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KRITIKAMS
Netrukus „Britanijos Lietuviui“ 

sueis šešeri metai amžiaus. Trem
ties spaudoje jis gali save laiky
ti veteranu. Sunkiose sąlygose 
gimęs ir dar sunkesnėse gyvenęs 
ir tebegyvenąs, jis, pržsitaikinda 
mas prie ištekliaus ir aplinkybių, 
keitė dydį, formatą, redaktorius, 
bet vieno dalyko nuo pat jo įsi
kūrimo nepakeitė: BEŠALIŠKU
MO.Gal del to jis ir susilaukia kri
tikos grupių interesams pasidavu
sių asmenų,kurie gyvena savo ma
žame idėjų kiaute ir nesutinka to 
rato praplėsti, gi visus, esančius 
už to rato ribų, laiko svetimais, 
beveik ne mūsų tautos žrnonė- 

-mis.
„Britanijos Lietuvis", savo skai

tytojų tarpe turėdamas įvairaus 
nusistatymo asmenų, turi pareigą 
tarnauti visiems lietuviams, kurių 
svarbiausia misija tremtyje yra 
išlaisvinti Lietuvą, bet ne ginti 
srovinių interesų, ar šmeižti sa
vo oponentų. Tarnaudamas Lie 
tuvąi ir lietuviams, o ne srovėms 
ar grupėms, „B.L." laiko parei 
gą savo skiltyse paminėti pozity
vius ir mūsų laisvinimo darbui 
naudingus faktus, nežiūrint kieno 
jie būtų atlikti, iškelti pasilakan
čius mūsuose negerumus, parem
ti visų lietuvių pastangas, sie
kiant kuo greitesnio tėvynės iš
laisvinimo, pagirti ar papeikti 
kur, kada ir ką, mūsų nuomone 
yra reikalinga, visiškai neatsi
žvelgiant į tai, kokią grupę, sro
vę ar asmenis tas liestų.
...Yra, tačiau, asmenų ir organų, 
kurie mato tik vieną medalio pu 
sę ir boja tik siaurų grupinių in
teresų, del to ir kyla nepas tenki- 
nimas „Britanijos Lietuviu“, ku 
ris į reikalus žiūri, išeidamas iš 
kuo platesnio lietuviškų, reikalų 
spratimu ir įvertinimo. Iš tokio 
taško išeinant, reikia žiūrėti ir 
j trečiame laikraščio pusiau. at
spausdintą Bradfordo skyriaus 
rezoliuciją, kur „B.L.“ yra kalti
namas neva LLIKo navertinimu 
ir gynimu vienos grupės, kurios 
ir vardas niekad nebuvo „B.L.“ 
paminėtas iki minėtos razuliuci- 
jos atspausdinimo.

Gi visai neseniai „B.L." buvo 
kaip tik tos grupės aštriai puola
mas reikalavimais ir ultimatu 
mals už tai, kad „B.L.“ atsisakė 
savo skiltyse spausdinti tos gru 
peš atsišaukimą.

Visiems įtikti neįmanu, o ypač 
negalima įtikti žmonėms, kurie 
savo interesus laiko neliečiamais, 
virš kritikos.

Jeigu mes nurodome negerumus 
VLIKE (KĄ IR PATS VLIKas 
PRIPAŽĮSTA) ir siekiame tuos 
negerumus pašalinti, tai darome 
norėdami VLIKui gero, gi. teisės 
konstruktyviai kritikuoti kitus, 
rūpintis mūsų vadovaujančių 
veiksnių veikla ir sutarimu nieks 
iš mūsų negali atimti. D. Brita
nijos lietuviai, yra nemažiau už 
kitus suinteresuoti mūsų vado
vaujančių veiksnių darbu ir nie
kuomet nesutiks su Bradfordo re
zoliucijos siūlymu tą sriti palikti 
išimtinai Amerikos ir Kanados 
lietuviams. Priešingai, „B. L.“ 
mano, kad Britanijos lietuviai ga 
Ii būti pozityvesniu veiksniu mū
sų vadovaujančių organų sutari
mui pasiekti, negu mūsų didžio
sios, į kraštutinumus nukrypu- 
sios, kolonijos.

Ta'gi — „Britanijos Lietuvis“ 
ir toliau laikysis nešališkumo, bet 
visada reikalus vertins, išeinant 
iš mūsų bendro tiks'o. Mes esam? 
už VLIKą, kaip būtinai reikalin
gą organą, jį remsime ir ieškosi
me būdų jam sustiprinti ir jo 
autoriterui pakelti. Tačiau, remti 
VLIKą, dar toli gražu nereiškia 
remti visų, jį sudarančių grupių 
vidinę veiklą.

Lygiai taip pat mes vertiname 
diplomatijos šefą ir džaugiamės, 
kad tokią svetimų valstybių pri- 
pažntą instituciją mes tremtyje 
galime turėti. Tai yra pozityvus 
mūsų laimėjimas.

Bet ir vėl, remti diplomatijos 
šefą, dar nereiškia remti jį palai

kančias grupes, kurių veikla gali 
mums būti nepriimtina. „B.L.“ 
mano, kad diplomatijos šefas ne
turėtų rištis su atskiromis grupė
mis ir būti identifikuojamas su 
viena ar kita grupe, nes tas įneša 
tik daugiau nesusipratimų į mū
sų ir taip nesklandumais gausų 
gyvenimą.

„Britanijos Lietuviui“ daroma 
užmetimai, ko gera, daugiaus'a 
kyla iš to, kad visuomenei pasi
daro sunku atskirti p. Lozoraitį 
nuo LRS.

„Britanijos Lietuvis“ kaltina
mas taip pat neturįs vienos linijos 
girdi, vieną savaitę rašo vienaip 
kitą — kitaip ir pagal tai kai ku
rie asmenys duoda ir atsiima sa
vo ištikimybę šiam laikraščiui.

Tas nesusipratimas kaip tik ky
la iš to, kad „B.L." nėra vienos 
grupės laikraštis, bet savo skilty
se stengiasi apimti visą mūsų po- 
zityvę veiklą. Lietuvos laisvini, 
mo akcijos apimtyje. Grupinio in
tereso asmeniui tai,žinoma, atrodo, 
svyravimu iš vienos pusės į kitą. 
Čia reikia dar įsakmiai pastebėti, 
kas jau buvo pakartotinai rašyta, 
jog „Laisvoji Tribūna“ NEIŠ
REIŠKIA LAIKRAŠČIO LINI
JOS. Ten duodama autoriaus 
asmeninė nuomonė, kuri gali su
tikti ar nesutikti su „B.L.“ nuo
monę. „Laisvoje Tribūnoje“ ke 
liami įdomesni klausimai disku
sijos, asmenys parašo, ką jie apie 
tą ar kitą dalyką mano. Kam pa
reikšta nuomomė nepatinka, tas 
gali savo nuomonę parašyti. Sa
vaime suprantama, kad >aikr?ščio 
redakcija negali visko kas rašo
ma patalpinti, ar talpinti taip 
kaip parašyta. Jeigu ji viską tai 
pintų, tai kartais visas laikraštis 
būtų „Laisvosios Tribūnos“ už 
pildytas.

Redakcija talpina tai, kas gali 
suįdominti platesnę visuomenę, 
stengiasi išlaikyti lygsvarą tarp 
skirtingų nuomanių, rankraščius 
taiso ir trumpina, nekeičiant au
toriaus nuomonės ir prižiūri, kad 
būtų išlaikytas padorumas, iš
vengta asmeniškumų ir užgaulio
jimų.

Jeigu mums reikėtų nusakyt' 
„Britanijos Lietuvio“ liniją, mes 
nieko geresnio nerastoms, kaip 
pasekti Lietuvos Ministers Lon
done, dar seniai duotu puikiu pa
vyzdžiu, kuris visiškai, tinka 
„B.L.“. Kada p. Balutis buvo 
vieno laikraščio Amerikoje re
daktorium, jis, atsakydamas savo 
kritikams, kurie reikalavo pas
kelbti jo redukuojamo laikraščio 
liniją, išspausdino ištisai Lietu
vos Himną.

„Lietuva, tėvyne mūsų" yra ir 
„Britanijos Lietuvio" linija, — 
„Tegu meilė Lietuvos, dega mū ų 
širdyse" ir „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“ yra mūsų šūkiai. 
Greitesnis Lietuvos išlaisvinimas 
yra mūsų siekimas.
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PARAŠIUTININKAI KOJE SALOJ
Įvykiai Koje salos belaisvių sto

vykloje rodo, kad mes apie tą sto 
vykią ateity dar daugiau girdė
sime Pereitą savaitgalį vyriau
sio karo vado Korėjoj gen. Mark 
Clark parėdymu i salą buvo pa
siųstas 187 Amerikos parašiuti
ninkų pulkas tvarkai palaikyti 
belaisvių stovykloje. Kiek anks
čiau, kada stovykloje kilo žiau
rus susišaudymas, į Koje salą bu
vo pasiųsti tankai.

Parašiutininkų pasiuntimo pro
ga gen. Clark pastebėjo, kad 
„komunistų belaisviai ir internuo
ti civiliai ne tik pakartotinai pa
vartojo jėgą, bet taip pat mėgino' 
masiniai išsiveržti iš stovyklos, 
kas neišvengiamai veda prie dar 
didesnės jėgos pavartojimo. Tie 
žmonės aiškiai veikia pagal duo
damus iš už stovyklos ribų esan
čių agentu, priklausančių tarp 
tautinei komunistų konspiratyvi- 
nei organizacijai, nurodymus," 
Generolas pridūrė, kad tas toliau 
nebus toleruojama Belaisviai bus

KARALIENES PRAŠYMAS 
PARLAMENTUI

Pagal tradiciją, karalienė Elž
bieta pasiuntė parlamentui pra
šymą, kad būtų padaryti nauji 
nutarimai karališkos šeimos atly
ginimo reikalu. Karalienė nere 
zervuotai perduoda , paveldėtus 
turtus parlamentui, bet parla
mentas nutarė, kiek ir kuriam 
šeimos nariui turi būti duodama 
atlyginimo.

Karalienė Elžbieta pageidauja, 
kad būtų . paskirtos sumos Edin
burgo kunigaikščiui ir jos vai
kams (išskyrus vyriausią sūnų, 
kuriam sumos, karalienė duos iš 
savo privačiu šaltinių, kol sūnus 
bus nepilnametis), o taip pat 
princesei Margaret, jeigu ji apsi

P A G R O B. Ė 300.000 SVARŲ
Pereito trečiadienio ankstyvą 

rytą, Londono vidurmiestyje, už
simaskavę plėšikai užpuolė pašto 
sunkvežimį, kuris gabeno apdrau
stus siuntinėlius ir vieno svaro 
banknotus Plėšikai pagrobė per 
100.000 svarų.

Sunkvežimiui, važiuojant iš 
Paddingtono per East Castle gat
vę į centrinį paštą, žalios spalvos 
limuzinas užstojo kelią. Iš auto
mobilio iššoko 3 maskuoti vyrai, 
ketvirtasis pasiliko prie automo
bilio. Tuojau pat iš kito, pašto 
sunkvežimį sekusio juodo automo 
bilio. iššoko kiti trys vyrai. Plė
šikai išvlko iš sunkvežio tris paš
to tarnautojus ir, juos gerokai 
pritrenkę, paliko gatvėje. Patys 
sėdo į sunkvežimį ir, lydimi able 
jų limuzinų, nuvažiavo į nuoša
lią gatvę, kur perplėšę pašto mai

ŽINIOS
Iš Kanados Konsulato patirta, 

kad emigracija iš Britanijos į 
Kanadą yra sulaikyta. Tik tie, 
kurių sveikata yra jau patikrin
ta. gal galės dar išvažiuoti.

* » •
Per pereitos savaitės užsienio 

reikalų debatus Edenas, atsakyda
mas socialistams, pareiškė, kad ne
galima pravesti naujų rinkimų 
vak. Vokietijoj prieš kontraktinės 
sutarties pasirašymą, kaip šito rei
kalavo darbo partija. Tokie rinki
mai užtęstų sutarties pasirašymą 
vienais metais ir galį visiškai išar
dyti vak. Europos Apsaugos Bend
ruomenės organizavimą. Darbiečių 
vadas Attic pažymėjo, kad sutar
tis gali būti dabar pasirašyta, bet 
nauji rinkimai turėtų: būti pravesti 
prieš jos ratifikavimą. Tačiau vy
riausybė ir su tuo negalėjo sutikti.

• • •
Columbijos universiteto prezi

dentas dr. Grayson Kirk pareiškė, 
kad universitete yra vykdomas pro. 
jektas, kuris bus lygiai reikšmin
gas, kaip ir atominė bomba. Jis 
nepasakė, koks yra tas projektas. 

traktuojami pagal Genevos kon
venciją, bet ir iš belaisvių bus rei
kalaujama atlikti pagal tą kon
venciją nustatytas pareigas.

Paskutinių laiku tvarka stovy
kloje buvo labai pašlijusi ir bei- 
laisviai valdė bent 17 tos sto
vyklos skyrių. Jie ten turi savo 
teismus ir patys vykdė to teismo 
uždėtas bausmes, net ir mirties 
bausmę. Fanatiški belaisviai tero
rizuoja kitus belaisvius, kurie yra 
griežtai pasiskirstę į komunistus 
ir antikomunistųs, kurie nenori 
grįžti į Kiniją ar šiaurės Korėją- 
Per paskutinį „screeningą" tik 
70 000 belaisvių pareiškė norą 
grįžti atgal. Stovykloje gi yra iš 
viso 150.000 belaisvių ir internuo
tų civilių. Juos saugos 15.000 kai 
rių. Tvarkos palaikymas ten yra 
labai sunkus, bet naujasis sto
vyklos komendantas gen. Boatne 
ris yra pasiryžęs elgtis griežčiau 
su belaisviais, negu ikišioliniai ko
mendantai gen. Dood ir gen. Col
son, kuris buvo iš pareigų palei

vestų, ir jos sūnaus būsimai žmo
nai.

Tam reikalui apsvarstyti ir pa
daryti rekomondarijas. parlamen
tas paskyrė specialią komisiją iš 
visų partijų atstovų.

Kiek algos paskirti karalienei 
— nutars parlamentas. Jurgis VI 
gaudavo £410.000 per metus.

Karališkos šeimos nariai dabar 
gauna per metus: princesė Elž
bieta (dabart. karalienė) £40.000. 
Jos vyras £10.000, Gloucesterio 
kunigaikštis (mirusio karaliaus 
brolis) £35.000, princesė Marga
ret £6.000. Karalienė Marija ir 
Elžbieta (motina) gauna po 
£70.000 per metus.

šus, pagrobė pinigus ir siuntinius, 
kuriuose buvo siunčiama nešli
fuoti brangūs akmenys. 46 siun
tinėliai buvo apdrausti 400 svarų. 
Apskaičiuota, kad plėšikai nusi
nešė 100.000 svarų vertės grobį.

Pašto sunk vežimas rastas Al
bany gatvėje (netoli Regents Par
ko), o vienas plėšikų automobilis 
buvo paliktas Prie Covent Gar
den.

Už plėšikų pagavimą arba jų 
nurodymą yra paskirta 4.500 sva
rų premija.

Reikia pastebėti, kad prieš sa
vaitę buvo padaryta taip pat ne
paprastai drąsus apiplėšimas trau
kinio. važiavusio iš Londono į 
Brighton. Pagrobta 11.000 sva
rų grynais. Policija mananti, kad 
šie abu plėšimai padaryti tos pa
čios gaujos.

