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RINKIMINIS VAIDINIMAS
Nežiūrint D. Britanijos, Amerikos ir Prancū

zijos aukštųjų komisarų Vokietijoj protesto 
sovietinių karinių pajėgų vadui gen. Čuikov’ui 
Berlyne dėl ruošiamų rusų zonoj ryt. Vokietijos 
rinkimų neteisėtumo ir kad jie nebus pripažinti, 
vistik rinkimai buvo daromi. Rinkikams ru
siškuoju būdu buvo pasiūlytas vienas sąrašas 
su tiek asmenų, kiek turi būti^Srinktą atstovų. 
Rinkimų dieną buvo pavaryti’ „balsuoti” visi 
į rinkikų sąrašus įrašytieji asmens. „Bdlsuoti” 
ragino mėlynais marškiniais uniformuotieji ko
munistinio jaunimo organizacijos nariai! vad. 
liaudies policija ir kitokie „ragintojų” būriai. 
Kiekvienas buvo įspėtas, kad jei jis neis balsuoti, 
tai tuo pačiu „jis balsuos už karą su atomine 
bomba ir pasistatys save liaudies priešų eilėn”. 
Būta griežtesnių ir labiau konkretesnių grąsi- 
nimų. Rusų okupuotos Vokietijos dalies gy
ventojams nebuvo išeities ir jie balsavo. Pagal 
oficialų pranešimą, bendrai balsavę 99,7%, 
o kai kuriose vietose net daugiau.

RUSU ANTPLŪDIS 
LIETUVOJE

1950 m. rugpiučio 29-30 d. Vilniuje įvyko 
respublikinis LTSR (okupuotosios Lietuvos) ga
mybinės kooperacijos įgaliotinių susirinkimas. 
Pažiūrėkime kas jame dalyvavo: pranešimą 
darė gamybinės kooperacijos valdybos prie 
LTSR ministrų tarybos pirmininko pavaduoto
jas J e r i n, susirinkime kalbėjo kooperacijos 
darbuotojas R o ž k o v, Kėdainių „Pažangos” 
artelės kooperacijos centro tarybos atstovas 
Frolov. Gal bent Lietuvos vyriausybę at
stovavo lietuvis? Ne. Iš vyriausybės pusės 
pasitarime dalyvavo LTSR ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas Č i s t i a k o v.

Atrodo, kad šiuo atveju net propagandinis 
burbulas — tautinė forma, socialistinis turinys 

daugiau nefigūruoja. Ir forma ir turinys jau 
yra bolševikiškai-maskoliškas. (LRS/IB).

SKRAIDANČIOS LEKŠTES- 
PRASIMANYMAS

Britų karališkosios observatorijos astronomas 
Harold’as Jones’as netiki žiniom apie skraidan
čias lėkštės. Savo paskaitoje Brightone jis pa
sakė, kad jis nekantriai laukia žinios, kad, pa
galiau, skraidanti lėkštė žemėn nukrito. Bet 
tokios žinios vis nėra. Suprantamas dalykas, 
kad daugiausia žinių apie skraidančias lėkštės 
kyla iš masinės isterijos krašto. Tai pasakęs, 
astronomas paminėjo JAV paniką, kuri kilo 
po per radiją duoto vaidinimo, parengto pagal 
Welles’o apysaką „Pasaulių karai”, kad žemę 
užpuolė marsiečiai.

JAV STIPRINA SAVO ĮGULAS
Pirmieji Amerikos kariuomenės transportai 

Europoje esan ioms Amerikos kariuomenės įgu
loms sustiprinti bus nukreipti į Berlyną. Gen. 
Eddy's, JAV kariuomenės vadas Europoje pa
reiškė, kad Berlyno įgula didinama išeinant 
iš to pagrindo, kad vak. Berlyno puolimas reikš 
karą. Amerikos kariai gins Berlyną iki paskuti
nės galimybės. Jokie planai Berlyną apleist 
nepadaryti. Kokio dydžio JAV kariuomenės 
įgula bus Berlyne, dar nepaaiškėjo. Pažymima, 
kad ji bus ginkluota tankais ir kitais sunkiai
siais ginklais.

RYŠKINAMAS RUSŲ IMPERIALIZMAS

Daugeliu atvejų JAV spauda iškelia rusų 
imperialistinę politiką, apie ką ksančiau dažniau
sia vengdavo aiškiau išsitarti. CHICAGO 
TRIBUNE paskelbė savo bendradarbio J. M. 
Radzianski M.D. šiuo reikalu straipsnį, kuriame 
tarpe kitų caristinės Rusijos kėslų, 
pamini ir jos įvykdytą senosios Lietuvos valsty
bės okupaciją. Visa tai buvę daroma „slavų 
tautų išvadavimo” vardan. Autorius nurodo, 
kad šiuo metu, išsibaigus „slavams”, ruošiamasi 
„išlaisvinti” ir anglo-amerikonų kraštus. Pas
kutinio tūkstančio metų bėgyje Rusijos impe
rializmas nesąs pasikeitęs.

KARIUUMENĖS VADAS TAPO 
EVAKUACINĖS BAZĖS VADU

LTSR (tokiom raidėm dabar okupantai 
šifruoja o upuotąją Lietuvą) kariuomenės (žinoma 
rusų) vadas gen. A. Smirnov’as yra pakeltas 
į „Evakuacinės Bazės” vadus. Šių metų gegužės 
mėn. ši bazė iš okup. Lietuvos perkelta į Ryt
prūsius.

SAVAITES ĮVYKIAI
TRUMAN’O IR MACARTHUR’O 

PASITARIMAS
Amerikos prez. Truman’o kelionė į Ramiojo 

vandenyno sritį, pasitarti su gen. MacArthur'u 
pereitą savaitę, kėlė didžiausio susidomėjimo. 
Ir kol prezidentas pasiekė pasitarimo vietą ir 
kol po pasitarimo grįžo į Ameriką, suteikė 
laiko įvairiems spėliojimams. Nors prezidentas 
ir lėktuvu keliavo, bet kelionė truko kelias die
nas. Dėl to spauda ir radijas turėjo laiko apie 
ją ilgiausius prileidimus paskleisti.

Prezidento su generolu susitikimas įvyko 
Wake saloje, o pasitarimas truko tik dvi valan
das. Po pasitarimo tuoj prezidentas ir generolas 
iš salos išvyko.

Svarbiausias pasitarimo klausimas buvo Ko
rėjos reikalai. Ta proga buvę aptarta taikos 
su Japonija sutarties sudarymo reikalas; Ame
rikos paramos suteikimas ir Ramiojo vandenyno 
srity taikos ir saugumo išlaikymas.

Gen. MacArthur’as, grįžęs į Japoniją pa
reiškė, kad prezidento atsilankymas į Ramųjį 
vandenyną negali praeiti nesukėlęs didelio en
tuziazmo visuose Tol. Rytų kraštuose, kur tas 
žygis bus laikomas kaip ryžtingos valios sim
bolis, kad Azija turi būti laisva, bet ne pavergta.

Prezidentas apie pasitarimą su generolu pa
sakė, kad paaiškėjo nuomonių sutapimas dėl 
Japonijos ateities ir tų būdų, kuriais Amerika 
turėtų patikrinti ir palaikyti tarptautinę taiką 
visoje Ramiojo vandenyno srity.

Tokia ilga prezidento kelionė ir labai trumpas 
su generolu pasitarimas, kuriam prezidentas 
buvo pasiėmęs visą pulką diplomatinių ir ka
rinių patarėjų, kurie, be abejonės, neturėjo pro
gos nė žodžio pasakyti, sukelia ne maža spėlio
jimų. Stebimasi, kad tokio trumpo pasitarimo 
pakako aptarti tokiems opiems klausimams, 
dėl kurių sklido gandai, jog Wašingtono ir gen. 
MacArthur’o nuomonės dėl jų skiriasi. Gali
mas dalykas, kad prieš artėjančius parlamento 
rinkimus, prezidentas šituo žygiu norėjo pa
brėžti pilną jo ir gen. MacArthur’o nuomonės 
vieningumą Tol. Rytų politikos klausimais.

TRUMANO KALBA
Prez. Truman’as, grįžęs iš pasitarimo su gen. 

MacArthur’u Wake saloje, Sanfrancisko mieste, 
iš tos salės, kurioje prieš penkeris metus buvo 
Jungtinių Tautų Organizacija įkurta, per radiją 
pasakė Amerikos gyventojams kalbą. Savo kal

NEIS AUG SAKO GYVULIU LIETUVOJE
Bolševikiniai okupantai patys pripažįsta, kad 

jiems okupavus Lietuvą antrą kartą, žymi gy
vulių dalis buvo sunaikinta. Be abejonės labai 
daug gyvulių buvo išgabenta į Sovietų Rusiją.

Po masinių 1948 m. lapkričio men. trėmimų, 
plačiu mastu įvykdyto partizanų valymo 1948/49 
m. žiemą ir naujų trėmimų 1949 m. kovo mėn., 
kurie daugiausia palietė ūkininkus, prasidėjo 
priverstinis ūkininkų varymas į kolchozus.

Kaip galima buvo numatyti, varu į kolcho
zus varomi ūkininkai ėmė skersti gyvulius. 
Gyvulių skerdimas buvo toks didelis, kad kom
partijos Centro Komitetas ir LTSR Ministrų 
Taryba 1949 m. balandžio 5 d. išleido nutarimą 
kovai su gyvulių naikinimu, numatantį žiaurias 
bausmes už gyvulių skerdimą. Gyvulius par-

Kareivių šalmai, skirti galvą apsaugoti nuo 
sužeidimo, iki šiol buvo daromi plieniniai. Ta
čiau paaiškėjo, kad jie yra ne tik sunkūs, bet 
ir nepakankamai stiprūs. Amerikoj pradėta 
dirbti šalmus iš naujos, plastinės medžiagos, 
kurie yra lengvesni ir atsparesni. Paveikslėly 
Amerikos kareivis, dėvįs naujos gamybos šalmą.

boj jis, daugiausia lietė užsienio politikos rei
kalus, o apie kelionę, tik tarp kitko.

„Nėra taiką mylinčios valstybės, kuriai pavo
jus grėstų iš Amerikos pusės,” — pažymėjo 
prezidentas. Korėjos karas eina į galą, dėlto 
prezidentas kvietė visus bendradarbiauti dėl 
taikos Azijoje.

Palietęs Sovietus, prezidentas paminėjo keturis 
dalykus, kuriuos jie turi atlikti, jei tikrai nori 
taikos, tai: 1) turi laikytis JTO dėsnių, 2) pri
sidėti prie kitų, JTO valstybių kvietimo šiaurės 
korėjiečiams substabdyti karo veiksmus, 3) pa
kelti geležinę uždangą ir leisti laisvai informaci
jomis ir idėjomis keistis, 4) prisidėti prie JTO 
valstybių pastangų sudaryti veiksmingą kolekty
vaus saugumo sistemą, kuri leistų panaikinti 
atominę bombą ir pagrindinai sumažinti gink
lavimąsi ir karines pajėgas.

Prezidentas pažymėjo, kad JAV politikat 
siekianti taikos pasaulyje, nuolat Sovietų buvo 
t ukdoma.

„Šiandient mūsų demokratinis nusiteikimas ir 
viltys siekian doro ir laisvo gyvenimo, yra aštriai 
ir begėdiškai puolamos,” — pažymėjo preziden
tas. „Tie, kurie pritaria tam, piktam darbui, 
yra pasiruošę iki paskutiniųjų jį remti visokiais 
būdais, net ir karine jėga.”

Kol Sov. Rusija ir jos satelitai laikys dideles 
karines pajėgas ir jas naudos kitoms tautoms 
grąsinti, belieka tik viena išeitis: jos turi jėgą 
statyti prieš jėgą.

Mes tęsime ginkluotų pajėgų stiprinimą, ne
žiūrint mūsų pasisekimų Korėjoje. „Mes karines 
pajėgas didiname ne tam, kad to norėtume, bet 
tam, kad Sovietų elgesys mums kitos išeities 
nepalieka.”

Sį prezidento kalba nepateisino amerikiečių 
laukimo, nes jie tikėjosi išgirsti sensacingesnius 
dalykus. Tuo tarpu ji iš esmės nieko nauja 
nepasakė, tik aštresnė, kaip bet kada prieš tai, 
forma palietė santykius su Sovietais. Daugumas 
amerikiečių tikėjosi, kad prezidentas šioj kalboj 
papasakos apie susitikimą su gen. MacArthur’u 
ir pasikalbėjimą su juo.

KORĖJOS KARAS
Korėjos karas eina prie galo. Šį trečiadienį 

JTO kariuomenė už 38 lygiagretės buvo užėmusi 
visus didesnius miestus į šiaurę — iki Vonsano 
ir supo Pyongyangą. Šiaurės korėjiečiai didesnes 

(Tęsinys šeštam puslapy) 

duoti mėsai buvo uždrausta, išskyrus veislei 
visai netinkančius. Bet ir tuo atveju turėjo būti 
vietos vykdomojo komiteto aktas. Mėsos pir
kimas buvo leistas tik per žemės kooperatyvus. 
Mėsos tikrinimo stotims buvo uždrausta tikrin
ti mėsą, nepristačius brokavimo aktų. Varomi 
į kolchozus ūkininkai buvo verčiami gyvulius 
perduoti kolchozams pagal tam tikras sutartis. 
Kovoti su gyvulių skerdimu pavesta Teisingumo 
ir Vidaus Reikalų ministerijoms ir prokuratūrai.

Tos priemonės daug negelbėjo ir 1949 m. 
rudenį, kolektyvizacijai įpusėjus reikėjo imtis 
įvairių priemonių gyvulių skaičiui padidinti. 
Kompartijos Centro Komiteto (CK), 3 pilnaties 
susirinkimas nustatė, kad iki 1951 metų, t.y. 
per tris metus, galvijų skaičius turi būti padi
dintas iki 300.000 kiaulių iki 360.000, avių iki 
90.000, paukščių iki 1 mil. 300 tūkst. Spalio 
mėnuo buvo paskelbtas gyvulininkystės mė
nesiu ir gyvuliams saugoti ir auginti bei pačių 
bolševikų rankomis sunaikinto gyvulių ūkio 
atstatymui pradėta varyti smarki propaganda.

Kiek gi buvo gyvulių Lietuvoje prieš karą? 
Esamais duomenimis 1939 m. Lietuvoje buvo 
1.199.000 galvijų, 1.279.000 kiaulių ir 1.192.000 
avių. Šių skaičių palyginimas su užsibrėžtu 
pasiekti gyvulių skaičium Lietuvoje 1951 me
tais parodo, kaip baisiai yra sunaikintas Nepri
klausomos Lietuvos metu išbujojęs gyvulių 
ūkis.

Kolchozuose gyvulininkystės mėnesio metu, 
kolchozininkai buvo verčiami greičiau įtaisyti 
reikalaujamas 4 gyvulių fermas — galvijų, kiau
lių, avių ir paukščių. Joms užpildyti paskuti
niai ūkininkų nuosavybėj palikti gyvuliai ir 
paukščiai buvo iš jų atimami.

Pr.ėjo metai, tačiau būklė nepagerėjo. Ir 
šių metų spalio mė tuo vėl pa kelbtas gyvuli
ninkystės mėnesiu, kuriam surengti komisijos 
pirmininku paskirtas vienas iš min. pirm. Ged- 
vilos pavaduotojų ruskis P i s a r e v'as.

(Tęsinys šeštam puslapy)

Šį rudenį sukanka 100 metų, kai buvo p įdėtas 
pirmasis povandeninis telegrafo laidas Lamanšo 
kanale, jungiąs Angliją (per Doverį) su Pran
cūzija (Gris Neze). Laido nugramzdinimo dar
bus atliko „Goliali” laivas, kurio vaizdas čia 
ir matyti. Tuo būdu nuleistasis laidas pirmas 
dienas gerai veikė, bet vėlia i „sustreikavo”. 
Pasirodo, kad prancūzų pusėje žvejai savo inkaru 
jį buvo sužeidę. Laikui bėgant, panašūs laidai 
jūros dugnu sujungė visus žemynus. Daugiausia 
tokių laidų guli Atlanto vandenyne, kurie jungia 
„senąjį pasaulį su naujuoju”, atsieit — Europą 
su Amerika.

ĮŽYMUS $VECLy
DBLS skyrių atstovų rrretinio suvažiavimo 

proga, į Londoną buvo atvykę keli įžymūs 
svečiai. Iš Vokietijos atvykfįj VLlKo pirm, 
prelatas M. Krupavičius i ir—TLB Vokietijos 
krašto lietuvių b.ndruor£ėnė^_^piį?B. inž. Pr. 
Zunde; iš Prancūzijos — inž. Bulota^ iš Škotijos 
— kun. Gutauskas. Po suviažiaVSino, pirmadienį, 
svečiams pagerbti buvo pietūšpLutių metu pa
sikeista mintimis dėl veiklos.

Prel. Krupavičius, dėl lailįo štoko , negalėjo 
ilgiau Anglijoje užtrukti ir ąntpadienio vakare 
išvyko. Tą dieną išvyko ir inž. Zunde. Inž. 
Bulota išvyko pirmadienį, o kun. Gutauskas — 
trečiadienį po pietų.

