip jie 
gali atbukti ir sustingti. Į mažes
nės svarbos kritiką būtų neverta 
atsakyti, nes ji vieną dieną iškyla, 
kita — dingsta. Tačiau yra pora 
dalykų, kurie jau nuo seniai kar
tojasi ir kiek aptilus vėl atsinauji
na. Juos čia ir paliesiu.

Tai yra Lietuvių Namų santy
kiai su DBI.S ir direktorių algos. 
Del pirmojo girdimi užmetimai, 
kad namai pasidarė vien biznio 
įmonė, gi pinigai duoti visai kam 
kitam (kam-nevisai aišku), ir ar 
namai ir DBLS yra tas pats, ar 
ne? Kaip čia iš tikrųjų yra?

Lietuvių Namų Akc. B-vė, kuri 
valdo namus ir dabar spaustuvę, 
yra tuo pačiu laiku tas pats kas ir“ 
Sąjunga ir taip pat visai skirtin
gas organas. Tas pats—kadangi 
LN B-vė negali veikti be Sąjun
gos ir Sąjungą negali veikti bei 
LNt B-vės. Jie abu yra vienas nuo 
kito priklausomi, neatskiriamai 
„šuženyti“. Skirtingi organai— 
Bendrovė yra valdoma jos akcinin
kų per jų išrinktus direktorius, gi 
DBLS yra narių valdoma per jų 
išrinktą Centro Valdybą. Kam 
reikėjo steigti bendrovę? Ar Są
junga negalėjo ta pati atlikti? 
Bendrovė reikėjo steigti, kad pri
sitaikius prie šio krašto įstatymų, 
nes Sąjunga kaipo tokia negali 
valdyti turto ir vesti bet kokios 
įmonės. Yra taip pat sakoma, kad 
DBLS turėtų valdyti Bendrovę, o 
ne akcininkai. Beveik visi akcinin. 
kai yra DBLS nariai ir jiems Są. 
jungos ir bendri lietuviški reika
lai rūpi nemažiau, kaip nariams, 
kurie to susirūpinimo nesiteikė 
paremti nė vienu svaru, nusiper
kant akcija. Visi, kurie pirkosi ak
cijų, jas pirko ne pasipelnymo 
tikslu, bet patrijotiškais motyvais 
ir dėl to, man atrodo, kad yra tei
singa ir gera, jei tokie asmenys it 
valdo Bendrovę. Net primetama kad 
keli didieji akcininkai gali padik
tuoti per susirinkimą, kas turi 
būti daroma. Dieve duok, kad mes 
daugiau tokių didelių ak-kų turė
tume, davusių 100 ar 50 svarų. 
Jie padarė labai didelę auką lietu
viškiems reikalams ir parodė dide
lį mūsų reikalų supratimą. Bend
rovė yra saugi tokių patrijotiškų 
vyrų ar moterų rankose, nes jie 
savo lietuviškumą įrodė ne tuš
čiais žodžiais, bet savo sunkiai už
dirbtomis sutaupomis. Pagaliau, 
visiškai nėra pavojaus, kad bend
rovė pakliūtų! į vieno ar kelių as
menų rankas, nes juk niekas ne
pajėgs nupirkt akcijų už 3000 sv. 
(visas kapitalas siekia virs 6000 
svarų). Išvadoje, bendrovę valdo 
tie, kurie davė jai pinigus ir tai 
yra gerai ir tikslu.

