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TRUMANAS LAIMĖJO RINKIMUS
Pereitą savaitę Naujorko valstijoj bu

vo renkamas vienas senatorius. Rinkimai 
buvo reikšmingi tuo, kad jie parode 
amerikiečiu nusistatymą Trumano veda
mai vidaus politikai.

Respublikonu kandidatas J. Foster 
Dulles smarkiai puolė prezidento sociali
nes apsaugos politiką, kaltindamas pre
zidentą noru Įvesti Amerikoje diktatūrą 
Demokratu partijos kandidatas H. Leh- 
manas.gyne Trumano politiką. Laimėjo 
Lehmanas.

Trumanui esant prezidentu, Ameriko
je buvo padėti pirmieji pagrindai socia
liniam saugumui, panašiam kaip Bri
tanijos, kuris gyventojus aprūpina li
gos, senatvės, nedarbo ir k. atvejais. Pra
mone turi mokėti draudimą. Trumano 
priešai smarkiai už tai ji bare, kai kurie 
laikraščisi teige, kad gyventojai priešin
gi. Kadangi minėti rinkimai bevelk 
išimtinai ėjo del Trumano socialinio 
draudimo politikos, demokrato laimė
jimas aiškiai parode gyventoju nusista
tymą.

ČEKAI UŽDARO SIENAS J
Iš Prahos pranešama, kad Čekoslova

kija uždraudė bet koki susisiekimą su 
vakarais, iškaitant diplomatini, tarp 5 
vai. vak. ir 6 vai. ryto. Tai padaryta sie
kiant sustabdyti čeku bėgimą i vakarus. 
Paskutiniu laiku daug čeku nakties me
tu pasiekdavo Vokietiją ir Austriją. Ke
liavimas i užsienius jau ir taip buvo be
veik negalimas, nes visi pasai nuo lapKri- 
čio 1 d. atšaukti.

Iš Vienos pranešama, kad garsus čeku 
fudbolininkas Daucikas su žmona ir ke
turiais vaikais atbėgo i Austriją. Jis pas
pruko tuo metu, kai buvo vežamas iš 
vienos koncetraoij os stovyklos i kitą.

Čekoslovakijos vyriausybe paskelbė de
kretus ryšium su nauju bažnyčios Įsta
tymu. Apskričiu savivaldybes gauna pil
ną teisę bažnyčios reikalus, religijos mo
kymą ir kunigu paruošimą seminarijose 
tvarkyti.

VIŠINSKIS APIE ATOMO KONTROLE s
JTO politiniam komitete Rusijos užs. 

reik ministeris Višinskis pareiškė, kad 
tik efektyvus 'atominiu ginklu uždraudi
mas gali pašalinti atominio karo .pavoju. 
Kad Rusija nenorinti atominiu ginklu 
uždraudimo ir to uždraudimo kontroles, 
tai esanti tik pasaka. Rusija sutiko, kal
bėjo Višinskis, tarptautines kontroles 
komisijas Įsileisti apžiūrėti kasyklas ir 
sandelius Rusijoj, pasverti ir išanalizuo- 

atominius mineralus. „Tačiau Rusija 
nesutiks perleisti atominius Įrengimus 
tarptautinei komisijai“. Višinskis pridū
rė, kad Rusija atominę energiją varto
janti kalnu sprogdinimui ir p.

Amerikos atstovas atsake, kad kalnu 
sprogdinimui yra žymiai pigesniu ir tin
kamesnių budu, kurie nepalieka pavo
jingu žmogaus gyvybei spinduliavimu. 
Višinskio kalba esanti tik propagandine, 
nes du metus trukusios derybos del ato
mines energijos kontroles liko be rezulta
tu tik del to, kad Rusija nesutiko su 
tarptautine kontrole.

ESTAI IŠKĖLĖ SOVIETU APGAULE I
Estai, minėdami Stalino pu Hitleriu 

susibičiuliavimo dešimtmeti, iškėlė šlyk
ščią Sovietu apgaulę, kurią jie panaudo
jo Estams šantažuoti. Pasirodo, Estijos 
užs. reik, ministeris Selteris, atvykęs de
ryboms i Maskvą pasiuntė telegramą, kad 
grižta atgal. Tą pati vakarą Maskvos 
radio griebėsi grąsinimu prieš Estiją ir 
paskelbė, esą „nežinomos valstybes po
vandeniniai laivai prie Estijos krantu 
torpedavo ir nuskandino Rusijos laivą 
„Metalist“. Vėliau ši blefą Sovietu ko
misarai dažnai naudojo derybose su Es
tais. Sovietams ikurus savo bazes Estijo
je, po poros menesiu Estijos uostus lan
ke ir „torpeduotasis „Metalist“.

Vakarai einą blogu keliu 
Nereikią Vokietiją apginkluoti

Musu Paryžiaus korespondento pranešimas
Paskutiniu laiku daug kalbama apie 

vienos Europos sukūrimą, bet dabai' da
rosi vis labiau aišku, kad be Vokietijos 
negalima bus apsieiti. Tačiau Vokietija 
yra suskaldyta. Vieną jos dali jau senai 
turi rusai visiškai suvirškinę, kitą gi dali 
dabar norima prijungti prie vakaru Eu
ropos.

Per Paryžiaus konferenciją buvo daug 
kalbėta Vokietijos klausimu. Vieną nak
tį ministrai išsėdėjo net iki ankstyvo ry
to. Paskui Achesonas buvo nuvykęs pa
simatyti su Adenaueriu ir net nukeliavęs 
i Berlyną.

Apie ka kalbėjosi „trys“?
Sklido gandai, kad Achesonas siūlęs 

apginkluoti Vokietiją. Vienas amerikietis 
žurnalistas paskelbė, kad Achesonas pa
siūlęs Bevinui ir Schumanui apginkluoti 
Vokietiją, kad tuo budu ginimosi siena 
galėtu būti ant Eibes. Bet prancūzu nu
raminimui, už tris apginkluotas vokiečiu 
divizijas žadėjo padėti prancūzams suda
ryti 30 divizijų.

šią informaciją Schumanas griežtai 
paneigė .per ministru kabineto posėdi ir 
pirmadieni vakare per spaudos konfe
renciją.

VISAI NEBUVO KALBOS DEL 
VOKIETIJOS APGINKLAVIMO

Prieš minią žurnalistu, ju ši kartą pri
sigrūdo pilna „laikrodžio“ sale, Schuma
nas pareiškė, kad per „trijų“ konferen
ciją nebuvo nei vieno žodžio ištarta apie 
Vokietijos apginklavimą, nei statomas 
klausimas del jos įsileidimo i Atlanto 
paktą.

Schumanas atsisakė aiškinti smulkme
nas del šios konferencijos, tik pastebėjo, 
kad okupacijos statutas paliktas toks, 
koks buvo, nutarimai del industrijos nei 
kiek nepaliesti, kad visai nebuvo kalbos 
del plieno produkcijos .pakėlimo ir tik 
numatyti maži pakeitimai del fabriku 
ardymo sustabdymo. Bet del to galutinai 
turės būti susitarta trijų aukštuju komi
saru Vokietijoje ir Adenauerio. Kokie tie 
maži pakeitimai, Schumanas taip ir nu
tylėjo.

VAŠINGTONAS IR LONDONAS 
VEDĄS BLOGĄ POLITIKĄ

Dviem valandom prieš tai gretimuose 
rumose gen. de Gaullis turėjo spaudos 
konferenciją, čia irgi buvo minia žurna
listu prisigrudus, jog nebegalima bv(vo 
gauti vietų atsisėsti didelėj e salėj e, kur 
lengvai telpa pora šimtu žmonių.

Gen. de Gaullis padare trumpą vidaus 
politikos apžvalgą, kritikuodamas dabar

VOKIETIJOS VAIDMUO EUROPOJE
Ateinančios kelios savaites bus reikš

mingos ne tik Vokietijai, bet ir visai 
Europai. Tures būti išspręstas klausi
mas, kokia bus pokarine Vokietija ir 
koks bus jos vaidmuo Europoje. Užsieniu 
reikalu ministerial Paryžiuje padare sa
vo sprendimą tuo reikalu, tačiau kol kas 
težinoma tu sprendimu bendri bruožai, 
t.y. išmontavimo politika bus pakeista 
Vokietijos naudai, gavus Bonnos vyriau
sybes tam tikras garantijas, ir .pamažu 
Vokietijos ūkis Įjungiamas i vakaru 
Europos ūki. Savaime suprantama, kad 
nutarimai buvo platesni, bet jie tik vė
liau išryškės, kada vakaru komisarai 
b rigs derybas su Vokietijos vyriausybe.

Taip pat žinoma, kad dr. Adenaueris, 
Vokietijos kancleris, iteike svarbius pa
siūlymus užsienio reikalu ministeriam*. 
Apie juos kol kas mažai žinoma. Spėja
ma, kad Vokietijos vyriausybe pasiūlė 
Prancūzijai sujungti tuos du kraštus eko
nominiai, siekiant tu kraštu sunkiosios 

tini režimą, kuris kraštą»tik silpninąs, 
leido žurnalistams statyti klausimus.

Po vidaus politikos, kaip tai del rin
kimu reformos, amnestijos, Indokinijos, 
mokesčiu zumažinimo, .pereita prie už
sienio politikos ir žinoma pirmiausias 
klausimas buvo del Vokietijos Įsileidimo 
i Europos sąjungą.

— Politika, kuria šiuo metu veda Va- 
šhingtonas ir Londonas Vokietijos atž
vilgiu, vykdoma blogu keliu, — pareiškė 
de Gaulis. Gal tai del to, kad Pran
cūzija tyli. O ji tyli, nes neturi tvirtos 
vyriausybes, kuri galėtu atsakyti taip ar 
ne, kuri galėtu tiesioginiai derėtis su 
vokiečiais.

VOKIETIJA NETURI BŪTI 
APGINKLUOTA

— Amerikoj jau susidaro nuomone, 
tad reikia Vokietiją apginkluoti, — tę
sė g n. de Gaullis. — Bet bukime pro
tingi.