GRĄŽINAMAS POPIERIO NORMAVIMAS
Nuo spalio 22 d. D. Britanijoje grąžinamas 

laikraštinio popierio normavimas šešių mėne
sių laikui. Vėliau tas reikalas bus svarstomas ir 
sprendžiamas atsižvelgiant esamų galimybių. 
Popierio normavimas grąžintas dėl sumažėju- 
sios popierio atsargos. Britų popierio gamyk
los yra perkrautos darbu ir daugiau jo paga
minti negali, o popierio importo iš užsienio 
padidinti nenumatoma. Vadinasi, tenka daryti 
tokia išvada ir dar kartą skaitytojams priminti, 
kad nedelsdami pasirūpintų pasitikrinti ateičiai 
sau laikraštį, tuojau jį išsirašydami. Kas dabar 
laikraštį išsirašo, be abejonės, jį turės ir ateity, 
bet praleidusiems šią galimybę, jau nebegalima 
bus duoti tokio patikinimo.

BAISŪS DUOMENYS
Vatikanas paskelbė duomenis apie tikėjimo 

persekiojimą komunistų užvaldytuose kraštuose. 
Iš jų aiškėja, kad Albanijoje, Bulgarijoje, Če 
koslovakijoje, Jugoslavijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Estijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje per 10.000 
kunigų ir vienuolių yra arba išžudyta, arba 
kalėjimuose laikoma, arba į Sibirą ištremta.

Tam skaičiuje 3 vyskupai ir vienas kardinolas 
nuteistas iki gyvos galvos kalėti; du arki vyskupai 
nusetisti ilgam laikui kalėti o vienas arkivyskupas 
laikomas namų arešte. Likę nesuimti kunigai 
terėra persekiojami.

Vien tik iš Baltijo valstybių 1000 kunigų iš
žudyta arba ištremta.

PRAILGN1NTA IRO VEIKLA
IRO vyriausioji Taryba Žinevoje nutarė pail

ginti savo veiklą dar pusmetį. Vadinasi, ji 
savo veiklos 1951 m. kovo 31 d. nesustabdys 
ir toliau dar pusmetį rūpinsis trentinių šalpa, 
globa ir įkurdinimu. IRO taryba tikisi, kad 
iki to laiko jai pasiseks įkur inti 200.000 jos 
globojamųjų. Ji tikisi dar šį mėnesį į Austra
lija nugabenti lėktuvais 1.000 DiPi, o iki galo 
metų į tą pat kraštą įvairiom susisiekimo priemo
nėm— 21.000 žmonių.

JAV7 KARINĖS PAJĖGOS
JAV karinių štabų virš. gen. Bradley's pareiš

kė, kad Amerika numato savo ginkluotąsias pa
jėgas padidinti iki 2 milij. 100 tūkst. žmonių; 
aviaciją — iki 62 grupių ir karo laivyną — iki 
905 vienetų. Šių pajėgų išlaikymas per metus 
kaštuos 25 milijardus dolerių.

Kai dėl aviacijos grupių, tai jų dydis tiksliai 
nežinomas. Dabar viena JAV naikintųjų gru
pė turi apie 75 lėktuvus, o transportinių lėktuvų 
grupė — 36 lėktuvus.
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BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUNGOS SKYRIŲ ATSTOVU METINIS SUVAŽIAVIMAS
Jis įvyko Londone, spalio 14 ir 15 d., Londono 

Lietuvių Socialiniame klube. Dalyvavo 40 
skyrių 53 atstovai, atstovaudami 2070 narius. 
Neatvyko 23 skyrių atstovai, atstovaut 218 
narių.

Suvažiavimą atidarė s-gos pirm. M. Bajorinas, 
linkėdamas atstovams sėkmės ir sklandaus darbo

5*
Išklausius platų pranešimą apie perkamus pirm, konstatavo, kad gera tremtinių laikysena, 

jų švara ir susiklausymas iškėlė mus užsieniečiųnamus paaiškėjo, kad namai yra geroje miesto 
dalyje ir tinkamiausi, atsižvelgiant tikslą, kuriam 
jie perkami ir turimo pinigų kiekio. Tačiau 
■reikalingi vidaus remonto. Turimų pinigų nuo 
pirkimo neatliks remonto reikalams ir inventoriui 
įsigyti. Dėl to suvažiavimas pasiūlė trems

akyse.
Tos kaimo moterėlės, — pabrėžė jis, kurios 

palaikė švarą savo butuose ir apie stovyklų griu
vėsius, padėjo mums atverti duris į valstybių 
departamentus. Santykiai su kaimyninėm tautom

sprendžiant svarbius ir gyvybinius sąjungos 
reikalus. Jis pažymėjo, kad tie reikalai yra 
reikšmingi ne tik sąjungai, bet ir mūsų išeivijai 
ir tautai. Jis pasiūlė atsistojimu pagerbti kritu
sius kovoje dėl tautos laisvės ir mirusius lietuvius 
tremtyje ir krašte. Atidarymo žodį baigė 
dėkodamas į suvažiavimą atvykusiems garbės 
svečiams, ministeriui B. K. Balučiui, VLIKo 
pirm. prel. Krupavičiui, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės pirm. inž. Zundei, Prancūzijos 
lietuvių atstovui inž. Bulotai ir Škotijos lietuvių 
atstovui kun. Gutauskui. Juos pasiūlė pakviesti 
į garbės prezidiumą. Visi atstovai pritarė.

Į darbo prezidiumą susirinkimas išrinko: 
pirmininku — Coventrio apygardos viccpirm. J. 
Senkų ir sekretoriais: p. Bražinską ir p. Krasauską.

SVEIKINIMAI
Ministeris Balutis sveikindamas suvažiavimą, 

pareiškė, kad dalyvaudamas pirmajame s-gos 
suvažiavime, buvo kamuojamas abejojimų. Sako,
— dažnai kildavo klausimas: kas iš tos mergai
tės bus, nes ji gimė ne savoje šalyje, bėgant nuo 
kruvino teroro. Šiandien matau, — tęsė mi
nisteris, — kad ji, gimusi bėdoje, auklėjama 
skurdo sąlygose, auga į gražią mergaitę. Dėl 
to, kad buvo globojama rūpestingų tėvų rankų. 
Šiandien ji rodo visas žymes, kad išaugs į tikrai 
šaunią mergaitę, kuria džiaugsis seni ir jauni.

Iki šiol jūs buvote pakankamai laimingi ar 
išmintingi, — pažymėjo ministeris, pasirinkdami 
savo mergaitės aukles — valdybas. Jūsų 
uždavinys, — nurodė ministeris, — rūpintis, kad 
jūsų sąjungėlė išaugtų į sąjungą ir apjungtų vi
sus lietuvius. Tuo rūpinkitės ir išvystykite 
organizaciją ir jos finansus, nes be finansų negali 
veikti organizacija, o be organizacijos — nebus 
finansų. Priklaustyi s-gai ne pareiga, bet garbė,
— baigė ministeris.

VLIKo pirm, prelatas M. Krupavičius, savo 
sveikinimo žodyje ypatingai pabrėžė lietuvybės 
reikalus. Lietuvybe kvėpuoti, lietuvybe stip
rintis, lietuvybe pasikloti, lietuvybe užsikloti, 
lietuvybe misti — štai msūų šių dienų pareiga,
— nurodė jis. Jei tai darysime, mūsų kova bus 
laimėta. Palaidas darbas prie to tikslo neprives. 
Reikia duoti viso pasaulio lietuviams bendrą 
vienalytę organizaciją. Tai padaryti yra pasi
šovusi PLB, kuri stato sau du uždaviniu: išlai
kyti lietuvybę ir vykdyti Lietuvos laisvinimą. 
Jūsų uždavinys, — pabrėžė pirmininkas, — įsi
jungti į ją.

Kun. Gutauskas, sveikindamas suvažiavimą, 
pasakė: — Škotija yra lietuvybės tvirtovė. Tie, 
kurie ne priklauso organizacijai, neduoda naudos 
ir Lietuvai. Mes juos vadiname laukiniais. 
Sveikinimą baigė linkėjimu DBLS pasiekti visuo
tinio susiorganizavimo,

Inž. Zunde, Vokietijos krašto lietuvių ben
druomenės pirm., sveikinimo žodyje pabrėžė 
padėką D. Britanijos lietuviams. Jūsų parama 
Vokietijoje likusiems lietuviams buvo žymiai

reikalams gauti pinigų iš akcijų pardavimo ir 
patarė įvykdyti akcijų pardavimo vajų. Skyrių 
atstovai pažadėjo šį vajų vietose plačiai išaiškinti 
ir padėti jį vykdyti.

Baigus šiuos klausimus svarstyti, buvo

KONCERTAS
Londono Lietuvių Meno Sambūris, p. Mamai- 

čio vadovaujamas, suvažiavimo atstovams su
ruošė koncertą. Jis susidėjo iš solo, dueto, 
choro dainų ir tautinių šokių. Chorui dirigavo 
jo dirigentas p. Mamaitis. Dainos ir šokiai 
buvo gerai atlikti ir nuotaikingi. Suvažiavimo 
dalyviai nuoširdžiai programos vykdytojams dė
kojo.

VAKARIENĖ
Pirmoji suvažiavimo diena baigta tradicine 

vakariene. Jos metu įspūdingą žodį tarė VLIKo 
pirm. prel. Krupavičius, iškeldamas svarbių 
lietuvybei stiprinti ir išlaikyti minčių.

ANTROJI SUVAŽIAVIMO DIENA
Posėdžiai prasidėjo tuoj po pamaldų. VLIKo 

pirm. prel. Krupavičius pranešė apie VLIKo 
veiklą ir krašto vadavimo darbą. Kiškime 
partinį bilietą taip giliai į kišenę, kad jis nesipai
niotų dirbant mūsų bendrą darbą. Kol n turime 
kur statyti pamatų, nėra reikalo ginčyti kokiomis 
spalvomis dažysime sienas, — pabrėžė jis.

Jis nušvietė VLIKo istoriją nuo jo įsikūrimo 
iki šių dienų. VLIKas pasistatė tikslą — atsto
vauti prislėgtą lietuvių tautą ir derinti bei vado
vauti Lietuvos laisvinimui. Vokiečiams buvo 
pavykę VLIKą išaiškinti. Dėl to beveik visi 
nariai atsidūrė Geštapo kalėjimuose. VLIKas 
tačiau nuo to nemirė. Jis buvo atkurtas tuo 
pačiu pagrindu, tik jo sudėtin įėjo nauji žmonės. 
Artėjant bolševikams į Lietuvą, VLIKas atsi
dūrė Vokietijoje ir atsikūrė Wurzburge. Dienos 
buvo sunkios, nes amerikiečių administracija 
darbą trukdė. Sąlygų verčiamas, Vilkas per
sikėlė į prancūzų zoną, kur jis rado žymiai šil
tesnį priėmimą ir galėjo veikti netrukdomas. 
Tačiau VLIKo darbas visą laiką buvo ir yra 
lėšų stokos sunkinamas.

VLIKo pirm, paneigė gandus dėl tariamų 
nesutarimų VLIKe ir VLIKo su mūsų užsiehio 
diplomatais. Nuomonių skirtumų ir aštrių vi
daus klausimų yra, bet ten, kur einame Lietuvos 
vardu, esame vieningi, — pareiškė pirmininkas.

Nuomonių skirtumų su diplomatais taip pat 
yra, bet jie neesminiai ir yra vilties, kad abiem 
pusėm rodant geros valios, jos bus išlygintos.

Kaimo moterėlė talkininkauja laisvinimo darbui. 
Kalbėdamas apie VLIKo santykius su svetimų 
valstybių vyriausybėmis, jis pareiškė, kad aiškių 
priešų, be Sov. Rusijos ir jos satelitų, neturime. 
Yra valstybių, kurios yra labiau palankios, kitos 
mažiau, ar net indiferentiškos.

Nuoširdžiais žodžiais dėkodamas už tremtinių 
gerą laikyseną ir talką laisvinimo darbe, VLIKo

geri, bet ir čia kartais būna nesklandumų, tačiau 
dažniausia jie kyla ne iš mūsų kaltės.

Laisvinimo darbui kenkiame mes patys. Keista, 
bet daugiausia trukdymų VLIKas susilaukia 
iš savo tautiečių tarpo. Iš jų paminėjo p. Gabrį, 
kuris savo veikla daug kur kenkia.

Mūsų geram vardui kenkia ir tie padaužos, 
kurie žemina lietuvių vardą svetimtaučių akyse. 
Kenkia ir visi tie, kurie užmerkia akis prieš 
reikalą remti laisvinimo darbą.

Gyvename tarp pavojų. Sunkiausia problema 
šiuo metu ir labiausia pavojinga laisvinimui 
yra mūsų lietuvybės silpnėjimas.

VLIKo pirm, konstato liūdną faktą, kad mūsų 
naujoji išeivija, kartais, yra mažai atspari nutau
tėjimo pagundom, kaip senoji.

Lietuvybės išlaikymui neturime gailėti nei 
lėšų, nes lietuvių tauta, eilės okupacijų yra ne
paprastai išretinta.

Grįšime į laisvą Lietuvą! Grįžimo viltis, 
kurią sustiprinta ir pastarojo meto pasaulio 
politikos įvykiai, duoda stiprybės intensingesnei 
kovai dėl tautos laisvės. Neturime palūžti. 
Lietuvai nereikia pelų maišų, — pabrėžė VLIKo 
pirm., bet sąmoningų lietuvių, kietų ir atkaklių 
kovotojų už laisvę. Mūsų siekimas grįžti į, 
laisvą, nepriklausomą, demokratiniais pagrindais 
valdomą Lietuvą, su visomis jai ištisiniai ir geopo
litiniai priklausomomis žemėmis. Grįžti privalo
me visi, nes mūsų lauks Lietuvos dirvonai.

ĮSTATAI
Išklausęs VLIKo pirm, pranešimą, suvažia

vimas tęsė darbą. Gyvesnių diskusijų sukėlė 
įstatų svarstymas. Džiugu, kad diskusijose da
lyvavo beveik visi skyrių atstovai.

CENTRO ORGANŲ RINKIMAI 
jau buvo vykdomi pagal naujuosius įstatus. 
Sąj. pirmininku vienbalsiai suvažiavimas išrin
ko buvusį s-gos pirmininką M. Bajoriną.

Centro Valdyba. Dauguma balsų Centro val- 
dybon išrinkta: kun. Kazlauskas (1717 balsų), 
Varkala(1478), Bulaitis (1201), inž. Vilčinskas 
(1025). Kandidatais liko J. Dėdinas ir inž. 
Šalkauskas.

Sąjungos Taryba: Tarybon išrinkti: p. Ma
tulionis (1644), inž. Izbickas (1580), Duoba 
(1379), J. Senkus (1367) ir Kuzminskas (1277).

Revizijos Komisija. Išrinkta: FeL Senkus, 
Sutkus ir Bielinis.

Garbės Teismas. Išrinkta: Mockus, Petru- 
šaitis, Kriaučionis, Kairiūkštienė ir Trilupaitis.

PIRMASIS SĄJUNGOS GARBĖS NARYS
Baigdamas darbus, suvažiavimas reikšdamas 

padėką ministeriui Balučiui už jo didelę sąjungai 
moralinę paramą ir globą, išrinko jį DBLS garbės 
nariu.

Suvažiavimą uždarė, pasakydamas gražų bai
giamąjį žodį, jo pirmininkas J. Senkus. Sugiedo
ję tautos himną, atstovai išsiskirstė.

D. BRITANIJOS 
. Centro Valdybos pirmininkas p. M. Bajorinas 
išsamiai apžvelgė DBLS pereitais ir šiais metais 
nuveiktus darbus ir pateikė ateinančių metų 
darbo planą. Praėjusiais metais DBLS savo 
skyrių ir narių skaičiumi sumažėjo. Likvida
vosi 24 seni ir įsisteigė 9 nauji skyriai. Dabar 
DBLS turi 63 skyrius su 2288 nariais, kai tuo
tarpu- pernai buvo 78 sk. ir 3308 nariai. Mažė
jimas įvyko dėl D. Britanijoje gyvenusių lietuvių 
emigravimo į kitus kraštus ir dėl žemės ūkip 
stovyklų likvidavimo. 36 skyriai yra sugrupuoti 
i 5 apygardas: Manchesterio. Coventrio, Brad
ford©,- Nottingham© ir Gloucesterio. Apygardų 
uždavinys — koordinuoti skyrių veikimą, išly
ginti skyrių pajėgumus, išvystyti didesnę or
ganizacinę veiklą ir atlikti uždavinius, kuriuos 
pavieniai skyriai nebūtų pajėgūs įgyvendinti.