Bendrovė yra mūsų lietuviškos 
veiklos ir tuo pačiu DBLS ekono
minis pamatas, nes be jos, prie 
sumažėjusio ir vis mažėjančio na
rių skaičiaus, nebūtų galima palai
kyti lietuviškos veiklos šiame kraš
te. čia ir prasideda tas vienas nuo 
kito priklausomumas ir neperski
riama bičiulystė. Sąjunga dabar 
apmoka tik vieną tarnautoją, vie
toj iki neseniai turėtų keturių. 
Bendrovė atlieka ir apmoka ne tik 
laikraščio redagavimą, bet ir rank
raščių perrašymą ir dalinai admi
nistravimą ir už knygvedybą. Tas 
bendrovei brangiai kainuoja ir ji 
jau yra tam pridėjusi (ypač »BL*’) 
keletą šimtų svarų. Bet. kad bend
rovė galėtų tai padaryti, ji turi iš 
kur nors gauti pajamų, nes ji ne
gali iš pašalpų gyventi. Tai ir yra 
atsakymas tiems, kurie primeta 
bendrovei, kad ji tapusi biznio 
imįonė. Tik sveikai ekonomiška 
tvarkoma bendrove gali pati išsi
versti ir paremti lietuvišką veiklą. 
Kitos išeities nėra ir laikas nustoti 
skrajojus po padanges, begaudant 
debesis. Tiems iš algų „pilvus be- 
siauginantiems“ direktoriams yra 
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darbo ir rūpesčiu daugiau, negu 
iki kaklo. Namus jau pasisekė 
tinkamai sutvarkyti ir jie verčiasi 
patenkinamai, bet, vėl prisidėjo 
spaustuvė. O ja mes pirkome, ka
dangi kitaip būtų turėjęs sustoti 
ėjęs mūsų „Britanijos Lietuvis“. 
Bet spaustuvė yra komplikuota 
įmonė. Mašinų nupirkimas ir tar
nautojų bei patalpų pasamdymas 
yra tik vargų pradžia. Tuojau pri
sideda visa eilė kitų išlaidų, kurių 
čia, dėl vietos stokos, neįmanu iš
vardinti. Su spaustuve nėra taip, 
kad šiandien ntipirkai mašiną, pa- 
samdei tarnautoją, rytoj pradėjai 
dirbti ir poryt jau gauni pinigus. 
Tai yra daug sudėtingesnis daly
kas, reikalingas pradinio kapitalo 
ne vien mašinoms įsigyti, bet ir 
verstis kuri laika be pajamų. O 
mes gi iš lietuvių surenkame tik 
tiek pinigų, kiek buvo faktinai 
užmokėta už mašinas. Dėl to ne
nuostabu, jei bendrovė pasidarė ir 
skolų ir direktorių galvos jau ke
lis kartus susisuko ir vėl atsisuko, 
beieškant kelių, kurie mus išvestų) 
iš vargų.

Spaustuvė dabar turi • 
svarų į savaitę išlaidų ir jų suma
žinti negalima, nes reikia mokėti 
už patalpas, reikia turėti darbi
ninkų minimumą, reikia turėti švi
no, popierio, dažų ir kt. Vieninte
lis kelias yra gauti spaustuvei 
daugiau darbo, kuris nepareika
lautų didesnės investacijos. O to
kios rūšies darbas naujai įmonei 
pats neateina — reikia jo ieškoti, 
reklamuotis ir p. Kas už tai atsako- 
mingas-direktoriai.

Kas bus atsakomingas .jei bend
rovė subankrutuotu, ar nepajėgtų 
skolų išmokėti, ar šiaip kas nege
ro būtų—direktoriai ir vėl direkto
riai. Ir tai jie furi atlikti nuo savo 
tiesioginio darbo atliekamu laiku.