Ir toliau jis išdėstė, kad galima su Vo
kietija ekonomiškai ir kultūriškai ben
dradarbiauti, bet nereikia ją apginkluo
ti. Paliesdamas Atlanto paktą jis pa
klausė :

— Kas yra tas Atlanto paktas? Tai 
puiki idėja, bet daugiau nieko ir aš 
skeptiškai žiuriu i Jo strategi ją, šis pak
tas visai negali Prancūzijai .užtikrinti 
saugumą. Ką Amerika gales padėti kon
flikto atveju? Ji Įsikiš tik tada, kada 
mes jau busime mirę ir ju pagalba mums 
nebus reikalinga.

Del Marshallo plano jis išreiškė dideli 
dėkingumą amerikiečiu tautai už jos 
nuoširdumą, bet deja, plano vykdymas 
einąs blogai. Didžioji dalis kreditu buvo 
skirta ne atstatymui, bet sąskaitų sure
guliavimui ir milijardai išleisti šio pla
no propagandai...

DE GAULLIS NIEKO NEŽINĄS 
APIE K/ĄRĄ

Paklaustas ką jis galvojąs del Euro
pos suvienijimo, atsake, kad pirmiausiai 
reikia pravesti tarp tautu referendumą, 
kad gyventojai konkrečiai atsakytu. Eu
ropa turi būti sudaryta pačiu europiečiu 
ir dabartine Europos Taryba tegalinti 
būti tik studijų komisija, bet nedaugiau. 
Joks jos narys negavo tautos jokio man
dato ir tarybos ar parlamento veikla 
neduoda jokiu rezultatu.

— Ar jus tikite i greitą karą? — pa
klausė vienas žurnalistu.

— Aš nieko nežinau. Karas yra visada 
galimas anksčiau ar vėliau.

VYT. ARŪNAS

pramones integracijos, šiuo keliu butu 
pašalinta viena didžiausiu kliučiu Pran- 
cuzijos-Vokietijos, o tuo pačiu ir visos 
Europos glaudesniam bendradarbiavi
mui. t.y. Ruhre laikyti tarptautinę kon
trolę, o Vokietija to nenenori. Sujungus 
visą Europos sunkiąją pramonę i vieną 
vienetą, kuris tarnautu ne atskiriems 
kraštams, bet visai Europai, Saaro pro
blema savaime išsispręstu.

Toks kelias taip pat atidarytu duris 
JAV-biu kapitalo investacijai Ruhro 
krašte ir palengvintu doleriu trukumą 
Europoje.

LIETUVIU KALBA TORONTO 
MOKYKLOJ

Kanados lietuviams pasisekė susitarti, 
kad vienoje Toronto parapijinėje moky
kloje butu .dėstoma lietuviu kalba, šioje 
mokykloje mokosi 23 lietuviu vaikai. 
Kasdien jiems bus po vieną pamoką lie
tuviu kalbos.

ACHESONAS VOKIETIJOJ,
Pasibaigus užsieniu reik, ministeriu 

konferencijai Pryžiuje, JAV valstybes se
kretorius Achesonas išvyko i Vokietiją. 
Ten jis turėjo pasitarimus su dr. Adenau
eriu ir prezidentu prof. Heussu. Be to 
matėsi su opozicijos vadais ir lankėsi 
Berlyne.

Pasikalbėjimais Achesonas esąs pa
tenkintas. Jis tikisi, kad Paryžiaus kon
ferencija padės tvirtus pamatus Vokie^ 
tijos-Prancuzijos geresniam sugyveni
mui ir vakaru Europos vieningumui.

Panašias mintis išreiškė ir Britanijos 
užs reik, ministeris Bevinas, grįžęs iš Pa
ryžiaus. Neatsiliko ir Shumanas, Pran
cūzijos užsieniu reik, ministeris, kuris 
labai optimistiškai kalbėjo apie prancu- 
zu-vokiečiu santykius. Geografine tu 
tautu būkle ir Europos gerove reikalauja, 
kad Prancūzija ir Vokietija gerai sugy
ventu, pareiškė Schumanas.

SVARAS TEBEKRINTA
Britu vyriausybe yra rimtai susirūpi

nusi svaro pastovumo išlaikymu. Net ir 
ji nuvertinus, svaro verte užsieny tebek- 
rinta ir britu vertybes popierių kaina 
dar turi tendenciją kristi. Tai rodo, kad 
dar nėra pasitikėjimo svaru. Vyriausybe 
ir ekonomistai yra nuomenes, kad pasi
tikėjimo svaru nebuvimas yra ne pagris
tas. Aukso rezervas po nuvertinimo pa
didėjo 20 mil. svaru, eksportas smarkiai 
didėja. Nors importas irgi padidėjo, bet 
tai ivyko tik del to, kad vyriausybe di
dinu prekių atsargas. Visos žymes rodo; ~~ 
kad Britanijos ūkis statomas ant tvirtu 
pamatu ir nepasitikėjimas svaru yra 
nepagristas. Del to, vyriausybe galvoja 
išleisti raštą ir paaiškinti tikrąją reika
lu būklę ir tuo budu atstatyti svarą i 
prideramą vietą.

TITO PUOLA KOMINFORMĄ
žiemai atėjus, pavojus iš Rusijos puses 

Jugoslavijai sumažėjo ir nesitikima, kad 
kariniai veiksmai butu galimi iki pava
sario. Del to Tito pasijuto, bent laikinai, 
saugus ir, išnaudodamas proga, pra
dėjo kominforiną pulti. Iki šiol jis tik 
gynėsi ir žiurėjo, kaip Rusijos satelitai 
sutartis su Jugoslavija lauže. Pereitą sa
vaitę jis atsisakė draugiškumo ir savi
tarpio pagalbos sutarties su Albanija. 
Tito kaltina Albaniją Maskvos užsaky
mu, vedimu provokojančios veiklos.

Kaip žinoma, visi satelitai senai atsi
sakė panašiu sutarčių su Jugoslavija. 
Kremlius leido Albanijai to nedaryti del 
jos blogos strategines padėties. Albaniją 
nuo kominformo kraštu skiria Jugosla
vija. Tačiau nemanoma, kad Tito pradė
tu karinius veiksmus prieš Albaniją, nors 
jos kariuomene yra maža ir silpa. Pro
pagandiniu atžvilgiu tai butu žalinga Ti
to vyriausybei, nes jis kaip tik ir kaltina 
Rusiją agresyviais veiksmais prieš ma
žas valstybes. Tito giriasi, kad jis kovoja 
del atskiru komunistiniu kraštu nepri
klausomybes. Tokia jo laikysena laimėjo 
Jugoslavijai simpatijos vakaruose, o 
taip pat ir kai kuriu kominformo sekeju. 
Pulti Albaniją — reikštu pasekti Mask
vos pavyzdy, ką iki šiol Tito smerke.

MONTGOMERYS AMERIKOJE
Vakaru Sąjungos karo vadas feldmar

šalas Montgomerys antradieni išvyko 1 
Ameriką pasitarti su karo vadais gyny
bos reikalais ryšium su Atlanto paktu. 
Montgomerys esąs rimtai susirūpinęs 
vak. Europos kariniu pajėgu mažumu ir, 
prieš išvykdamas i Ameriką, patiekęs 
vak. Europos vyriausybėms memorandu
mą, kuriame reikalauja daugiau kariu 
Europos gynimui.

Tuo pačiu laiku Naujorke bus ir Bri
tanijos kariuomenes stabo viršininkas 
feldmaršalas Slimas. Tu dvieju karo va
du buvimas tuo pačiu laiku Amerikoje 
nėra atsitiktinas. Slimas lankysis ir Ka
nadoj.
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Lapkričio dvidešimt trečioji Prancūzu taikos kongresas
Karas!
Pirmyn i kovą!
Jau priešas eina...

Nebeskamba Lietuvos vieškeliuos ka
riu daina, nedabina mergaites, paskuti
nėmis rudens gėlėmis, kariu kepures, tik 
dunda miškai, lyg Kęstučio laikais, tik 
žvanga, tarška plienas, tik visi už tėvy
nę karžygiauti eina. Grioviuos, pakelė
mis, kraujuos partizanu lavonu jau 
daugiau, kaip 25 tūkstančiai.
Didžiuojamės praeities didvyriais: silp

na moteriške — kunigaikštiene Graži
na, kuri, vietoj vyro išdaviko, pati gina 
savo šąli, stebimės Kauno pilies gynė
jais ir ju vadu — Kęstučio sunum — 
Vaidotu; tiesiog grožimes Pilėnu didvy
riais, ypač narsiuoju Margiriu. Jie ge
riau mirė, negu pasidavė, taip labai 
laisvę brangino.

Šiandien jau . visa Lietuva tokiais Pi
lėnais tapo. Visa Lietuva apsitvėrė bun
keriuos, miškuos. Tokiu Margiu, tokiu 
Gražinu, tokiu Vaidotu, susisprogdinusiu 
patys save, kad gyviems nepatekti i 
priešu rankas, kad savo mirtim ir su
žalotais veidais neišduotu kankinimams 
tėvus ir artimuosius, jau daugiau, kaip 
8.000. Tarp tu laisves aru susprogo kan
kles ir tavo, mano drauge — kunige Ju
stinai; ten prie Veiveriu bunkeryje ir 
tavo pilaitę enkavedistai atrado. Pra
mušė pilaites sienas ir pro skylę išgirdo 
„Marija" giesmes garsus ir staigu tren
ksmą. Tai tu pats ten save su 8 tėvynės 
sargybą einančiais draugais pasilaidojai. 
„I laisvę mes žengiam, kur saule šviesi, 
negąsdina priešas, mirtis nebaisi!“ O 
kiek pašautu, kad draugams neapsun
kintu pabėgti, patys sau deda granatą 
po galva ir susisprogdina. Kiti, neboda
mi kančių, laukia iki priešas prieis api
plėšti ir mirdami retina priešu eiles ir 
paskutiniu šuviu, paskutine granata 
„pačioj jaunystėj padėjęs galvą, Lietu
vą laisvą visad regi!“ (Iš partizanu dai
nų!)