DBLS svarbu į eiles įtraukti juo daugiau šio 
krašto lietuvių, tačiau tai nėra lengva. Žymi 
dalis mūsų tautiečių vis dar laikosi abejingai, 
lyg nesuprasdami būtinumo dalyvauti lietuviškame 
organizuotame gyvenime. Apygardų ir skyrių 
valdybos ir nariai turi imtis iniciatyvos DBLS 
narių skaičių šiais metais padvigubinti. Tatai 
įvykdžius, DBLS ir morališkai ir materiališkai 
būtų žymiai tvirtesnė ir galėtų aktyviau ir sėkmin
giau vykdyti savo tikslus ir varyti Lietuvos lais
vinimo darbą. Atėjo laikas kiekvienam apsis
pręsti ir tvirtai stoti į darbą. „Visoki gandai 
bei būkštavimai, — pareiškė Centro Valdybos 
pirmininkas M. Bajorinas, — apie sąjungos po
litiką, apie įvairių grupių norą paimti sąjungą 
į savo rankas, yra be mažiausio pagrindo. Praė
jusių suvažiavimų atstovai parodė, kad jie yra 
pilnai subrendę ir moka atskirti propagandą 
nuo tiesos. Sąjungos paskirtį, jos linkmę, 
nustato sąjungos įstatai ir suvažiavimas, kuris 
išrenka vadovaujamus organus. Galime būti 
tikri, kad jis tas pareigas atliks tinkamai ir nepa
siduos bet kokių grupių suvedžiojimams, jeigu 
tokių grupių ar suvedžiojimų iš viso būtų. Kas 
liečia pasitraukiančios Centro Valdybos veiklą, 
galiu užtikrinti, kad grupių ar partijų politika 
nelošė jokios rolės, bet visada buvo griežtai 
dabojama visų sąjungos narių interesai, neatsi
žvelgiant jų nusistatymo, buvo siekama ginti 
Lietuvos bylą ir vykdyti sąjungos įstatų dėsnius, 
ir buvo ieškoma tiesos, nežiūrint ar ta tiesa buvo 
kam maloni ar nemaloni. Neabejoju, kad tokia 
linkme sąjunga bus vedama ir ateity”.

Praėjusiais metais, nežiūrint DBLS kiekybinio 
sumažėjimo, Centro Valdybai finansus pavyko 
sustiprinti, nes skyriai pradėjo drau mingiau 
surinkti nario mokestį ir tobuliau atsiskaityti 
su centru. Iš viso Centro Valdyba per praėusius 
metus turėjo 5.430 sv. pajamų ir 5.128 sv. išlaidų.

Centro Valdyba įvykdė pernykščio DBLS 
suvažiavimo įgaliojimus ir nupirko Lietuvių 
Namus , Londone, nežiūrint, kad Namų vajus 
nedavė tų rezultatų, kurių buvo laukiama. Lon
dono miesto kvartalas, kur yra Lietuvių Namai, 
geras, gražus, centrinis ir tinkamas reprezenteijai. 
Iš oro namai atrodo puikiai ir, vidų tinkamai 
įrengus bei pataisius, jie galės būti verti pasigėrė
jimo ir pasididžavimo. Lietuvių Namai Kaštuoja 
8.000 svarų, o Namų Fondas turi 3.227 svarų. 
Užtraukiama 5.000 sv. paskola. Centro Valdyba 
laukia, jog mūsų tautiečiai rimtai supras Lietu
vių Namų reikšmę bendrai lietuviškai akcijai

didesnė, kaip jos piniginė vertė, nes ji parodė
mums moralinį saitą, kuris sieja visus pasaulio 
lietuvius, stiprina ir skatina mus kar atkakliau 
tęsti kovą dėl mūsų tėvynės laisvės. Kartu 
jis perdavė Mažosios Lietuvos Tarybos ir Dr. 
Vydūno asmeniškus sveikinimus. Linkiu ištvermės 
tikėti mūsų kovos teisingumu, — baigė inž. Zunde.-

Prancūzijos lietuvių kolonija ieškojo būdų 
sekti jūsų pėdomis, — sakė inž. Bulota, sveikin
damas Prancūzijos lietuvių vardu. Jūs turite 
tėvą min. Balučio asmenyje, jūs turite mokytoją 
— anglų demokratiją, turėkite kantrybės ir 
atkaklumo ir grįšite, kaip grįžo Izraelis, nes 
jo kantrybė ir atkaklumas nugalėjo laiką.

Raštu suvažiavimą sveikino min. Lozoraitis, 
Dr. Bačkis, O. Bačkienė, Prane, lietuvių sąjunga, 
Kaz. Barėnas, Švedijos lietuvių bendruomenės 
valdyba, p. Benderius, Manchesterio apygarda, 
Manchesterio lietuvių socialinis klubas, kun. 
Kazlauskas, D.B. Ukrainiečių sąjunga, Belgijos 
lietuvių bendruomenė, Maž. Lietuvos Tarybos 
perzidiumas.

KOMISIJOS
Mandatų komisijon išrinkti: Dr. Valteris, 

Kugrėnas ir Kairys. Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisijon: inž. Izbickas, Vilčinskas ir Kriaučio
nis. Įstatų komisijon — p. Mockus, Varkala 
ir Duoba.

PRANEŠIMAI
Išsamus pranešimas apie DBLS veiklą buvo 

jos pirm. p. Bajorino. Jis apžvelgė nuveiktus 
darbus ir iškėlė svarbiuosius uždavinius.

Išklausius kitų s-gos organų pranešimus ir 
VLIKo pirm. prel. Krupavičiaus paaiškinimą 
dėl PLB, prasidėjo

DISKUSIJOS
Vienas svarbesniųjų klausimų, be abejonės, 

buvo įsijungimas į PLB. Jis buvo plačiai ir 
visapusiškai išnagrinėtas. Iš diskusijų paaiškė
jo, kad principinių kliūčių į PLB įsijungti nekyla. 
Dėlto principe pritarta įsijungti į PLB ir tuo 
reikalu priimta atatinkama rezoliucija.
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METU
’ Į KOLCHOZUS BURTIS DRAUDŽIAMA

L. Seimo darbotvarkėje kukliai įrašytasis — 
„žemės klausimas” — buvo vienas ilgiausių 
bolševikinio vaidinimo veiksmų. Po 4-ių va
landų lojimo, plakimo delnais, juodinimo ir 
spjūvių į valstiečių veidus, liepos 22 d., priimta 
Lietuvos valstiečių apiplėšimo ir pavergimo 
„deklaracija”.

1940 m. liepos 22 d. ■— pradžia bolševikinės 
baudžiavos įvedimo Lietuvoje.

Ilgiau negaišuodami prie dekoratyvinių smulk
menų bei salės nuotaikų, žvilgterėkim — kokia 
ciniška vaidyba, melu ir pasakomis buvo prieita 
prie deklaracijos paskelbimo.

Kalbėtojų tribūnon įkopia melagių melagis 
M. Mickis. Papasakojęs Lietuvos valstiečių 
būklę kunigaikščių, kryžiuočių ir Lenkijos uni
jos laikais, kalbėtojas ilgiau sustoja prie val
stiečių būklės „Lietuvos kapitalistų viešpatavi
mo metais”.

Padėtis, anot Mickio, buvusi biauri:
„...valstiečio nuosavybė buvo tik popierinė 

ir buvo pakenčiama kapitalistų ir buržuazinės 
valdžios tik kol jiems tai buvo naudinga ir pel
ninga. Karvė, kuri mažai pieno beduoda — 
pjaunama. Valstietis, kuris mažai pelus be
krauna ir dvarininkui ir kapitalistui — išvaro
mas iš ūkio, turi apleisti savo tėvų ir senelių 
krauju ir ašaromis aplaistytą žemę. Nieko 
negelbsti nei senelių dejavimai, nei mažųjų 
vaikų ašaros”.

Po poros linksmai papasakotų pasakų, kele- 
tos iliustracinių skaičių, kuriais Mickis „įrodė” 
valstiečių pražūtį ir dvarininkų kilimą, referen
tas pareiškė.

„Drg. atstovai. Jums yra žinoma, kokią

didelę pažangą per tuos metus padarė Sovietų 
S-gos žemės ūkis. Daugiau kaip pusė mili
jono traktorių dirba ten sovietų laukuose. Daug 
dešimčių tūkstančių vertų nusitebėjimo kom
bainų nuima nuo jų aukštą derlių. Valstiečiai 
ten valdo ne tik traktorius ir kombainus — jie 
SSSR pasiekia aukščiausių mokslo viršūnių, jų 
vaikai mokosi universituose ir akademijose ir 
kartu su darbininkais valstiečiais valdo valstybę 
ir visą tautos ūkį”.

„...Sovietų S-goje valstiečiai, apdirbdami savo 
žemę, žino, kad ta žemė niekuomet nebus ver
telgų spekuliacijos objektu ir žaislu jų ran
kose, kad ji priklausys visados visai tautai, kad 
ta žemė stipriai apsaugota nuo pasikėsinimų bet 
kokių kapitalistinių valstybių”.

Toliau iš Mickio lūpų išgirdome aiškias iš
vadas :

„Mes turime dabar kurti patys savo gyveni
mą ir išmintingai nuspręsti, kaip sutvarkyti’ 
Lietuvos valstiečių gyvenimą. Žemė daugiau; 
nebeturi būti spekuliacijos objektu. Reikia kar
tą ant visados padaryti galą valstiečių žemių 
pardavinėjimui. Reikia nedelsiant paskelbti 
visą Lietuvos žemę, visus Lietuvos miškus ir 
vandenis, esant visos tautos t.y. valstybine, 
nuosavybe. Tai yra šventa tautos valia ir mes 
tai privalome įvykdyti”. (Plojimas).

„Kodėl liaudis reikalauja, kad žemė taptų 
valstybine nuosavybe?” — tuoj išgirdome at
saką:

„Darbo valstiečiai iš to daug išlošia... Vals
tietis savoje žemėje, kaip ir anksčiau, pasilieka 
šeimininku... O nauda bus ta, kad žemės iš 
valstiečio niekas negalės atimti už jokias skolas”.

„...Be to, valstiečiui nebebus reikalo eikvoti 
savo sunkiu prakaitu uždirbtus pinigus žemei 
įsigyti, nes žemę jis gaus iš valstybės. Savo 
pinigus jis galės sunaudoti ūkiui pagerinti ir 
kultūriniams reikalams”.

Stebuklingai greit buvo išspręstas bežemių 
ir mažažemių klausimas. Mickiui pakako dviejų

aritmetinių veiksmų, keletos juokingų pasakų ir 
klausimas buvo baigtas. Štai pora Mickio 
formulių:

„Drg. atstovai. Neteisybė, viešpataujanti 
žemės paskirstyme, turi būti ryžtingai pašalinta. 
Reikia aprūpinti žeme dešimtis tūkstančių be
žemių ir mažažemių. Tai buvo parašyta Darbp | 
S-gos platformoje ir su džiaugsmu sutikta visų 
darbo valstiečių. ; j

„Mes siūlome nustatyti visoje Lietuvoje di
džiausią normą valstiečių ūkiams 30 ha vienam 
ūkiui (plojimai), o likusius virš tos normos pa
imti į. valstybinį žemės fondą...”

Asmeninės valstiečių nuosavybės „saugojimo” ,? 
klausimu buvo paberta šių „garantijų”:

„Mūsų liaud. priešai, įvairūs bliūdlaižiai, 
smetonininkai, plutokratai, turtuoliai ir jų agen
tai... tikino, kad sovietiška valdžia iš ūkininkų 
atims žemę ir pavers juos bernais...”

„Aš siūlau -L. Seimui patvirtinti iškilmingoje 
Seimo deklaracijoje, kad asmeninė valstiečių 
nuosavybė, jų trobesiai, gyvuliai, gyvasis ir 
negyvasis inventorius, jų ūkio gaminiai ir įvai
rūs namų apyvokos daiktai bus vertinami ir 
saugomi ir ateityje, kaip neliečiama nuosavybė, 
o visokie pasikėsinimai prieš tą valstiečių nuo- . 
savybę bus baudžiami visu įstatymų griežtumu”. ?

„...Ne tik niekas nesirengia varyti valstiečių 
į kolchozus, bet visokie bandymai versti vals
tiečius prieš jų valią burtis į kolchozus bus i 
vertinami kaip kenksmingi provokaciniai žy
giai, nukreipti prieš sovietų valdžios ir darbo 
žmonių interesus. Ir taip, kas kalba apie tokią 
prievartą' prieš darbo valstiečius, arba pats 
yra kvailys, arba ieško už save kvailesnių”.

Be „iškilmingų garantijų” valstiečių nuosavy
bei saugoti, Mickis pasiūlė ir kitų geradarybių:

„Atleisti visus darbo valstiečius nuo nesu
mokėtų žemės mokesčių ir baudų už laiką ligi 
1939 m. antro pusmečio imtinai, o taip pat nuo 
visų nesumokėtų administratyvinių baudų”.
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1950 m. spalio 20 d. "BRITANDOS LIETUVIS”

LIETUVIU SĄJUNGOS VEIKLA
ir tinkamai reaguos į mūsų šaukimą: mes kvie
čiame visus D. Britanijos lietuvius įsijungti 
į dar vieną, jau paskutinį, Namų Fondo vajų 
ir juo gyviausiai pirkti Lietuvių Namų akcijas. 
Tikimės, jog skyrių valdybos šį didelį darbą 
varys su nauja energija, o D. Britanijos lietuviai 
naujame Namų vajuje patriotiškai dalyvaus. 
Reikia kuo greičiausiai parduoti naujų akcijų 
už 800 svarų, kad įgytus Lietuvių Namus būtų 
galima sutvarkyti ir pradėti eksploatuoti.

Pereidamas prie DBLS varomo Lietuvos 
bylos gynimo darbo ir lietuviškos propagandos, 
p. M. Bajorinas pareiškė:

„Lietuvos bylos gynimas ir propaganda buvo 
vedama trimis būdais:

1) Sąjunga tiesioginiai ar netiesioginiai daly
vavo įvairiuose tarptautiniuose sąjūdžiuose ir 
ten gynė mūsų reikalus. Sakiau tiesioginiai 
ar netiesioginiai, tai reiškia, kad vienur sąjunga 
yra oficialiai atstovaujama, kitur gi Lietuva yra 
atstovaujama asmenų, kurie ten įeina tik savo, 
o ne sąjungas vardu, nors jų dalyvavymas yra 
Centro Valdybos prašytas. Tai daroma dėl 
to, kad kai kurie sąjūdžiai savo programa nėra 
mums pilnai priimtini, tačiau iš kitos pusės 
jaučiame, kad mums reikia ten turėti savo žmo
nes, kurie ne tik mus informuotų kas daroma, 
bet taip pat reklamuotų Lietuvos vardą.

Tokiu būdu Sąjunga dalyvauja šiuose sąjū
džiuose: Baltų Taryboje, Centrinės Europos 
Federalistų Klube, Vidurio Europos Ekonomis
tų Sąjungoj, Liberalų Internacionale, New Cru
sade (anglų), pabėgėlių organizacijų koordina
ciniam komitete, ABN Lygoj, palaikome kon
taktą su Suv. Europos (United Europe) Sąjūdžiu 
Londone, Škotų Lyga Europos Laisvei ginti 
ir p. Ypatingai glaudžiai bendradarbiaujam su 
estais ir latviais per Baltų Tarybą ir su ukrainie
čių s-gos valdyba, su kurios pirmininku laiks 
nuo laiko susitinku pasitarimams bei pasiinfor- 
mavimui.

2) Antras būdas, kuriuo yra vedamas Lietuvos 
bylos gynimas, tai įvairūs vieši tarptautiniai 
susirinkimai, konferencijos ir p. Iš tokių tenka 
pažymėti: Baltų Tarybos surengtas deportacijų 
ir Baltijos valstybių okupacijos dešimtmečio 
paminėjimas Londone, birželio 14 d., kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu. Šio minėjimo 
ruošime aktyviai ir noriai prisidėjo United Europe 
sąjūdis savo patarimais bei parūpinimu anglų 
kalbėtojų. Minėjimą aprašė anglų spauda, nors 
trumpai, gi anglų radijo pertransliavo minėjimo 
aprašymą beveik visomis Europos kalbomis. 
Didžiausias ir rimčiausias dienraštis „The Times” 
pasėkoje' to, kelias dienas vėliau įdėjo labai 
palankų vedamąjį apie Baltijos valstybes.

Sąjungos atstovai taip pat dalyvavo ir kal
bėjo Centr. Europos Federalistų konferencijoj 
Londone, New Crusade konferencijoj ir Li
beralų Internacionalo konferencijoj Londone 
ir ABN kongrese Edinburge.

Savaime suprantama, kad tokiai gausiai pro
pagandai išpildyti yra reikalinga turėti tinkamų 
žmonių, kurie galėtų tam reikalui pašvęsti daug 
laiko.

Kalbant apie propagandą, reikia paminėti 
Sąjungos skyrių suruoštus įvairius minėjimus 
dalyvaujant anglų ir k. publikai, nors tat ir ne
įeina į Centro Valdybos nuveiktų darbų programą.

3) Prieiname prie trečio būdo Lietuvos var
dui garsinti, t.y. spauda. Jau minėjau apie bir, 
želio 14 d. atgarsius anglų spaudoj. Be šio- 
anglų spaudoj mažai kas tilpo apie Baltijo vals
tybes (čia nekalbu apie provincijos anglų laik
raščius). Tai yra didelis trūkumas, kuris sun
kiai išsprendžiamas, ir nieko geresnio pereitais 
metais nebuvo galima atsiekti. Kaip tuos sun
kumus nugalėti paliesiu vėliau.

Nežiūrint sunkumų, vis dėlto buvo šis tas ir 
toje srityje nuveikta. Genocido, prie kurio 
išleidimo Sąjunga tiesioginiai prisidėjo, išpla
tinta 500 egz., iš jų 100 nemokamai parlamento 
nariams ir k. žymiems asmenims. Gavome 
daug gražių atsiliepimų. Populiariai iliustruota 
ir nebrangi knygelė „The Red Star” turėjo 
didelį pasisekimą: išplatinta 400 egz. ir dar 
ruošiamasi išleisti jos antrąją laidą.