Apie 1000 italų bus grąžinti į 
savo kraštą jei nebus galima jiems 
rasti darbo kitose pramonės šakose. 
Jie buvo apmokomi anglių kasyk
lų darbui, Bet profsąjungos nesu
tiko jų į kasyklas įsileisti. 

# • ♦
Paryžiaus laikraštis „Le Monde“, 

kuris buvo paskelbęs taip vadina
mą Fechteler pranešimą, prisipa
žino, kad tas pranešimas yra pana
šus Į 1950 m. vieno amerikiečio 
(Talcrico) parašytą straipsnį. 

• * *
Parlamentas svarstė atlyginimo 

vyrams ir moterims sulyginimo 
klausimą. Vyriausybė pripažino 
vienodo atlyginimo principą, bet 
tai įvesti bus galima tik palaips
niui, kai ekonominė krašto būklė 
leis tai padaryti. 

• • *
Pašto tarnautojų sąjunga per 

savo konferenciją Blackpoolyje 
atmetė pasiūlymą, įvesti pašte 
„closed shop“ (priimti tik profsą. 
jungai priklausančius tarnautojus). 
„Closed shop“ yra priešinga de
mokratinės santvarkos principui, 
buvo pareikšta konferencijoje. 

sti už jų vestas derybas su belsis- 
viais. Ypač gen. Colson, priimda
mas beilaisvių pastatytas sąlygas 
del gen Dood paleidimo, padarė 
nemaži bėdos alijantams. Priim 
damas sąlygą, kad ateity bus 
žmoniškiau elgiamasi su belais
viais, jis netiesioginiai pripažino, 
kad praeity su jais taip nebuvo 
elgiamasi. Tai griežtai paneigė 
Vašingtonas ir alijantų štabas Ko
rėjoj, ir pareikšdami,. kad iš gen. 
Colson jėga išgautos sąlygos, ne
turi jokios reikšmės ir nebus 
vykdomos.

Aiškiai matyti, kad Koje salos 
įvykiai buvo inspiruoti komunistų 
ir kitur, nes komunistų delegaci. 
ja per Korėjos derybos jau mė
gino tai išnaudoti. Komunistų at
stovas apkaltino alijantus barba
rišku elgesiu prieš belaisius. Ali
jantų derybų komisijos vadas to
kį apkaltinimą pavadino grynu 
prasimanymu.

LOZORAITIS LONDONE
Diplomatijos šefas, p. St. Lo

zoraitis, šiomis dienomis lankėsi 
Londone ir matėsi sū ministeriu p. 
Balučiu ir kitais asmenimis. P. 
Lozorąitis kita mėsesį vėl atva
žiuoja į Londoną, dalyvauti di
plomatų konferencijoj.

RUSIJA KERŠIJA
Besiartinant kontraktinės sutar

ties su Vokietija pasirašymui ir 
Vokietijos įtraukimui į Vak. Euro
pos Apsaugos Bendruomenę, So
vietai suintensyvino savo propa
gandą prieš vakarų vokiečius ir 
Vakarų Valstybes. •

Rusijos reakcija į sutarčių pasi
rašymą bus visiškai uždaryti rytų 
Vokietijos zoną nuo vakarų ir 
pagreitinta rytų zonos sovietizaci
ja, kad apsaugojus nuo bet kokios 
įtakos iš Vakarų.

Kai kurie pereinamieji punktai 
yra uždaromi, pasienio sargybos 
sustiprinamos ir pradedama ne
leisti darbininkams, dirbantiems 
vakarų zonoje, pereiti sieną.

Rytų Vokietijai bus leista oficia
liai turėti kariuomenę, nors ji ir 
dabar tai turi policijos. pavidale. 
Rytų Vokietija taip pat gaus sate
lito teises, kokias turi kitos paverg
tos Europos valstybės.

Amerikos ai tvos rafinerijų dar 
bininkų streikas pasibaigė, bet l.ol 
prisipildys atsargos tankai, benzi
nas kurį laiką bus normuojamas 
oro bendrovėms.

» » »
Gegužės 15—16 dienomis Lon. 

done, gen. Esenhove.ris buvo kara
lienės priimtas. Pietavo su prem
jeru Churhcilliu, dalyvaujant 000- 
zicioįs vadui Attlee. Gen. Eisenho. 
veris taip pat matėsi su karo va
dais ir dalyvavo Edeno suruoštose 
vaišėse. Birželio 1 d. Eisenhoveris 
grįžta i J V dalyvauti prezidento 
rinkimuose.

» * *
Prancūzų valdomam Tunise 'ėl 

įvyko neramumų ir kelios bombos 
buvo išsprogintos. Puniso Bey ape
liavo į gyventojus laikytis ramiai 
ir nesigriebti jėgos. JAV įspėjo 
Prancūziją, kad jei ji ten reikalui 
nesutvarkys (Tunisas reikalauja 
reformų), Amerika negalės Pran
cūzijos remti, kada tas klausimas 
bus keliamas Saugumo Taryboje.

* * *
Tautinė mokytojų sąjunga įtei

kė Durhamo savivaldybei ultima
tumą duoti patenkinamą atsakymą 
iki gegužės 30 d. del savivaldybės 
„closed shop" politikos. „Closed 
shop“ reiškia, kad į tarnyba yra 
priimami tik mokytojai, priklausą 
profsąjungai. Tuo tarpu pati mo
kytojų sąjunga yra priešinga. Jei
gu nebus gautas patenkinamas at. 
sakymas iš savivaldybės, tada mo
kytojai, priklausą Durham savi
valdybei, atsistatydins iš savo pa. 
reigų.

* * *
Galutiniai nesklandumai jau yra 

baigiami lyginti del kontraktinės 
sutarties su vak. Vokietija pasira
šymo. Sutartis numatoma tikrai 
pasirašyti šios savaitės pabaigoje. 
Tai patvirtino ir Edenas, sakyda. 
mas, kad jis važiuosiąs į Bonną 
sutarties pasirašyti.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS REORGANIZACIJOJ

REIKALU
Po platųjį pasaulį išsisklaidę 

lietuviai žurnalistai turi visą eilę 
juos siejančių uždavinių-savo sri
tyje jiems tenka prisidėti prie 
bendros kovos už Tėvynės laisvę, 
atstovauti savo kraštą ir tautą 
tarptautiniose žurnalistų sąmbū- 
riuose, ieškoti kelių lietuviams 
žurnalistams įsijungti į savo pro
fesinį darbą rūpintis spaudos 
bendraisiais reikalais ir padėti pro
fesijos draugams.

Visi šie dalykai verčia lietuvius 
žurnalistus susijungti į vieną glau
džią profesinę bendruomenę ir pa. 
laikyti tarpusavio artimus ryšius, 
nes kitaip neįmanoma šiuos užda
vinius įvykdinti.

Dėl susidėjusių aplinkybių buv. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Val
dybai negalint imtis iniciatyvos, 
minėtus uždainius vvkdant, tenka 
ieškoti kito kelio. LZS-gos Ne- 
Yorko skyrius, remdamasis L7S 
pirm. A. Merkelio ir kitų Valdybos 
narių pareikštu sutikimu, ryžtasi, 
kaip I.ZS-gos Reorganizacinė Ko
misija, ši darbą atlikti. Tuo tikslu 
žemiau pasirašę kreipiasi į visus 
lietuvius spaudos žmones kviesda
mi juos užsiregistruoti, prisiun. 
čiant žemiau nurodytu adresu, t) 
vardas, pavardė 2) adresas 3) nu
rodymas kuriuo pagrindu laiko sa
ve kvalifikuotu registruotis. Siųsti 
nevėliau, kaip iki š.m. liepos 15 d. 
„Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, New 
Yorko Skyriaus Valdyba, 680. Bus
wick Av., Broocklyn, N.Y.“

Akcija pagreitintų galimai grei
čiau atlikti narių , registraciją, o 
tai pareina nuo visų Sąjungos re. 
organizaciją suinteresuotų spaudos 
bendradarbių. ' --’■■■*-

LZS-gos Reorganizacinė Komisi
ja (A. Gražiūnas, D. Penikas, V. 
Gedgaudas, S. Narkeliūnaitė, V. 
Rastenis, A. Šalčius).

Ištrauka iš LZS-gos Reorgani
zacijos Tvarkos Taisyklių) 1) LZS 
nariu gali būti registruojamas 
kiekvienas, atitinkąs bent vieną iš 
šių kvalifikacijų, a) yra buvęs LZS 
nariu Lietuvoje b) yra lietuvių 
spaudos redaktorius, c) yra nuola
tinis periodinės spaudos bendradar
bis. LZS nariu negali būti asmuo, 
bendradarbiaująs komunistinėje ar 
šiaip Lietuvos Nepriklausomybei 
priešingoje spaudoje.

6) Nuolatiniu periodinės spau
dos bendradarbiu laikomas pasi. 
reiškiąs spaudoje bent 10 straips
nių per metus, visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo temomis, ar
ba periodiškai, ne rečiau kaip kar
tą per mėnesį teikia bent vienam, 
laikraščiui ar informacijos įstaigai 
žinias at apžvalgas iš viešojo gy
venimo ar bent kurios jos srities, 
arba yra pastovus spaudos fote 
respondentas...“

Rašiniai profesinės specialybės 
klausimais arba tokiems klausi
mams skirtų skyrių laikraščiuose 
redagavimas neįskaitomas į perio
dinės spaudos bendradarbio kvali
fikacijas."

AZIJOS
„TAIKOS KONFERENOUA"
Pranešama, kad netrukus Pe- 

kinge (Kinijoj) bus šaukiama ko
munistų „taikos konferencija“, 
kokios jau įvyko keliose vietose 
Europoje. Tokiu bddu komunistai 
savo „šaltąjį karą“ pradėjo tęsti 
ir Azijoj Pagal pranešimą ir Pe- 
kingo toj konferencijoj dalyvaus 
„taiką mylį žmonės iš Azijos, 
Australijos. Amerikos ir Pacifiko 
žemių“.

Manoma, kad „taikos konferen
cija“ bus daugiausia nukreipta 
prieš Japonijos taikos sutartį, nes 
Jponija dabar sudaro komunis
tams didžiausią galvosūkį. Jie 
žino, kad atsikūrusi Japonija bus 
ne tik didžiausiu konkurentu pre
kyboje toj pasaulio daly, bet ir 
kariniai ji sudarys didelį pavojų, 
ypač Kinijai.

Ta proga pranešama, kad bri
tų prekybos bendrovės numato 
uždaryti visas prekybines įmones 
komunistinėj Kinijoj, nes Pekin- 
go vyriausybė taip suvaržė jų 
veikla kad prekyba neša nuosto
lius. Britanijos investacija kinljoj 
siekia apie 300 mil. svarų, kas bu
vo investuota per paskutinius too 

.metų. Visa tai turės žūti.
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^LAZuvicd,
PRIMINĖ LIETUVOS VAIKŲ 

LIKIMĄ
Minneapolio mieste, Minnestoj, 

vyksta Generalinis moterų Klubų 
Federacijos Suvažiavimas, 'kuria
me atstovaujamos ir lietuvės.

Pabaltijos Moterų Tarybos lie
tuvių klubo Italiojje pirmininkė 
Vincenta Lozoraitienė yra pasiun
tusi suvažiavimui sveikinimo raš
tą. Kadangi suvažiavimo dieno
tvarkėj buvo Graikijos! vaikų depor
tuotų civilinio karo metu į komu
nistų valdomas valstybes klausi
mas, tai V. Lozoraitienė priminė 
savo rašte ap;e Lietuvos vaikų li
kimą šiais žodžiais:

„Graikijos vaikų gražinimo klau
simą svarstė Jungtinių Tautų Or
ganizacija ir Tarptautinis Raudo
nas Kryžius, bet, deja, tos institu
cijos ta proga neužsiėmė apie kitų 
kraštų vaikų likimą, kurie buvo 
sovietų deportuoti į Aziją arba 
išvežti su tėvais ir vėliau nuo jų 
atskirti. Kaip žinoma. Sovietų Są
jungoj žmogus yra blogiau trak
tuojamas už senovės vergą. Jis 
gali būti be jokios kaltės, vien tik 
policijos nuožiūra, suimtas, metais 
laikomas kalėjime nužudytas arba 
deportuotas i darbo stovyklas, kas 
praktiškai yra lygu mirties spren
dimui.

Daug lietuvių vaikų, kuriuos 
bolševikai deportavo i Azijos sritis, 
žūsta fiziniai dėl maisto stokos, 
ligų ir,dėl nepaprastai sunkių gy
venimo sąlygų, arba žūsta mora
liai, nes sovietų valdžia stengiasi 
padaryti juos komunistais.

Jeigu mes galėtumėm tuos vai
kus pamatyti, mes išskaitytumėm 
jų akyse baisų klausimą: už ką 
mes kenčiame? Kur yra mūsų mo
tinų paguodžianti ranka? Kodėl 
niekas negirdi mūsų verksmo?

Manau, kad laikas kelti ŠĮ klau
simą pasaulio viešojoj opinijoj ir 
stengtis priversti Sovietų Sąjungą, 
kad nustotų vartojusi nežmoniškas 
priespaudos priemones ir paliuo- 
suotų nuo. savo okupacijos Lietu
vą ir kitus jos užimtus kraštus.

Aš leidžiu sau apeliuoti į Jūsų 
širdis- • • •

Š.m. balandžio mėn. 15—26 dd. 
Romoje ivyko Pasaulio Katalikių 
Mergaičių Federacijos ir Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos kongresai, kuriuose daly
vavo lietuvės atstovės. Dr. N. Bra
žėnaitė. stud. LT. Karvelytė, M. Ma
cevičiūtė ir Venskuvienė.

Mergaičių kongreso tema buvo 
„Gyvasis tikėjimas moderniajam 
pasauly“, šalia 3 paskaitų ciklo 
bendra kongreso tema, kurias skai
tė pasižymėjęs pamokslininkas 
Tėvas Carre. Priimta visa eilė 
rezolpicHų pavergtų kraštų klausi
mu. Kolizejuje visos kongreso* daly
vės ė’o kryžiaus kelius ir meldėsi 
persekioiamų kraštų intencijai.

Balandžio mėn. 16 d. įvyko 
tautinių pasirodimų vakaras, ku

visu nuoširdumu, už ką Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjunga yra nuoširdžiai dėkinga.

Į pirmojo kongreso atidarymą 
ir tautinių pasirodimų vakarą at
silankė Lietuvos atstovo Italijai 
žmona p. Lozoraitienė.

PRANCŪZIJA
Š.m. gegužės mėn. 3—6 dd. Pa

ryžiuje įvyko XII Tarptautinės 
Mergaičių įGlobos kongresas, ku
rio metu buvo atšvęstas ir Prancū
zių Mergaičių Globos Draugijos 
50 metų jubiliejus. Kongreso tema 
buvo „Modernioji aplinka ir šian
dienine globa“.

Šiame kongrese lietuvių daly
vavo, Lietuvos atstovo Prancūzijai 
žmona O. Bačkiene ir Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są
jungos delegatės Dr. N. Bražėnai, 
tė ir B. Šlepetytė-Venskuvienė.

• ♦ '•
Paryžiaus lietuviai vaikai gra

žiai pasirodė gegužės mėn. 4 d. 
Jaunųjų Federalistų suruoštame 
tarptautiniame meno vakare UNES 
CO salėje, pašokdami tautinius 
šokius. 