Močiute, gruoblėtoms rankoms, ati
daro paslėptas skrynias, išima bran
giausias, gal dar savo močiutes paliki
mą, ploniausias drobes, duoda dukrelei 
ir toji tą brangią relikviją tamsoj, šal
ty, pavojuos, neša i miškus karžygiu 
žaizdoms perrišti. Paskutinę karvaitę 
pats ūkininkas išveda, kad tėvynės gy
nėjai nealktu. Tėvynei. — jokia auka ne 
per brangi.

štai dar šių metu sausio 15 iš Vilniaus 
silpna mergaite — Z.Z. rašo: „Siunčiu 
Jums, Jusu visu išsiilgusios, Tėvynės pa
bučiavimą! Sakyk — tėvynę mylime la
biau mes už gyvenimą!“ Kita šeštaklase, 
net iš kalėjimo guodžia mamytę, ragina 
būti geru — broliuką, o teveliu!, kuris 
kažkur vakaruos (Anglijoj) siunčia pas
veikinimą. Aštonmetis berniukas — sa
vanorio M.V. sūnūs, savo tėveliui, kuris 
jau Anglijoj rašo: „Nebijok, teveli, aš 
tau sarmatos nepadarysiu!“ Ir visas 
laiškas perdem vaikiškai karžygiškas; 
skaitant svetimam išspaudžia pasidi
džiavimo ašarą, o ką kalbėti apie to kar
žygio berniuko teveli, kuris tą mėlyno 
rašalo laišką, kaip brangiausią, turi am
žinai prie širdies.

Kai prisimenu gimnazistus (sako 
Prof. J. Brazaitis), kurie veržiasi i par
tizanu eiles ir turi būti beveik prievar
ta grąžinami i mokyklos suolą, iki ateis 
ju eile; kai prisimenu gimnazistes, ku
rios duodavosi pašalinamos, bet nestoja 
i komjaunuoles; kai prisimenu jog iš 
2000 studentu tik 13 komjaunuoliu, man 
rodos, kad tautos ginti stojo vaikai. 
Baisi ir didi yra tauta, už kurią net kū
dikiai savo gyvybę aukoja. „Ten visi ka
riai, visi gynėjai.

Aš parnešiu sau iš Prusu 
plieno kardą kietą.
tau, sesyte, šilko skarą, 

diržą auksu lietą!
Lauk, mano didvyri sūneli, aš tau sar

matos irgi nepadarysiu. Nors pavargęs, 
savo atidirbęs, tačiau svarą prie svaro- 
kalu kad, grižes papuoščiau tėviškės 
laukus, išdraskytą nameli, kad tau par- 
vežčiau lauktuvių laikrodi, gražesni 
drabuži. Aš dirbu ir darbdaviai manęs ne
papeikia, aš dirbu, kad tave išlaisvin
čiau, kad turėčiau ką pasiusti tavo iš
laisvinimo fondui.

Lauk manęs, mano mergele, linažie- 
de; nors čia vilionių daug, nors krau
jas reikalauja savo duokles, bet tau aš 
vis dai* ištikimas. Aš kaupiu energiją, 
jėgas, kad pavasariui atėjus Įstengčiau 
Kremliaus slibinui nukirsti visas gal
vas. O paskui apgobsiu tave šilku skara,

susijuosim meiles lietu diržu ir jau nie
kas, niekad mudviejų neišskirs.

Lauk musu, numylėtoji ,tėvynė. Mes 
tavo didžiajai išvadavimo dienai kala
me balsius' ginklus, mes ateisime su 
tikrai kietais plieno kardais. Tačiau 
jau ir dabar mes kovojame, ko
vojame dar- ne kardu, bet savo tautos 
lobiais. Mes dainuojame, giedame, kaip 
blezdingeles, kaip oželiai šokame, siu- 
vinejame, piešiame, rengiame parodas, 
rašome, darome išradimus ir tai vis po 
nelengvo darbo, ir tai repeticijoms va
žiuojame dešimtimis myilu. Viską, vi
sas kliūtis nugalime; del tavęs tėviškė
lė, joks vargas ne per sunkus, jokia 
auka ne per didele. Musu jau pilna vi
same pasaulyje, visur mus žino, kaip ge
rus darbininkus, kaip gerus žmones ir 
daug kas musu ieško ir reikalauja. Ir mes 
jau visam .pasauliui kalbame pačia savo 
tautos siela in* stebiname juos ir jie nori 
pamatyti kur toji, pasakiškai graži Lie
tuva. Ir mes vedame juos Baltijos pa- 
jurin ir rodome, kad visos tos grožybes 
užpiltos raudonu rašalu. Mes aiškina
me, kad tai ne rašalas, tai musu broliu 
kraujas. Rodome baisųjį Stalino piau- 
tuvą, Įsmeigtą širdin, rodom/? didžiuli 
kuji prie smilkinio. Visi mes taip kal
bame, visi taip darome, net vaikai, in
validai, seneliai savo buvimu vakaruos 
daugiau Įtikina, negu geriausios laik
raštininku plunksnos. Žinojo priešas mu
su vertę, žinojo kad mes busime pirmu
tiniai šaukliai i kovą ir jis šlykščiausiais 
budais stengėsi mus išgauti ir išsmaug
ti, o kai tas nepavyko, tai bent sunie
kinti. Ir jau pasaulis praregi, jau stip
riai bunda. Jau mus užjaučia ne tik iš 
platoniškos meiles, bet ir iš baimes. Jau 
baigiamos pripildyti parako statines, 
jau aušta didi, šviesi diena. Su anais 
tėvynėje didvyriais, su Sibiro kanki
niais, nežiūrint kur kas bebūtume, ką 
kas beveiktume — pirmyn i kovą, nes 
visur: Mes kariai ir mes gynėjai

brangios laisves Lietuvos, 
visad budim, kaip budėję. M. N.

Nottinghamo skyriaus narius
MARYTĘ MIKALAUSKAITĘ 

ir KAZĮ NAKUTI 
šukurusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikina ir linki ilgo ir skaidraus 

gyvenimo.
DBLS Nottinghamo Skyr.. Valdyba ir 
nariai.

Bradford© skyriaus nari — chorvedį
JONĄ JUŠKĄ 

ir panelę 
VANDĄ ZDRAMYTĘ 

sukurusius lietuvišką šeimos židinį 
linki laimingo ir saulėto gyvenimo.

Bradfordo skyriaus valdyba 
ir nariai.

Komunistai savo kadru patikrinimui 
ir kitu klaidinimui surado naują kovos 
ir propagandos priemonę — Taikos kon
gresus.

Vienas tokiu kongresu buvo sušauktas 
šiais metais Paryžiuje. Prancūzai, nenorė
dami jam teikti Taikos kongreso vardą, 
tos sales vardu, kur posėdžiavo, vadina 
Pleyel sales kongresu.

Jo neigiamai įtakai atsverti lapkričio 
7-10 d. Paryžiuje posėdžiavo 15-sis Tau
tinis Taikos Kongresas.

Tarp keliu darbo komisijų nums įdo
miausia buvo Europos klasimu komisija, 
kuriai buvo patiektas pranešimas, apie 
D.P. ir koncentracijos stovyklas. Jo au
torius p. Sennac, vienas didžiųjų kovo
toju už tautu laisvą apsisprendimą ir 
vienas svarbiųjų kovotoju su Rusu im
perializmo šalininkais, suruošęs šimtus 
paskaitų ypač tarp komunistu. Jo bro
šiūra apie tai. kaip didysis Prancūzijos 
komunistu vadas Moris Torez vokiečiu- 
prancuzu karo metu dezertavo i Rusiją 
buvo išpirkta šimtais tūkstančiu.

Atsižvelgiant tai, kad tai buvo tautinis, 
o ne tarptautinis kongresas, didžiau
sias susidomėjimas buvo koncentraciniu 
stavyklu problema, nes daugelis prancū
zu kalėjo Vokietijoj ir dar daug buvu
siu karo belaisviu negrįžo iš Rusijos.

Autorius, savo pranešime, kalbėdamas

Vd iša uš ilgai lauktas pavasaris, 
Nepalūię kovoj broliai, seserys 
Iš griuvėsiu kurs naują gyvenimą; 
Vėl ju širdys jaus džiaugsmo srovenimą.

Tiek daug pasauly visokiu reiškiniu. 
Jie mirga, margėj a, kaip dangaus 
skliautas giedrią žiemos nakti. Jie bėga 
pro tavo akis kaip sukamos filmos paveik
slai ir tu nespėji juos visus nei paste
bėti nei suvokti. Ola nuvirto svaras, ten 
sprogo atomas, čia IRO registracija, o 
ten emigracija ir repatrijacija ir t.t. Ir 
bandai žmogus už vieno kito Įvykio 
užkliūti, bet tavo laikas ribotas ir kaulai 
pavargę. Ir taip pagauni, žmogau, tik 
vieną kitą dalyką, kuriu pro tavo akis 
prabėga šimtai. Pagauni dažniausiai tai, 
kas tavo širdi užgauna. O ją užgauna 
tai, kas iš musu tarpo kyla? štai ir aš 
užkliuvan už to, už ko ir daugelis jusu 
užkliuvo.