Taip pat didelį pasisekimą turėjo Baltų Ta
rybos išleista brošiūra „The Tragedy of Baltic 
States”, kurio atspausdinta 15.000 egz. ir jau 
išplatinta 7.000. Sąjunga platina Lithuania’s 
Fight for Freedom ir kt. knygas”.

P. M. Bajorinas palietė ir DBLS rūpinimąsi 
narių socialiniais, kultūriniais, ekonominiais ir 
profesiniais reikalais ir jiems visur ir visaip 
padėti. Narių prašymai bei pageidavimai yra 
galimybių ribose visuomet patenkinami. Gi 
tų prašymų yra įvairių įvairiausių, pradedant 
vertimais ir baigiant skyrybų bylomis. Visus 
patarnavimus, kuriuos sąjunga teikia savo na
riams, sunku būtų net išvardinti. Pasitenkinsiu 
keliais:

1) tarpininkaujame šio krašto įstaigose bei 
konsulatuose ligos, darbo, dokumentų ir k. 
reikalais. Malonu pažymėti, kad sąjungos 
prašymai, dažniausiai patenkinami;

2) daromi vertimai raštu ir sąjungos tarnauto
jai asmeniškai lankosi įstaigose su nariais jiems 
vertėjaujant bei duodant patarimus.

Sąjungos centras iš dalies eina konsularines 
pareigas;

3) nariams pageidaujant, buvo įsteigta darbo 
birža, kurios veikla šiuo metu dar gana siaura, 
tačiau reikalinga. Centre turime surinkę žinias 
iš visų vietovių, kur veikia skyriai, apie darbo 
ir būtų galimybes, atlyginimą ir t.t. Nariai, 
iešką darbo ar norį darbą keisti, gali tomis 
žiniomis pasinaudoti. Darbo birža įgaus svar
bos kitais metais, kada bus pradėti nuimti su
varžymai svetimtaučiams. Darbo biržos veiklą 
tada gal reikės žymiai praplėsti;

4) Kalbant apie darbo pakeitimus, reikalinga 
paminėti ir iš to kylančius pavojus. Likviduo
jant stovyklas ir lietuviams išsiskirstant po 
visą kraštą, gresia didelis pavojus mūsų kultū
rinei veiklai ir nutautėjimui. Savaime aišku, 
kad pavieniui gyveną lietuviai negalės išvystyti
reikiamos veiklos ir greičiau pasiduos svetimos 
kultūros įtakai ir tuo būdu žus mūsų tautai. 
Dėl to, kyla gyvas reikalas lietuvius koncen
truoti į didesnius ar mažesnius centrus, kur 
jau yra lietuvių kolonijos ir kur gyvenimo są
lygos palankesnės, kiek tai liečia darbą, butus 
ir p. Centro Valdyba surinko žinias iš tokių 
didesnių centrų ir jas greitai paskelbs, patarda
ma lietuviams nesisklaidyti po visą kraštą, 
bet stengtis apsigyventi viename tokių centrų;

5) Vasaros pradžioje Centro Valdyba nutarė 
teikti nariams juridinius patarimus ir, kur rei
kia, parūpinti advokatą anglą byloms ginti 
ir p. Esame susitarę su viena rimta advokatų 
firma, kuri tuos reikalus mums aptarnauja. 
Šis patarnavimas jau plačiai narių naudojamas;

6) Kalbant apie sąjungos teikiamus patar
navimus nariams, būtų netikslu nepaminėti 
šalpos reikalo, nors šioje srityje ir mažai kas 
padaryta. Tai įvyko, prisilaikant ankstyvesnių 
suvažiavimų nutarimų bei pageidavimų. Iš 
sąjungos kasos mažos pašalpos išmokėta ko
kiems šešiems asmenims, kurie buvo atsidūrę 
ypatingai sunkioje materialinėje būklėje. BALFo 
drabužiais ir CARE paketais sušelpta didesnis 
skaičius tautiečių. Šalpos reikalas platesniu 
mastu vykdytas skyriuose, kurie savo nelaimėj 
atsidūrusius narius, pagal išgales, šelpė.

Teikdamas veikimo planą, pirmininkas siū
lė pareikšti dėl jo nuomonę, pataisyti bei pa
pildyti. Jis pažymėjo, jog veikimo plane nuro
dyti darbai yra ne tik Centro Valdybai, bet 
apygardų ir skyrių valdyboms ir paskiriems 
nariams. Būtų gera jį turėti skyriuj ir nuolat 
naudoti per valdybų posėdžius ar susirinkimus.

Esant geriems norams ir visiems, pagal iš
gales, prisidedant prie darbo, 1950-51 metų 
veikimo planą įstengsime įvykdyti tiek, kad 
per ateinantį Sąjungos suvažiavimą galėsime 
jausti, pasitenkinimą, gerai darbą atlikę. Šio 
suvažiavimo šūkis turi būti — vienybė, toleran
cija ir darbas. Aš tuos tris dalykus laikau svar
biausiais mūsų organizaciniam gyvenime. Dėl 
to, jei būsime vieningi, toleruosime kitų nusi
statymus ir kitų nuomones, suprasime kitų 
klaidas, kurias mes visi darome, ir visi prisi
dėsime prie Sąjungos veikimo, pagal išgales 
ir gabumus dirbsime, tada jokie uždaviniai 
mums nebus perdideli, ir jokios kliūtys nepastos 
mums kelio.

Ypatingai mūsų inteligentija neša didelę atsa
komybę ant savo pečių prieš mūsų koloniją 
ir prieš visą lietuvių tautą. Jie turi būti masių 
vadovais, turi vesti ir rodyti kelią, kuriuo turi
me eiti ir būti pavyzdžiu kitiems. Atmetus kelis 
išsigimėlius, bendrai paėmus, mūsų inteligentija 
atrodo savo pareigas supranta ir jas vykdo. 
Per daug griežtai jų teisti irgi negalima. Turime 
neužmiršti, kad lietuviškoji inteligentija yra 
dar jauna, dar tik beveik pirmoji tikros lietu
viškos mokyklos laida, neturi stiprių tradicijų, 
kas kitų kraštų inteligentams sudaro tvirčiausią 
pamatą kultūringam sugyvenimui. Nežiūrint tai, 
inteligentija pamažu pradeda stoti ant tvirtesnių 
kojų ir savo darbą, savo bendravimą su įvairių 
nusistatymų bei pažiūrų žmonėms, pradeda 
grįsti tolerancijos dvasia ir pasiduoti vakarie
tiškos kultūros įtakai.

Lietuvių masė Anglijoj yra sveika ir tvirta 
ir gerai supranta ir įvertina Lietuvos reikalus 
ir jos dabartinę būklę. Išimčių, žinoma, ir čia 
yra. Ir ar taip jau stebėtina. Man atrodo, kad 
yra daugiau stebėtina, kad nėra daugiau tų 
išimčių. Kas gi sudaro mūsų masę? Jauni 
kaimo berneliai ir mergaitės, darbininkų vaikai 
ir dukros, anksčiau nieko, išskyrus savo para
pijos, nematę, be patyrimo, be kalbų žinojimo, 
lyg jaunos laukų gėlės, dar nepražydusios, buvo 
nuskintos ir išbarstytos po platųjį pasaulį, ka
reivių batų ilgai mindžiotos, stumdytos iš vienos 
vietos į kitą ir jeigu tos gėlės šiandien po visų 
tų pergyvenimų tebežydi, auga ir bujoja, galima

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
PASAULIO LIETUVIŲ BEDRUOMĖNĖS 

REIKALU
D.B.L.S-gos metinis suvažiavimas, įvykęs Lon

done, 1950 m. spalio 14-15 d., apsvarstęs P.L.B. 
steigimo klausimą D. Britanijoje, randa jog:

1. P.L.B. steigimo reikalą yra iškėlęs toks 
pat mūsų suvažiavimas, įvykęs 1947 m. ir tai 
ar nebus buvęs pirmas lietuvių organizuotos 
grupės pasisakymas ir nutarimas;

2. P.L. Bendruomenės reikalingumas yra 
kiekvienam lietuviui tiek aiškus ir neginčytinas, 
kad iš esmės prieš patį principą argumentų 
nėra;

3. P.L.B. nepakeičia visų lig šiol veikiančių 
organizacijų. Visos senų ir naujų emigrantų 
organizacijos veiks ir toliau pagal savo pačių 
įstatus;

Pritardamas reikalui įsijungti Anglijos ir 
Škotijos lietuviams į pasaulio lietuvių šeimą, 
D.B.L.S-gos suvažiavimas nutaria:

Pavesti C. Valdybai imtis iniciatyvos sudaryti 
D.B.L. Bendruomenės Laikiną Organizacinį Ko
mitetą, kviečiant į jį visų D. Britanijos lietuvių 
organizacijų atstovus. L.O.K. uždavinys yra 
paruošti laikinąjį statutą ir pravesti D.B.L.B. 
Krašto Tarybos rinkimus.

1950/51 METŲ VEIKLOS PLANAS
Suvažiavimas priima buv. C. V. paruoštą 

1950/51 m. S-gos veikimo planą, turintį šias 
pagrindines veikimo šakas:

1. Lietuvos laisvinimas,
2. Sąjungos narių gerbūvis šiame krašte,
3. Sąjungos kultūriniai, moraliniai, visuome

niniai ir organizaciniai reikalai.
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ REIKALU

Suvažiavimas turėdamas dėmesy tai, kad 
lietuvybės išlaikymas tremtyje yra vienas iš 
svarbiausių mūsų uždavinių siekiant galutinio 
tikslo — grįžimo į Nepriklausomą Lietuvą, ir 
pripažindamas, kad be šeimos, didžiausias to 
lietuvybės išlaikymo veiksnys yra lietuviškasis 
jaunimas ir mokykla, nutaria pavesti Centro 
Valdybai sudaryti atitinkamą organą, kuris 
tiesioginiu savo uždaviniu turėtų lietuviškų mo
kyklų steigimą, tvarkymą, priežiūrą, šelpimą, 
joms mokomų priemonių parūpinimą bei trūk
stamų programų nustatymą, čia ypatingai pa
brėžiant sekmadienio mokyklų reikalingumą.

NAMŲ REIKALU
Atsižvelgiant į Lietuvių Namų Londone sun

kią finansinę būklę, C. Valdyba įgaliojama 
pravesti per spaudą ir kitokiais būdais naują 
akcijų pirkimo vajų.

INFORMACIJŲ BIURO REIKALU
Suvažiavimas nutaria, kad Lietuvių Informa

cijos Biuras yra labai reikalingas ir steigtinas ir 
todėl paveda C. Valdybai daryti žygių tai prak
tiškai įgyvendinti.

tik pasididžiuoti lietuvių tautos atsparumu ir 
jos gaivumu. Tauta, kuri užaugino tokius sūnus 
ir dukras, nežus, bet tikrai prisikels. Mes, An
glijos lietuviai, nuo savo pareigų nebėgsime, 
bet jų sieksime. Ne pelno, ne privilegijų dabar 
ieškome, bet tarnauti Tau, motina Tėvyne, 
kuri mus pagimdei ir užauginai, už Tave ko
voti, Tau laisvę grąžinti ir jei reikės, už Tave 
gyvybę paaukoti. Tegu vienybe, tolerancija ir 
darbas mus nuveda į šviesesnę ateitį.

Bemaž dvi valandas trukusi kalba buvo už
raukta baudžiaviniu šūkiu: — Tegyvuoja Lie
tuvos darbo žmonės, vieninteliai pilnateisiai 
visos lietuviškosios žemės šeimininkai”.

Prezidiumas skelbia 40 min. pertrauką. Po 
pertraukos prasidėsiančios „diskusijos”.

Seimo atstovai ir publika susimeta Teatro 
bufetan užkandžių. Čia pat stovįs radijo priim
tuvas (pertransliuodamas Maskvos radijo pro
gramą lietuvių kalba) pagarsina dvi „sensacijas”:

Laikinai į Jungt. Amerikos V-bes nuvykęs 
žymus pianistas Vyt. Bacevičius, lankydamasis 
Sovietų S-gos Ambasadoje Amerikoje, paprašęs 
garbingos Tarybų S-gos pilietybės. Prof. Bace
vičius būsiąs pirmutinis lietuvis, kuriam atitek
sianti didžiosios šalies piliečio garbė, teisės ir 
pasas...

Nemažiau sensacinga buvo antroji žinia, 
prajuokinusi net pačius L. Seimo atstovus: 
Maskva paskelbė, kad šį rytą susirinkęs L. Sei
mas vienbalsiai priėmęs nutarimą, kuriuo skel
biama, kad žemė su jos gelmėmis, miškais ir 
vandenimis pervedama (mano pabraukta. Aut.) 
valstybės nuosavybėn.

Tiesa, toks „nutarimas” buvo tikrai priim
tas, bet tik dviem valandom vėliau; Maskva 
pasiskubino pralenkti įvykius ir laiką...

Pertraukai pasibaigus, anot Gedvilos, prasi
dėjo — „diskusijos”.

Kalbėtojų tribūnon kopė naujieji tarybiniai 
baudžiauninkai, kurie, Maskvos pono įsakymu, 
patys save apspjaudė, niekino, dergė ir juodino.

Už sovietinės baudžiavos įvedimą „pasisakė” 
visi kalbėjusieji, kurių buvo per 10: Ad. Dam
brauskas, Jurgis Ališauskas, Ig. Laucė, Petras 
Paunksnis, Edv. Jasutis, Domas Ročius, Jurgis 
Bieliauskas, Domas Kazimieraitis, Kazys Bal
čiūnas, Ant. Bauža, Jan Paškevič.

Antrusyk scenon išleistas pranešėjas M. Mic
kis, dieninį L. Seimo spektaklį baigė šiais žodžiais:

„Dabar bendrai dėl mano padaryto pranešimo 
visi čia pasisakę draugai, Seimo atstovai, pa

grindinei minčiai, kad žemė pareina į visos 
liaudies rankas, kad tampa mūsų socialistinės 
tarybų valstybės nuosavybe, visi su tuo sutinka. 
(Plojimas). Tai yra pagrindinis dalykas. Visos 
kitos smulkmenos bus numatytos žemės refor
mos įstatyme ir visi klausimai bus išspręsti taip, 
kaip liaudis nori, kaip liaudis pageidauja.

„Dabar, drg. liaud. atstovai, siūlau tokią 
deklaraciją, kurią prašyčiau priimti: (dėl vietos 
stokos cituoju būdingesnes „deklaracijos” iš
traukas. Aut.).

„...Atėjo valanda, kada išsipildė mūsų sene
lių ir tėvų svajonės, kada darbo liaudis ant 
naujų tarybų valdžios pagrindų kuria sau ir 
savo vaikams šviesų ir laimingą gyvenimą.

„Reikšdamas visų dirbančiųjų valią ir vado
vaudamas gyvybiniais darbo valstiečių intere
sais, L. Seimas paskelbia visą Lietuvos žemę su 
jos gelmėmis, visus miškus ir vandenis priklau
sančiais liaudžiai, t.y. valstybės nuosavybe. 
Nuo šiandien žemę valdys tie, kurie ją dirba”.

„...Visa žemė, esanti nuo šio laiko dirban
čiųjų ir valstiečių rankose, o taip pat ir žemė, 
kuri bus valstybės parduota bežemiams ir ma
žažemiams ir valstiečiams, užtvirtinama amži
nam valstiečių naudojimui. Visokie bandymai 
pasikėsinti į asmeninę valstiečių nuosavybę arba 
prieš darbo valstiečių valią primesti jiems kol
chozų organizavimą bus griežtai nubausti, kaip 
kenkią liaudies ir valstybės interesams”.

„...Atžymėjimui istoriškosios dienos, tarybų 
valdžios Lietuvoje paskelbimo — liepos 21 die
nos — Seimas nutaria atleisti darbo valstiečius 
nuo mokesčių nedamokėjimų, o taip pat nuo 
pabaudų, uždėtų administratyvine tvarka”.

„...Tegyvuoja Tarybų Lietuvos darbo liaudis — 
vienintelis visos žemės šeimininkas. Tegyvuoja 
tvirta darbininkų ir valstiečių sąjunga”.

„Deklaracija” baigta. Publika kelia ovacijas.
Iš kėdės pakilsta Gedvilą:
„Dabar statome balsavimui šį pasiūlytą nu

tarimą. Kas už tai, kad reikia priimti šį nuta

rimą, prašau pakelti mandatus. Prašau nuleisti. 
Kas prieš? Nėra. Kas susilaikė? Nėra. Nuta
rimas priimtas. Šios dienos posėdį baigiame. 
Vakarinis posėdis prasidės 5 valandą”.

♦* *
Vakarinį L. Seimo posėdį galima pavadinti 

Seimo atstovų „vakarojimu”. Jei salėje nema
tytum „prezidento” J. Paleckio, ministerių, 
SSSR pasiuntinio Pozdniakovo, galėtum sa
kyti, kad čia ne posėdis, bet šiaip susirinkusi 
seniūnija, kuriai pavesta apsvarstyti kaimo 
mokyklos įsteigimo klausimas...

Vakarinis posėdis prasidėjo su „pasveikinimo” 
žodžiu ir linksmybėmis. Scenon paleisti vaikai 
pašoko rusišką „Kazoką”, pagrojo lūpine ar
monikėle, o jų vadas — pionierius Kopūstas — 
Seimą pasveikino „šiltu žodžiu”. Pipiras Ko
pūstas iškaršė kailį mokytojams, tėvams ir mo
tinoms. „Sveikinimą” baigė tikrai linksmu 
šūkių: „Mes visi žinome, kas yra mūsų išlais
vintojas, visų vaikų tėvas — drg. Stalinas”.