* * *
Muz. S. Ušpolevičius vadovauja 

Paryžiaus lietuvių chorui ir vargo
nininkauja lietuviškų pamaldų 
metu. 
- * ♦ *

Lietuvių Studentų Sekcijos Pa
ryžiuje dabartinę valdybą sudaro: 
J. Puškorius-pirmininkas, L. Pabe
dinskas—sekretųjius ir R. Bač- 
kis—iždininkas.

* * *
Prancūziojs švietimo Ministerija 

nupirko lietuvio dailininko V. Ka
siulio, gyvenančio Paryžiuje, pa
veikslą Nature morte (gėlės). Pa
veikslą iškabino moderniškojo me
no muziejuj Paryžiuj.

* * ♦
Lietuvių Šalpos D-jos paskutinis 

visuotinąs susirinkimas, aptarti 
einamiesiems reikalams, įvyko ge
gužės mėn. 11 d. Susirinkimo pir
mininku išrinktas R. Narkevičius.

• • •
Prancūzijoj dabar yra apie izoo 

lietuvių, kurių, 320 gyvena Pary
žiuje ir jo apylinkėse. Kiti yra išsi
mėtę 84 vietose.

Dauguma yra ūkininkai ir darbi
ninkai, gi aukštąjį mokslą baigu
sių yra tik mažas skaičius. Dau
guma lietuvių priklauso Prancūzi-' 
jos Lietuvių Šalpos draugijai, ku
rios pirmininkė yra O. Bačkienė. 
Strasburge, Paryžiuje ir Grenobly 
yra 14 studentų, kurių 6 gauna sti
pendija, o kiti studijuoja tėvų pa
dedami arba patys užsidirbdami 
pragvvenimui. Studentų padėtis 
yra sunki', nes uždarbiai Prancū
zijoj yra maži, o gyvenimas bran
gus. » * *

Dail. V. Kasiulio meno paroda 
atidaryta Paryžiuje gegužės mėn. 
3 d. ir tęsis visą menėsį.

ŠVEICARIJA
Prof. Juozas Eretas, buvęs Vy

tauto Didžiojo Universiteto Kaune 
profesorius ir aktyvus katalikiškų 
organizacijų dalyvis ir rėmėjas, 
dabar mokytojauja vienoje Baselio 
gimnazijoje. Kiek galėdamas gina 
Lietuvos reikalus per Vakarų Eu
ropos spaudą ir radio.

riuo metu lietuvės atstovės pade
klamavo ir padainavo partizanų ir 
tautines daineles ir pašoko porą 
lietuviškų šokių. Ypač sujaudino 
publiką U. Karvelytės padekla
muota, parnešta iš Sibiro „Trem
tinių daina.“

Užbaigiamajam posėdy U. Kar. 
velytė pasakė kalbą, sukėlusią 
daug simpatijų įvairių tautų ats
tovių tarpe. Ją paminėjo italų 
spauda.

Audiencijų pas Šv. Tėvą metu 
U. Karvelytė mergaičių ateitinin- ■ 
kių ir šv. Kazimiero seserų mo
kyklų auklėtinių vardu įteikė Jo 
Šventenybei tautinį kilimėlį. Įteik
dama dovaną ji pasakė trumpa šio 
turinio kalbą. „Šventasis Tėve, 
teikitės priimti šią kuklią dovaną, 
kaip ženklą prisirišimo ir visiško 
atsidavimo lietuvių katalikių mer
gaičių, kenčiančių už geležinių 
grotų ir ištremime. Sidabriniai šio 
kilimėlio siūlai atvaizduoja jų ilge
sį; įvairiaspalvės tulpės, kurios 
kadaise žydėjo laisvėj, šiandien 
laistomos skausmo ašaromis, „šv. 
Tėvas paklausė: — ar gaunate ži
nių iš Lietuvos. — Labai retai, 
nes tai pavojinga. — Žinau, su
prantu ir meldžiuosi, — pridūrė 
Šv. Tėvas ir suteikė prašytą palai
minimą lietuvėms katalikėms mer
gaitėms.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos vardu Dr. N. 
Bražėnaitė įteikė JO šventenybei 
leidinį, MŪSŲ KELIAI, atspaus, 
dintą Romoje J.E. Vysk. V. Padols- 
kio rūpesčiu ir Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos lėšo
mis, su šiais žodžiais: — Jūsų 
šventenybe, Lietuvės katalikės, 
išsisklaidžiusios po visą pasaulį, 
neseniai šventusios 40 veikimo me
tų jubiliių išleido ŠĮ leidinį, kuria
me aprašė savo veiklą Lietuvoje ir 
svetur. Jos prašo Jūsų Šventeny
bės priimti šią knygą, kaip visiško 
atsidavimo simbolį ir suteikti pa
laiminimą visoms lietuvėms kata
likėms moterims, kenčiančioms 
baisų persekiojimą ir priespaudą 
dabartinėje Lietuvoje, ištremtoms 
į Sibirą ir išblaškytoms po visą pa
saulį. — Jo Šventenybė, vartyda
mas leidinį, pasakė: — Žinau jūsų 
kančias... Vargšės dukros... Aš jus 
visas laiminiu...

B. Šlepetvtė-Venskuvienė įteikė 
Jo šventenybei Amerikos Rymo 
Katalikių Moterų Sąjungos gražiai 
lietuviškai įrišto mėnesinio žurna
lo MOTERŲ filRVA 1951 metų 
komplektą. Šv. Tėvas suteikė Są
jungai snecialų palaiminimą.

To Eminencijai Kardinolui J. Piz. 
žardo buvo įteikti Šv. Kazimiero 
AIDAI, jubiliejinis leidinys MŪSŲ 
KELIAT ir Amerikos Rymo Kata
likių Moterų Sąjungos 25 metų 
veikimo leidinys, o ..Tėviškės Ži
buriai“ su Moterų Skyrium buvo 
perduoti jo bibliotekai.

T.E. Vvsk. Padolskis ir prel. Tu- 
laba dalyvavo kongresų atidary
muose ir padėjo mūsų delegatėms

VOKIETIJA
Savo kelionės Europoje proga 

BALFO pirmininkas Kan. Dr. 
Končius aplankė Vliko pirmininką 
prel. M. Krupavičių Pfullingene, 
Ludvigburgo stovykloje gyvenan
čius lietuvius, daugiausia ligonius, 
taip pat susipažino su. Strasburgu 
ir apžiūrėjo Free Europa univer
sitetą, kuriame studijuoja 5 lietu
viai. Kan. Končius kalbėjosi ir su 
JAV konsulu Stuttgarte ir buvo 
nuvykęs į Šveicariją, prieš jam 
išvykstant į Eucharistinį kongresą 
Ispanijoj. *. * ♦

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS PADĖKA JAV 
SENATORIUI 0‘KONSKI

Krašto Valdyba paraše JAV 
O'Konski padėką, kad jis Katyno 
Tardomoje Komisijoje drąsiai ir 
viešai formulavo savo paklausimus 
apie tai ar Nūrnberge nebuvo So
vietų Sąujngai iškeltas kaltinimas 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pagrobimo ir nepuolimo pakto su. 
laužymo.

Savo padėkos laiške KV O'Kon- 
skį painformuoja, kad Lietuvių 
VLIKo atstovai Nūrnbergo bylos 
metu turėję drąsos tokį kaltinimą 
kelti žodžiu ir raštu ir kad lietuvių 
toks žygis sukėlęs susidomėjimą 
kaip tik todėl, kad tuo metu So
vietai buvo laikomi sąjungininkais 
ir bičiuliais, prieš kuriuos kelti 
balsą buvo lyg nusikaltimas.

• * *
LIETUVIAI STUDENTAI IR 

AMATŲ MOKINIAI
' HANGELARE

Pabaltiečių Krikščionių Studen
tų Sąjungos bendrabutyje Hange- 
lare, ties Bonna, vasaros semestre 
apsigyvens jau g lietuviai studen
tai, einą mokslus Bonnos universi
tete. Didele jų dalis tai Vasario 16 
gimnazijos Diepholze auklėtiniai. 
Vienas iš jų, A.lg. Gintautas, yra 
dabar baigęs Dusseldorfe specia
lius bendrabučių vedėjų kursus 
ir skiriamas Hengelaro bendrabu
čio vedėju bei kun. Urdzčs pava
duotoju. Lietuvių tarpe yra ekom.

. mijos mokslų doktorantas Ooela- 
vičius grįžęs iš Australijos baigtį 
Vokietijoje mokslą. Mergaičių 
kandidačių tarpe yra lietuvaitė C. 
Petraitytė iš Lebenstedto, kur ji 
išėjo specialios vokiečių valstybi
nes mokyklos mašinų statybos ir 
elektrotechnikos skyrius ir išlaikė 
su pažymiu „labai gerai“ meiste
rio pavaduotojo egzaminus, ,,Ge- 
hilfenprūfung“, įgydama prie to 
dar techniškos braižytojos diplo
mą-

Prie šio bendrabučio sudaroma
me amatų mokinių skyriuje dugu- 
ma bus gal būt lietuvių. Labai daug 
yra prašymų iš mergaičių, amatų 
mokytis. Kun. Urdzė turi naujus 
sumanymus, kuriuos įvykdžius bus 
galima priglausti ir mergaites.

Dabartinius, savo rankomis iš 
griuvėsių pasistatytus, namus teks 
atiduoti vokiečių pasienio policijai. 
Bendrabučio Vadovybė ieško prie 
Bonnos’tinkamo sklypo ir ten vėl 
savųjų studentų ir mokinių darbu, 
talkininkaujant pasaulio jaunimui 
statysis naujus namus, jau visai 
savo nuosavybėje

PLB Vok. K. V-bos Inform.

LIETUVIAI UZJURY
bendroje programoje. Tokiu būdu 
ar verta tą mokyklą vadinti lietu
viškąja.

LĖKTUVO KATASTROFOJE 
ŽUVO AMERIKOS LIETUVIS
Balandžio mėn. 29 d. Brazilijos 

džiunglėse nukrito „Pan American 
World Airways“ linijos lėktuvas, 
skridęs su 49 keleiviais ir 9 per
sonalo asmenimis, iš Buenos Aires 
į New York'ą. Tuo lėktuvu skrido 
Amerikos lietuvis lakūnas Antanas 
Ūdra Paskutiniomis spaudos ži
niomis, katastrofos vietoje iš lėk
tuvų pastebima daug plėšriųjų 
paukščių ir žvėrių, kurie tikriau
siai sunaikins visus žuvusiųjų la
vonus, kol 400 žmonių karavanas 
pasieks šią vietą. Kelionė užtruks 
apie 10 dienų. L. Kančauskas

* ’» *
šeštadienį, gegužės 24 d. įvyks 

rinkimai į Kanados Pasaulio Lietu, 
vių Bendruomenę.

♦ ♦ '♦
Lietuviai skautai Kanadoje ne

nuilstamai veda savo namų įsigi
jimo akciją. Namus norima įsigyti 
Toronte. * * «

Montrealyje (Kanadoj) veikia 
nuo 1933 tn. senųjų lietuvių įkurta 
ir valdžios įstaigose užregistruota 
lietuvių darbininkų draugija. Ji 
apjungia demokratinio nusistatymo 
lietuvius. • * *

St. Prapuolenytė, neseniai emi
gravusi iš Britanijos i Kanadą, 
gavo tarnybą Kanados Raudona
jam Kryžiuj.— • • ♦

„Laisvos Lietuvos“ redagavimą 
perėmė dail. Docius vietoj redakto
riaus Stp. Jakubicko, kuris išvyko 
į tabako ūkį.

* *. *
Melbourne (Australijoj) susibū

rė visi pasyvūs skautininkai, sk. 
vyčiai ir skautai, turį virš 25 m. 
amžiaus, į senųjų skautų židinį, 
pasivadinusį „Liepsnojančios Leli
jos“ vardu. Jie remia džiovininkus 
Vokietijoj, Vasario 16 d. gimnaziją 
ir talkininkauja prie lietuvių namų 
statybos darbų Melbourne. Jų dė
ka veikia ir šeštadienio vargo mo
kykla. * * *

Kun. Dr. Titas Narbutas sėk
mingai darbuojasi Grands Ropids 
miesto (JAV) meksikiečių darbi
ninkų tarpe.

* ». *
Leit. Ant. Kukengoskis, Ameri

kos lietuvis, vadovauja sprausmi- 
nių lėktuvų eskadrilei Korėjos 
fronte. Jis atliko apie 100 skridimų.

* * *
Darbams sumažėjus, buvo at

leisti iš darbo keturi lietuviai, dir
bę du metus Čikagos gintarų pa
ruošimo dirbtuvėj, nežiūrint to, 
kad jie priklausė unijai ir mokėjo 
jai mokesčius.

* * • «
Regina Firantaitė, lankanti 

Morgan Park Highschool fTAV) 
išmokė savo drauges amerikietes 
lietuvių tautiniu šokių ir balandžio 
23 d. visa šokių trupė lietuviškais 
tautiniais drabužiais šoko mokyk
los parengime amerikiečių publi
kai.

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS MLDZIŲ LAPAMS

KRENTANT
Kai Europoje ir visame šiaurės 

pasaulyje atėjęs gegužis nusagsto 
laukus, pievas ir miškus marga
spalviais žiedais ir gamtą prikelia 
naujam gyvenimui, Argentinoje 
tas pats gegužis visa gamta pa
ruošia žiemos miegui: krinta nuo 
medžių pageltę lapai, dangus daž. 
niou ūkanoja.

Kaip viso šio krašto .taip ir lie
tuvių kultūrinis gyvenimas ir vei
kimas prasideda rudenį: netrūkstą 
kultūrinių parengimų, visur, kur 
tik yra didesni lietuvių būriai ir 
organizacijos, o parengimuose vi
suomet gausu kultūrinio gyveni
mo mylėtojų.

Motinos Dienos Minėjimas. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir šiemet 
Argentinos lietuviai gana iškilmin. 
gai ir su atitinkama pagarba pa
minėjo Motinos Dieną.

Tą pačią dieną toks pat Moti
nos Dienos minėjimas įvyko lietu
vių parapijos salėje, Avellaneda, 
Bs. As. Čia buvo suvaidintas gra
žus veikalas „Knygnešio Duktė“, 
paskaitos, deklamuota, dainuota ir 
pan. Parapijos bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už gyvas ir 
mirusias lietuves motinas. Taip 
pat apie šia dieną buvo kalbėta 
per radio valandėlę. Esant gražiam 
rudens sekmadieniui į minėjimus 
suėjo gana didelis lietuvių skai
čius.
“ Padidėjo lietuvių kolonija. Kar

tu su rudeniu į Argentiną atvyko 
iš Anglijos su žmona Vaicekaus
kas, kurį uoste pasitiko E. ir J. 
Miščenkai ir būrelis Miščenkų, 
draugų. Vaicekauskas išvyko į 
Entre Rios provinciją, kur jo švo- 
geris Miščenka turi žemės ūkį. Ten 
turės išbūti tris metus, nes toks 
yra naujas Argentinos vyriausy
bės įstatymas. Po trijų metų galės 
apsigyventi Buenos Airese.