APIE „TAURU“ LIETUVI PUCIATIĄ
Daug didžiu vardu musu sąmonėje 

gludi, dideli broliu žygdarbiai dilgina 
musu širdis, bet apie Puciatią dar tik 
neseniai teišgirdome. O jo vardas „didis“ 
iškilo, kaip reto iš musu: jis teistas, 
baustas ir deportavimui rekomenduotas. 
Ir vis už triukšmavimą. už policijai 
priešinimąsi ir net jėgos pavartojimą. 
Ak, nesvarbu ką jisai padare. Svarbu, 
kad jo vardas Coventrio laikraštyje net 
du kartu iš eiles nuskambėjo: „Lithua
nian decorated Statue of Lady Godiva“, 
„Lithuanian not wanted in city". O ir 
lenku dienraštis turėjo progos pasigar

MES IŠTVERSIM
JUOZAS MTKŠTAS

Ir kovoj ir kančioj užsigrūdinę, 
Išgyvenom ne vieną jau rudeni.
O dabar mes laukimo kalėjime 
Laukiam skausmo dienu pragiedrėjimo.

Laukiam savo vilčių išipildymo,
Nors jos gęsta, mus žiauriai apvildamos, 
Nors mums jėgas klajojimai atima, - 
Mindant žemę nemielą ir svetimą.

Bet kovoj, ilgesy užsigrūdinę, 
Mes ištversim ne vieną dar rudeni. 
Iš to didžio laukimo kalėjimo 
Mus u ryztae mus ves i laimėjimai v *

*
Ir tėvynė, toli pasilikusi,
Iška n kinta, sunki ir sunykusi, 
Išgyvens savo rūškaną rudeni 
Ir brangios laisves • ilgėsi nūdieni.

Juk tauta nemari, daug kentėjusi; 
Nesutirps audrose, laiko vėjuose. 
Jos garsioj praeity, jos didybėje 
Šaknys plečiasi amžių gyvybėje.

apie D.P., puolė ne tik tuos, del kuriu žiau
rumu milijonai žmonių išsižadėjo tėvu 
žemes ir bėga veik nuogi savo gyvybę gel
bėdami, bet nepagailėjo ir tu, kurie už
miršo, kaip reikiant padėti nelaimingie
siems, prikaišiodamas, kad laivuose bu
vo vietos pajėgiems dirbti, bet jos truko 
j u žmonoms ir vaikams. Arba kas dar 
pikčiau nuvykus i vietą, žmonos buvo 
atskiriamos nuo vyru. DiPl problemos 
sprendimas, kaip geros darbo jėgos pa
sirinkimas, yra priešingas žmogaus Tei
siu deklaracijai, pagal kurią, kiekvienas 
persekiojamasis turi teisę ieškoti prie
globsčio kitose valstybėse.

Pranešimas nebuvo skaitomas, bet tik 
aiškinamas. Po to dar kalbėjo pats au
torius. Didelio kalbėtoje užsidegimu 
kalbėjo taip, tarytum, jo lupomis pra
bilo ir žmonijos sąžine ir daugelio ne
kaltu miljonu kančia.

„Delsimo metas jau praėjo, lygiai tas 
pats ir su ideologiniu kovu obalsiais. 
Bolševikai sukure jau tautinę valstybę 
ir po komunizmo priedanga smaugia 
apie du šimtus miljonu žmonių okupuo
tuose kraštuose, teturėdami vieną’ tikslą, 
juo daugiau nauju žemiu užimti, dau
giau tautu nuniokiotl ir apiplėšti.“

Prancūzams klausytojams gal didžiau
sio išpudžio padare -jo žvilgsnis i ateiti 
del Prancūzijos, kurią galima butu taip 
išreikšti —

— Kol mes čia tariamės, kalbamės, te
nai ruošiamasi mus užgrobti, kaip galima 
labiau mus apiplėšti, o musu patriotus 
lygiai kaip ir kitu tautu deportuoti i 
Sibirą. —

Jusu korespondentei, pakviestai i ši 
kongresą, kaip delegatei (asmens titulu) 
buvo galima kalbėti, ji tuo pasinaudojo 
iškeldama DiPi mokslininku ir šiaip — 
intelektualu problemą. Nes daugelis ju 
del amžiaus ar silpnos sveikatos, negali 
vykti kaip fizine darbo jėga. Bet jie ga
lėtu būti labai naudingi, jei galėtu būti 
sugrupuoti šalia dideliu kultūros centru, 
kur bibliotekose, archyvuose galėtu tęsti 
savo mokslo darbus, šiandien, kai Rytu 
Europa ir jos problemos yra viso pasau
lio dėmesio centre, tu problemų geriausi 
žinovai negali dešimti metu, del karo ir 
kitu j u tautas ištikusiu nelaimiu, dirbti.

šiam pasiūlymui komisija vienbalsiai 
pritarė.

Bet nuo pasiūlymo iki realizavimo, 
jeigu del šito nesirūpinama, yra labai 
toli. Nuo musu veiklos priklauso šio klau
sinio greitesnis išsprendimas.

J. Deveike.
b

Pašto ženklai — Ukrainiečiu, 1918 ir 
„stovykliniai“, Rusijos, Lenkijos ir 
kitu kraštu. Pareikalavus siunčiami 
rinkiniai. Rašykite angliškai, vokiš
kai, lenkiškai ar prancūziškai — 
EXCELSIOR STAMP Co. 3, Priory 
Gardens, Highgate, London, N. 6.

džiuoti garsiu lietuvio žygiu, net gi fak
tus pagražindamas.

Nors žinia jau ir paseno gerokai, bet 
Puciatios vardas dar ir šiandien mini
mas daugelyje Midlando vietovių, o ypač 
Coventryje. Kažin ar daug šiame mieste 
atsiras lietuviu, kurie pažįstamu anglu 
nebutu buvę pašaipiai užkalbinti: How 
is Puciatia. Gi kai kurie ju su didesniu 
pasigardžiavimu minėjo ši nelemtą Įvyki, 
kaip energingųjų lietuviu suruoštus vie
šus kulturinius pasirodymus, kaip musu 
dainos menininku gastroles. Taigi ką 
vietos veikėjai teigiamo pasiekė per du 
metus, šis perėjūnas nutrynė per dvi va
landas. Net šio skyrius pirmininko ta
me pačiame laikraštyje paneigimas Pu
ciatios lietuviškos tautybes ne visus 
anglus Įtikino.

Bet ne tai man rūpėjo. Mes turime 
saugotis nauju Puciatiu. Peržiurekime 
savo eiles, iškratykime hostelius, dirste
lėkime i savo sąžines... ar neglūdi kur 
nors puciatia. Tai kalbu del-to, kad mes 
kartais nenorėdami ir nejučiomis pasu
kame i jo kelią. Atvirai kalbant perdaug 
kartais nugeriame ir šis besaikiškumas 
mus nuveda Puciatios keliais. Ak, kokios 
nemalonios pasekmes tada.

PERKU NAMUS
Kartą sutikau pažįstamą, kuris mane 

linksmai užkalbino: „Ateik pas mane gy
venti. perku namą ir neturiu kas skolą 
bankui mokėtu“. Jumoras tai jumoras, 
bet skaudokas ir kandus. Daugelis musu 
tautiečiu turėjo laimes Įsigyti nuosavą

pastogę. Sveikiname juos. Tūli ju Įsi
gijo turtą beveik už skolintą pradini ka
pitalą arba paimdami iš busimojo gy
ventojo nuomą gerokai i prieki, nemokė
dami jokio procentėlio, nei vienam nei ki
tam. Betgi jie patys nuomą iš savo nuo
mininko ima nei kiek nemažesnę, kaip 
čiabuviai indusai. Ne, anglas tiek nieka
dos nepaims. Net ir rusai, kuriuos pažį
stu, ima 30-35 šilingus už kambarius ir 
pasinaudojimą virtuve. Gi mūsiškis sa
vininkas 40-45 šilingus už 2 tuščius kam
barius. arba 20-35 šilingu už keturias 
plikas sienas, žinoma, su pasinaudojimu 
virtuve.

Ką gi, pas savą vis geriau gyventi, tad 
ir moka žmones. Bet pagaliau apkarsta 
toks mokėjimas ir nuomininkas pats 
kombinuoja isygiti namuką, nes kam jam 
mokėti už svetimą, jei jis tą pačią sumą, 
o kartais dar mažesnę, gali mokėti už 
savą.

IŠSKOLINTI PINIGAI
Vienam prleteliui prireikė keliasdešimt 

svaru labai svarbiam reikalui. Eina jis 
pas vieną stipriai pasiturinti draugą, iš
dėsto reikąlą ir laukia ištraukiant pini
ginę. Draugas vos vos taip ir nepadare, 
bet del viso ko dar nutarė pasitarti su 
žmona, kadangi kapitalas bendras. Po 
trumpo „posėdžio“ paaiškėjo, kad pasko
linti negali nes pinigai jau pažadėti ki
tam, kuris kažką perkąs. Eina tada mano 
prietelius pas kitą geradeją. Procedūra ta 
pati: pasitarimas su žmona ir apgailesta
vimas, kad pinigai taip pat jau pažade-
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NOTTINGHAM© SK, SUSIRINKIMAS.
Jau dveji metai, kaip šis skyrius veikia, 

šiuo laiku nariu yra per šimtą. Lapkr. 
6 d. buvo visuotinas skyriaus nariu susi
rinkimas. Platu pranešimą apie DBLS 
ats. visuotiną susirinkimą padare St.

Britanijos lietuviai! Talkon
Baigtume Lietuviu namu įsigijimą IR NEBUS ŽEMES NE DANGAUS

Kuzminsktas. Po jo pranešimo Įvyko va
dovaujamųjų organu rinkimai. Valdy-
bon išrinkta: Rožanskas, Paliulis, J. Sa-
vickas ir Z. Lukauskas; revizijos kom. 
Kazlauskas, Ruplnskas Ir Suopis. Su
sirinkimo pirmininkas, baigdamas susi-
jrinkimą, padekuojo buvusiai valdybai už
atliktą darbą, o naujai — palinkėjo 
sėkmės. Romualdas.