Toliau prasidėjo ilga Sniečkaus pasaka — 
mandatų komisijos pranešimas.

Drg. Sniečkus išblusinėjo Smetonos Seimo 
rinkiminį įstatymą, buv. Seimo narius, jų bio
grafijas, rinkiminius rezultatus, algas ir t.t. 
Smetonos Seime buvę vien kraugeriai, buržujai 
ir padlaižiai...

Visai kitoks esąs L. Seimas. Į jį išrinkti 79 
atstovai, kurių vienas, Jonas Abakonis, dėl 
nežinomų priežasčių, į posėdį neatvykęs. Liku
sių 78 tarpe darbininkų esą 21, valstiečių 25, 
intelektualų ir tarnautojų atstovų 27, amati
ninkų 1, kumečių 1, kareivių 3. Tautinis nau
jojo Seimo sąstatas: lietuvių — 67, žydų — 4, 
lenkų — 3, baltarusių — 2, rusų — 1, latvių — 1.

Po ilgesnių L. S imo atstovų biografinių apy
braižų, kuriomis į augštybes buvo iškelti pasi
žymėję „atstovai-kovotojai”, drg. Vaineikienei 
pasiūlius, Mandatų Komisijos pranešimas pa
tvirtinamas „vienbalsiai”: ir vakarinis L. Seimo 
posėdis baigtas. (Bus daugiau)

TEIS YBĖS
JURGIS JANKUS Į VAHPAI\
Anais senais laikais šimto bažnyčių mieste 

gyveno didelis karalius. Jis valdė plačią šalį, 
ir kitos šalys vien jo vardą išgirdusios suvirpė
davo.

To paties miesto vienoje palėpėje gyveno 
mažas nelaimingas žmogelis. Jis nuo ryto ligi 
vakaro žiūrėjo pro kreivą pastogės langelį į 
miesto bokštus, į žemai gatve vaikščiojančius 
puošnius ponus ir keikė laimę, kad jam pašyk
štėjo viso to, ko kitiems su kaupu pabėrė. Ir 
su sykiu jam atėjo į galvą mintis: gera, kad 
karaliaus taip bijoma, bet negera, kad mažai 
jis tegarbinamas. Ir nelaimingas žmogelis pra
dėjo daug ir plačiai kalbėti apie karaliaus geru
mą ir didelę teisybę. Jis kalbėjo gatvėse ir 
didelėse aikštėse. Žmonės galvojo jį karaliaus 
siųstą esant ir su baimės pilna kantrybe klausė 
jo kalbų. Taip jis netrukus pagarsėjo visam 
mieste. Sužinojo ir karalius. Vieną dieną 
jis liepė pašaukti jį į rūmus ir paklausė:

— Pasakyk, kas tau liepė mane garbinti?
— Širdis, Jūsų Malonybe, — atsakė žemai 

nusilenkdamas žmogelis.
— Širdis ? — nustebęs paklausė karalius. 

Jis žinojo, kad visi jo bijo, bet kad kas nors 
mylėtų... Ne, to jis niekada nelaukė.

— Viešpatie, argi mano akys nemato tų di
delių darbų, argi mano ausys negirdi vargšų 
žmonelių kalbų apie didelę tavo teisybę, tai 
kaip mano širdis gali ištverti negarbinus tavęs?

Karalius valandėlę pamąstė, pasitenkinimo 
šypsnys nubėgo per jo veidą, ir pasakė:

— Tavo teisybė. Aš padariau didelių ir 
teisingų darbų, bet niekas mano nuopelnų ne
kėlė, lyg viskas būtų savaime pasidarę. Tik 
tu susipratai, ir už tai tavo didelę širdį aš negaliu 
palikti neatlyginęs.
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[KR PARODE SOCIALIZMAS LIETUVIAI SVETUR
(Tęsinys iš pirmojo puslapio) kad gyvenime nebus rizikos. Mes gi ieškom

J*1 Pažadėjusi pakelti gyvybiškai svarbią kraš- Pro8U, o jos ne visada būna be rizikos. Mes, 
tui laivininkystę, darbiečių vyriausybė pra- Australijos jaunimas, stebėjome socializmo pa- 
plėtė dokų darbininkams socialines pašalpas sireiškimą, tačiau mes jame nematome ateities .

, ir sukūrė įstaigą jų teisėms ginti. Vyriausybės Abiejuose kraštuose nebus lengva pašalinti 
toleruojamiems komunistams vadovaujant, darbo tuos gyvenimo stabdžius, kurios socialistai 
tempas dokuose buvo matuojamas pagal lėčiau- sukūrė savo ilgo valdymo metu, bet abiejų kraštų

„ šiai dirbantį darbininką. Prekių krovimui mecha- žmonės netarpiškai patyrė ką socializmas padaro, 
ninės pramonės boikotuota arba tiek naudotos, Jie turėjo socialistinį rėžimą ilgiau, kaip bet kuris

r kiek buvo galima ir rankomis padaryti. Austrą- kitas kraštas pasaulyje—jie tapo liūdnesni, 
lijos uostuose laivai buvo pakraunami dvigubai bet protingesni. Didele persvara jie atidavė

« ilgesnį laiką, kaip prieš karą, nors dirbo daugiau valdžią į rankas tai vyriausybei, kuri remia 
žmonių. Pakrančių prekybos laivyno tonažas privačią iniciatyvą ir didesnę — ne mažesnę

v nuo 1939 m. buvo padidintas 42%, tačiau kro- laisvę.
vinių pervežė 7.5% mažiau. „Mes tikime,” sako Mr. Menzies, kad privati

o. Ne tik dėl grėsmės pajamoms ir santaupoms pramonė, veikdama konkurencijos pagrindu, 
-ej N. Zelandijos ir Australijos balsuotojai pavarė savo prigimtimi yra pajėgesnė, nes gali pagaminti 
n{ socialistus. Jie žinojo, kad toji sistema gresia geresnes prekes (ir pagamino visas prekes). 
js ir pagrindinėms žmogaus laisvėms. „Negalima Gaminant ir parduodant konkurenciniu būdu,

► turėti kontroliuojamą ūkį, nekontroliuojant žmo- žmonėms prieinama kaina, pateikiama kokybė,
I gaus”, sako liberalų vadas Menzies. „Negalima naudingumas, kartu tai, ko žmogus turi teisę
» nacionalizuoti gamybos priemones nenaciona- reikalauti.” „Reader’s Digest”
[ė lizuojant žmogaus”.
a: Australijos socialistų įsikišimas į ekonominę

laisvę neišvengiamai ėjo prie kišimosi ir į politinę
* laisvę. Priešsocialistinės partijos, neturėdamos 
ii atskirų profesinių sąjungų, norėjo išplėsti viešų 
ei skelbimų tinklą. Darbiečių vyriausybė uždraudė 
ip skelbimus, didesnius kaip 60 kvdr. colių. Kai 
jt per radiją prasidėjo transliacijos apie Darbo 
si Partijos nepasisekimus, atskiru potvarkiu jos
* buvo uždraustos. Pietų Valijoj 72 vai prieš 
d rinkimus, spaudai ir radijui buvo uždrausta 
ir bet koks politikavimas, kuris galėtų turėti įtakos
> rinkimų rezultatams.

N. Zelandijos ekonominės laisvės vietoj 
■c atsirado ekonominė diktatūra. Turėdama savo 
® žinioj importo leidimus, vyriausybė nustatė
II kiek kokių prekių pirklys gali parduoti. Nustatė 

ir kainas. Tuo būdu, armijai šnipų padedant,
žl kontroliavo planą. Jei, sakysim, jaunas vyras 
;i su energija ir kapitalu norėjo ką nors savystoviai 

pradėti, jis turėjo prašyti vyriausybės leidimo. 
0 Apie jo prašymą vyriausybė skelbė, kad galėtų 

prieštarauti tie, kuriems naujas biznierius galėjo
11 sudaryti konkurenciją. Dažniausia tokių prieš- jau gautas kišeninis kalendorėlis 1951 metams, 
s taravimų atsirasdavo, ir naujas kandidatas Kaina __ 2 šil.
S leidimo negaudavo. Norintieji gauti sieninį kalendorių 1951 m.
ū Vyriausybės pastatuose gyvenantiems buvo skubiai prašomi pranešti savo adresą. Jis bus

uždrausta namus išsipirkti nuosavybėn. Buvo išsiuntinėtas vėliau ir kainuos 3 šil.
1 nustatyta tam tikra suma ir ne daugiau tos ribos Iš jAV gauta keliolika egz. B. Gaidžiūno

galima buvo išleisti privataus namo statybai. „Pakeliui į mirtį”, kaina 8 šil.
5—Buvo nustatytos kainos žemei, kurios turėjo j Kukanauzos Anglų kalbos gramatika atpi- 
< laikytis ūkininkas, norėdamas ją parduoti. ginta iki 6 šil.

Sakoma, kad prieš socialistinę kampaniją „Dirvos” pren. mėnesiui 4 šil., 3 mėn. — 12
laimėjo moterys ir jaunimas. Šeimai gyvenimas §į]

it nepagereja, kai atlyginiami pakyla 40%, o Dalis avansų už „Lietuvį” siųstų prenumera-
c mėsos avalynės ir drabužių kainos 60%. toriams, grįžo nesuradę adresatų. Todėl visi
ą 70% liberalų kandidatų į parlamentą buvo tįe> kurie dar jų nėra atgavę, prašome pranešti 

įš kariuomenės grįžę, kurių beveik pusė jaunesni, savo adresus.
j kaip 40 metų amžiaus. Jaunimas buvo taip visais šiais reikalais kreiptis: J. Palšis, 10,

nusistatęs prieš socialistus, kad Darbo Partija Warrels Terrace, Bramley-Leeds.
net nepajėgė suorganizuoti jaunimo grupės

i rinkiminei kampanijai palaikyti. Štai studentas 
kalba prieš rinkimus: PADĖKA

i „Rinkimai yra reikšmingi mūsų ateičiai. Sočia- Nuoširdžiai dėkoju visiems Northwoodo lie- 
lizmas žada užtikrinti mūsų ateitį. Mes gi tuviams už parodytą prielankumą ir moralinę 

į norim patys savo ateitį kurti. Socializmas sako, paramą mano ligos metu. S. Mockienė
____________ ______________________________ _____ _____________ ____ _

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Jugoslaviška dešra..................... 1 sv. 7/6
Minkštas sūris dėžutėse............ 1/3
Lietuviška dešra ..................... 1 sv. 5/3
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 2/-
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros ..................... 1 sv. 51-
Lenkiška kiauliena ............ 12 unc. 4/-
Raug. kopūstų dėžė ... 20 unc. 1/10
Sosiskos dėžutėse ............ 19 unc. 3/6

Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki
14 svarų svorio pridėti 1/6.

J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.

Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.

LIETUVIŠKOS FILMOS
Argentinos lietuvių kolonijos lietuviai turi 

laimės dažnai matyti lietuviškas filmas, gamintas 
dar Nepriklausomoje Lietuvoje, kurių gražūs 
vaizdai, lydimi žavios, patriotinės muzikos, 
kiekvieną nukelia į gimtą lietuvišką kaimą pa
rymoti ant kiemo vartų tyliais žydinčios vasa
ros vakarais. Nors tie vaizdai dažnai įvairio
mis progomis rodomi ir daugelio lietuvių po 
kelius kartus matyti, bet neatrodo, kad jie kada 
nors nusibos, nes Tėvynės ilgesys labai giliai 
glūdi jų širdyse.

Neseniai Buenos Aires lietuvių parapijos 
salėje įvyko parengimas, kurio programoje buvo 
rodomos lietuviškos filmos. Kaip ir visuomet, 
filmas demonstravo savo kino aparatu p. Gilvy- 
dis. Jis suprasdamas didelę lietuviškos spaudos 
reikšmę išeivijoje ir norėdamas prie spaudos dar
bo prisidėti, visas už filmų demonstravimą gautas 
pajamas paskyrė „Laiko” paramai.

Užgesus salėje šviesai, pasigirdo daina „Kur 
bakūžė samanota” o ekrane pasirodė kukli, 
bet lietuviui miela kaimo trobelė, gluosnių ir 
svyruoklių beržų prieglobstyje. Vaizdai sekė 
vieni kitus ir vieni už kitus gražesni. Prabėgo 
pro akis ten praleistos dienos ir kilo troškimas 
vėl greičiau į ten sugrįžti. Nepaprastai malonu 
buvo žiūrėti kaip šienpioviai lankose, grėbdami 
šieną, dainavo, o jiems pritarė paukščių balsai .. 
Pasirodžius rugiapiūtei, pasipylė į laukus ru
gių kirtėjų poros... Štai prasidėjo šauniosios 
Lietuvos kariuomenės paradas... Žengia tvirtos 
gretos, o iš krūtinių skamba daina... Filmų 
žiūrovai ekrane praeinančius karius lydėjo gau
siais plojimais...

Iš gausių Kauno vaizdų visus stipriai nu
teikė vakarinės apeigos prie Nežinomo ka
reivio kapo, Karo Muziejaus sodelyje. Čia, 
dedant gyvų gėlių vainikus, liūdnai aidėjo „Ma
rija, Marija”. Senelio Nemuno šlaituose tykiai 
skambėjo „Lietuva brangi, mano Tėvyne...” 
Buenos Aires. Leonas Kančiauskas

AUTORIŲ IR LEIDĖJŲ DĖMESIUI
Gen. Konsulatas Naujorke turi lietuviškų 

leidinių ir knygų svetimom kalbom apie Lietuvą 
bibliotekėlę. Iki Lietuvos okupacijos ton bi- 
bliotekėlėn patekdavo daugiausia leidiniai, rei
kalingi Gen. Konsulato darbui, bet Lietuvos 
okupacijos pasėkoje pradėta rinkti visi lietuviški
leidiniai, o taipgi leidiniai visom kalbom apie 
Lietuvą ir bendrai -Baltijos kraštus.

Esamoje padėtyje Generalinis Konsulatas ne
turi lėšų užsiprenumeruoti laikraščių bei žur
nalų, lygiai kaip jis nepajėgtų įsigyti daugelio 
svarbių leidinių bei knygų. To akivaizdoje 
laikraščių bei žurnalų redaktoriai ir knygų 
autoriai bei leidėjai visose pasaulio šalyse pra
šomi siuntinėti po vieną egzempliorį savo lei
dinių Gen. Konsulato Naujorke bibliotekai. 
Gautos knygos bus įrašytos į Gen. Konsulato 
inventoriaus knygą ir skaitysis Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės turtu, o atsiuntęs gaus ati
tinkamą pakvitavimą. Atsiunčiant knygą, taipgi 

' malonėkite nurodyti jos kainą ir kame ją gali
ma įsigyti.

Jau ir dabar ne kartą gauname pasiteiravimų 
| apie vienoje ar kitoje pasaulio dalyje pasiro

džiusi laikraštį, žurnalą ar knygą ir kartais 
negalime duoti tinkamo atsakymo patys tikrai 
nežinodami, kad toks leidinys egzistuoja.

Vieno egzemplioriaus laikraščio ar žurnalo 
nemokamai siuntinėjimas Gen. Konsulatui fi
nansinės padėtie gal perdaug neapsunkins, o 
tuo tarpu netiesioginiai gali patarnauti ta prasme 
kad suinteresuotiems Gen. Konsulatas gale 
visada suteikti tikslių žinių apie tą ar kitą lei
dinį ir kameis gaunamas. Knygų autoriai ir 
leidyklos taipgi tai prašomos turėti dėmesy.

Visus leidinius Gen. Konsulatui prašome 
adresuoti:
CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street, New York 24 N.Y.

LOS ANGELES LIETUVIAI
* Dail. Povilas Puzinas, gyvenąs Hollywoode, 

iš 2000 Kalifornijos dailininkų laimėjo ketvirtą 
vietą. Jo trys kūriniai bus išstatyti parodoje, 
kuri prasidėjo spalio 15 d. Greek Theatre patal
pose.

* L. Zaikienės tautinių šokių grupė jau treti 
metai kaip garsina lietuvių šokius. Kasmet 
grupė turi po 10 pasirodymų. Spalio 2 d. ji 
pasirodė Pomona County Fair, didžiausioj 
žemės ūkio produktų ir pramonės parodoj Ka
lifornijoj. Spalio 14-15 d. šoko International 
Institute visų tautų dienoje. Spalio 22 d. šoks 
Exposition parke. Reikia sveikinti jaunuolius, 
skiriančius tiek laiko ir energijos lietuvių vardui 
garsinti.

* Prof. Mykolas Biržiška, gen. Stasys Raš
tikis, red. Juozas Vitėnas, F. Masaitis, J. Mileris 
ir Vf. Pažiūra sudaro komitetą, kuris siekia 
sudaryti VLIKui fondą.

* „Lietuvių Dienos” iliustruotas magazinas, 
leidžiamas Los Angeles jau įsigijo nuosavą spau
stuvę su linotipu ir mažu cinkografijos skyrium. 
„L. D.” redaguoja J. Vitėnaų buv. „Žiburių” 
red., Povilas Puzinas tvarko meninę dalį ir Mii- 
tonas C. Starkus, čia gimęs jaunuolis, veda angliš
ką skyrių. Magazino leidėjas yra A. Skirius, kuris 
nuo 1946 iki 1949 metų leido ir redagavo „Ka
lifornijos Lietuvį”.