Jeigu mes įvertiname jų darbą 
ir reikalaujame, kad jie atsakytų 
už bendrovės vedimą, tai turima 
ir įrodyti tinkamu būdu, o ne prie- 
kaištom ir apkalbėjimu. Jeigu mes 
sumokame už kambarių1 valymą, 
indų plovimą, tai negi direl“— 
darbas ir atsakomybė yra mažiau 
verta, kad jiems ir išlaidų nesutik
tume padengti. Argi tiek susmul- 
kejome, kad įvertiname vien fizinį 
darbą, o proto darbą niekais laiko
me. Ir kokios gi tos algos! Metams 
200 svarų (jups paskyrė akcinin
kai direktoriams neprašant), t.y., 
mažiau negu 4 svarai per savaite 
visiems trims kartu. Is tos sumos 
direktoriai turi pasidengti savo 
kelionės, našto, telefono, reprezen
tacijos ir kitas išlaidas. O kur su
gaištas laikas? Fabrike už iį būtų 
galima gauti kelis kartus daugiau. 
Bet ir nedirbant fabrike viršvalan
džių. o tik panaudojant tą laiką 
namie betaisant visokius durų), 
elektros ar kjtokius sugedimus, 
sutaupytu didesnę suma pinigų, 
nes nereikėtų kviesti mechaniko ir1 
jam už darbą mokėti. Būkime ra- 
cionalus-visi mielai prisidedame 
ririe lietuviškos veiklos ir už tai 
ir nesapnuotame imti atlyginimo. 
Ir direktoriai be Namų B-vės val
dymo dirba kitoki lietuvišką darbą 
kaip ir visi, o gal net ir daugiau, 
už tai iokio atlyginimo nenori. Bet' 
direktoriavimas yra kitas reikalas, 
diena po dienos, mėnuo po mėne
sio ir metai po metų be atleidimo 
reguliariai būįi savo pareigose, 
diena ir naktį rūpintis ir sukti gal
va. nešti didele ir varginančia at. 
cakomybe-tai yra neiuokai. Pra
šau tuo tikėti. Tuk bendrovė dabar 
yra didelis objektas-turi virš to.ooo 
svarų vertes turtą ir dvi įmones 
(namus ir spaustuve), kurių: tvar
kymas nareikalauia daug darbo, 
energiios ir stipriu nervų.. Tų ner
vų vpač daug reikia, kada yra mė
tomi direktoriams įvairūs užmeti
mai. Direktoriai gi neturi teisės 
panašiai atsikirsti, nes jie turi būti 
su visais malonūs, ne vieno neuž
gauti, ne vieno neįžeisti. Tai tain 
pat pareiga, kuri turėtų būti bran
giausiai apmokama.

Nežinau, ar pasisekė man tin
kamai atsakvti į užmetimus. Noriu 
tikėti kad tain. Prašau tikėti kad 
direktoriai sano pareigose lieka ne 
del tų keliolikos šilingu savaitėle, 
bet dėl to, kad jie mano turį lietu
viu daugumos pritarimą ir pasiti
kėjimą ir kadangi jie mano atlieką 
lietuviams ir Lietuvai naudingą 
darbą.

Jeigu jie neturėtų šito tikėjimo, 
jie nė valandos nelaukdami iš sa
vo pareigų atsistatydintų.

M. Bajorinas 

Spaudos reik. — atk. iš 3-čio pusi, 
kaip retkarčiais pasitaiko! Ne, ne, 
tik jau ne šitaip!!

4. A. Kalnius savo straipsnyje 
mini mėnesines knygos formato 
laikraščių santraukas. Ši jo straips
nio vieta, bent man, ypač įdomi, 
nors žurnalų praktika.rodo, kad 
šitokioms santraukoms vargu su
sirastų pirkėjų ar prenumeratorių. 
Bet pačiam tokiam , leidiniui, jei 
būtų įmanomas., tektų skirti labai 
aiškų uždavinį: Iš visos pasaulio 
lietuvių spaudos atrinkti, kas II- 
tuanlstiškai verčiausia. Dabar tu
rime žmonių kurie užsisakinėja po 
kelis lietuviškus laikraščius, nors 
visos lietuvių spaudos, tikriausia, 
niekas neįstengia prenumeruotis. 
Kam gi žmogui iš viso kelių laik
raščių reikia? Tik jau ne dėl to, 
idant galėtiį palyginti, kaip apie 
busimąjį karą filosofuoja kelių 
laikraščių bendradarbiai. Lietuvių 
gyvenimas skaitytojui rūpi, kultū
rinis, politinis ir visoks kitoks. 
Va, šitie dalykai, surinkti į brošiū
ras (bent po 100 psl. kas mėnuo), 
būtų tikrai verti pasiskaityti, pasi
dėti ir vėl pasiskaityti, tik, žinoma, 
ir į juos medžiaga neturėtų būti 
et bet sukraunama, be jokio plano 
(angluose galybė tokių santrau- 
kinių leidinių — „Readers Digest“, 
„Music Digest", Theatre Digest", 
„Catholic Digest“ ir t.t., bendres
nių ir specialesnių, ir visi jie gana 
įdomūs). Kas tokį dalyką pasiryž
tų suorganizuoti, sutelkti krūvon 
lietuviškus leidinius — periodinius 
ir neperiodinius, sudaryti talkinin
kų štabą, suorganizuotų spausdi
nimą ir platinimą ir, svarbiausia, 
pajėgtų išsilaikyti, aš pirmasis 
balsuočiau, kad tokio leidinio jau 
penkerių metų sukakties proga 
tam organizatoriui būtų verta su
teikti nors sero titulą!