Jaučiama ekonominė krizė. Pas
kutiniais mėnesiais žymiai paaš
trėjo ekonominė križė, kuri palietė 
mažesniuosius pramonininkus, jų 
tarpe ir lietuvius. Iki šiol puikiai 
veikią ir užakymų nesuspėję išpil
dyti lietuvių fabrikai, pasijuto keb
lioje padėtyje: gaminių pareikala
vimas sumažėjo, žaliavos pabran
go, o darbininkams atlyginimai 
pakelti. Jei tokia padėtis ilgiau 
tęsis, daugeliui lietuvių fabrikantų 
teks dalinai arba net visiškai dar
bą nutraukti. Tokiu atveju, darbi
ninkai, kurių dauguma yra lietu, 
viai, atsidurs gana sunkioje būklė
je, nes pragyvenimas paskutiniu 
laiku labai pabrango. Del tos prie
žasties yra T>eveik neįmanoma 
steigti naujas pramonės įmones.

MAŽA LIETUVIŲ VAIKŲ 
LIETUVIU „AUŠROS VARTŲ“ 

PARAPIJOS MOKYKLOJE
Ši mokykla randasi' tirščiausiai 

lietuviais apgyventoje vietoje, bet 
del nežinomų priežasčių lietuvių 
vaikų gana mažai joje besimoko. 
Is 391 mokinio tiktai 40 lietuviu 
Gal del to, kad šioie mokykloje 
dėstoma vien ispaniškai ir tik po 
bendrų pamokų, norintieji gali 
pasilikti lietuvių kalbos pamokos. 
Liūdna, kad lietuviškoje mokyk, 
loję, nėra lietuvių kalbos pamokų

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Netoli sodybos trobesių, pailgoje ganykloje stypsoje nedide
lis kalnelis, augščiausia visame ūkyje vieta. Ištyręs dirvą, Sniego 
Kamuolys pareškė, kad ši kalvelė esanti tinkamiausia vieta vėjo 
malūnui, kuris, įtaisius jame dinamo, teiktų elektrą visam ūkiui. 
Elektra apšviestų ir žiemos metu apšildytų tvartus, aptarnautų 
apskritąjį lentpjūvės pjūklą, akselinę, runkelių pjaustomąją ir 
melžiamąsias mašinas. Gyvuliai niekad nebuvo girdėję apie to
kius dalykus (mat, ūkis buvo senoviškas ir jame buvo tik pa- 
irasčiausios mašinos) ir klausėsi nustebę, Sniego Kamuoliui iš- 
buriant paveikslą fantastiškų mašinų, kurios atlikinėtų darbą už 
juos, kai jie tuo pat metu maloniai sau ganytųsi pievose arba la
vintųsi, skaitydami knygas ar šnekučiuodamiesi.

Per kelias savaites Sniego Kamuolys pilnai parengė vėjo ma
lūno planą. Mechaniškų įrengimų smulkmenas jis pasisėmė iš 
trijų, kitados Mr. Jones'ui priklausiusių knygų: „Tūkstantis nau
dingų dalykų, padarytinų namuose“. „Kiekvienas gali būti mū
rininku“ ir „Elektrotechnika pradedantiems“'. Savo dirbtuvę 
Sniego Kamuolys buvo įsirengęs pašiūrėje, kurioje anksčiau buvo 
perykla ir kurios lygios medinės grindys buvo tinkamos braižy
mui. Kartais jis praleisdavo ten užsidaręs ištisas valandas. Pasi
dėjęs ant akmens atskleistas knygas, su gabaliuku kreidos tarp 
skeltanagės nagų, jis gyvai judėjo šen bei ten, braižydamas li
nijos, tarpais žviegčiodamas iš susijaudinimo. Palaipsniui planas 
išaugo į sudėtingą svirčių ir dantiračių braižinį dengiančių daugiau 
negu pusę grindų, kuri kiti gyvuliai pripažino visiškai nesupran
tamą, tačiau labai įspūdingą esant. Bent kartą į dieną kiekvienas 
jų ateidavo pasižiūrėti tų Sniego Kamuolio braižinių. Net ir viš
tos su antimis ateidavo ir stengdavosi nesutrypti kreidos brai
žinių. Vienas tik Napoleonas laikėsi iš tolo. Jis iš pat pradžios 
buvo pasisakęs prieš vėjo malūną. Tačiau vieną dieną jis netikė 
tai atėju susipažinti su planais. Jis sunkiai žingsniavo pašiūrėje į 
ratą, atidžiai žiūrinėjo kiekvieną planų smulkmeną, pora kartų 
pauostė juos, paskui, valandėlę stabtelėjęs, skersuoadmas stebėjo 
juos, staiga pakėlė užpakalinę, nusišlapino ant planų ir, nė žodžio 
netaręs, išėjo.

Vėjo malūno klausimu visi ūkio gyvuliai buvo susiskaldę į 
dvi partijas. Sniego Kamuolys neneigė, kad jo pastatymas būtų 
sunkus uždavinys. Reikėtų tašyti akmenis ir iš jų mūryti sienas, 
turėtų būti padaryti sparnai, paskui būtų reikalinga dinamo ma 
Žiną ir laidai. (Kur tai galimą būtų gauti, Sniego Kamuolys ne

sakė.) Tačiau jis tvirtino, kad visa tai gali būti atlikta per viene- 
ris metus. Ir po to, pareiškė jis, tiek daug darbo jėgos būtų 
taupoma, kad gyvuliams tereikėtų dirbti tik tris dienas savaitė
je. Napoleonas gi iš kitos pusės įrodinėjo, kad didžiausias va
landos reikalavimas yra padinti maisto gmybą ir kad, jeigu laikas 
bus eikvojamas vėjo malūnui statyti, tai visi ■ jie pastips badu. 
Gyvuliai pasiskirstė į dvi partijas, kiekviena kurių paskelbė savo 
atskirą šūkį: „Balsuokit už Sniego Kamuolį ir tris darbo dienas 
savaitėje“ ir „Balsuokit už Napoleoną ir pilnas ėdžias“. Benja
minas buvo vienintelis gyvulys, neprisidėjęs nė prie vinepos tų 
partijų. Jis netikėjo nei tuo, kad atsiras maisto perteklius, nei 
tuo kad vėjo malūnas sumažins darbą. Bus vėjo malūnas, ar 
nebus vėjo malūno, visvien gyvenimas eis savo keliu, kaip pa
prastai. vadinasi, blogai.

Ee ginče dėl vėjo malūno, dar buvo ir ūkio ginybos klausimas. 
Buvo visiškai aišku, jog, nors žmonės ir buvo Kautynėse ties Kar- 
vidėm nugalėti, jie gali padaryti naują, ryžtingesnį bandymą at
siimti ūkį ir, atstatyti Mr. Jones'o valdymą. Taip jiems pasielgti 
buvo didesnė prasmė, nes žinios apie jų pralaimėjimą buvo pasklL 
dusios po visą kraštą ir paveikė kaimyninių ūkių gyvulius būti 
dar atkaklesniais. Ir šiuo klausimu, kaip paprastai, Sniego Ka
muolys nesutarė su Napoleonu. Napoleono nuomone, gyvuliai tu
rėtų pasirūpinti šaunamųjų ginklų ir išmokti juos vartoti. Sniego 
Kamuolio nuomone, jie turėtų siuntinėti vis daugiau ir daugiau 
karveliu ir kelti gyvulių revoliuciją kituose ūkiuose. Vienas įro
dinėjo, jog, jeigu jie negalės patys apsiginti, tai bus įveikti, kitas 
gi įrodinėjo, kad visur kur įvykus revoliucijai, iš viso nebus rei
kalo gintis Gyvuliai klausėsi pirma Napoleono, paskui Sniego 
Kamuolio ir neįstenge nuspręsti, kurio judviejų buvo teisybė; iš 
tikrųjų, jie visuomet sutikdavo su tuo, kuris kalbėjo šiuo 
momentu.

Pagaliau atėjo diena, kai Sniego Kamuolio planai buvo už 
baigti. Artimiausia sekmadienį susirinkime buvo pastatytas balsa
vimui klausimas, ar pradėti vėjo malūno statybos darbus ar ne. 
Gyvuliams susirinkus didžiojoje daržinėje, Sniego Kamuolys 
atsistojo ir, nors tarpais trukdomas avių birbimo, išdėstė savo 
argumentus už vėjo malūno statydinimų. Po jo kalbos Napoleo
nas atsikėlė atsakyti. Jis labai ramiai pasakė, kad vėjo malūnas 
— tai nesąmonė, kad jis visiems pataria nebalsuoti už statybą, 
ir vėl vikriai atsisėdo savo vieton; jis kalbėjo tik trisdešimt sekun
džių ir atrodė esąs visiškai abejingas tam, kokį įspūdį bus pa
daręs. I tai pašoko ant stačių kojų Sniego Kamuolys ir, surikęs 
ant aviu, kurios ir vėl buvo pradėjusios birbti, aistringai kreipėsi 
į susirinkimą, apeliuodamas palaikyti vėjo malūno statybos rei
kalą. Ligi tol gyvuliai buvo bemaž lygiomis pasidalinę savo 
nusistatymais, tačiau Sniego Kamuolio iškalba vienu akimirksniu 
juos visus patraukė. Liepsningais sakiniais jis nupiešė Gyvulių 

Ūkic paveikslą, dėstydamas, koks jis galėtų būti, jei varginantis 
darbas būtų nuimtas nuo gyvulių sprandų. Jo vaizduotė dabar 
skriejo kur kas toliau, negu akselinė ir sėtinių kapojamoji ma
šinos. Elektra, sakė jis, aptarnaus kuliamąsias mašinas, temps 
plūgus, akėčias, velenus, pjaunamąsias bei rišamąsias mašinas, be 
to, kiekvienam tvartui tieks šviesą, karštą ir šaltą vandeni ir juos 
šildys. Jam einant prie kalbos galo, nebegalėjo jau būti jokių 
abejonių dėl balsavimo išdavų. Bet kaip tik tuo momentu pakilo 
Napoleonas ir, metęs keistą, skersą žvilgsnį į Sniego Kamuolį, 
sužviegė tokiu veriamu ir stipriu balsu, kokiu žviegiant niekas 
prieš tai nebuvo jo girdėjęs.

Sulig tuo, iš lauko atsklido baisus lojimas ir devyni milžiniški 
šunes, su žalvarinėm sagom nusagstytom apykaklėm, pasišokėdami 
įgriuvo į daržinę. Jie tiesiai puolė Sniego Komuolį, kuris kaip 
tik laiku pašoko iš savo vietos, kad galėtų pabėgti nuo aštrių jųjų 
ilčių. Nustebę ir išsigandę gyvuliai išsigrūdo be žado pro duris 
vyties stebėti. Sniego Kamuolys bėgo pailgąja ganykla kelio lin
kui. Jis kabino tiek, kiek tik kiaulė be gali įkabinti., tačiau šunes 
lipo jam ant kulnų. Staiga jis paslydo, ir atrodė, kad jie tikrai 
yra jau jį pagavę. Tačiau vienu akimirksniu jis ir vėl buvo ant 
stačių kojų ir leidosi dar greičiau, negu pirma, ir po valandėlės 
šunes vėl buvo jį beprisiveją. Vienas jų surakino iltis ties Sniego 
Kamuolio uodega, bet šis suskubo pasukti ją į šalį. Po to jis 
šoktelėjo šuolį, laimėjo kelis inčus atstumo, prašliaužė pro skylę 
gyvatvorėje ir dingo iš akių.

Pasibaisėjimo apimti gyvuliai tylėdami suėjo atgal į daržinę. 
Po valandėlės ir šunes grįžo pasišokėdami. Pradžioje niekas ne
galėjo suprasti, iš kur atsirado tos būtybės, tačiau netrukus klau
simas buvo išspręstas; tai buvo tie patys šunyčiai, kuriuos savo 
laiku Napoleonas buvo paėmęs iš motinų ir išauklėjes atsk’rtus. 
Nors jie dar nebuvo visiškai suaugę, tačiau jau buvo didžiuliai 
šunes, at:cdą laukiniai, kaip vilkai. Jie laikėsi arti Napoleono. 
Buvo pastebėta, kad jie vizgena jam uodegas taip, kaip, būdavo, 
kiti šunes vizgendavo Mr. Jones'ui.

Šuną apsuptas, Napoleonas užsilipo į pakilimą, į tą vietą, iš 
kurios kitados Majoras buvo sakęs savo prakalbą. Jis pranešė, 
kad nuo šiolei sekmadienių susirinkimai panaikinami. Jie nebe
reikalingi, pasakė jis, tai tik tuščias laiko gaišinimas. Ateityje 

visi klausimai, Hečią, dirbančiuosius ūkyje, bus sprendžiami specia
laus kiaulių komiteto, kuriam pirmininkaus jis pats. Komiteto 
posėdžiai bus nevieši, jo padarytieji sprendimai vėliau bus prane
šami kitiems. Visi gyvuliai rinksis sekmadieniais vėliavai 
iškelti, „Anglijos Galvijams“ sugiedoti ir gauti įsakymus ateinan
čiai savaitei, tačiau tų susirinkimų mętu nebebus daugiau jokių 
diskusijų. (b.d-)
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PADĖKA
Tautos Fondui aukojo per D BLS 

Manchesterio Skyriui—S sv. 17 ši!. 
2 p-, Silsdeno Sk—32 šil., Derby 
Sk.— 7 ši!., Halifaxo Sk.— 2 sv., 
Birminghamo Sk.—31 šil., Man- 
chesterio Sk.—2 sv. 5 šil. 6p., Little-
borough Sk.—9 šil., Northwood Sk. 
—18 šil., Manchesterio Sk.—32 šil. 
6p., Coventrio Sk.—3 sv., Birming. 
hamo Sk.—2 sv. 10 štl., Silsdeno 
Sk.—39 šil., Škotijos lietuviai per 
kun. Gutauską—20 sv S. Starolis 
—10 šil., P. Peleckas—3 sv.

Visiems aukojusiems per išvar
dintas organizacijas ir betarpiai 
atstovybei, o taip pat tiems tau
tiečiams, kurie įsigijo Lietuvio Pa
sus bei įklijavo juose atatinka
mos vertės ženkliukus dėkoja 

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBE 

O. BRITANIJOJ

P. ZUNDE LONDONE
Vokietijos Krašto Valdybos 

Pirmininkas, p. Zunde, ši penkta
dienį, gegužės 23 d., atvyksta į 
Londoną. Be kitų reikalų, p. Zun
de tarsis su NIDOS spaustuve dėl 
naujų leidinų, kuriuos Vokieti
jos Krašto Valdyba numato ne
trukus išleisti. 

♦ * *

Šią savaitę Paryžiuje atostogau. 
ja L.N.B. vės direktorius A. Žu
kauskas, kuris oro kelionę į Pary
žių laimėjo per „BL“ loterija.. Su 
juo kartu atostogauja ir Londono 
Sporto ir Soc. Klubo pirmininkas 
Mašalaitis. 

♦ ♦ ♦

Paskutiniu laiku emigracija iš 
Britanijos žymiai sumažėjo. Į Lie
tuvių Namus vis daugiau lietuvių 
atvažiuoja iš provincijos, norėdami 
čia apsigyenti. Kol kas visi čia ga
vo darbą. 

» » »

Centro Valdyba su lietuvių me
no dirbiniais dalyvavo Readings 
suruoštoj tarptautinėj parodoj, ku
ri praėjo su dideliu pasisekimu. 
Lietuva ten turėjo atskirą skyrių, 
kurį paruošė B. Daunorienė. 

♦ » *
L.N.B.-vės spaustuvė „Nida“ at

spausdino pirmąją savo knygą 
„Auksinis Jubiliejus“. Knjtgą pa
rašė Kun. Dr. Matulaitis, Londono 
parapijos 50 metų jubiliejaus pro
ga. Išleido tėvai marijonai. 