* * *
Belgijoje motociklo katastrofoje, sunkiai su

žeistas kun. Jonas Dėdinas; paguldytas Genk’o 
ligoninėje. Tarp kitų sužalojimų, dešinės ko
jos kaulai lūžę dvejose vietose.

Gimtoji Šalis, Belgijos lietuvių laikraštis, kurį 
3 metus leido „Sėjos” draugija, šį mėnesį užsi
daro. Dabar laikraštį leisti perėmė bendruo
menės CV, bet dėl nuostolių (nėra nė 100 pre
numeratorių), jis bus leidžiamas be viršelių ir 
tik 6 pusi.

Adv. A. O. Šalna, Lietuvos garbės konsulas 
Bostone, išrinktas JAV advokatų sąjungos tei
sių komisijos nariu.

Rugsėjo 25 d. Čikagoje mirė prof. Dr. J. El- 
vikis.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė 
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.

į Ir atsilygino. Jis vargšą nuskurelj pakėlė į 
didžiūnus, pavedė žiūrėti teisybės viename savo 
.karalystės krašte ir, kad teisingumo kaupas būtų 
pilnas, dovanojo priedo keletą dvarų.

Džiaugėsi naujasis ponas, apžiūrinėdamas savo 
dvarus, žvalgėsi po neapmatomus laukų plotus 
ir negalėjo tikėti, kad visa tai jo, kad karaliaus 
gerumas gali būti toks begalinis, o ūkvedys 
ėjo šalia ir su pagarba rodinėjo dvarų ribas.

— O čia kas? — paklausė naujasis ponas, 
rodydamas į seną išmargintom langinėm trobe
lę, susigūžusią po kuprota kriauše.

— Viskanta, pone. Keistuolis toks, bet mes 
jau apsipratom su juo.

— Bet jis čia beveik vidury mano laukų. 
Kaip jis čia atsirado?

Tikrai, Viskantos trobelė ir mažas laukelis 
buvo siauru ruoželiu giliai įsikergę j dvaro lau
kus.

— Matai, mielas pone, — ėmė aiškinti ūk
vedys, — pirmesnis šito dvaro savininkas, kuris 
taip negudriai pateko į karaliaus nemalonę ir 
dabar šventieji dievai bežino, kur jis ką veikia, 
ėmė supirkinėti iš apylinkės ūkininkų žemės. 
Visko buvo, pone, ir piktumų, bet supirko di
džiulius plotus, bet, va, šitas užsispyrė nepar
duoti. Ir ko ponas nedarė, o jis iškentė viską 
ir pasiliko. Paskum net ir pono širdis atsileido.

Suraukė naujasis ponas kaktą ir, valandėlė 
pažiūrėjęs į aguonom sužydėjus! Viskantos 
daržiuką, pasakė:

— O mano širdis neatsileis. Čia nuo pra
džios ligi galo turi būti vienodai suarta ir už
sėta. Varpa prie varpos, supranti, ir —■ viskas 
mano.

Ir su tais žodžiais ponas numojo ranka, taip, 
lyg jo mostas būtų siekęs nuo dvaro ligi pačių 
tolumoj dunksančių miškų.

Kitą kartą ponas, vaikščiodamas po laukus, 
pamatė Viskantą beariant ir priėjęs pasakė:

— Sakyk man, kaip tu čia, lyg varnalėšas 
koks, įsiterpei į mano laukus?

— Lyg ponas nežinai, kadjvarnalėšas dygsta 
ten, kur ir jo tėvai dygo, — ramiai atsakė Viskan
ta ir ramiai nuvarė vagą ligi galo.

— O jeigu aš savo vyrams pasakysiu, kad tą 
varnalėšą su šaknimis išrautų ir per tvorą iš
mestų? — piktai nuokdamasis pridūrė ponas.

— O ne, pone. Vis kokia šaknelė liks, ir 
jis vėl veisis, — nusijuokė ir Viskanta.

Ponas susimąstė, o Viskanta dar galutį paarė 
ir sustojo pailsėti. Arklį paleido į susigavusią 
daubelę, o pats, atsirėmęs į žuobrio rankeną, 
laužė nuo storos riekės po gabalėlį rupios duo
nos ir neskubėdamas, lyg kiekvieną žando krus
telėjimą apmąstydamas, kramtė.

— Čia tu man nepatogus, ir tau pačiam ne 
rojus juk, — geru balsu vėl pradėjo ponas. 
— Kur nors nuošaliai galėtum daug didesnį 
žemės gabalą pasirinkti. Aš mielai duočiau.

— Labai dėkui, pone. Nereikia, — ramiai 
kąsnodamas duoną, atsakė Viskanta.

— Tai parduok.
— Ne.
— Kvailuti, aš tiek užmokėsiu, kad dešim

teriopai kitur nusipirksi.
— Ne, protingasis Pone.
— Asile gi tu, — kantrybės nebetekęs sušuko 

ponas. — Gal nori, kad tave į savo dvarą pa
sodinčiau, o pats į tavo lūšną lįsčiau.

— Nenoriu, pone.
— Tai ko gi pagaliau tu nori ?
— Noriu, kad ponas eitum namo ir be rei

kalo man galvos nekvaršintum.
Tuos žodžius pasakęs, Viskanta nuėjo atsi

vesti arklio.
— Gerai, tada elgetom išeisi, — sušuko įšė

lęs ponas.
Viskanta atsisuko vidury arimo ir valandėlę 

žiūrėjo į poną. Paskum pasakė:
— Nebent pasauly teisybės jau nebebūtų.
Ponas visą rudenį ir žiemą ramybės neturėjo:

ADOMĖNAS MOKA IR PRIGAUTI

toji rakštis tokia mažytė tebuvo, bet visą laiką 
dilgsėjo ir nesidavė ištraukiama. Pas patį karalių 
dėl tokio niekučio juk neisi. Ir kai tik pavasaris 
išaušo, paliepė ponas stipriausiam savo kume
čiui eiti į Viskantos palaukę ir priarti jo žemės 
po dešimtį vagų prie pono dirvų.

Viskanta, pamatęs tokią nedorybę darant, 
nubėgo neleisti, bet kumetys tik pečiais tetrūk- 
telėjo ir užėmė naują vagą prie pono žemės 
versti, o kai šis mėgino jėga priešintis, kumetys 
dungstelėjo kumštini į pašonę, kad žmogelis 
net ant vagos krašto prisėdo ir kvapą teatgavo 
tada, kai kumetys naują vagą į tą pačią vietą 
atvarė. Stambios ašaros ritosi Viskantai per 
veidus ir, lyg pono galybės pabugusios, slėpėsi 
rusvuose vargšo ūsuose.

Net kumečiui pagailo žmogelio, ir jis pasakė:
— Labai aš čia žinau jūsų reikalus. Man 

ponas liepė, aš turiu ir padaryti, o jei tau mano 
darbas kliūva, pas poną eik.

— Jei esi, kaip sako, 
Šių dienų Samsonas, 
Pastovėk ant rankų, 
Gausi pusę kronos.

— Neilgai stovėti
Tamstai teks iš viso:
Iki aš lig dešimt 
Aiškiai suskaitysiu...

Viens, du, trys... Atrodo, 
Uždarbis neblogas.
Lengva pragyventi 
Tokio sporto žmogui.

Adomėnas „dešimt” 
Gal ištars po metų, 
O tas dručkis — liurbis, 
Pokšto nesuprato.
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1950 m. spalio 20 d.

IŠ MŪSŲ
KULTŪRINIŲ SUBUVIMŲ DIENOS 

MANCHESTERYJE
Trečiasis literatūros vakaras šiame mieste, 

ruoštas spalio 7 d. lowtoniškių iniciatyva, su
traukė pusėtiną būrį lietuvių, bet mažiau negu 
į pirmuosius du. Nors rengėjai atliko gražų 
darbą, visur parodydami rūpestingumą ir širdį, 
nepaisydami, ar vakaras duos pelno, ir steng
damiesi, kad toji proga būtų tik tikra literatū
ros šventė, — šitam sumanymui tam tikrų kliū
čių mėgino daryti kažkur pasislėpusi baili juo
doji ranka. Ryškiausias įrodymas — vienas 
rašytojas, prieš vykdamas į Manchester!, gavo 
anoniminį laišką, įspėjantį nevažiuoti, jei nenori 
turėti didelių nemalonumų (ne ant tokio patai
kė: gražiai atvažiavo ir manchesteriečių simpa
tijų lydimas laimingai išvažiavo!).

Į vakarą susirinkę ir jokių rankų nepabūgę 
klausytojai pasigedo trijų kviestų, bet dėl įvai
rių priežasčių negalėjusių atvykti rašytojų.
i Rengėjų vardu atidaromąjį žodį tarė ir vieną 
po kito klausytojams programos dalyvius pri
statinėjo p. Obcarskas. " , ,
j. Publika šį kartą ypač atidi ir rami. Pirmoji 
scenon iškviečiama londoniškė viešni >. St. Pra
puoleny tė. Ji paskaito pluoštą nuotaikingų 
eilėraščių (Piligrimai, Laiškas, Bakchanalija, Mar
gi parėdai, Šviesos spindėjimas, Saulėlydžiai, 
Spalio mėnesį). F. Ncveravičius paskaito links
mą dalyką (Gabumai) apie žmogų iš mūsų 
tarpo, per porą metų spėjusį nužengti daug 
toliau, negu senieji per 50 metų. Brazdžionis 
pasirodo su pora patrioti ių eilėraščių (Kas 
širdį nuramins, Kai nerimas širdį supa). R. 
Spalis skaito novelę (Paveikslas), kurios siužetas 
imtas iš Lietuvos gyvenimo. VI. Šlaitas, skai
tydamas savo eilėraščius (Amžinieji liudininkai, 
Upės dugne, Minkštas lietus, Eilėraštis saulė
lydžiui), patraukia puikiu deklamavimu. Porą 
eilėraščių (Vežiko arklys, Antys) paskaito K. 
Barėnas. Literatūrinę programą užbaigia P. 
Klezas, paskaitydamas satyrinį dalyką (Ke
lionė į sostinę).
.. Programos pabaigai L. Brazdienės vadovauja
ma grupė jaunų šokėjų pašoka Blezdingėlę ir 
Lenciūgėlį, o programos vadovas p. Obcarskas 
dar padeklamuoja A. Niliūno eilėraštį apie 
rugsėjį. _r

Po to, kai jaunimas lieka šokti, programos 
dalyviai Lietuvių Klube praleidžia porą jaukių 
valandų rengėjų jiems suruoštose vaišėse.

Pažymėtina, kad vakaro metu prie kasos, 
šalia bilietų, buvo pardavinėjama ir spauda. 
Be kitų dalykų, čia buvo galima įsigyti ir švie
žiai pasirodžiusį „Akiračio” Nr. 1, dėl kurio 
labai jaudinosi leidėjai, kad nepasisekė techniš
kai tobuliau atlikti. Loterijos metu buvo lei
džiama „Lietuvių Dienų” žurnalo prenumerata.

Rytojaus dieną (spalio 8 d.) Liet. Klube įvyk
sta dar .du kultūriniai subuvimai. Pirmasis tai.

Lietuvių Rašytojų Draugijos susirinkimas (Didž. 
Britanijos skyriaus), pirmas po 1949 m. sausio 
mėn., kada buvo įsteigtas pats skyrius. Susi
rinkimui pirmininkavo St. Prapuolenytė. Iš 
buv. valdybos pranešimo paaiškėjo, kad nieko 
aiškesnio nebuvo nuveikta, todėl kyla klausimas, 
ar toliau egzistuotina. Darbo vis dėlto būtų 
(rašytojų susicementavimas tarpusavyje, pagalba

Viskanta pakilo ir nuėjo į dvarą, bet rado 
duris uždarinėtas, tik kažinkas paleido gaują 
šunų ir užsiundė jais žmogelį. Į vidurį laukų 
šunes vargšą atlydėjo. Jis grįžo apdraskytas, 
užsidarė trobelėj ir žiūrėjo pro langą, kaip vaga 
po vagos jo žemės virto, prie neužmatomų pono 
laukų.

Kartą, kai iš visos Viskantos žemės bebuvo 
likę tik tiek, kiek užėmė trobelė ir sena, kuprota, 
samanom nusamanojusi kriaušė, laukuose pasi
rodė ponas. Šį sykį jis neatrodė nei piktas, nei 
geras. Jis ėjo trumpu botagėlių šmiksnodamas 
ir smagią dainelę švilpaudamas. Netoli kriau
šės jį pasitiko Viskanta.

— Pone, — sakė jis ir rodė ranka į lygiai 
suartus ir gražiai užsėtus laukus, — pone, ką 
tavo kumečiai man padarė.

— Ką jie padarė? Aš nieko čia nematau, 
— ramiai paklausė ponas.
• Čia buvo mano žemė, o jie atėjo ir atėmė 
iš manęs. Sakė, kad ponas taip paliepęs.
• — Hm, — numykė ponas, o paskum su pa
šaipa pridūrė: — nebent teisybės pasauly nebe
būtų. O gal tu klysti, gal ta žemės buvo ne tavo?
-----Ne, ji buvo tikrai mano.

— Tavo? Na, na... Kaipgi čia galėtų būti? 
Argi nėra kokių cžitženklių, ar ko? Juk tu gal 
tūri kuo įrodyti, kad žemė tavo? Kokius nors 
popierius.

— Ne, pone, neturiu nieko. Ta žemė ėjo 
taip nuo amžių... Tėvas palikdavo sūnui...

— Tai ką gi aš begaliu padaryti, — nusi
minusiu balsu kalbėjo ponas. — Aš dabar 
matau, kad ligi čia mano laukai. Aš čia nau
jas žmogus. O gal kartais ir ta tavo troba ant 
mano žemės stovi?
-------O ne, pone! — greitai atsakė Viskanta. 
Aš galiu šimtus liudininkų atvesti, kurie pasakys 
kad čia mano giminė nuo amžių gyveno.

— Taip, tai taip... Bet ar jie p rodys, kur 
baigiasi tavo žemė ir kur prasid da manoji?
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GYVENIMO
literatūriniam jaunimui, pastangos su lietuvių 
literatūros kūriniais įeiti į anglosaksiškąjį pa
saulį ir kt.), todėl skyrius paliekamas. Jo val- 
dybon išrinkti: pirmin. F. Neveravičius, sekr. 
St. Prapuolenytė, ižd. R. Spalis. Šia proga 
nusistatyta, kad ruošiant literatūros vakarus dėl 
literatūrinės programos rengėjų būtų kreipiamasi 
jau per Rašyt. Draug. valdybą, nurodant, kurie 
rašytojai pageidaujami kviesti. 10% literatūros 
vakarų pelno skirtina Liet. Rašyt. Dr. reikalams.

„Pradalgės” leidyklos suvažiavimas — tai 
antrasis sekmadienio subuvimas. Nors leidykla 
teturi dar tik per 20 narių, bet ir jų visų suva
žiavimas sunkiai teįmanomas, todėl įstatų pro
jekte numatyta balsavimo laiškais būdu išrinkti 
10 asmenų tarybą, lyg ir seimą, kuris lengviau 
pajėgtų susivažiuoti ir išspręsti pagrindinius 
klausimus. Taryba neseniai buvo išrinkta (2 
metams) ir dabar susirinko apsvarstyti įstatų ir 
išrinkti valdomųjų organų. Suvažiavime daly
vavo ir arčiau gyvenantieji nariai, taip pat ke
letas svečių. Suvažiavimą atidarė ir pirminin
kavo J. Benderius, sekretoriavo P. Klezas. 
Trumpą leidyklos ligšiolinio darbo apžvalgėlę 
papasakojo K. Barėnas. Apsvarstytas įstatų 
projektas, kuris dabar bus siunčiamas nariams 
tvirtinti. Išrinkti valdomieji ir priežiūros organai: 
tarybos prezidiumas (pirm. R. Spalis), valdyba 
(pirm. K. Barėnas) ir revizijos komisija iš tary- 
bon neįeinančių leidyklos narių (A. Gerdžiūnas, 
V. Laurinaitis ir P. Bulkė).

Išgirdę, kad leidyklos darbui labai reikalingi 
pinigai, kai kurie nariai čia pat įmokėjo keletą 
svarų. Tikimasi dar ir naujų narių. Suva
žiavimas pasisakė, kad reikėtų daugiau narių 
suverbuoti į šį kultūrinį junginį. Nario mokes
tis paliktas tas pats — 5 svarai, kurie gali būti 
sumokami dalimis. K. Barėnas

NOTTINGHAM© „ROMUVOS” 
METINĖS

Spalio 7 d. Klubas šventė savo metines. Klu
bo pirmininkas p. Paliulis, atidarydamas minė
jimą apžvelgė pirmųjų metų veiklą.

Metinėms pritaikintą žodį tarė p. St. Kuz
minskas.

Klubas yra prisiglaudęs prie vieno anglų 
klubo, kuris yra lietuviams užleidęs šeštadie
niams gražią ir erdvią salę. Čia būna visų kul
tūrinių ir meninių grupių glaudus bendradar
biavimas: minėjimai, susirinkimai ir pasilinks
minimai.