NAUJA CASTLEMANSO SKYRIAUS 
VADOVYBE

Lapkr. 3 d. Castlemanso skyrius turėjo 
visuotini susirinkimą. Aptarta bėgamieji 
reikalai ir išrinkta nauja skyriaus va
dovybe. Vienbalsiai nutarta paskirti 5 
svarai Tautos Fondui ir 5 — Lietuviu 
Namu fondui, 2 — pirmojo sk. pirm. K. 
Stirbio šeimai paremti. P. Stirbis serga, 
guli sanatorijoje, o jo šeima yra sunkio
je materialineje bukleje. Be to nutarta 
prieš Kalėdas surengti skyriaus nariu 
tarpe rinkliavą tam pačiam tikslui.

Susirinkusieji pareiškė pageidavimą 
pamatyti lietuvišką filmą ir, kai ji bus 
rodoma Londone, suruošti i ten ekskur
siją.

Naujai išrinktoji valdyba pareigomis 
šiaip pasiskirstė: J. Morkuškis — pirm., 
R. Člpkus — vicepirm., V. Jurgelaitis 
— sekr., St. Jurgelis — ižd., meniniais 
ir religiniais reikalais rūpintis pavesta 
A. Raškevičiui. Revizijos komisijon iš
rinkta: V. Samajauskas, J. Strekonis ir 
K. Žukas.

Naujoji valdyba numato suaktyvinti,
kiek sąlygos leis, skyriaus veikimą ir i 
darbą Įtraukti daugiau nariu, suruošti 
meninius pasirodymus ir linksmavaka- 
rlus. Nusistatyta suruošti Įspūdingesni 
Vasario 16 minėjimą, i kuri pakviesti vi
sus apylinkėje gyvenančius paskirus lie
tuvius. Castlemanietis

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone. 
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
2 lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.

Pietus 3/-.
CEDARS MANSIONS HOTEL

20 Gunterstone Road, West Kensington,
London, W.14 Telf. FULham oa6s 

Susikalbama angliškai, vokiškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pože
mines st. WEST. KENSINGTON ir 

BARONS COURT.

VIEŠPATIE. PADEK MUMS LIETUVOS 
LAISVI IK GAKBlį GINTI

(4 pešt. L. K. Mindaugo pulko šūkis).

Centro valdyba visuotino suvažiavimo 
atstovus paimformavo, kad namu pirki
mui surinkta tik tik 2400 svaru. Tu pi
ningu neužtenka tinkamiems namams 
nupirkti, turint demesy ir paskolos už
traukimą. Del to liko dvi išeitys: arba
atsisakyti namu pirkimo ir pinigus grą
žinti akcininkams, arba surengti dar
naują namu fondo vaju tikslu surinkti,
mažiausiai, kitus 2000 svaru. Atstovai, 
atsižvelgdami namu reikalingumo tiek 
Sąjungai, tiek ir bendriems lietuviškiems
reikalams šiame krašte, visi pasisakė už
antrąją galimybę.

Tuo budu nutarta pavesti Centro Val
dybai rasti tinkamus namus ir iki kovo 
31 d. surengti naują namu fondo vaju ir 
surinkti, mažiausiai, 2000 svaru. Turint 
galvoj, kad iki šiol akcijas pirko tik apie 
1000 asmenų, o kiti 2500 dar nėra prie 
to prisidėję, tai turėtu būti lengvai Įvyk
doma. Kiekvienam nariui išeitu po 30 
šilingu, iškaitant jau turimas akcijas. 
Tokia prasme suvažiavimas ir Įpareigo
jo skyrius. Skyrių valdybos ir paskiri 
nariai kviečiami suintensyvinti akcijų 
pardavimą, stengtis, kad neliktu ne vie
no skyriaus, kuris neatsiektu minimu
mo — 30 šilingu už narį. Daug nariu jau 
yra pirkę už žymiai didesnę sumą, reikia 
tikėtis, kad tokiu atsiras ir daugiau.

Namams pirkti suvažiavimas nutarė 
įsteigti akcinę bendrovę, vardu LIETU
VIU NAMAI (Lithuanian! House Ltd.), 
nes Sąjunga negali įsigyti nejudomo tur
to. įsteigus bendrovę, dabartines akcijos 
bus iškeistos i tos bendroves akcijas. 
Tuo budu akcininkai, t.y. tie, kuriu pini
gais bus nupirkti namai, bus tikrieji 
namu šemininkai. Jie išsirinks bendro
ves direktorius. Iki pirmojo acinlnku su
važiavimo Centro valdybai pavesta eiti 
direktorių pareigas.

Namu eksploatacijai Centro valdyba 
patiekė konkretu planą, kuris užtikrins 
indeliu saugumą ir pelną, žinoma, svar
biausia namu paskirtis yra būti Sąjun
gos buveine ir lietuviu reikalu centru 
šiame krašte. Apie juos jungsis visas lie
tuviškas veikimas ir Lietuvos bylos gyni
mas. Laikui bėgant, bus galima prie na
mo ir spaustuve Įsteigti.

Tačiau laikyti namus vien Sąjungos 
reikalams butu nuostolinga. Dėlto na
mai turi būti komerciniai išnaudoti, nes 
tik tuo keliu bus padėti tvirti pamatai 
Jiems išlaikyti. Sąjungos reikalamas bus 
palikta 2-3 kambariai, už kuriuos Sąjun
ga mokes bendrovei nuomą. Taip pat ten 
turės gyventi namu prižiūrėtojas. Visos 
kitos patalpos bus naudojamos ūkiniais 
pagrindais.

Pavaizduosime pavyzdžiu. Ieškoma 
namu miesto centre nuosavybes ar ilga
laikes nuomos teisėmis. Apytikris patal
pos dydis: 10-15 kambariu, 3-4 didesni

(gal su sale), rusimi, voniomis, sande
liais ir k. Kaina apie 7000 svaru. Tokiu 
namu yra, ir Centro valdyba jau keletą 
apžiurėjo. įsigijimui reiktu apie 8000 
svaru (7000 plus 1000 baldams). Užtrau
kiant 4000 svaru paskolą, reiketu turėti
savu mažiausiai, 4000 svaru. Vadinasi 
dar trūksta arti 2000 svaru, kurie turi
būti gauti per ši vaju. Surinkus daugiau
pinigu, bus galima arba didesnius namus 
.pirkti, arba pasitenkinti mažesne pas
kola.

Namai bus taip naudojami: nuoma
10-15 kambariu (30-40 šil. už vieną) duo
tu apie 25 sv. pajamų per savaitę; iš 
klubo ir valgyklos rūsyje turėtu Įplauk
ti kiti 20 svaru. Tuo budu per metus su
sidarytu apie 2250 svaru pajamų plus 
250 sv. nuomos iš Sąjungos (tiek dabar 
mokama), viso 2500 sv.

Išlaidos per metus: skolos mokėjimas 
— 400 sv„ pataisymai ir k. — 300 sv., 
šviesa ir kuras — 400, žemes nuoma ir 
mokesčiai — 300, tarnautojai — 400 ir 
įvairios kitos išlaidos — 200. viso išlaidu 
susidarytu 2000 sv. Iš to seka, kad gryno 
pelno liktu apie 500 sv. per metus. Pas
kyrus atitinkamą sumą atsargos kapita
lui, likęs pelnas galėtu būti panaudotas 
taip, kaip akcininku susirinkimas nu
tars: išmokėti akcininkams dividento 
forma ar sunaudoti kitokiems reika
lams.

Apskaičiavimai pradžiai gali būti ir 
per drąsus, nes pradžia visuomet sunki, 
bet Įsistiprinus, tos sumos gali dar ir 
padidėti. Kad tai galima padaryti, rodo 
pavyzdžiai, kuriu apsčiai yra. Pav.; gu
dai labai gerai verčiasi iš savo namo, 
nors ju pajamos Įplaukia tik iš kamba
riu nuomavimo.

Mes tikime, kad tai yra realus planas, 
kuris duotu ne tik Sąjungai padorias 
patalpas, bet taip ,pat apsaugotu ir akci
ninku indelius, už kuriuos butu moka
mas dividentas. Bankai už indelius ne
moka jokiu palūkanų, o taupomosios ka
sos moka labai mažai, Todėl ir komer
ciškai galvojant, apsimokėtu sutaupąs 
sudėti i namu akcijas.

Kviečiame visus, pagal išgales, namu 
fondo vaju paremti, nuperkant juo dau
giau akcijų. Akcijas galima gauti skyrių 
valdybose arba centre. Kas nepajėgia iš 
karto visos akcijos nusipirkti, gali tai 
padaryti dalimis, pirkdamas 5 šilingu 
vertes kuponus, kurie šiomis dieno
mis išsiuntinėti skyriams. Keturi kupo
nai keičiami i vieną vieno svaro vertes 
akciją.

Tad visi i talką. Bendromis jėgomis 
pastatysime lietuviu kultūros židinį bri
tu imperijos centre ir pasitarnausime 
sau. Sąjungai ir visiems tautiečiams, šis 
vajus turi pasisekti.

DBLS Centro valdyba.

Paskutinis sekmadienis prieš Adventą. 
Mus iš tolo pasitinka lelijava spalva ir 
trys mintys.

„Jei kas jums sakytu: štai, čia Kri
stus,ar tenai — netikėkite. Nes kils ne
tikru kristų ir pranašu“ Kils, tarp ju-
su švaistysis, užburs jus migdančiu žo
džiu, šypsniu, saldžiu Ir neišpildomu pa-
žadu, (žadėti juk nedraudžiama). Isika-
binkite i Tiesą, nagus Įleiskite i jos tu
rini ir juo šlrdi maitinkite. Jus vaikysis 
įkyrus žodžiai: pasenęs, atgyvenęs, ne-
moderniškas. Netikėkite. Vanduo mums
duotas su pasaulio pradžia. Jis niekada 
nesensta, nebent i purvinus, priskretu
sius lovius supylus. Jis visada tyras ir 
gaiviną, švarus ir mazgojąs. O apsižval
gykite — aiman — kiek daug purvinu 
ranku ir juodu kaklu. Nekaltinkite van
dens, nekaltinkite Viešpaties tiesos.