Dar man rūpėtų vaiku pasiskai
tymų reikalas, bet apie tai atskirai.

K. Barėnas

NAUJA BL PRENUMERATOS , 
KAINA ITALIJOJE

DBLS Centro Valdyba nustatė 
sekančias BL prenumeratos Itali
joje sąlygas: metams 1800 lyrų 
atskiras Nr 40 lyrų.

PADĖKA
Mūsų skausmo ir liūdesio valan

doje, gerb. kun. J. Steponaičiui už 
paskutinį patarnavimą—atlaikytas 

* gedulingas pamaldas ir pasakytus 
atsisveikinimo žodžius, taip pat 
Manchesterio Lietuvių Socialinio 

. Klubo pirmininkui p. Venckui, 
sekretorių' p. Bendoriui, visiems 
klubo nariams ir lankytojams, 
DBI.S skyriaus pirmininkui p.Kups- 
čiui, fotografui p. Rudžiui p.p. 
Zubrickams, p.p. Valuskams ir vi
siems, prisidėjusiemš moraliai bei 
materialiai palydint mūsų mylimą 
žmoną ir mamytę Stasę Valiaugy- 
tę-Gerdžiūriienę į amžinojo poilsio 
vietą reiškiame lietuvišką padėką.

A. Gerdžiūnas Ir šeima.

PAIEŠKOJIMAI
Petras Čiurlys, 57, Gore Vale, 

Toronto, Ont., Canada, ieško pus
brolio Petro Stančiko, gyvenusio 
D. Britanijoje. Dabartinis adresas 
nežinomas.

» * *
Prašau atsiliepti buvusį priėttelį 

Augustą Keturvaiij, 1947 mt. atvy
kusį į Angliją. Žinančius apie jį 
pranešti jo adresą: Pr. KaždaiTis, 
Myn.Yr-Afon, Garth Lane, Ffyn. 
nohgroew, Flints, N. Wales.

• • •
Paieškomi Kazimieras Tlukas 

ir Povilas Dragūnas, Rašyti šiuo 
adresu: Juozas Bačianskas, R.O.F. 
Hostel Box. to., M.O.S. Rudding- 
ton, Notts.

• • »
Paieškomas Jonas Gylys, kilęs 

iš Juodupėnų kaimo, Kidulių 
valsč., Šakių apskr. Emigravęs iš 
Vokietijos-Anglų Zonos.į Angliją. 
Žinantieji prašomi pranešti Mrs. 
Antonina Markužiene, 1628 No. 
Paulina Str. Chicago, Ill., U.S.A.

• * *
Ieškomas Antanas Jankauskas, 

atvvkęs į Angliją iš Vokietijos 
Dillingeno stovyklos (2 blokas 17 
komp). Ieško Jonas Tamošaitis, 
<:S33, S. Carpenter Str. Chicago, 
Ill., U.S.A.

DIRVOS atstovybė
Amerikoj išeinančio tautiškos 

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

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.
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