Prie klubo veikia savišalpos kasa, kur narys 
mokėdamas pusantro peno savaitei nario mo
kestį, naudojasi ligos ar nelaimės atveju pa
šalpa. Per metus yra išmokėta 16 svarų pašal
pų.

Suorganizuota gana turtinga biblioteka, ku-| 
rioje yra per 200 įvairaus turinio knygų. Knygo-' 
mis gali naudotis visi lietuviai nemokamai.! 
Biblioteką yra priglaudęs savo privačiame bute- 
p. Mašalaitis.

Šeštadieniais klube veikia skaitykla, kurioje’ 
galima rasti visus vakarų pasaulyje išeinančius į 
lietuvių laikraščius.

Meninėje dalyje pirmą kartą pasirodė Klubo} 
scenos mėgėjų būrelis, kuris kaip minėjo būre-': 
lio vadovas, paskubomis metinėms paruošė' 
vieno veiksmo komediją „Jonas Nusižudė”.;

Tyliu žvilgsniu apmetė Viskanta lauką ir 
nusiminęs atsakė:

— Kad čia taip sulyginta, pone... Aš tai 
kiekvieną vagelę atskirsiu.

— Taip, taip, — greitai užkirto ponas, — aš 
matau, kad tu ir ligi paties dvaro sodo atsi
skirtum. Kaip, seni, ne gėda svetimo geisti? 
Ar žinai, kas būtų, jei aš karaliui praneščiau? 
Bet manęs nebijok, aš ne toks. Tegu pasiliks 
tai tarp mūsų. Verčiau parduok man tą lūšną, 
aš gerai užmokėsiu.

— Nenoriu, pone.
— Tada eik į mano dvarą. Darbo ir duonos 

pas mane netrūksta. Būsi sotus ir rūpesčių 
neturėsi.

— Ne, pone. Ir aš noriu auginti grūdą ir1 
gyvulį ir jausti, kad jie yra mano... Aš/.noriu 
dirbti savo žemę ir užuosti jos kvapą. Nežinau, 
ar ponas supranti, bet aš noriu...

— Taip, aš žinau, kad tu norėtum mano 
dvare sėdėti, bet nieko, žmogeli, iš to neišeis. 
Nė negalvok apie kokias nors žemes.

— Bet, pone, aš teisybės ieškosiu. V. -
— Kaip sau žinais. Teisybės tau nepavy

džiu, tik mano žemėmis, seni, tai jau nesigundyk.
Ir vėl nuėjo ponas smagiai švilpaudamas, 

įmantriu botagėliu pasišmaukštuodamas, o Vis
kanta pasiliko pagal samanotą kriaušę besto
vįs. Jis pasijuto apiplėštas ir be duonos kąs
nio. Jam suspaudė širdį, ir ašaros į rusvus 
ūsus nebetilpo. Jos ritosi žemyn, dideliais 
lašais krito ant sausos žemės ir nyko, palikda
mos tik tamsius rutulėlius... (Bus daugiau)

DBLS Bradfordo skyriaus narį 
p. Viktorą MILIAUSKĄ 

ir
p. Jadzę TIMPA1TĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveiki
name ir linkime saulėto gyvenimo.

DBLS Bradfordo skyr. valdyba ir nariai

LIETUVIS

Ateityje galvojama pastatyti istorinį veikalą 
„Kudirką”, kuris bus kaip pradžia ir įkurtu
vės būrelio veiklos.

Scenoje būrelis savo pirmąjį darbą pateisino 
ir žiūrovus nuteikė linksma nuotaika. Nuolati
nis juokas skambėjo salėje. Veikiantieji asmenys 
buvo gana tipingi ir atitiko savo vaidmeniui. 
Po vaidinimo įteiktos gėlės suteikė drąsos ir 
pasiryžimo tolimesniam darbui.

Scenos mėgėju būreliui režisuoja p. VI. Ru- 
pinskas.

Nesenai atvykęs į Nottinghamą p. Jakubaus
kas suorganizavo prie klubo džiazbandą, kuris 
metinėse pirmą kartą linksmino lietuviška mu
zika. Tai didelis klubo laimėjimas, nes ligi 
šiol dabar klubas samdė anglų muzikantus.

Lietuviškai muzikai vadovauja p. Garkauskas.
Šiuos pirmųjų metų gyvavimo darbus nuveikė 

sumani ir energinga valdyba: B. Paliulis, O. 
Lingaitytė, V. Miškinis, D. Mašalaitytė. J.s.

D. BRITANIJOS LIETUV Ų EVANGELIKŲ 
TARYBA

Neseniai Bradforde, St. Andrews bažnyčioje 
buvo lietuvių evangelikų pamaldos, kurias at
laikė senj. kunigas Keleris. Pamaldose daly
vavo apie 100 lietuvių, kun. Ostergreen’as, ne
seniai iš Amerikos atvykęs, D. Britanijos lietu
vių evangelikų globėjas ir latvių kunigas Abo- 
linš’as. Tą dieną susituokė dvi lietuvių poros.

Po pamaldų įvyko susirinkimas, kuris išrinko 
D. Britanijos Lietuvių Evangelikų Tarybą iš 
5 asmenų: Ėdė Jankutė — pirmininkė, Hen
rikas Krolis — vicepirmininkas, Ona Lingaitytė 
— sekretorė, Mekas — kasininkas ir P. Janu- 
šaitis — narys. Kandidatai — p. Pauiikaitis 
ir Gložaitis.

Susirinkimui pirmininkavo Petras Janušaitis, 
sekretoriavo Ona Lingaitytė. T.B.

Spalio 29 d. 1 vai. 30 min. (tuoj po pamaldų) 
Bradforde, St. Ann’s mokyklos salėje, šaukiamas 
visuotinas — metinis Bradfordo skyriaus narių 

susirinkimas
Bus renkama nauja skyriaus valdyba, revi

zijos komisija ir svarstomi kiti klausimai.
Bradfordo skyriaus valdyba

BRADFORDE BUS DIDELIS VAKARAS
spalio 22 d. 17 vai., sekmadienį, St. Marys 

Parish Church Hall, East Parade. Programoje: 
Vyt. Alanto 3 veiksmų komedija „Buhalterijos 
klaida”, deklamacijos, tautiniai šokiai ir kt. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba

Latvių moderniai įrengtam ūky reikalinga 
moteris namų ruošos darbams. Atlyginimas 
3 svarai savaitei, 1 laisva diena, 8 vai. darbo, 
atskiras kambarys. Pageidaujama lietuvaitė. 
Ūkis netoli Lincolno, susisiekimas geras. Tei
rautis: L. Vasiliauskas, 87, Canwick Rd., Lin
coln.

DBLS Centrinio skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas šaukiamas spalio 29 d. 4 vai. p.p. 
Lietuvių klubo salėje, Victoria Park Rd., Lon
don E. 9.

Prašome visus narius, galinčius atvykti Lon
donan, dalyvauti. Centrinio skyriaus valdyba

Spalio 29 d. 12 vai. 30 min. Keighley, St. 
Ann’s mokyklos salėje, šaukiamas
Keighley skyriaus narių visuotinis susirinkimas.

Prašomi atvykti visi 
gyveną lietuviai.

Keighley ir apylinkėje
Keighley skyr. valdyba

Lietuvis, 37 m. amžiaus, nori suspažinti su 
lietuvaite. Laiškus rašyti: Edvardas S. — 36, 
Rutland St. Pendlebury, Manchester, Lancs.

— Čia senovės graikų kūrinys.
— Bet rankų ir kojų jie nemokėjo padirbti.

Silkės, paruoštos kontinentiniu budu, marinuotos arba pamidorų sunkoje, 18 unc. dėžėse. 
Kaina: 4 dėžių — 6/-, 6 dėžių — 8/6, 12 dėžių — 15/6, su prisiuntimu. Rauginti agurkai:

30 unc. dėžė — 2/3, 15 unc. dėžė — 1/6; Sausa, kaimiška dešra 1 sv.. 5/-; Rauginti kopūs
tai: 30 unc. dėžė 1/11, 16 unc. dėžė 1/2; Rauginti kopūstai („Hart”) olandiški, statinė 25 lit-
rų (apie 56 sv.) 38/6 su pristatymu. Rauginti agurkai, dėžė 8/6, su prisiuntimu.
Švediška kiauliena 30 unc............... ... 6/6 Kroku vinė, plona dešra 1 sv............... .. 5/6
Itališka kiauliena 30 unc............... ... 4/6 Šviežia, rūkyta dešra 1 sv............... .. 4/6
Lenkiška kiauliena 30 unc............... ... 7/6 Rūkyti lašiniai 1 sv............... - 4/-
Lenkiška kiauliena 12 unc............... ... 3/9 Paprasti lašiniai 1 sv............... .. 2/6
Medžioklinė dešra 1 svaras ... 6/- Lietuviška dešra 1 sv............... .. 5/6

Kiti dalykai — pagal kainaraščius

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
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ĮVAIRENYBĖS
KADA ATSIRADO PAVARDĖS

Pavardžių naudojimo paprotis nėra taip senas. 
Gilioje senovėje jų nebuvo: Žmonės turėjo 
vien vardus, prie kurių dažnai būdavo priker
giamas tėvo vardas. Viduramžiais pakilo indi
vido vaidmuo, pagyvėjo santykiavimas su to
limesniais kraštais, tad iškilo reikalas asmenis 
tiksliau apibudinti. Taip prie vardų atsiranda 
dar priedai, kurie palengva pasidaro paveldėja- 
momis pavardėmis. Bajorai, riteriai dažniau
siai prikergdavo prie vardo savo centrinio dvaro 
vardą. Dėl to tai dabar prie bajoriškų pavar
džių paprastai yra „von”, „de” ir pan. Pirmo
sios paveldėjamos pavardės aptinkamos nuo 
XII amž., o įstatymu visiems gyventojams įsa
kyta pavardes pasirinkti pirmiausia Bavarijoje 
— 1677 m. ,,

Lietuvoje pavardės kilmingųjų tarpe atsiranda 
XV amž. Jos atsirado iš vardų. Pirmųjų pa
vardžių funkcijas ėjo apsikrikštijusių pagoniš
kieji vardai. Daugelis jų palikuonių prie savo 
vardų vartojo ir tėvų ar senelių vardus. Pav., 
nuo Vytauto laikų dviejų brolių — Radvilos ir 
Astiko — kilo dvi vėliau labai pagarsėjusios 
šeimos. Tačiau didžioji dauguma ir bajorų 
dar ilgai pavardžių nevartojo, bet rašėsi savo 
ir savo tėvo vardu. Kanceliarinėje to meto 
slavų kalboje tėvo vardas buvo žymimas su 
galūne — vič. Tuo būdu atsirado vėliau daugybė 
pavardžių su galūne — vičius. Tai nėra len
kiškos kilmės pavardės. Tai buvusios didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos rašto kalbos pa
daras (tipinga lenkiškų pavardžių galūnė yra — 
ski, rodanti kilimo vietovę, kaip vokiečių prie
delis „von”). Nuo tėvo vardo yra kilusios ir 
grynai lietuviškos (susidariusios gyvenime, bet 
ne raštuose) pavardės galūnėmis — aitis, ūnas, 
ynas ir t.t.

CHLOROFILAS NAIKINA BLOGĄ 
KVAPĄ

Kada Dr. F. H. Westcott’as, Naujorko vidaus 
ligų gydytojas, pradėjo duoti savo pacientams 
chlorofilą, jis negalvojo, kad tuo būdu daugelį 
jų išvaduos nuo blogo kvapo ar nemalonaus 
prakaito. Jis norėjo išbandyti chlorofilą, kaip 
priemonę prieš tam tikras anemijos arba mažakrau
jystės rūšis. Bet jis pastebėjo, kad pavartojus 
vitaminus B’, šlapumo kvapas labai sumažėja. 
Tada jam dingtelėjo mintis, kad chlorofilas, 
veikdamas medžiagų apykaitos vyksmą, galėtų 
panaikinti nemalonų kvapą.

Bandymai patvirtino jo nuomonę. Tuo būdu, 
blogas kvapas, atsiradęs dėl nemaloniai kve
piančių maisto produktų, gėrimų, tabako ir 
skilvio, gali būti pašalintas išplovus bumą chlo
rofilo skiediniu arba suvalgius chlorofilo tabletę. 
Sumanios amerikiečių firmos greitai pradėjo 
gaminti chlorofilo dantų pastą.

AR YRA LENGVESNIŲ UŽ VANDENĮ 
METALŲ

Metalas mūsų vaizduotėje sukelia svorį. Juk 
ir lengvesnis aliuminijus yra sunkesnis už van
denį. Tačiau yra visa eilė lengvų cheminių ele
mentų, priskiriamų prie metalų, kurie technikos 
reikalams naudojami šalia aliuminijaus ir magnio, 
pav. baris, berilis, kalcis, natris, kalis ir litis. 
Iš jų baris 3 -į sunkesnis už vandenį, berilis
1,85 ir kalcis ir lį karto, tuo tarpu jų sodrumas 
yra mažesnis kaip vandens. Vadinasi, litis yra 
metalas tik pusę vandens svorio turįs ir dėl 
to jis vandenyje plaukia, kaip medis.

GRĘŽIAMI DANTYS
Kai dantistas ilgiau gręžia mūsų dantį, nema

lonus jausmas, net skauda. Michigano univer
siteto prof. A. Peyton’as ištyręs šį reiškinį, 
susekė, kad dėl gręžimo dantys kaista ir karštis 
pakyla 37-38 laipsniais, kol grąžtas pragręžia 
danties emalę ir 3-4 laipsniais, kai jis pasiekia 
danties vidinę minkštąją dalį. Karštis ir 

< sukelia nemalonumą ir skausmą. Tačiau tai 
! galima išvengti dinesnėm pertraukom ir lengvesniu 
grąžto spaudimu.

* * *
Senatvė yra ne kas kita, kaip blogas įprotis, 

prie kurio darbštus žmogus neturi laiko priprasti.
Andre Maurois

Paieškomas Juozas Abraitis, gyvenąs Anglijo
je. Jis pats, ar žinantieji apie jį, prašome pra
nešti šiuo adresu: Pr. Šumauskas, 8, George 
Street, Armthorpc, N r. Doncaster, Yorks.
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“BRITANIJOS LIETUVIS’*

TRUMPOS NAUJIENOS
* Dar šiais metais Amerikos kariuomenėn 

ruošiamasi pašaukti 210.000 vyrų. Jie bus 
šaukiami dalimis, kas mėnuo po tam tikrą kiekį.

* Šventųjų Metų proga Romą iki šio laiko 
aplankė du milijonai maldininkų, Manoma, 
kad iki galo metų maldininkų skaičius prašoks 
tris milijonus.

* IRO vyriausioji taryba Ženevoje nutarė 
globoti ir teikti pagalbą tiems iš už geležinės 
uždangos pabėgėliams, kurie iš ten pabėgo nuo 
pereitųjų metų spalio 15 d. iki šio laiko. Jų 
dabar esą per 55.000. IRO rūpinsis ir jų apgyven
dinimu kituose kraštuose.

* JTO Balkanų komisija paskelbė vieno graikų 
partizano parodymą, iš kurio aiškėja visos smulk
menos, kur ir kaip rengiami komunistiniai par
tizanai kovoms Graikijoje. Didžiausios parti
zanų mokymo stovyklos yra Lenkijoje, kur 
juos moko specialūs Sovietų karininkai ir žiau
raus elgesio enkavedistai.

* Pasklydusias užsieny žinias, kad kilus Ko
rėjos karui Rusijos satelitų kraštai padėjo daug 
pinigų Šveicarijos bankuose, šveicarų spauda 
neigdama, dar patvirtino. Esą tiesa, tuo metu 
tam tikri aukso kiekiai atgabenti į Šveicariją, 
bet tai galėjo būti ryšium su satelitų mokėjimais. 
Didesnius aukso luitus galėję atgabenti į Švei
cariją, nebent diplomatiniai kurjeriai ir padėti 
juos privatiniuose bankuose.

* Nuo spalio 22 d. D. Britanijoj lašinių sa
vaitinė norma iš 4 uncijų bus sumažinta ligi 
3 uncijų. Tai padaryta dėl sumažėjusio lašinių 
importo iš užsienio.

* Plačiai pagarsėjusį Oberamergau, Bava
rijoje, Kristaus Kančios vaidinimą, šiemet žiū
rėjo daugiau kaip pusė milijono žmonių.

* Pereitą savaitę Pragoję didelį sujudimą 
sukėlė išleisto komunistinio oficiozo „Rude 
Pravo” konfiskavimas. Šitą laikraštį policija 
atiminėjo ne tik iš kioskų, bet ir iš pirkusiųjų. 
Oficiozas sukonfiskuotas už tai, kad gen. štabo 
viršininko Prochazkos nuotrauka buvusi su 
svastikos ženklu.

* Šveicarijos vyriausybė pateikė parlamentui 
įstatymo projektą, kuris įpareigotų visus Švei
carijos miestus, turinčius per 1000 gyventojų, 
įrengti priešlėktuvines slėptuves.

* W. Churchill’is, laike savo viešnagės Ko
penhagoje pasakė keletą kalbų. Vienoje, lies
damas Europos vienybės reikalą, pažymėjo, 
kad Europa, kurią norime suvienyti, yra visa 
Europa. Visais, mūsų galioj esamais būdais 
turime sukurti tokias sąlygas, jog mūsų broliai
europiečiai šiandien gyveną už Rusijos sateli
tiniuose kraštuose, galėtų susijungti su mumis.