• ♦ ♦
Pabaltijo valstybių okupacijos 

ir trėmimų minėjimas Londone 
įvyks kartu su estais ir latviais 
birželio 14 d.
r

PRANEŠIMAS
ANGLIJOJ GYVENANTIEMS 

LIETUVIAMS EVANGELIKAMS
Šias metais atvyksiu į Angliją 

gegužės mėn. 20 d. ir būsiu Angli
joje vieną mėnesį.. Londone būsiu 
gegužės 20—22 d. ir birželio mėn.
nuo 14 ligi 19 d. Londone mano
adresas: 42 Holland Park, W.11. 
Telefonas: Park 7166. Mano nuo
latinis adresas Bradforde nuo ge
gužės 23 d. ligi birželio 13 d. yra 
toks: 26, Howard Street, Little 
Horton Lane, Bradford, Yorks.

Pamaldas su šventa Vakariene 
laikysiu:

Gegužės mėn. 24 d. 4 vai. po pie
tų Nottingham St .Peters Church, 
St. Peters gate (kur pernai buvo). 
Gegužės 25 d. 11 vai. Coventry, 
155 Nunts Lane, pas p. Naujokus.

Sekminių pirmą dieną, birželio 
1 d. 3 vai. po pietų Bradford, Yorks, 
St., Andrews Church, St. Andrews 
Place, Lister Hills (kur pernai bu
vo). Po pamaldų Bradforde prie 
St. Andrews Church esančioje mo
kykloje įvyks Anglijos lietuviui 
evangelikų suvažiavimas eina
miems. bažnytiniams reikalams ap
tarti. Į suažiavimą kviečiami para
pijiečiai iš įvairių Anglijos vietų 
gausiai atvykti.

Sekminių antrą dieną esu lais
vas ir galėčiau pamaldas laikyti, 
kur dar būtų reikalo. Reikalui 
esant, prašau man pranešti.

Birželio mėn. 8 d. 12 vai. Wolver
hampton, St. Marks Church, Cha
pel Ash (kur pernai buvo). Va
žiuoti geriausia autobusu Nr. 1.

Birželio mėn. 15 d. 2 vai. po pie
tų Londone, St. Marys Lutheran 
Church, Sandwich Street, St. Fane
ras, W.C.i. Atimiausios pažeminęs 
stotys yra Euston Station, St. Fane
ras ir Kings Cross Station.

kun. A. Keleris.
• • •

Manchesterio Sporto klubas „Ko
vas“ ruošiasi vykti į Prancūziją su
žais! kelias krepšinio rungtynes 
su prancūzų komandomis. Norima, 
suorganizuoti,, kad ta proga ir 
daugiau lietuvių iš Anglijos galė
tų kartu nuvažiuoti.

MOTINOS MINĖJIMAS 
NOTTINGHAME

Nottinghame gražiai veikiąs 
„Rūtos“ meninis sambūris Motinos 
minėjimą surengė gegužės 10 d. 
puikioje mokyklos salėje. Tik įė
jus, prie durų stovėjo spaudos pla
tintojo Kasparo stalas su naujais 
lietuviškais žurnalais ir knygomis.

Minėjimą pradėjo M. Burba, 
pakvietęs į garbės prezidiumą mo. 
tinas Plienailienę ir Jasiukevičie
nę. Viduryje stovinti vainikais iš
puošta kėdė buvo skirta Liteuvoje 
vargstančiai motinai. Motinos gar
bei skirtą paskaitą skaitė kun. J. 
Kuzmickis, ilgėliau sustodamas 

prie praeities, dabarties ir ateities 
motinos. Kaip ant pareities moti
nos pečių gulė vaikų tautinis, do
rovinis ir religinis auklėjimas, 
taip ir dabarties motina tremty/u 
atlieka didžiausią pareigą, auklė
dama savo vaikus gerais lietuviais 
ir katalikais. Ateities motinos prob
lemos dar neaiškios, tačiau jai teks 
greičiausiai apgydyti visas žaizdas, 
kurios per šį laiKą okupuotoje Lie
tuvoje ir tremtyje susidaro lietu
vių dvasioje.

Meninėje dalyje pirmiausia ma
žutė, tautiškai apsirengusi Vandu
tė Galbuogaitė, kuri sugiedojo 
„Mariją“, sudainavo „Vai, atsi
menu“ ii pasakė progai pritaikin
tą eilėraštį. Jos drąsus ir simpatin
gas pasirodymas buvo visų di
džiausiu malonymu sutiktas. Po to 
p. VI. Melnyko vadovaujamas tau
tiniu šokių būrelis gražiai pašoko 
kelis tautinius šokius (Šustą, No
riu miego ir Suktinį). Šokėjų — 
taip mergaičių, kaip ir vyrui — 
gražūs tautiniai rūbai, gera nuo
taika ir judrumas pynėsi į gražią 
pynę ir teikė tikrai meninio pasi
gėrėjimo. Toliau pasirodė p V. 
Untolio vedamas „Rūtos“ mišrus 
choras, sudainavęs Maldą, Motuš, 
motuše ir Močiute širdele. Choras 
parodė, kad chorvedis ir choristai 
ne tik pamilę lietuvišką dainą, bet 
jai ir sielą atidavę. Skambi, darni 
lietuviška daina dažnai daugiau 
paveikia lietuvius, nei ilgiausios 
paskaitos. Minėjimas buvo baigtas 
Tautos Himnu, kurį giedojo visi 
susirinkę.

Po minėjimo erdvioje salėje bu
vo jaukūs šokiai,, kur susirinkę 
laisvai pasilinksmino ir atnaujino 
pažintis. Daugiau tokių kultūringų 
pabūvių mūsų žmonėms. (j.k.)

ANTANUI GUREVIČIUI 
IŠVYKUS

Jokia kita lietuvių kolonijų Ang
lijoje nėra tiek nukentėjusi dėl 
emigracijos, kaip Coventrio. Dar 
visai neseniai Coventrio kolonija 
buvo viena tų, kuri savo veikla bu
vo pavyzdžiu kitoms kolonijoms. 
Čia buvo ir gerai veikiąs choras ir* 
šokių grupė, ir lietuvis kaųelio. 
nas, ir sava spaustuvė, ir sporto 
vienetas. Coventrio lietuvių kolo
nija jau nuo ne tik pačioje Angli
joje, bet ir užjūrio lietuviams ži
noma. šiandien ji merdi, nes nete
ko daugelio veiklesniųjų lietuvių-

Neseniai iš Coventrio išvyko dar 
vienas, dfiug įvairių ratukų sukęs 
coventriečių lietuvių gyvenime — 
ANTANAS GUREVIČIUS. Kaip ir 
paprastai, žmogus jertinamas tik 
tada, kai jo netenkama. Taip ir 
coventriečiams, netekus Gurevi
čiaus, jaučiama dar didesnė tuštu
ma ir dar didesnis trūkumas žmo
gaus, kuris tiek daug yra prisidė
jęs prie bendro darbo. Jis buvo ir 
skyriaus pirmininkas ir Savišal
pos Draugijos steigėjas, mokyto
jas ir korespondentas, bažnytynio 
komiteto pirmininkas ir narys, ver
tėjas ir „advokatas“, paskaitinin
kas ir „maršalka“ ir, pagaliau, 
Apygardos pirmininkas. Sunku 
šiose keliose eilutėse įvertinti A. 
Gurevičiaus nuopelnus ir veiklą, 
kurią jis yra padaręs būdamas Co- 
ventryje tiek bendram lietuviškam 
reikalui, tiek savo artimui.

Drauge su juo išvyko ir žmona 
— dailininkė R. Gurevičienė, kuri 
taip pat paliko didelį įnašą Covent- 

, rio lietuvių kultūriniame ir visuo

meniniame darbe.
Pasilikę coventriečiai pp. Gure

vičiams, „dezertyravusiems“ iš ko
lonijos, kuriai jie buvo tiek reika
lingi, nuoširdžiai linki sėkmės, 
naujakurių dalią nešant naujame 
krašte.

Baigiant taip ir kniedi palinkėti 
visiems iš Coventrio išvykusiems 
ir čia pasilikusiems: Dievuliau, 
kaip būtų gera, jei dar kartą gy
venime coventriečių kolonija su
sispiestų į būrį!... J. V-lis.

Pereitą savaitgalį Lietuvių Na
muose lankėsi Sporto Sajos pirm, 
p. Steponavičius, kuris perdavė 
Centro Valdybai sulikviduotos 
Sporto Sajos turtą ir knygas. Ta 
proga Steponavičius turėjo ilges
nį pasikalbėjimą su Sąjungos pir. 
mininku.

LIETUVIŲ SPAUDOS 
PLATINIMAS

Kiekvieną sekmadienį, lietuviai, 
atėję į Londone Lietuvių Parapi
jos bažnyčią, gali įsigyti lietuvių 
periodikos ir įvairiu knygų. Prieš 
ir po pamaldų nuo pereito sek
madienio pradėjo veikti „Lietu
viškos spaudos biuras“.

P. ZUNDĖS PRANEŠIMAS
Šį šeštadienį, gegužės 24 d., 7 

vai. Lietuvių Namuose, 43 Hol
land Park, p. Zunde, Vokietijos 
Krašto Valdybos Pirmininkas, pa
darys pranešimą apie dabartinį 
lietuvių gyvenimą Vokietijoje ir 
apskritai apie vak. Vokietijos po
litinį ir ūkinį gyvenimą. Londone 
gyvenančius lietuvius kviečiama 
pasiklausyti šio įdomaus praneši
mo. Po to — šeštadienio šokiai.

„RŪTOS“ CHORO 
ATSISVEIKINIMO KONCERTAS

Gegužės 17 d., Nottinghame įvy
ko atsisveikinimo koncertas su il
gamečiu „Rūtos“ choro dirigentu 
V. Untuliu. Be nottinghamiečių, 
asisveikinti su veikliuoju chorve
džiu atvyko ir iš kitų skyrių val
dybų atstovai. Išvykstančiajam do
vanas ir gėles įteikė Nottinghamo 
Tneno sambūrio Valdyba. Notting
hamo skyriaus valdyba, Korby 
skyr. v-ba, Slifordo ir Nottingha
mo Apygardos valdybos.

Gaila, kad chorvedžiui išvykus, 
susilikviduoja paskutinysis taip 
užsirekomendavęs nottinghamiečių 
„Rūtos“ choras. K.K.

ŠV. KAZIMIERIO DRAUGIJOS 
JUBILIEJUS

Gegužės mėn. 31 d. šv. Kazi
miero D-jos jubieliejaus proga ruo
šiamas specialus koncertas. Socia
linio klubo salėje Meno Sambūris 
vaidins „Ant bedugnės kranto“. 
Vaidinimo pradžia 6 vai. v. Lon
done ir apylinkėje gyvenančius 
lietuvius kviečiame atsilankyti.

šv. Kazimiero D-jos k-tas

REIKALINGAS JAUNUOLIS
Lietuvio vadovaujamai įmonei 

reikalingas jaunuolis 16 — 18 m. 
amžiaus biuro darbui specializuo
tis. Pageidaujama mokąs rašyti 
ir pusėtinai kalbąs angliškai.

Kreiptis raštu: Procanta, 72-74, 
Tooley Street, London S.E.i.

R E Z O L I
DBLS Bradfordo skyriaus visuo

tinas susirinkimas, įvykęs 1952 m. 
gegužės mėn., 11 d., išnagrinėjęs 
savo organizacijos centrinių orga
nų, centro valdybos ir tarybos dar
bus ir nutarimus, širdingai džiau
giasi jų pastangomis sustiprinti 
Lietuvių Sąjungą ekonomiškai, iš
plėsti kultūrinę veiklą ir koncent
ruoti lietuvius į didesnes kolonijas. 
Tačiau su apgailestavimu, susirin
kimas konstatuoja, kad centriniai 
organai ir jų darbų bei minčių 
reiškėjas „Britanijos Lietuvis“ nu
tolsta nuo pagrindinių DBL Sąjun
gos uždavinių, įsipainiodami į po
litinio pobūdžio klausimų ginčus, 
kurie vyksta tarp tremtyje veikian
čių politinių organizacijų, politi
nių partijų ir atskirų asmenų SusL 
rinkimas konstatuoja, kad:

1. DBLS centrinių organų pa
stangos išlyginti VLIKo ir min. p. 
Lozoraičio ginčą, nuvertinant 
VLIKą iki organizuotos visuome
nės tremtyje atstovo (Žiūr. „Brit. 
Liet.“ Nr. 11/230 Str. LAIKAS 
PAGALIAU SUSITARTI), neati
tinka L.S-gos visų narių nuomonę.

2. DBLS tarybos pasiūlymas, 
kuriam centro vaidyba davė pilną 
pritarimą, VLIKui sušaukti lietu
vių konferenciją I.ondone, skyriaus 
narių yra vertinamas kaip LRS 
pastangos sudaryti palankią aplin
kumą min. Lozoraičio1 reiškia
moms pretenzijoms įteisinti ir per
imti laisvinimo veiksnių vadova
vimą.

3. DBLS centriniai organai 
stengdamiesi tarpininkauti susi
ginčijusioms šalims, duodami (ne
vykusius patarimus VLIKui ir 
min. Lozoraičiui, neišlaiko objek- 
tyviškumo ir sąmoningai ar nesą
moningai vykdo neseniai įsisteigu
sios mūsų tarpe politinės grupės 
LRS siekimus.

4. „Brit. Lietuvis“ mūsų nepoli
tinės organizacijos organas, savo , 
vedamuose straipsniuose, arba 
centro organų narių asmeniškuo
se pasisakymuose, yra įgavęs vie
nos politinės partijos atspalvį.

CENTRO VALDYBOS ATSAKYMAS
D. Britanijos Lietuvių Sąjun

gai labai rūpi kuo greitesnis Lie
tuvos išvadavimas ir dėl to', jai 
rūpi, kad laisvinimo kova būtų 
kuo Sklandesnę ir pasekm,inges-, 
nė- Nestebėtina, kad DBLS sie
kia mūsų visų vadovaujančių 
veiksnių veiklos suderinimo ir ne
remia vieno organo prieš kitą ir 
visai nesipainioja į politinių orga
nizacijų- partijų ar atskirų as
menų ginčus.

DELS nei sąmoningai nei nesą
moningai nevykdo jokių politinių 
grupių siekimų, bet viską vertina 
iš grynai lietuviškų interesų po
žiūrio. To laikosi ir „Britanijos 
Lietuvis“ ir tokią liniją nustatė 
DBLS suvažiavimai išeinant iš 
DBLS uždavinių

Centro Valdybai labai rūpi kiti 
rezoliucijos iškelti dalykai, kaip 
senųjų ir naujųjų išeivių sugyve 
nimas, nutautėjimas ir p., ir C.V. 
tame reikale daro kiek yra įmanu.

Ar Vlikas mūsų yra nuvertima-

U C I J A
Susirinkimas mano, kad:
1. DBLS centriniai organai ne

turi dalyvauti laisvinimo veiksnių 
vykstančiuose ginčuose, nes tas 
neigiamai veikia mūsų neskaitlin
gą organizaciją ir skatina naujų 
politinių grupių kaip LRS atsira
dimą. Tenka labai apgailestauti, 
kad LRS organizavimo iniciatyvą 
yra perėmę DBLS centrinių orga
nų kai kurie nariai.

2. Visos mūsų laisvinimo veiks
nių vidaus problemos turi būti pa
liekamos spręsti lietuvių didžio
sioms kolonijoms JAV ir Kanadoje.