„Kai figos medžio šaka darosi mink
šta ir sprogsta lapai, jus žinote, kad va
sara arti.“ Visos vasaros gražios, kai var
gas pakeliamas, džiaugsmo ne per šyk
štu ir duonos nereikia skolintis. Bet jei 
širdyje susigrūda juodos ir neapgailetos 
praeities ledai, vasaros saule žlugdančiu 
potvyniu užlieja rytojaus planu ir dar
bu laukus. Vasara arti: jusu buities ša
kos minkštėja, sprogsta grūmojančios 
Grėsmės lapai. Jus žinote, (kad vaisiu 
nebus, nes žeme per ligai pudymuoja. 
Jei ir bus, ne jus juos skinslte. Vasara 
arti. „Kur tik bus maitos, ten susirinks 
ir ereliu.“

„Dangus ir žeme praeis, o mano žo
džiai nepraeis.“ Ateis diena, kai kosmi
niame radio-aktyvume sutirps jusu vi
su buitis, jusu kultūra ir civilizacija 
atrodys, kaip puiki radijo aparato deže... 
be viduriu. Veltui jus klausysitės. Išmi- 
rusiose pakelese vyniosis Atlanto kar
tos, sužliugę puslapiai iš konstitucijų ir 
ideologijų. Ant bevaisiu šakų kabos pas
kutines Paryžiaus mados. Grožis bus 
prakeikimas, o elegancija — utopine 
svajone. Vienintelis jusu noras ir malda 
bus sužiedejusios duonos pluta. Nuolan
kiomis ir perverktomis akimis žvalgysi-~ 
tęs žemes ir Dangaus. Ugniniai varnai 
klyks atonalinlais balsais, kad jau ne
bebus Ryto, nes Saule amžinai akis už
merkė. Angelu trimitai skelbs: žemes 
Istorija — didžiai juokinga ir kruvinai 
tragiška — pasibaigė. Taip, Viešpatie, 
Dangus ir žeme praėjo. Tegul Tavo žo
dis nutraukia nepakeliamą Tylą buvu
siems žemes gyventojams.

Bruno Markaitis, S. J.

PAMALDOS
KEIGHLEY lietuviai renkasi pirmo

sioms pamaldoms St. Anne bažnyčioje 
lapkričio 20 d. 12 vai.

ROCHDALE, S. Pallatin sės. koplyčio
je (40, Wiliam St.), apylinkes lietuviams
pamaldos lapkričio 27 d„ 10,30 vai.

tl tam pačiam „kitam“ Ir tam pačiam 
reikalui. Reikia tada eiti pas trečią, ši 
kartą viskas vyksta lengviau, nes šis tre
čiasis neturi žmonos ir visiškai nerūko 
bei nenugeria. Tai ir procedūra trumpes
ne: „dovanok, visus savo pinigus esu 
pažadėjęs kitam, kuris perka motociklą“.

Tik gerokai vėliau paaiškėjo, kad „ki
etasis“ tikrai perka motociklą, tik nei pas 
vieną iš trijų geradeju pinigu neprašęs, 
nes turis, pakankamai savu, šitaip išlin
do yla iš maišo, ir mano draugas reikia
mus svarus sulakstė tik po 2 savaičių.

Senu žmonių patarle sako: „duosi — 
patiešysi, neduosi — negriešysi“. Taigi 
neskolinti nėra nuodėmė. Tad veltui šun- 
uodegiavimas. Verčiau būti atviriems. 
Iš kitos puses perdaug jau musu širdys 
surambėjo, pasidarėme nejautrus kitu 
atžvilgiu. Argi jau taip (Sunku reikalo 
ištiktam padėti. Taupymas yra geras 
daiktas, bet jis neturi virsti šykštumu. 
Pagaliau ar tavo svaras kojinėj pelyja, 
ar juo pasinaudoja tavo draugas ar pa
žįstamas, jis vistiek yra sutaupytas.

Tačiau, antra vertus, esama nesąžinin
gu ir skolininku, kurie skolį grąžina taip, 
kad pasiturintysis dažnai bijosi pasko
linti.

Daugiau tarpusavio nuoširdumo ir są
žiningumo.

NE TUO KELIU
Atsiranda vienas kitas tautietis šiame 

krašte, kuris rašo panegirikas tūliems 
Vokietijoje išeinantiems lietuviškiems 
laikraščiams, gi savajl laikrašti lyg ir 

ignoruoja. Girdi, „Br. Lietuvis“ dar nėra 
subrendęs ir negali konkuruoti su lietu
viška spauda Vokietijoje. Dar blogiau, 
kai manoma, kad, sakysim, Vokietijoj 
išeinąs „Lietuvis“ turėtu aptarnauti ir D. 
Britanijos lietuvius.

Nieko neturime prieš Vokietijos lietu
viu spaudą. Mes ją labai godžiai skaito
me. Vokietijos lietuviu tragizmas mums 
visiems yra prie širdies. Tačiau šis tra
gizmas mažėja, lietuviams Įsikuriant ki
tuose kraštuose. Atsitiks, kad lietuviai iš 
tenai visiškai išnyks, bent pajėgiausias 
elementas, ir, nors gaila, paskutiniai 
spaudos likučiai žus. Tad kaip tik vie
ninteliam „Er. Lietuviui“ teks užkišti ir 
kontinente pasilikusiu tautiečiu spaudos 
spragą, o ne atvirkščiai. Del to daugelio 
musu aimanavimas turi nusikreipti i ki
tą vagą, i vagą, varomą musu pačiu.

„Britanijos Lietuvis“ kas saivatę tobu
lėja. Juo toliau, juo maloniau ji paimti 
i rankas. Matyt, kad jis sugebančios ran
kos yra tvarkomas. Tačiau viena ranka, 
ar net keliolika ranku jo nepadarys to
kio, koks jis turėtu būti, kokio jo paskir
tis reikalauja, nes „vienas žodis ne šne
ka, vienas vyras ne talka“... Anglijoje yra 
keli tūkstančiai ranku. Jos visos turi bū
ti nukreiptos i ši reikalą: viena tiesia 
savo plunksną, antra peną ir t.t.
“Kad musu laikraštis butu visapusiškai 
Įdomus ir geras tai tarp kitu butenybiu 
jis turi būti spausdinamas savoj spaus
tuvėj. šituo klausimu, rodos, buvo kal
bėta ir visuotinam atstovu suvažiavlm- 
Gaila, kad neprieita jokio nutarimo.

Lietuviškos spaustuves Įsigijimas Agli- 
joje nėra neįvykdomas daiktas. Mano su
pratimu šiam reikalui reiktu apie 2000 • 
svaru, ši suma yra nulis 6000 žmonių. 
Užtenka sumesti po 8 šilingus ir spaustu
ve yra... O 4 šilingai taip pat yra nulis, 
palyginus su tomis išlaidomis, kurias mes 
padarome visokiems asmeniškiems nie
kams. Nenueikime 4 kartus i kiną ir 8 
šilingai yra. Jeigu mes neįstengtume to 
padaryti, tai kam mes butume verti.
„Br. Lietuvio“ kiekvieno numerio spaus

dinimas kainuoja apie 32 svarus. Spaus
dinant savoj spaustuvėj, jis kainuotu 
apie 20 svaru, i šią sumą iškaitant ir rai
džiu rinkėjo algą. Prie musu sąlygų tai 
butu milžiniškos sutaupos, kurios nepil
nu 2 metu begyje padengtu visas spaus
tuves išlaidas. Beto šioje spaustuvėje ga
lėtu būti spausdinami ir kiti įvairus lei
diniai. Tad turėjimas savos spaustuves 
sumažintu lietuviškos spaudos badą. Jei
gu Kanados lietuviai galėjo tai padaryti, 
kodėl mes negalime. Net gi „Išeiviu Drau
gas“ turi savo spaustuvę.

Del reikalo kalbėti netenka. Jis aiškus. 
Reikia tik iniciatyvos. Jos turėtu imtis 
musu vadovaujami organai. Ištirtinos 
Įsigijimo sąlygos, sudarytinas planas ir 
pradėtinas lešu verbavimo vajus.

Namai turėtu būti perkami tokie, kur 
galėtu tilpti ir spaustuves įrengimai.

Tik drąsos darbą pradėti!
šitas yra musu kelias „Br. Lietuvi" pa

daryti toki, kokio jo paskirtis laukia.

PRANEŠIMAI
Nottinghamo ir apylinkes lietuviu dė

mesiui. Lapkričio 26 d. 6.30 pp>. Sycamor 
Road Shools (Klubo patalpose) Įvyksta 
kariuomenes šventes minėjimas sekan
čia programa: 1. Paskaita, 2. Menine da
lis, 3. šokiai. Kviečiame juo gausingiau 
dalyvauti.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba 
ir rengėjai.

Kariuomenes šventes minėjimas B r a d- 
f o r d e ivyks lapkričio 26 d. 17 vai. nuo
latinėje gautoje saleje St. Mary's Church 
Hall East Parade. Po minėjimo šokiai.

Sale pasiekiama iš Forster Square bu- 
sais: „Bradford Moor", arba „Under Clif- 
fe“. Išlipti pirmoje sustojimo vietoje.

Maloniai kviečiame visus Bradfordo ir 
apylinkes lietuvius atsilankyti.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba.

BRADFORDO CHORO REIKALU
Po trumpos petraukos kviečiami se

nieji choristai susirinkti repeticijoms 
St. Ann's (parapijos saleje) Edward St. 
lapkričio 19 d. 16 vai. ,

Ta proga kviečiami: miesto, apylinkes, 
o ypač Halifax'o lietuviai prisidėti prie 
šio choro, nes choristu daliai išsiskirsčius 
yra rimtas pavojus tolimesniam choro 
egzistavimui. Keliones išlaidos apmoka
mos. Prašoma atvykti šeštadieniais 16-18 
vai. tarpe. Choro administratorius.
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TRUMPOS NAUJIENOS
* D. Britanijoje Kalėdoms bus padi

dinta maisto normos. Bekono norma pa
didinama 1 uncija, arbatos — puse unc., 
saldumynu — 6 unc.

* Nuo antradienio pradėta Britanijoje 
savanorius imti i civilinę apsaugą. Moky
mas eis vakarais.

* Visi Vak. Europos piliečiai Čekoslo
vakijoje gavo įspėjimus išsikraustyti iš 
krašto laike nuo trijų dienu iki dvieju 
savaičių.

* 21 teautines Kinijos kelevinis lėktu
vas, kartu su linijos direktoriais ir kitais 
atsakingais pareigūnais pabėgo pas ki
nu komunistus.

* JAV žurnalistu sąjunga pasitraukė 
iš Tarptautines žurnalistu sąjungos, nes 
ji buvo komunistu užvaldyta ir paskuti
niu metu, kaip amerikiečiai pažymi, bu
vo naudojama kaip penktoji kolona Ru
sijos groboniškiems tikslams.

* Naciu laikais pagarsęjes Rytprusiu 
gauleiteris, vėliau Vokietijos komisaras 
Ukrainai Kochas, iki šiol slapstėsi Britu 
zonoje ir tik neseniai buvo suimtas. Jo 
reikalauja Lenkija ir Rusija, kaip karo 
nusikaltėlio. Britu teismas Hamburge 
dabar svarsto Kocho išdavimo klausimą.

* žemes ūkio min. Williamsas pareiškė, 
kad per paskutiniuosius 6 men. uždary
ta 150 žemes ūkio hosteliu. Tai padary
ta ryšium su darbo jėgos sumažinimu 
kuri buvo paskirta žemes ūkio darbams.

* JAV vyriausybe sutiko kad butu Ju
goslavijai parduota 40.000 statiniu ben
zino.

* Paryžiaus spauda rašo, kad Britu 
svaras pradėjo kristi. Oficialus jo kursas 
yra 980 franku, tuo tarpu privačioje 
apyvartoje pereitą penktadieni už ji 
mokėta tik 910.

* Naujorko „Times“, komentuodamas 
Rokosovskio paskyrimą Lenkijos karo 
jegu vyriausiu vadu pažymi, kad tas 
žygis tik paryškina Rusijos politikos 
siekimus Įjungti kraštą i Sov. sąjungą 
ir galutinai pavergti, panašiai, kaip su 
daugeliu valstybių padaryta, Pabaltijo 
kraštais, Rumunija ir kitais.

* JAV karo ministeris Johnsonas pa
reiškė, kad šiuo laiku karo žinyba ruošia 
planus JAV vyriausybei iš Vašingtono 
evakuoti atsitikimui, jei miestas butu 
iš oro užpultas.

* Ženevoje mirė vargšas gatves smui
kininkas Joseph Bruno. Po jo mirtes 
paaiškėjo, kad jis turi dvarą ir 100.000 
šveicaru franku pinigais.

* Paryžiuje 400 komunistu vijosi tris 
Amerikos kareivius šaukdami: „šalin 
karo kurstytojai“. Policija kareivius iš
gelbėjo nuo besivejančios minios.

* JTO svarsto buv. Italijos kolonijų 
likimą. 1952 metais Libija gaus nepri
klausomybę.

* Londone sklinda žinios, kad greit 
bus susitarta del Austrijos taikos su
tarties.

* Aukso kaina nebus keičiama, — pa
reiškė prez. Trumanas. Aukso kaina 1935 
m. nustatyta po 35 dol. už unciją. „Kol 
aš esu prezidentas, tol ir dolerio verte 
bus ta pati“, pareiškė jis.

* Anglijos pakrašty audra nuskandi
no ispanu laivą ..Monte Gurugu“. 12 
jurininku žuvo, kiti — išgelbeti.

* Britanija ir Airija pradėjo reklamo
mis kariauti. Airiai savo reklama Brita
nijoje nori paveikti savo žmones, kad 
grįžtu tėvynėn, kur ju laukia darbas; 
Britaniją tą pati daro Airijoje, norėda
ma daugiau patraukti darbininku iš 
Airijos.

* Britai Cheshire stato naują atomi
nes energijos fabriką.

* Kanados krašto aps. ministeris-pa
reiškė, lead kraštui ginti nuo oro puoli
mu ruošiama visa sistema gynimosi prie
monių: statomos radaro stotys, organi
zuojami judami oro apsaugos daliniai 
ir tt.

* Čekoslovakijos atstovybių ir konsu
latu tarnautojai užsieny, oficialime di
plomatiniame pakete, gavo raštą, kuria
me Čekoslovakijos požemio komitetas 
Įsako visiems tu ištaigu tarnautojams 
atsistatydinti ir tapti politiniais pabė
gėliais. Rašte pranešama, kad visi išti
kimi Masaryko respublikai tarnautojai 
centre ir užsienio atstovybėse likviduo
jami. Jau keletas tarnautoju šito rašto 
paklausė.

* T. Kostovui, vienam Įtakingiausiu 
Bulgarijos komunistu, ruošiama panaši 
byla, kaip Vengrijoj Rajkui. Kostovas 
kaltinamas noru atskirti Bulgariją nuo 
Rusijos ir prijungti ją prie Jugoslavijos.

LIETUVIAI
...iDail. Adomas Varnas Amerikon atvy
kęs apsigyveno Čikagoje, šiuo laiku jis 
tik lanko savo bičiulius ir apie artimes
nius planus nieko nepareiške.
...Trys lietuviai kunigai: K. Vengris, J. 
Margis ir J. Jakaitis, visi misionierai, iš 
Čikagos išvyko i Argentiną. Ten jie dirbs 
lietuviu visuomenei, čikagiškiai išvyk- 
stančiuosius gražiai išlydėjo.

Prof. K. Pakštas, iki šiol gyvenęs Kali
fornijoje, atvyko i Pitsburgą, Pansilva- 
nijoj. Čia jis Duquesne universitete dės
tys ekonominę geografiją. Tai jau antras 
bus lietuvis mokslininkas šiame mieste. 
Iki šiol čia buvo Dr. A. Tarulis, kuris jau 
treti metai profesoriauja Camegio Tech
nologijos institute.

Trys Argentinos lietuviai: Vidunas, 
Plačioms ir Dr. Masiulis įsteigė meni
nio stiklo braižymo imone. Ju gaminiai 
gražus ir turi pasisekimą.

Kulvinskas i Argentiną iš Švedijos 
atvyko valtimi „Elsa“. Argentinoje jis 
išnuomoję žemes sklypą ir namu klausi
mą išsprendė pastatydamas valti ant ra
tu. Sako, kad tai ne tik praktiška, bet ir 
pigi patalpa, be kita ko už ja nereikią 
ir namu mokesčius mokėti.

Kiek Kanadon atvyko lietuviu. Statis
tikos žiniomis, po karo iki š.m. birželio 
1 d. i Kanadą atvyko 308. 755 ateiviai. Iš 
j u 104.242 anglai, 33.722 — amerikiečiai, 
18.653 olandai, 15.653 ukrainiečiai, 15.047 
žydai, 22.448 lenkai, 6.918 lietuviai, 4.890 
latviu ir 3.002 estai.

Stasys Liepas, buvęs Vilniaus operos 
baritonas, apsigyveno Amsterdame, Nau
jorko valstybėje, šiuo laiku jis važinėja 
po letuviu kolonijas ir dainuoja rengia
muose koncertuose.

10 lietuviu prelatu šiuo laiku yra JAV, 
tuo tarpu prieš 50 metu ten nebuvo ne 
tiek lietuviu kunigu.
...Kiek tremtyje lietuviu dvasininku. 
Liet. Tremtiniu Sielovados tarnybos ži
niomis, Delegaturo’s veikimo laikais, 
tremtyje gyveno 231 lietuvis kunigas. 
Vienuoliu buvo: vyru: 21 tėvas, 4 kleri- 
kai, 1 brolis; moterų: 26 seserys. Penki 
kunigai mirė ir apie 70 emigravo i Įvai
rius kraštus. Lietuviu kunigu prieauglis 
tremtyje labai nedidelis.

Lietuviai teisininkai tremtiniai, atsi
dūrę JAV, susibūrė i Lietuviu Tesininku 
Tremtiniu draugiją. Savitarpio susižino
jimo tikslu ir savo specialibes klausimams 
nagrinėti, draugija pradėjo leisti perio
dini žurnalą, vardu, „Lietuvis teisinin
kas“. žurnalas išeina Detroite, ji reda
guoja J. Gliaudys.

Hamiltone, Kanadoje lietuviu ateiviu 
skaičius smarkiai didėja. Jau dabar yra 
apie 500 lietuviu.

MODERNIŠKAS PRIVATUS 
VIEŠBUTIS

18 Talbot Square, London W.2. 
Telef.: Paddington 2855 

puikiai mebliuotas, daug kambariu 
su privačiomis voniomis (2 min. ke
lio nuo Paddington stoties). Susikal
bama prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai. ’
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

sav. A. TIŠKEVIČIUS

SMULKUS
3 vyrai, išvažiuodami iš Anglijos, pa

geidauja susipažinti su lietuvaitėmis ve
dybų tikslu, 25-37 m. Suinteresotos ra
šykite: P.K. K.P. J.Petraičiui, Y.M.C.A. 
Hastel Cipping, Sodbury, Garlands Road, 
near Bristol.

Prašoma J.Ricku atsiliepti. DBL Są
jungoje yra žinios del išvykimo i Kanadą.

Bradford© latviu sporto kuopa „Trim- 
da“ lapkričio 26 d. 18 vai. ruošia šokiu 
vakarą Green Lane mokykloje. (Važiuo
ti 8 Duckwort — Lane troley bus iki Mel
bourne viešbučio).

Kviečiame visus atsilankyti.
Latviu sporto kuopa „Trimda“.

Lietuvis 27 m. amžiaus, norėtu susipa
žinti su lietuvaite 20-27 m. amžiaus. Ra
šyti: Registration No. A-084936, Scotia 
South Hostel, Lowton, nr. Warrington 
Lancs.