3. DBLS centriniai organai turi 
daugiau rūpintis D. Britanijos lie
tuvių vidaus reikalais, ypač at
kreipti dėmesį į senųjų ir naujųjų 
išeivių tampresnį apjungimą, bend, 
radarbiavimą ar susirūpinti nutau
tėjimo problemomis.

4. Mūsų tautos laisjvinimo dar
be DBLS centriniai organai pirmo
je eilėje turi remti moraliai ir ma
terialiai mūsų kovojančios tautos 
atstovą VLIKą ir užimti griežtą 
poziciją prieš tas politines grupes, 
kurios turi tikslą šį laisvinimo or
ganą nuvertinti ir jo reikšmę su
mažinti.

5. „Britanijos Lietuvis“ turi pa
sidaryti visų senųjų ir naujųjų 
lietuvių laikraščiu, įvedant atskirą 
lapą seniesiems lietuviams. Šis 
laikraštis turi būti mūsų gyvenimo 
veidrodis, kuriame turi atsispindė
ti visi mūsų vargai ir džiaugsmai 
ir vengti straipsnių bei pasisaky
mų, išreiškiančių bet kurios poli
tinės partijos mintis ir siekimus.

Šią rezoliuciją susirinkimas pa
veda pasirašyti susirinkimo pirmi
ninkui ir sekretoriui ir įpareigoja 
skyriaus valdybą pasiųsti po 1 
egz. DBLS Centro Valdybai ir Ta
rybai, r egz. Bradfordo Apygardos 
Valdybai ir r egz. „BL“ paskelbti 
viešai laikraštyje, gi šiam atsisa
kius, paskelbti rezoliuciją kitame, 
bet kuriame laikraštyje.

Susirinkimo pirmininkas 
Sekretorius

mas ir ar Tarybos pasiūlymas Vil
kui sušaukti konferenciją yra ge
ras ar negeras — to geriausias 
teisėjas yra tik pats Vlikas ir jis 
savo nuomonę sugebės pareikšti 
be tarpininkų. Centro Valdyba 
gali tik pastebėti, kad konferen
cijos kvietimą pats Vlikas iškėlę 
ir Vliko pirmininkas į mūsų siū
lymą palankiai atsiliepę.

Nei raštu nei asmeniškai Vl'kas 
niekuomet nesiskundė dėl DBLS 
veiklos ar jos laikysenos Vliko at
žvilgiu. Ir neseniai Londone lan
kęsi Vliko nariai Dr/Karvelis ir 
p. Brakas išreiškę susižavėjimą 
ir pasitenkinimą rpūsų veikla ir 
mūsų sugyvenimu. Atrodo, kad 
Bradford‘0 skyriaus rezoliucijoj 
norima būti šventesnių ir už patį 
Dievą-

PAMALDOS
BRADFORD — birželio 1 d., 

12,30 vai.
DONCASTER—-St. Peter's bažn. 

birželio 2 d., 12 vai.

R. SPALIS

GATVES BERNIUKO 
NUOTYKIAI

Knopas, nieko neatsakydamas, 
narsiai truktelėjo pirmyn ir, rody
damas, kad išsiversiąs be pagalbos, 
tačiau diena, kaip paprastai Lietu, 
voje, buvo karšta, kopėčios ilgos, 
nepatogios, o Osvaldas mažas 
Šiaip taip pasiekęs gatvės galą, 
sustojo abejodamas. Žengsi dar 
žingsnį, ir jau dvigubai teksią mo 
keti, žinojo Pamidorą.

— Ei, sutinku.
Dviese buvo kitas kriukis. Ne

šė lengvai, be vargo, ir tik už
mokestis drumstė Tomo nuotaiką.

— Žinoma, išrinksiu mažiau
sius, sukirmijusius, — raminosi 
širdyje. Osvaldo dėdė išskėstomis 
rankomis priėmė berniukus.

— Laiku atnešėt.
Osvaldui kažkur pasimetus, dė

dė sustabdė Joną.
— Rytoj vakare galit ateiti at

siimti, nebereikės man.
— Lauk, ateisiu, davei ką nors, 

— pyko Jonas, ieškodama Osval 
do, kuris mėgino iš statinės iš
griebti negyvą žuvelę.

Kai abu grįžo atgal, Jonas visai 
pamiršo pakartoti Osvaldo dėdės 
žodžius dėl kopėčių, nes draugai 
sprendė didžią' problemą: gali 
vandenyje kulka peršauti ranką, 
ar ne Besiginčydami jau buvo 
nuėję arti savo valstybės, kai pa
matę gaujos narius Kanopą ir Or 
leano Mergelę, kurie nekantriai 
mojo, kad paskubėtų.

— Dinda ką nors padarė, ma
tysi, — spėjo Jonas bėgdamas.

— Kas atsitiko ? Dinda ?
— Ne, Arklys.
— Na?
— Pasakok. Kanopa, — degė 

nekantrumu Orleano Mergelė.
— Supranti, žiūriu — Arklys 

nuolat bėga už Dangolio sandė
liuko. Ką, galvoju, jis ten daro. 
Klausiau, nesako. Tai aš šiandien, 
pamatęs, kad jis .ten jau suka,pir
mas nubėgęs pasislėpiau ir išgir
dau-.

— Ką?
— Jis keikėsi.
— Keikėsi ?!
— Taip. 12 kartų pasakė moški 

poški, penki velniai ir dešimt ki
tokių Osvaldas net nusikikeno iš 
pasitenkinimo, kiti irgi trynė ran
kas.

— Tai bus skutimo!
— Eime Arklio ieškoti.
Nesuspėjo nubėgti nė šimto 

metrų, kai pamatė jį besikrapš
tantį, prie sulūžusios tvoros.

—■ Arkly, eik čia.
— Tuojau.
Jam atėjus, visų veidai rodė to

kį klastingą pasitenkinimą, kad 
berniukui iš karto nejauku pasi
darė, tuojau įtarė spąstus.

— Ko norite?
— Tu keikeis už daržinės, tau 

reikia...
Nespėjo Jonas baigti, o jau Ar 

klys, apvertęs ką tik atskubėjusį 
Pumpą tokiu vikrumu peršoko 
tvorą, kad draugai nespėjo ir pa
sijudinti. Kol jie susigaudę, pa

bėgėlis dūmė daržais, dingdamas 
tarp krūmų.

— Pabėgo.
— Mes jam kitą kartą.
— Pagausi, lauk.
— Iš gaujos išmesime.
— Vienišas vilkas jis dabar.
— Karo kirvį iškasim.
Jonas kramtydamas iš Osvaldo 

gautus obuolius, rimtai susirūpi
no, kad kiti nariai, sekdami pa
bėgėlio pavyzdžiu, nepasidarytų 
vienišais vilkais. Gera būtų kur 
pačiupti Arklį ir prikalbėti jį grįž
ti, tačiau sumanymo neįmanoma 
buvo įvykdyti, nes gatvėje, ruoš
damasis kažkur išeiti, nuolat mai
šėsi Dinda vaikydamas visus iš 
kelio, be to, ir karo veiksmai pra
sidėjo.

Vienišas vilkas nesnaudė ir tuo
jau davė pajusti save, laidykle 
pamušdamas Kanopai koją. Tarp 
gaujos narių kilo didi panika, nes 
suprato esą bejėgiai, neturėda
mi- atitinkamo ginklo, net Pami- 
doras ir tas nusiminęs žiūrėjo, nes 
savąją laidyklę pražudė stovyklo
je, kovodamas su Petru.

Žinoma, ranka mestas akmuo 
tai ne iš laidyklės paleistas, ki
tas taikltimas ir kita pramuša
moji jėga. Pumpa tuoj įsitikino 
gavęs į pilvą, Pamidouri į blauz 
dą irgi užteko. Tik Osvaldas sau
gus sėdėjo už tvoros, prie savęs 
dėl kompanijos laikydamas sun
kiai nukentėjusi Pumpą.

Kovos pirmosios valandos aiš
kiai krypo vienišo vilko naudai, 
kuris paralyžavo bet kurį judęji 
mą, neleisdamas gaujai ir nosies 
iškišti, o pats veik nepasiekiamas 
slankiojo — jau labai gerą gumą 
turėjo.

Susirinkę posėdžio, gaujos na 

riai vienbalsiai nutarė apsigin
kluoti, todėl sušilę landžiojo po 
kampus, medžiodami karo me 
džiagą, tačiau suneštas grobis bu 
vo labai menkos vertes. Kanopa 
surado kiek apipuvusią kamerą, 
kuri tuojau sutruko, Osvaldas iš
traukė skylėtą pilvui šildyti 
pūslę, kuri visai nesitempė, Pa- 
midoras sumedžiojo porą gumi
nių rutuliukų nuo alaus butelio 
ir, į juos žiūrėdamas, pats stebė
josi, kam vargo juos nešdamas, 
kam jie reikalingi. Taigi, sugaišę 
valandą, pasijuto lygiai tokie pat 
bejėgiai, kaip pradžioje, tik dar 
labiau padrąsindami Arklį, kuris, 
supratęs esąs padėties viešpats, 
ne tik narsiai sukinėjosi po gatvę, 
bet dar gėdingais žodžiais plūdo 
draugus. Orleano Mergelės jis 
taip pat nepasigailėjo, tiesiai mo
vęs į nugarą, o ta, tik dabar at
bėgusi, visai nesiorientavo, už ką 
jai čia taip smarkiai. Vos sulai
kydama ašaras, kasėsi skauda
mąją vietą, su Pamidoru tupėda
ma už statinės.

— Kad aš turėčiau gumą, pa
rodyčiau jam, — dejavo Jonas.

— Tik guma reikalinga? Aš 
atnešiu.

— Iš kur ?
— Mamuliukas turi daug veko 

indų, visi indai su gumelėmis. 
Paimsiu kur dar naujos, nevarto
tos. Palauk, tuoj atnešiu.

Nepraėjo ir dešimt minučių, o 
prieš vaikus gulėjo bent penkio
lika apskritų gumų. Žinoma, ne 
visai geros, bet jau šis tas. Dvi
šakių saku lengviau buvo rasti, 

ir po valandėlės Pamidoras išleido 
pirmąjį šūvi, perspėdamas Arklį, 
kad apsiginklavimo persvara iš
lyginta Dar po kiek laiko iš visų 
pusių svilinamas vienišas vilkas 
turėjo palikti patogią vietą, dvie
jų susikertančių tvorų kampą, 
traukdamasis į savo kiemą. Ta
čiau ir ten neilgai priešinosi, nes 
greit pasijuto kiaurai iš visų pu
sių veriamas. Mat, ir Osvaldas su 
Pumpa prisidėjo, o kadangi visa 
gauja strategijos gabumus nuo 
pat lopšio nešiojosi. Arklys nuo
savu kailiu gan įtikinamai para
gavo veko gumų tamprumo, pa
bėgdamas į namus. Tą metą vai 
kai slankiojo patvoriais, sukdami 
tokius karingus veidus, kad daž 
ną šiurpuliai nukradytų. Kažin 
kaip ir Dindai būtų buvę nutikę, 
jei būtų buvęs pasipainiojęs, tik 
laimė berną lydėjo, akordeono 
išėjo pasiskolinti, ilgiau užtrauk
damas, kaip paprastai.

Arklys, dvi valandas prasėdė
jęs namuose, ryžosi iškišti nosį ir, 
nieko nepastebėjęs, peręjo i kitą 
gatvės pusię, dairydamasis prie
šų. Tačiau vargšas nutolo toliau, 
negu paprastas atsargumas rei
kalavo, todėl greit pajuto, kad 
kelias atgal atkirstas, kad apsup
tas priešų, kurie net iš jo paties 
kiemo šaudo. Karas suliepsnojo 
visu smarkumu, ir, tikriausia, 
vienišas vilkas būtų turėjęs iš
lieti jūras ašarų, jei ne Juozapie
nė, kuri, eidama iš krautuvės, įsi
rioglino į pat gatvęs vidurį, į pat 
mūšio centrą, tarp skausmą ne
sančių kulkų.

Kaip ten nutiko, kieno klaidi 
kulka apsiriko — sunku būtų pa
sakyti. tik snaudžiančioje tyloje 
pasigirdo toks širdį veriąs riks

mas, jog visos apylinkės šunes 
sulojo, ir kas gyvas puolė prie 
lango.

— Pataikėm, — toptelėjo kiek
vienam kovotojui į galvą.

Tartum kas lediniu vandeniu 
perpiltų, taip greit grįžo tikrovė. 
Jau labai gerai vaikai žinojo Juo
zapienę. Tik tada nurims, kai pe
reis visus tėvus. Todėl viena aki
mirka ištuštėjo mūšio laukas, ir 
laidyklės taip greit dingo, kad vi
sos gatvės gyventojai ir metus jų 
ieškodami nerastų.

Gauja neapsiriko. Juozapienė, 
bent dešimtį minučių viduryje 
gatvės pilnu balsu paaimanavusi, 
pradėjo kalėdoti iš eilės, pirma 
užsukdama pas Knopą, kuris to
kiu balsu riktelėjo Osvaldą, kad 
tas avansu paleido ašaras. O Juo
zapienė neskubėdama, išlaukusi 
egzekucijos galo, traukė pas ki
tų tėvus, kur kartojosi ta pati is
torija. Paskutinė kelionė buvo pas 
Orleano Mergelės motiną.

Motina, sužinojusi, kad Nijolė 
akmeniu pataikę į Juozapienės 
kepenis, pašaukė dukrą.

— Tu paleidai iš laidyklės ak
menį ?

— Ne, mamuliuk.
— Paleido, pati mačiau, ji ir 

pataikė, — ginčijo Juozapienė. — 
Tokie vaikai kai užaugs, tai gatve 
nepraeisi. Banditus steigia, prie
saikas duoda žudyti žmones, krau
ju pasirašinėja.

— Paleidai akmenį? — vėl 
paklausė bąldama, uostydama 
kvepalus motina.

— Ne, mamuliuk. Aš laidyklės 
nespėjau pasidaryti: visos mūsų 
vekų gumos sutruko.

Motinai atėmė žadą.
(b.d.)
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TREMTIS, EMIGRACIJA, 
MIGRACIJ A

Štai trumpai tos priežastys, 
verčiančios mus migruoti, judėti, 
neleidžiančios nurimti vietoje, 
apsiseslinti.

Dabar bandykime atsakyti į tą 
jau pradžioje minėtą kontraver- 
sinį klausirną — ar mūsų emigra- 
tai arba jos laisvinimo darbui, 
kaip sako Jeronimas, ar ji netu
ri jokios įtakos, kaip nori mus 
įtikinti p. Matulionis.

Įsigilinę į išvardintas priežas
tis, skaitinančias emigraciją, pa
matysime, kad jos yra ekonomi 
nio, psichologinio, socialinio ar 
higieninio pobūdžio. Jos visos 
savo geneze turi žmogaus išvie- 
tinime ir yra tiek svarbios paski
ram indivydui, kad tik jėga ga
lėtų jį priversti jas ignoruoti.Mes 
esame ne kas kita, kaip tik iš 
mūro iškritusios plytos. Reikia 
jėgos, kuri mus sugrąžintų į se
ną vietą ar įmūrytų naujoje, ki
taip mes būsime spardomi kiek
vieno pracevio iš vietos į vietą, 
kol laikas sudildys mus. Tokios 
jėgos, bent šiuo metu, išeivijoje 
niekas neturi. Todėl be reikalo 
pravardžiuojame vienas kitą de
zertyrais. Emigracijos tuo nesu, 
stabdysime tik vieni kito širdyje 
sukelsime kartėlį, nemalonius 
prisiminimus. Iš kitos pusės ne
reikia pamiršti, kad mūsų tipo 
išeivis nieko nekenčia labiau, 
kaip jėgos, smurto. Tame jis įžiū ■ 
ri visų savo negerovių pirmapradį 
šaltinį. Todėl, jei ir galėtume pa
naudoti kokią nors jegę emigra 
cijai pristabdyti, reikėtų nuo jos 
naudojimo susilaikyti, nes tai ga
lėtų turėti diametraliai priešingų 
ir nepageidaujamų pasekmių.

Pagaliau, ir pati emigracija nė
ra tokia baisi katastrofa, kaip ma
no p, Jeronimas. Sutinku su p. J. 
Matulioniu, kad Lietuvos vadavi
mo darbą galima visur sėkmingai 
dirbti. Svarbu, kad žmonės turė
tų galimai daugiau vidujinio pa
sitenkinimo, kad būtų akstinas, 
kuris juos tam darbui skatina ir, 
svarbiausia, kad butų vieninga ir 
turinti tikrą autoritetą vado, 
vybė, kuri ne vieno kurio krašto, 
bet viso pasaulio lietuvius vieny
tų, jungtų bendram darbui ir iš
mintingai vadovautų jungtinėm 
Tėvynės vadavimo pastangom. 
Kai žmogus visą savo laiką ir 
energiją pašvenčia rūpindamasis 
savo ateitimi, sunku iš jo reika
lauti, kad jis pasišvęstų visuome
niniam darbui. Žinoma, jei jo nie
kas neragins, neskatins tai kur 
žmogus begyventų jis apkerpės,

LIETUVIŠKAS ALUS 
IŠEINA Į RINKĄ

Thorton miestelyje prie Čikagos 
lietuviai nusipirko didžiulį alaus 
bravorą, kuris buvo apleistas ir 
pareikalavo didelių remonto darbų. 
Dėka lietuviškos iniciatyvos ir 
sumanumo fabrikas palyginus per 
trumpą laikotarpį suspėta pasigė
rėtinai atremontuoti. Bravoras pa
vadintas „Baltoji Meška“ vardu. 
Vyriausias bravoro direktorius yra 
I. Šadauskis ir technikinis aludaris 
inž. J. Vilutis. Lietuviškas alus 
gaminamas iš grynu miežių ir apy. 
nių. Šiuo laiku jau pilstomas į bon. 
kas ir gegužės mėn. antroje pu
sėje pasirodys Čikagos lietuvių, 
alinėse.
, Alus vadinamas „Lokys“ vardu. 
Bonkoms skoninga etiketę nupiešė 
dail. J. Jonušis. Apynių ir miežiui 
vainiko rėmuose, viduryje prie 
ąžuolinės statinės aptraukęs ke
turiais dideliais geležiniais lankais 
stovi baltoji meška ir iš ąsočio 
geria skanųjį lietuvišką alutį. To
lėliau vykusiai ir suderintai vaiz. 
delyje matosi Gedimino stulpas. 
Lietuviškuoju alumi susidomėji
mas yra labai didelis ir, atrodo 
kad turės tikrai gerą pasisekimą.

LIETUVIŲ TEATRAS 
AMERIKOJE

Čikagoje gyvenančios mūsų 
teatralinės pajėgos suorganizavo 
lietuvių teatrą, šiemet teatras pa
statė Petro Vaičiūno 5-ių veiksmų) 
pjesę, kuri buvo suvaidinta gegu. 
žės 3 ir 4 dd. Veikalą režisavo Sta
sys Pilka ir Bronius Vešota. Sce
nai dekoracijas parengė dailinin
kas Algis Kurauskas. Vaidino 
visiems gerai žinomi seni scenos 
„vilkai“ — St. Kielaitė, J. Monku- 
tė, P. Petravičiutė-Miller, O. Tre
čiokienė, J. Balutis, J. Kelečius, A. 
Mironas, K. Oželis, J. Raudonis, 
G. Velička ir Stasys Pilka. Veika
las išpildytas tikrai pasigėrėtinai.

Gegužės TO’ ir u dd. tas pats 
Lietuvių Teatras Čikagoje pastatė 
Eugene O'Neill 4-ių veiksmų dra
mą „Anna Christie". Veikalą re
žisavo J. Šlekaitis ir skoningas 
dekoracijas paruošė dail. A. Biels
kis. Vaidino I. Nivinskaitė, Z. 
Yenšląuskąitė, V. Juodka, V, Ma- 

apsamanos ir jo niekas nedomins, 
kas jo asmeniškai neliečia. Ta
čiau ir į visuomeninį darbą įsi
kinkęs žmogus savo žvilgsnį krei
pia į tuos, kuriuos likimas pa
šaukė vadovauti ir nori ten ma
tyti pavyzdį savo elgesiui. Todėl 
ne Anglijos ar Kanados klimatas 
kaltas, kad vienoje vietoje lietu
viai darniai ir vieningai dirba, o 
kitoje visą savo energiją išeik
voja tarpusavio rietenoms. Kalti 
čia to ar kito krašto vadovai, ku
rie pasuka viena ar kita linkme 
paskui save traukdami mases. 
Kalta ir vyriausioji mūsų bendro 
darbo vadovybė, kad iki šiol ne
suranda priemonių tom negero
vėm pašalinti. Tad nekaltinkime 
žmonių, vykstančių į Kanadą ven
gimu atsakomybės ar darbo, ne
vadinkime jų „dezertyrais“, bet 
kiekviena proga priminkime 
jiems, kad kuo plačiausiai skleis
tų tą sugyvenimo dvasią, kurios 
jie čia prisisėmę.

Ta tema jau buvo tiek daug ra 
šyta, kad kok u darosi apie tai ir 
galvoti. Tačiau reikals yra koks 
svarbus, kad mūsų visų šventa pa
reiga yra visur ir visada tai pri
siminti ir visokiomis priemonėmis 
veikti tuos, kurie del neapdairu
mo ar gal ir del nenoro bei tuš 
čių ambicijų to nesupranta. Mes 
nesame pašaukti teisti. Tai pa
darys išlaisvinta tauta ir, tikėkime 
jos balsas bus rūstus, bet mūsų 
pareiga yra konstatuoti faktą ir 
kur blogai sakyti bloga, o kur ge- 
rai-gera. Tad nekaltinkime žmo
nių, vykstančių- į Kanadą vengi
mu atsakomybės ar darbo, neva 
dinkime jų dezertyrais, bet kiek
viena proga priminkime jiems, 
kad kuo plačiausiai skleistų tą 
sugyvenimo dvasią, kurios jie čia 
prisisėmę. Dezertyrai yra ne tie, 
kurie važ'uoja į Kanadą, norėda
mi sukurti sau geresnį rytojų, bet 
tie, kurie stovėdami viršūnėse ne
suranda bendros kalbos gyvybiniu 
reikalu ir tie,kurie negali užeiti į 
tautinių ar valstybinių švenčių 
minėjimą, dėl to, kad jis sureng
tas nė jo partijos ar grupės žmo
nių.

Antra priemonę pris'tabdyti 
lietuvių bėgimui iš šios salos gali 
būti jų sutelkimas didesniais vie 
netais. keliose vietose, sudarant 
kolonijas, kurios būtų pajėgios 
išlaikyti savas mokyklas, meni
nius sambūrius ir pan. Ir vėl kei
sta ir nemalonu prisiminti, kaip 
susmulkėję ir suvaikėjo esame 
tremtyje. Kai šių metų pradžioje

AMERIKA
(Mūsų spec, korespondento) 

cieža ir V. Valukas. Atsilankiusioji 
publika veikalo pastatymą vertino 
labai gerai ir pageidavo, kad Lie
tuvių Teatras ir ateityje pasisteng
tų duoti tokių vertingų scenos 
pastatymų.

Gegužės 11 d. taipgi Dainavos 
ansamblis savo parengime pasta
tė Gasparo Veličkos 2-jų veiksmų 
muzikinę pjesę „Nemunas žydi“. 
Veikale atsispindėjo mūsų mielojo 
kaimo nuotaikos, sekminių papro
čiai ir gyvenimas ten prie banguo
jančio Nemuno krantų. Vaidinime 
atsilankė labai daug senesnės kar
tos tautiečių, kurie turėjo progos 

, nors trumpą laiką pagyventi ir 
prisiminti tas nuotaikas, kurias 
teko praleisti vaikystėje savo bran
giojoje tėvynėje.

LAISVĖS ŽVE.IAI IŠLEIDO 
KNYGĄ

Iš sovietinio pragaro pasprukę 
trys lietuviai žvejai: L. Kublickas, 
J, Grišmanauskas ir E. Paulauskas 
šiuo laiku randasi Amerikoje ir va
žinėdami po lietuvių kolonijas da
ro pranešimus apie savo pabėgimą 
ir žmonių gyvenimą' sovietiniame 
„rojuje“. Visuomenė į jų prane
šimus visur gausiai susirenka. 
Tačiau ne į kiekvieną Amerikos 
kampelį jie galį nuvykti ir ne kiek
vienas tuos vyrus, atnešusius mū
sų tėvynes šauksmą, gali išgirsti. 
Tautiečiai, nors gyvendami ir ki

EMIGRANTAII KANADA, JAV, AUSTRALIJA
AR KURI KITA KRAŠTA

TŪKSTANČIAI EMIGRANTŲ, TARP JŲ NEMAŽA IR LIETU

VIŲ, JAU PASINAUDOJO MOŠŲ SPECIALIA EMIGRANTŲ KE

LIONIŲ TARNYBA. RAŠYKITE MUMS GIMTĄJA KALBA ARBA 
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FREGATA TRAVEL LTD.

122, WARDOUR STR., LONDON, W. 1. (Tel. GER 2522/3)

L Gelvonis iškėlė mūsų švietimo 
tremtyje problemą, tik vienas p. 
K Barėnas ją pastebėjo ir atsilie
pė. Tuo tarpu, kai tame pat BL 
buvo pajudinta šiuo metu mum 
visai neaktuali partijų ir socializ
mo tema, straipsniai pasipylė kaip 
grybai po lietaus. Tai parodo, kad 
mes tremtyje nieko nepasimokė
me. Mes mėgstame kalbėti apie 
dalykus neesminius, tuščius, nes 
jie neįpareigoja mus veikti ir* 
vengiame kalbėti apie pačius svar
biausius nes gyvenimas reikalau
ja, kad žodžius sektų darbai.Atro- 
do, kad mes vis dar gyvename 
iliuzijomis, kad vieną gražią die
ną atsiras geras dėdė, kuris su
rinks mus išsibarsčiusius po visą 
pasaulį ir, parvežęs namo, pa
sakys: „Gyvenkite, vaikeliai, ir 
linksmininkitės". Ne, šito nebus ir 
to nelaukime. Už savo teises ir 
laisvę turėsime ir dabar jau tu. 
rime kovoti. Ar kas nors įsivaiz
davo išlaisvintą Lietuvą, kurioje 
dalis gyventojų kalbės angliškai, 
dalis rusiškai ir kiti vokiškai. O 
taip bus, jei įvykiai eis tąja kryp
timi. kuria jie eina dabar. Paim
kite grupę mūsų išeivių mokykli
nio amžiaus vaikų ir paleiskite 
juos į kiemą pažaisti.Klausykitės, 
kuria kalba jie tarpusavy kalbės. 
Aišku, kad ne lietuvių. Tai kas, 
kad mes esame patriotai ir myli
me savo tėvynę, jei mūsų patrio
tizmas ir mūsų meilė pasibaigs su 
mūsų mirtimi, kaip kad baigėsi 
Pietario. Mūsų didieji ir aukštie
ji veiksniai, gal to ir nesupranta 
ar neranda laiko ar reikalo tuo 
pasirūpinuti, bet, patikėkite, An
glijoje vra daug paprastų žmone
lių, kurie tuo labai sielojasi. Dau
gelis' jų sako: „Mielai pasilikčiau 
čia, jei tik pajėgčiau išauginti sa
vo vaikus lietuviais. Matau nepa
jėgsiu to padaryti čia, tad bandy
siu nusikelti į Kanadą, gal ten 
bus palankesnės sąlygos“. Visi 
šios rūšies žmonės liks čia, jei 
mes pajėgsime jiem sudaryti tinka
mas sąlygas, o tai padaryti įma 
noma tik susitelkus didesnėmis 
kolonijomis. Šiuo metu pasireiš
kusi kaikuriuose srityse bedarbė 
yra didelė talkininkė šiame dar
be. Reikia noro ir truputį dau
giau pastangų.

Tad ne tuščiais žodžiais ir ko- 
liojimais bandykime stabdyti emi
graciją iš Anglijos, bet rimtomis 
ir gerai suplanuotomis pastango
mis sudaryti sąlygas, kurios pa
trauktų žmonės likti čia. L.T.

tuose kraštuose, galės žvejų prane
šimus skaityti ką tik išleistoje žve
jo j. Grišmanausko knygoje „Toli
mieji Kvadratai“. Knyga Ameriko
je jau pardavinėjama.

Anglijos lietuviai šią knygą ga
lės užsisakyti pas spaudos platiin. 
toją Dainorą Daunoraitę.

MINIMA STEIGIAMOJO 
SEIMO SUKAKTIS

.Sostinėje Vilniuje 1920 m. Ge
gužės mėn. 15 d. susirinko Lietu
vos Steigiamasis Seimas. Šį reikš
mingą Lietuvos politinio gyveni
mo įvykį atžymėti, jį įvertinti ir 
pagerbti, Lietuvos Socialdemokra
tai lietuvių auditorijoje, Čikagoje 
gegužės 16 d. rengia iškilmingą 
minėjimą. Programoje įžymūs kal
bėtojai vertins Steig. Seimo reikš
mę Lietuvos politiniame ir visuo
meniniame gyvenime. Meninėje 
dalyje bus dainos ir muzika. Kiek 
dabar atrodo šiame minėjime da
lyvaus visa demokratiniais pagrin
dais siekianti Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo lietuvių visuome
nė.

BAIGĖSI NOVELIŲ 
KONKURSAS

Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija buvo paskelbusi novelių 
konkursą, kuris baigėsi balandžio 
mėn. 30 d. Lig to laiko konkursui 
yra prisiųstos 24 novelės. Jų ver

tinimas jau atiduotas sudarytai ju
ry komisijai, kurios pirmininkė 
yra S. Pipiraitė.

IŠVIETINTIEJI DIDELIS 
ĮNAŠAS

Amerikos lietuvių kultūrinis gy
venimas jau buvo bepradedąs mer. 
dėti. Tačiau į šį kraštą atvykus 
nemažam skaičiui tremtinių padė
tis nepaprastai pasikeitė. Lietuviš
kumas atgijo ir dar labiau sustip
rėjo. Pagerintos ir sustiprintos ra- 

,dio valandėlės, rengiami Įvairūs 
lietuviški parengimai. Prekyboje 
ir biznyje besiverčiančiųjų skai
čius nuolatos didėja. Laikraščiai 
žymiai pagerėjo turiniu ir pusla
pių gausumu. Lietuvių dienraščiai 
„Naujienos“ ir „Draugas“ šešta
dieniais išeina padvigubinti.

Stebint lietuviško gyvenimo ho
rizontus tenka tik pasidžiaugti ir 
palinkėti ateityje dar labiau su
klestėti.