„Lietuvos Istorija“ ir „Lietuviu Kalbos 
Vadovas“ dar neišėjo iš spaudos. Išleidi
mas minėtu knygų susitrukde del pinigi
nes reformos Vokietijoje. Užsisakę tas

SVETUR
Lietuviu spauda, įvairiuose kraštuose, 

dažnai kelia klausimą tu lietuviu, kurie 
iš Vokiet jos niekur negales išemigruoti. 
Tai seneliai, ligon ai, našles su mažais 
vaikais ir tt. Iki šiol nepadarytas joks 
musu organizacijų (VLIKo, Balfo, LTS 
ir kitu) pareiškimas del ju likimo. Tuo 
tarpu iš ligoniniu, sanatorijų r stovyklų 
laikraščiams siunčiami graudus laiškai.

Britu zonos lietuviai. Spaliu 1 d. Britu 
zonoje buvo 6.535 lietuviai stovyklose, 
1.565 už stovyklos ribų su DP teisėmis ir 
954 — tranzitinėse stovyklose, vykstan
tieji i kitus kraštus, šiemet per 10 men. 
iš Britu zonos išvyko 5.312 lietuviu, ku
riu 2.668 i JAV, nuo emigracijos pra
džios iki š.m. spalio 1 d. iš šios zonos 
išvyko 15.360 lietuviu, bet i JAV tik 2.770.

VARKALA LAIMĖJIMĄ NUSVĖRĖ
Sekmadieni vienoj didžiųjų Paryžiaus 

sporto saliu susitiko dvi prancūzu krep
šinio komandos — Montbreson su Metro.

Kaip prancūzu laikraščiai rašo, jei 
Montbreson komandoje nebutu buvę lie
tuvio Varkalos, tai rungynes butu išėju
sios lygiomis, bet Varkala, nors dar ne- 
pasveikęs nuo rankos sužeidimo, nusvėrė 
laimėjimą ir rungtynes baigtos Mont
breson komandos laimėjimu 42 pries 36.

KATALIKU SPAUDOS LEIDYKLA 
„VERITAS“ 

KALĖDŲ ŠVENTĖMS SIUNČIA 
PLOTKELES

Pirmoj eilej plotkeles parduodamos 
parapijoms, kataliku draugijoms ir di
desniais kiekiais pirkėjams. Užsakant 
per 500 plotkeliu, vienos plotkeles kaina 
1 penas ir apie 3 šll. Įpakavimo ir per
siuntimo išlaidoms. Siučiama ir pavie
niui. Mažo siuntinėlio (6 plotkeles) kai
na 1 šil. ir 6 penai Įpakavimo ir persiun
timo išlaidoms. Užsakymus skubiai 
siusti:

VERITAS FOUNDATION PUBLICA
TION CENTRE

12, Pread Mews, London, W. 2., Telef. 
AMB 6879.

SPORTAS
VYTIS — WETHERBY ŽAIDYNIŲ 

NUGALĖTOJAS
Spalio 15 ir 16 d. ivyko Wetherby Spor

to klubo iniciatyva surengtos E.V.W. 
krepšinio pirmenybes del pereinamosios 
taures. I žaidynes atvyko net 7 koman
dos: 5 latviu („Selija“, „Vilki“, „Stabu
rags“, „Trimda“ ir „Viesturs“) ir 2 lie
tuviu („Vilnius“ ir „Vytis“). Buvo žai
džiama 2-ju minusu sistema.

šeštadieni (X.15.) varžybos pradeda
mos sportininku paradu, žodi i susirin
kusius taria vietos Y.M.C.A. superviso- 
riaus pad. Mr. Blayer'is, palinkėdamas 
visiems geriausios sėkmės. Po to seke vi
sa eile rungtynių. Ligi tamsos beveik vi
sos komandos turėjo progos sužaisti po 
vienerias rungtynes, o kai kurios net 
po 2-j as. Sutemus iš žaidynių vietos skirs
tėsi be pralaimėjimo „Vytis“, „Vilnius“ 
ir „Viesturs“.

Sekmadieni žaidynes pradėtos iš ryto.

SKELBIMAI
knygas per DBL Sąjungą jas gaus iš Vo
kietijos leidyklų, kai tik tos knygos iš 
spaudos išeis.

Juozas Račyla, iš Bartininkų vis., pra
šomas atsiliepti. Yra jums žinių iš Kana
dos. T. Bildiene, 13 b. Squatters Site, 
Carlton. Green Near Newmarket.

Lietuviu sporto ii' socialinio klubo 
sporto skyrius, 345a, Victoria Park Rd. 
Londonas, E. 9. lapkričio 26 d. ruošia

.................... ŠOKIU VAKARĄ ....................
Pradžia 8 vai. Ilgi 11.30 vai. įėjimas 2/-

DOVANU SIUNTINIAI
siunčiami i visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai

Lampert Supply Co.,
45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei 
metu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur — kiek JAV. 
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po>

1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS — 6 penai.
Printed by: Veri t ne TonndMion. PreM 12, Praod London, W. Z.

ĮVAIRENYBĖS
BUS SALIAMONIŠKA BYLA

Amerikos teismui teks spręsti nepa
prastą bylą ir, jei jis ieškotų jai prece
dento, tai tuo keliu nusibelstu net i Sa
liamono laikus. Byla iškilo del vaiko. Dvi. 
moterys, kaip ir Saliamono laikais, savi
nas! berniuką, tvirtindamos, kad jis yraiu 
sūnūs. Kadangi vienas vaikas negali bū
ti dvieju notinu sūnūs, del to teismui ir 
teks išspręsti, kuri moterys yra berniuko- 
motina. Byla kilo šitokiomis aplinkybė
mis.

Plauke Amerikon laivas su DiPi. Tarp 
DiPi buvo este Taisija Sepp, 31 metu, 
amžiaus, su keliu metu sunumi. Pakeliui 
arti jos laikėsi kita este Mordka Klain, 
maž daug to paties amžiaus. Po kurio 
laiko pastaroji pareiškė, kad berniukas 
yra jos sūnūs, bet ne tos moters, kuri jo 
motina vadinasi. Ji .pasakė, kad ji ir jos 
vyras buvo vokiečiu suimtas ir i koncen
tracijos stovyklą išvežtas. Vaiką taip pat 
vokiečiai paėmę. Klainas žuvo koncen
tracijos stovykloje, o ji, iš stovyklos 
išėjusi, netrukos ištekėjo. Apie savo vaiką 
jokiu žinių negavusi. Dabar gi, iš išvai
zdos ir kitu pažymiu ji savo sunu atpaži
nusi ir reikalauja, kad vaikas jai butu 
atiduotas. Tuo tarpu dabartine berniuko 
motina visa tai ginčija ir griežčiausiu 
budu neigia. Amerikos Įstaigoms nieko 
kito nebeliko, kaip tik minėtas moteris 
ir vaiką patalpinti Ellis salon. Ten jos 
ir bus iki teismo.

STACHANOVININKAI NAGUS 
KREMTA

JAV, Jacksonvilles ukiniko J. Grotto 
karve atvede iš karto tris veršiukus ir 
telyčaitę. Jis didžiauodamasis galviju 
prieaugliumi, visus augina. Tokia naujie
na kultūringame pasauly turi savo ver
tę ir ne daugiau. Visai kitaip but buvę, 
jei toks, ar tik panašus atsitikimas, but 
pasitaikęs Rusijoje. Kiek ten del to but 
buvę triukšmo, visokio žmonių vargini
mo ant stachanovinio pagrindo ir tt. 
Dabargi, Rusijos stachanovininkai, paty
rę tokią naujieną, iš pavydo nagus gales 
graužti, kad tai ne pas juos atsitiko.

Netrukus po 2-ju pralaimėjimu pasltrau-; 
ke „Selija“, vėliau tas .pats likimas ištin
ka „Vilki“, „Viesturs“, „Trimda“ ir „Vil
nių“. Pagaliau susitinka nepralaimejusi 
„Vytis“ su kartą pralaimėjusiu „Stabu- 
ragu“. Deja, „Vytis“ pralaimi ir tenka 
žaisti abiems varžovams finalines rung
tynes. Ligi tamsos spėjama sužaisti tik 
I-ji kelini, kuri „Vytis“ baigia 19 : 16 
savo naudai, o antrą kelini iš nau
jo peržaisti sutariama kitą kartą.

Ir štai, lapkričio 6 d. .Įvyko žaidimas, 
kuris išryškino rudens sezono stipriau
sią komandą. Reikia pripažinti, kad 
„Staburags“ yra darnus vienetas tech
nika bei žinojimu savo vietos žaidėju 
tarpe.

Pradžioje „Staburags“ veda 5:0 ir 
„Vyčiai“ tenka smarkiai susiimti. I ga
lą kelinio atsigriebia ir kėlinys baigia
mas 18:17 „Staburags“ naudai.

Klek pirmasis kėlinys buvo žaidžia
mas „karštai“, tiek antrasis „šaltai“.. 
Abi puses ir tik tada eiti prie metino- 
Ypač „Vytis“ buvo apdairi ir po 10 mi
nučių veda 23:21. Kaip tik ir lietus pra
dėjo pilti, žiūrovai susirado pastoges, 
bet žaidimas nenutruko, nors, aikštelef 
tanus slidžiai, jis kartais juokingai at
rodė. Visgi, neatsižvelgiant kliūtis „Vy
tis“ laimi 29:23. Tuo pačiu laimi ir abi 
taures: pereinamąją ir dovaną.

žaidė ir tašku pelne „Vyčiai“: Narbu
tas — 12, Dambrauskas — 10, Alekna
vičius — 3, Balys — 2. Ir Sakalas — 2-

„Staburags“: Beleičiks — 2. Užtūps —- 
6, Brieditis — 12. Mularieks — 3.

Tuo budu II-ji vieta atiteko „Stabu
rags“ ir III-ji „Vilniui“, kurioms Įteikti 
diplomai. A. B.
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