PASIRODĖ NAUJAS 
SAVAITRAŠTIS

Čikagoje jau trys numeriai yra 
išleisti naujo lietuvių savaitraščio 
„Atspindžiai“. Laikraštis išeina 
žurnalo formato 20 puslapių dy
džio. Jame apstu medžiagos įvai
riais politiniais klausimais. Taipgi 
netrūksta ir iliustracijų. Jo leidė
jais ir redaktoriais yra naujieji 
ateiviai V. Meškauskas ir J.P. Pa
lukaitis. Anksčiau irgi buvo mė
ginta leisti naujų laikraščių, ta
čiau jie po pasirodymo tuoj ir vėl 
sustodavo. Įdomu, kaip ilgai teks 
išsilaikyti lietuvių skaitančioje vi
suomenėje naująjam savaitraščiui 
„Atspindžiams“. J. Janulaitis

„LITAUEN HEUTE“
Vokietijos Spaudos Agentūra iš

leido savo informacinėje tarnyboje 
ir straipsniais aprūpinimo tarny
boje 6 mašinėle rašytų puslapių 
apžvalgą apie dabartinę Lietuvą.

Išsamus ir objektyvus straips
nis paremtas Vokietijos Krašto 
Valdybos „Informacijomis“ ir ats. 
kirai patiekta medžiaga. Ši ap
žvalga pasieks visus Vokietijos 
laikraščius ir, be abejonės, bus 
atitinkamai panaudota. Be to, tas 
straipsnis DPA pasiųstas ir„Stock. 
holms Tidningen“.

Straipsnyje sakoma, kad nežiū
rint geležinės uždangos, į vakarų 
Europą ir Skandinaviją prasisk
verbia informacijos, kurios vienin
gai duoda Pabaltijo kraštų gyve
nimo vaizdą, visai priešingą sovie
tinės propagandos vaizdui. Toliau 
nupasakojama sienos apsauga ir 
pabrėžiama, kad anapus (sienos 
gyvenimas turi visus svetimųjų 
viešpatavimo pažymius, su depor
tacijomis, kolchozų sistema, suvar
žyta darbo ir gyvenamosios vietos 
pasirinkimo laisve bei visai žemu 
pragyvenimo standartu.

Toliau rašoma apie Lietuvos 
miestų, Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos ir Šiaulių, vaizdą, apie gyven
tojų moralinį ir materialinį skurdą, 
apie uždarbius fabrikuose, kolcho
zuose ir kt., apie rusų elemento 
įsivyravimą vadovaujamose ir ge
riau apmokamose, vietose, apio 
dvasinį studentijos gyvenimą 
marksizmo teorijos rėmuose ir 
apie kovą prieš bažnytinį gyveni
mą. PLB Vok. Kr. v-bos Inform.

PROBLEMA TRAUKINIAMS . ..
Šį šeštadienį iš Londono į Du

bliną važiuoja ponas Zehe. Ponas 
Zehe yra nepaprastas keleivis. 
Dėl jo kelionės traukinių vado 
vybė ■ išleido specialias instrukci
jas. Mat p. Zehe yra 8 pėdų aukš
tumo ir sveria 50 stonų. Jis yia 
per platus, kad gaištų įeiti į pa
prastą vagona ir suolai yra per 
siauri jam sėdėti. Jam buvo nu
matyta rezervuoti bagažinį vago
ną, kur norėta patalpinti jam 
specialiai pagamintą sofą. Bet po 
ilgų galvosūkių buvo nuspręsta, 
kad jis gal galės įsisprausti į pa
prastą vagoną. Ponas Zehe, ku
rio profesine pavardę yra Gar- 
gantua, yra vokietis, imtininkts 
ir Dubline turės rungtynes su 
Jack Doyle. Gargantua paprastai 
miega skersai trijų dvigubų lovų, 
geria pusę galiono alaus ir suval
go du viščiukus iš karto. Jis yra 
36 metų amžiaus, nevedęs, bet 
sako, jei norėtų, galėtų ir apsi
vesti.

Vienos radio pranešė, kad Veng
rijos pareigūnai leido cardinolo 
Mindszenty motinai aplankyti jos 
sūnų kalėjime. Tam reikalui kar
dinolas, kuris 1049 m. buvo nuteis
tas kalėiimu iki gyvos galvos, 
buvo atvežtas 1 Budapešto kalėji
mą iš slaptos jo kalinimo vietos.

Mielus samburiečius
p-lę A. Pipiraitę ir
p. Br. Strumski, 

sukūrusius lietuviškos šeimos židi
nį, sveikiname ir gražaus gyveni
mo linkime.

Nott*o Liet, Meno Sambūrio 
Vadovybe ir nariai

Išnuomojami kambariai. ig, 
Grantham Rd., Horton, Bradford,

SPORTO SAJAI
S U S I L I K VI D AVU S

Emigracijos į užjūrius padari
niai pradėjo reikštis. D.B.L. Spor
to Saja po 3-jų metų gražaus gy
vavimo; del didelio klubų ir pavie
nių narių nubyrėjimo neberado ga
limybių ir praktinės naudos tęsti 
tolimesnį darbą ir nustojo egzista
vusi.

Liūdnas įvykis, ypatingai, kad 
su Sajos susilikvidavimu tampa 
paliestas šio krašto lietuvių jauni
mas, kuris neturi jokios kitos spe
cialios jaunimui organizacijos, 
suardomas susidaręs ryšis tarp 
įvairių kolonijų sporto mėgėjų ir 
bičiulių ir nustojama organizaci
jos, kur jokie partiniai, religiniai 
ir kiti įsitikinimai neturi jokios 
įeikšmės, kur per kūno lavinimą 
buvo siekiama lavinti ir dvasines 
jėgas — išmokti nepersidžiaugti 
laimėjimais ir be priekaištu priimti 
pralaimėjimus, išmokti paklusnu, 
mo ir savikritikos, įsijausti į bend
rai dirbančio vieneto pulsą ir iš
mokti įvertinti priešą. Būtų gali
ma minėti daugybę kitų gerų savy
bių, bet tai ne šio straipsnelio tiks
las. Norėčiau nors apgraibom ap
žvelgti Sajos gyvavimo laikotarpį 
ir priminti visuomenei (kartu ir 
sportininkam) jos nuveiktus dar
bus.

Sporto Sajos idėja gimė jau 
1048 m. Tuo metu jau egzistuojan
čio Manchesterio „Kovo“ nariai: 
G. Glatkauskas, V. Steponavičius, 
L. Puzinas ir P. Kakėrahas pasiė
mė iniciatyvą ir tuoj susirišta su 
D.B.L. S-gos Centru. Bendradar- 
biauiant su tuometiniu S-gos Cent
ro Valdybos sekretoriumi Kaulėnu, 
paruošta Sajos įstatai ir duota or- 
ganizaciiai D.B.L. Sporto Sajos 
vardas. Išsiuntinėta beveik 100 at
sišaukimų' į D.B.L.S-gos skyrius 
ir pavienius sportininkus ir grei
tai pradėjo plaukti atsakymai. 
Vienur iie buvo teigiami, kitur — 
neigiami, bet pamažu Saja pradėm 
rodyti, kontrastus. Sudarymui pra
diniu Sajos finansų, gauta parama 
iš D.B.L. S-gos, kuri ir vėliau 
kiekvienais metais nešė didžiausią 
dali Saios išlaidų naštą. Padidini
mui šios paramos, Sajos organiza
cinė vadovybė pravedė futbolo lo
teriją, kuri atnešė šiokio tokio 
pelno.

Taip sudaryta pradžia ir 1940 m. 
liepos men. tzd. Manchesterio Lie
tuviu Klubo patalpose sušaukta 
steigiamasis Sajos skyrių narių 
suvažiavimas.

Suvažiuoia atstovai iš 7 Saios 
skvrių. turinčiu' apie 150 narių. 
Nebloga pradžia. Suvažiavimas 
patvirtina Saios įstatus, sąmatą, 
nutiesė planus ateičiai, išrenka 
vieniems metams Saios vadovybę 
iš G. Glatkausko, V. Steponavi

PADIDINTOS MAISTO 
NORMOS

Per debatus parlamente Maisto 
Ministeris majoras Llyod-Geor- 
ge pranešę, kad numatoma turėti 
daugiau mėsos, arbatos, bekono 
ir kiaušinių, negu pereitais me
tais. bet mažiau cukraus, sviesto 
ir sūrio.

Birželio 15 d. dabartinės mėsos 
normos kaina bus pakelta iš 1/2 
iki 1/5 ir nuo tos pačios' dienos 
mėsos norma bus padidinta 
iki 1/7.

» « »

Arbatos norma bus pakelta pu
sę uncijos iki 2i uncijų nuo lie
pos 13 d Kiaušiniai bus ir toliau 
normuojami, bet normos bus di
desnės. negu pereitais metais. Be
kono norma liks 41 uncijos per 
visus metus (pernai 4 uncijos). 
Sviesto ir sūrio normos bus rei
kalinga sumažinti vėliau.

ŽINIOS
Savo atsisveikinimo vizito metu 

Londone gen. Eisenhoveris pa
reiškę, kad yra trys faktoriai tai
kai išlaikyti: svarbiausias yra 
dvasinis moralinis, toliau ekono 
minis ir tik trečioj vietoj karinis.

* * ♦
A. Mitchell, karalienės Marijos 

sargybinis, kuris buvo dingęs be 
žinios, pereitą savaitgalį grįžo iš 
Hanoverio. Pranešama, kad jis 
serga.

♦. ♦ *

Admirolas Joy, alijantų Korėjos 
taikos derybų vadas, pranešė ko
munistams, kad jų įteiktas pasiū
lymas yra paskutinis ir nekeičia
mas. Jokio kito kompromiso ar 
kontrapasiūlymo jie nepriimsią.

* ♦ ♦ '
Karolis Bobertas. paskutinis at. 

bėgėlis iš Lietuvos, buvęs Gaižiū
nų stovyklos kalinys, tebelaiko
mas Čikagos kalėjime kaip atbė
gęs be vizos. Tikimasi, kad jis bus 
paleistas už užstatą.

• » •
JAV teigia, kad naujasis kelei

vinis laivas „United States" (51. 
500 tonų) yra greitesnis, negu 
greičiausi pasauly britų laivai 
„Queen Mary" ir Queen Elisabeth", 
Britai tai paneigia. 

čiaus, V. Bruzgelevičiaus, A. Ba- 
liukonio ir N. Martinkos ir tuo 
Saja pradėjo oficialiai veikti. Sajos 
vadovybė tuoj griebėsi darbo ir 
metų laikotarpyje buvo pravesta 
krepšinio turnyras Halifax'e, kur 
Halifax „Vilnius“ išėjo laimėtoju, 
stalo teniso pirmenybes kur meiste
riu liko B. Vilūnas ir krepšinio pir
menybes, kuriose meisterio vardą 
įsikovojo Manchesterio „Kovas“. 
Taip pat tais pačiais metais buvo 
pradėta leisti sporto žurnalas viso 
pasaulio lietuviams sportininkams 
— „SPORTO DIENOS“, kurio 
gyvenimas, deja, del pačių sporti
ninkų kaltės, nutruko po 3-čio nr, 
bet, nežiūrint to, jau pats žurnalo 
leidimo faktas duoda progos Sajai 
pasidžiaugti savo gyvybingumu ir 
suteikia pamoka Amerikos ir kitų 
kraštų lietuviams sportininkams, 
kurie, nors ir būdami gausesni ir 
turėdami savo tarpe daugelį senu, 
prityrusių savo darbe, sporto vei. 
kėių. nieko panašaus neatsiek-“. 
Tai liečia ne tik žurnalą, bet iš 
viso sportinį veikimą.

Sekančiais veikimo metais Sę:-- 
vadovybė sudarė Vilutis, Bružins
kas, Stabačinskas, Navickas ir Ba. 
liukonis. Tais metais, be anksčiau 
minėtų sportinių įvykių, dar buvo 
pravesta ir šachmatų pirmenybės, 
kuriose meisterio vardą išsikovoio 
Mončianskas. Krenšinio meisteriu 
vėl liko ,,Kovas“, stalo teniso 
meisteriu —• V. Piščikas, o krep
šinio turnyrą laimi Nottinghamo 
„Nemunas".

Pradžia trečių veikimo metų pra- 
sidėio iau sugriuvimo ženkle. K-’ 
kurie klubai iau buvo išnvke iš 
akyračio — Bradford© „Šarūnas", 
Nottinghamo ..Nemunas“, Covent- 
rio „Apuokas“ ir „Sakalas“, kuris 
ankščiau buvo toks veiklus, jau 
stovėio subyrėsimo slenkstyje ir, 
rašant šias eilutes, beegzistuoia 
šachmatu sekciia. kuri Hal'fax'e. 
nlačiai garsina lietuvius savo pui
kiais laimė'imais.

Esant tokiai nadėčiai, Saios va. 
dovvbė fžemaičio. Stononavičiaus, 
Pr„žinsko, Čiako ir Vilučio) r>-’ 
nrie liūdnos išvados, kad tolimes
nis Saios veikimas nėbeimanomas 
ir nebeatsiekias savo tikslu, todėl 
kovo mėn. 30 d. savo posėdyje nu. 
tarė Sporto Saia likviduoti.

šiuo metu beveikia tik 2 klubą-'- 
Halifax'o „Vilnius“ — šachmatai 
ir Manchesterio „Kovas“, kuris, 
dėka kitų klubu susilikvidavimo, 
žvmiai pastiprino savo eiles ir š'nn 
metu yra tikrai paiėgus vienetas. 
. Kovui“, atrodo, ir teks garbė 
tanti pirmuoju ir paskutiniu lietu, 
vių sporto klubu Anvliioie.

V. Steponavičius

SKELBIMAI

Netikėtai mirusio mūsų mielojo 
nario

A.A. LEONO GALINIO 
, šeimą nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi.
Alsagerio sk. Choras

A.A. LEONUI GALINIUI stai
giai mirus, jo brangiąja! .šeimai 
reiškia giliausią UŽUOJAUTĄ ir 
kartu liūdi

DBLS Alsagerio Skyrius

Mūsų mylima vyrą ir brangų 
tėvelį a.a. Leoną Galinį palydint 
į amžino poilsio vietą, Kun. J. 
Steponavičiui už atlaikytas šv. 
Mišias ir tartą gilios užuojautos 
žodį, taip pat DBLS Alsagerio sky
riui ir Excalibur stovyklos gyven
tojams pareikštą užuojautą, gėles 
ir Vainikus nuoširdžiai dėkojame

Nuliūdę žmona ir valkai

Estų Sąjunga Londone , rengia 
Vasaros šokių vakarą, kuris įvyks 
birželio 6 d., Caxton Hall, West-, 
minster. Lietuviai širdingai kvie
čiami dalyvauti. Vakaro rūbai pa
geidautina. Įėjimas 5/-. Bilietai 
gaunami prie įėjimo Caxton Hall 
arba iš anksto pas Estų Sąjungos 
sekretorių C/O 167, Queen's Gate, 
London, S.W.7.

Š/m. gegužės 31 d. (šeštadienį) 
17 vai. Manchesterio lietuvių so
cial. Klube šaukiamas DBLS Man
chesterio skyr. visuotinas narių 
susirinkimas. Dalyvavimas būti
nas. DBLS Manchesterio

skyr. Valdyba

Kas norėtų pakeisti darbą, kar
tu gyvenamąją vietą ir persikelti 
į Londoną, gali gauti butą ir iš 
dalies darbą. Teirautis adresu: J, 
Liobe, 14, Peak Hill Gardens, Sy
denham, London, S.E.26.

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

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