* Ryšium su neseniai priimtu JAV įstatymu 
dėl komunistų veiklos kontroliavimo, kilo ne
sklandumų emigracijos įstaigoje, kuri nemažam 
kiekiui į Ameriką atvykusių neleido išlipti į krantą. 
Iki galutino išsiaiškinimo uždarė juos Ellis 
Islando saloje, Naujorko uoste. Kol bus paruoš
tos naujos taisyklės ir suderintas įstatymo vykdy
mas, Amerikos konsulatai sustabdė vizų išdavimą.

* Monake, pietų Prancūzijoje, buvo tarp
tautinė Raudonųjų Kryžių atstovų konferencija. 
Dalyvavo 47 valstybių atstovai. Darbų tvar
koje buvo komunistų pagrobtų graikų vaikų 
likimas, Korėjos civiliams gyventojams pagalbos 
suteikimas, Raudonojo Kryžiaus veikla atominio 
užpuolimo atveju, tarptautinio kraujo transfū- 
zijos centro įkūrimas ir t. t.

* Rugsėjo mėn. JAV buvo didžiausias dir
bančiųjų skaičius ir pranešė 45 su puse milijonų 
žmonių. Bendras dirbančiųjų skaičius pramonėj, 
žemės ūky ir kariuomenėje siekė 61 milijoną. 
Per pastaruosius metus dirbančiųjų skaičius 
pramonėje padidėjo per du milijonus žmonių.

* Amerikos buvusių kareivių visuotinas susi
rinkimas siūlo vyriausybei tuojau suimti visus 
Amerikos komunistus ir atiduoti teismui kaip 
krašto išdavikus.

* Atsistatydino Izraelio vyriausybė, Ben Gur- 
io’o pirmininkaujama. Naują sudaryti prez. 
Weizman'as pavedė tam pačiam premjerui. 
Vyriausybės krizės priežastis — nepasisekimas 
praplėsti koaliciją ir vidaus neramumai, kilę 
dėl pagriežtintos kovos su „juodąja prekyba”. 
Vyriausybė, prisibijodama, kad neramumai ne- 
išsiplėstų, paskelbė bandomąją kariuomenės 
mobilizaciją ir manevrus ir kol jie tęsis, krašte 
įvedė karinę būklę.

* Turkų spauda skelbia žinias apie Sovietų 
telkiamą Užkaukazy, prie Turkijos ir Persijos 
sienos, kariuomenę. Trumpu laiku ten atga
benta 6 naujos divizijos, kurių 4 parengtos parti
zaninėms kovoms ir ginkluotos lengvais ginklais 
ir kalnų artilerija. Ta pačia proga priduriama, 
kad Sovietai slaptai ginkluoja ir kursto kurdus.

* Britų oro linijos „Dakota” tipo keleivinis 
lėktuvas, pakilęs iš Londono su keleiviais į Ško
tiją, netrukus nukrito. Žuvo 28 žmonės. Ne
laimės priežastis aiškinama.

* Amerika pasiūlė JTO Socialinių ir ekono
minių reikalų komisijai įkurti tam tikrą orga
nizaciją, panašią buvusiai UNRRA, Korėjai 
atstatyti.

* Graikijoj, ties Jugoslavijos siena, vėl pa
sirodė komunistiniai partizanai.

* Pasklydo gandai, kad Belgijos karaliaus 
vietininkas, jo vyresnysis sūnus, Baudoin’as, 
nesutinkąs būti karalium, sulaukęs pilname-
tystės.

* Per paskutiniuosius ketverius metus Berlyno 
gyventojų skaičius padidėjo 160.000 ir dabar 
siekia 3.348.000. Iš jų vakarinėse zonose gy
vena 2.142.000 žmonės.

* Azovo jūroje atsirado maža salelė. Ji 
iškilo dėl ugniakalnio išsiveržimo jūros dugne. 
Tai jau šešta sala, panašiu būdu atsiradusi per 
paskutiniuosius du šimtu metų.

* Jugoslavijoje šiemet buvo didelis nederlius. 
Valdžia, norėdama bado pavojaus išvengti, 
maisto normas sumažino ir įvedė griežtesnę 
maistinimo priežiūrą. Buvo sumažinta ir rau
donosios aristokratijos privilegijos maitinimosi 
atžvilgiu, kurios Jugoslavijoje buvo įvestos 
Rusijos pavyzdžiu.

* Pereitą savaitę iš karališkųjų Buckinghamo 
rūmų pavogta dėžutė, kurioje laikoma diplo
matinė korespondencija. Ji buvo rasta netoli 
Viktorijos parko popierių dėžėje. Pavogimo 
metu dėžutėje svarbių dokumentų nebuvę. Ry
šium su šia vagyste suimtas vienas iš Glasgovo 
kilęs jūrininkas. Po šio įvykio rūmų apsauga 
sustiprinta.

* Pereitą savaitę plačiai pasklydo gandai 
apie prancūzų komunistų vado M. Thorez’o 
ligą. Kokia liga jis susirgo, nežinoma. Kai 
kurie prancūzų laikraščiai mano, kad partijos 
narių buvęs smarkiai apkultas. „Le Populaire” 
teigia, kad kraujas į smegenis įsiliejęs. „L’Epo- 
que” mano, kad toks susirgimas gali baigtis 
arba mirtimi arba, pasveikimo atveju, proto 
susilpnėjimu ir daro išvadą, kad šio komunisto 
karjera esanti baigta. Thorez’as gulįs netoli 
Paryžiaus esančioje viloje, stipriai komunistų 
saugomas.

NEDAUG UKO GYVULIU LIETUVOJE
(Tęsinys iš pirmojo puslapioj

Kokia gyvulinkystės būklė dabartiniuose kol
chozuose? Nepriklausomos Lietuvos metu 
100 ha naudojamos žemės plotui tekdavo 14 
arklių, 25 galvijų (ju tarpe 17 melžiamų karvių), 
25 kiaulės ir 25 avys. O dabar? Šiaulių rajone 
Aukštelkų apylinkės „Bubių” kolchozas turi 
97 ha dirbamos žemės ir tik 6 karvės, 1 kiaulę, 
3 avis. „Reizgių” kolchozas — pats stipriausias 
apylinkėje, turis 999 ha žemės, kurios 456 ha 
dirbamos, turi 60 galvijų, 58 kiaules, 50 avių — 
beveik keturis kartus mažiau vienam ha, kaip 
Nepriklausomos Lietuvos metu, nors kolchozas 
laikomas „stipriausias”. 1950 m. buvo įkurtas 
vienas naujas sustambintas „Auksinės Varpos” 
kolchozas, 2.233 ha žemės ploto, ir... su 145
galvijais, 63 kiaulėmis ir 55 avimis.

Dar blogiau yra Plungės rajone. Visoje eilėje 
kolchozų iš viso nėra nei vienos gyvulių fermos, 
nors kolchozai įkurti pereitais metais. Šiaulių 
srities „Liaudies kovotojo” kolchozas 1.870 ha 
žemės, kurios 1.240 ha dirbamos, turi didesnį 
gyvulių skaičių — 180 galvijų, 187 kiaules, 
155 avis, bet ir tai pagal 1939 metų duomenis 
jis turėtų turėti mažiausiai 300 galvijų, apie 
tiek pat kiaulių ir tiek pat avių. Kitas kolcho
zas — „Tarybinė žemė”, 317 ha, turi 8 karves 
ir nei vienos kiaulės nei avies. „Sauginių” 
kolc.iozas, 300 ha žemės, neturi nei vienos kiau
lės, o vienas sustambintas Plungės rajono „Vi- 
duikių” kolchozas, ploto atžvilgiu viršijąs 1.000 
ha, teturi iš viso tik 3 karves, 1 jautį ir 140 
viščiukų.

Esamiejį duomenys rodo, kad šiuo metu 
okupuotoje Lietuvoje gyvulių skaičius yra ma
žiausiai 5 kartus sumažėjęs. Kaip Nepriklauso
mybės laikais.

Kiek padės pisarev’ų ir jiems panašių variagų 
organizuojami „gyvulininkystės mėnesiai”, sun
ku pasakyti. Atrodo, jog keturkojai yra labiau 
abejingi komunistų partijos direktyvoms, nes 
paprastų avinų padauginimui jau neužtenka 
Lenino-Stalino mokslo. (LŽS/IB)

PRANEŠIMAI
Lietuvių Rašytojų Draugijos D. Br. sk. valdyba, 

pasiremdama visuotinio narių susirinkimo nuta
rimu, praneša maloniems literatūros vakarų 
rengėjams, kad ateityje, norėdami kviestis ra
šytojus — draugijos narius, turės tuo reikalu 
kreiptis į R. D-jos valdybą, nurodydami numato
mo literatūros vakaro vietą, datą ir pageidaujamų 
rašytojų pavardes.

Prašoma rašyti draugijos sekretorei S. Prapuole- 
nytei, Sąjungos centro adresu.

PAMALDOS
BRADEORDE, St. Ann's bažnyčioje, spalio 

29 d., 12,15 vai., specialios Kristaus Karaliaus 
garbei.

Tą patį sekmadienį 4 vai. p.p. St. Mary’s 
salėje iškilminga akademija Kristaus Karaliaus 
garbei. Paskaitą skaitys p. Trilūpa itis. Meninę 
programą išpildys Bradford© choras.
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KNYGOS,
„LIETUVIAI PASIGAILĖJO MŪSŲ”

Vokiečių tremtinių mokslininkų būrelis Goet- 
tingene nutarė paminėti penkerių metų sukaktį 
nuo Potsdamo sutarties pasirašymo. Paminėti 
pasirašymą to dokumento, sako jie, kuris 
„į žmonijos istoriją įeis kaip nežmoniškumo 
dokumentas ir bus krauju bei ašaromis rašyta 
istorija perduodamas ateinančioms kartoms, kaip 
neturįs sau lygaus”.

Šie mokslininkai betgi pasirinko ypatingą 
minėjimo formą: Prieš nežmonišką Potsdamo 
dokumentą, kuris leido geležinei uždangai už
kristi ne tik ant Rytų, bet ir ant geros dalies 
Vakarų Europos, pastatyti priešais kitus — 
žmoniškumo dokumentus. Šiam reikalui buvo 
sukurta speciali organizacija, kurios vardu pas
kelbtas atsišaukimas į vokiečius tremtinius, 
pergyvenusius daugelį baisumų, kviečiant juos 
patiekti dokumentinės medžiagos apie tas tau-

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmojo puslapio) 

pajėgas sutraukė tik sostinei — Pyongyangui 
ginti. Tačia'u miestas buvo apsuptas 
ir pietinės Korėjos kariuomenė pirmoji, kaip 
kiti JTO kariuomenės daliniai, pasiekė jo pie
tinį priemiestį. Neatrodo, kad šiauriečiai pa
jėgs ilgiau Pyongyangą ginti.

Vadinasi, pats karas dabar jau taip nejaudina 
toliau nuo jo gyvenančių, kaip seniau, bet už 
tat kai kurie buvę faktoriai yra įdomūs. Pra
deda aiškėti ir viena paslaptis. Pasirodo, Korė
jos kare iki šiol sunaikinta 1.059 komunistu 
tankai ir tai atlikta naujausiais Amerikos 
ginklais. Amerikiečiai turi tam tikras bom
bas, kurios palietosios tanką, tiesiog jį sulydo, 
o greta nukritusios — sukelia tokį karštį, kad 
nuo jo žūsta tanko įgula. Šitas bombas mėto 
karo lėktuvai. Iki šiol jų Korėjoje esą išmesta 
700.000.

Į šiaurę už Pyongyango ir Vonsano nors ir 
nemažas Korėjos plotas yra likęs iki Mandžū- 
rijos sienos, bet didelių miestų nėra. Kritus 
Pyongyangui, atrodo, baigsis ir organizuotas 
šiauri s korėjiečių pasipriešinimas.

SPORTO SĄJOS VEIKLA
Iš Sporto Sajos pranešimo, pateikto ketvirta

jam DBLS skyrių atstovų suvažiavimui, paaiš
kėjo, kad Sąja šiuo metu turi 7 skyrius su 150
narių. Iki šiol ji turėjo 2 suvažiavimus; surengė 
krepšinio turnyrą, stalo teniso pirmenybes, 
krepšinio pirmenybes; išleidė sporto žurnalą 
„Sporto Dienos”. Sajos skyriai dalyvauja an
glų sportiniame gyvenime ir tuo būdu prisideda 
prie bendrojo lietuvių vardo garsinimo.

Sąja savo veiklą remia DBLS-gos gaunama 
pinigine parama. Ateityje Sąja numato surengti 
šachmatų pirmenybes ir tarptautinę sporto 
šventę, jei tik leis lėšos. Be to, numatoma 
atkreipti dėmesį į lietuviško mokyklinio jaunimo 
sportinį auklėjimą.

ŠACHMATAI
MANCHESTERIO „KOVAS” — 

LITTLEMOSS CHESS CLUB
4,5 :5,5

Spalio 15 d. Manchesterio lietuvių „Kovo” 
šachmatų komanda turėjo draugiškas šachmatų 
rungtynes su anglų stipria Littlemoss Chess 
CIubo komanda. Po ilgos, per 3 valandas tru
kusios kovos, Littlemoss Chess Clubas laimėjo 
lemiamą tašką.

Komandoje žaidė ir laimėjo šie žaidėjai: 
Šiaučiulis J. 0 — Jenes 1, Preibys 0 — Jones 1, 
Mylė 0 — Aldersen 1, Steponavičius 1 — Mors 0, 
Tamuliūnas 1 — Allewch 0, Šiaučiulis V 0,5 — 
Moth 0,5, Klimas 0 — Hadfield 1, Nagaitis 0 — 
Lees 1, Lesnickas 1 — Losham 0 ir Lašaitis 1 — 
Street 0.
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RAŠTAI | 
tas, kurios kuomi nors buvo padėjusios vokie
čiams jų didžiuliame varge. Ši medžiaga betgi ’ 
turėjo būti renkama ne vokiečiams draugiškai 
nusiteikusių, ne jų sąjungininkų, bet priešingai, 
prieš juos kariavusių tautų t.y. jų tautos priešų 
tarpe.

Surinktosios medžiagos dalis šiomis dienomis 
pasirodė rinkynyje „DOKUMENTE DER MEN- 
SCHLICHKEIT” aus der Zeit der Massen- 
austreibung” Gesammelt und herausgegebert 
vom Goettinger Arbeitskreis, Holzner-Verlag 
Kitzingen-Main”. Knyga turi 194 puslapius.

Knygos redaktoriai pabrėžia, kad čia nebus 
kalbama nei apie vokiečiams draugiškas tautas, 
nei apie neutraliąsias. Tačiau iš to viso reikią 
„padaryti vienintelę išimtį apie tuos, kurie teikė 
vokiečiams pagalbą, patys būdami tokios pa
galbos labai reikalingi.” Čia turima galvoje 
Lietuvos gyventojai,’ kurie padėjo sovietų Ryt
prūsių dalies badaujantiems vokiečiams. Toliau 
rašoma: „Ką ypatingai lietuviai, taip pat lat
viai su estais, čia yra padarę, kad išgelbėtų 
tūkstančius mūsų Rytprūsių tautiečių gyvybių 
galime pavadinti artimo meilės giesme” (11 pusi.).-

Kadangi šių faktų rinkimas nesąs minėtos 
institucijos uždavinys, knygos autoriai pagei
dauja, kad šie žmoniškumo faktai, kuriuos | 
atliko lietuviai,' Rytprūsių tremtinių organiza
cijų būtų suregistruoti ir dokumentuoti. Auto
riai šioje knygos laidoje turį pasitenkinti vienu 
lietuvių geraširdiškumo pavyzdėlių, kurį iš tos 
knygos paėmę lietuviškame vertime ir patie
kiame mūsų skaitytojams, kaip vienos Ryt
prūsių vokietės, bado metais nuvykusios į Lie
tuvą, pasakojimą:

„IŠ Jūsų atsišaukimo patyriau, kad Jūs ren
kate žinias apie tai, kokiu būdu svetimų tautų 
žmonės yra padėję vokiečiams, taigi noriu ir 
aš Goettingeno Darbo Rateliui parašyti mažą 
straipsnelį apie tą pagalbą, kurią suteikė lietu
viai su latviais. Deja, nesu rašytoja, o tik 
jauna ūkininkė iš Rytprūsių ir todėl prašau 
Tamstas ištaisyti klaidas, kurias padariau, ir i 
tikslingiau sudėlioti sakinius. Jeigu šis straips- I 
nelis būtų paskelbtas, prašyčiau mano pavardės / 
neminėti.

Tai buvo 1948 m., kada aš, kaip civile be
laisvė, dirbau viename kolchoze prie Friedlando, 
Rytprūsiuose. Kadangi 1947 m. žiemą iš beveik 
1.000 žmonių neliko nė 300 — kiti mirė badu — 
mes, 10 moterų, nutarėme eiti j Lietuvą, kad 
parneštume iš ten savo vaikams duonos. Tada 
man buvo 27 metai ir dėl sunkaus darbo, kurį , 
dirbti mane vertė rusai, buvau visiškai nusil
pusi. Mano berniukui tebuvo 5 metai; jis buvo 
bado taip nuvargintas, kad nebegalėjo paeiti. 
Taip atėjo diena, kurią mes buvome pasiryžu- 
sios išvykti į Lietuvą. Mus eiti vertė badas, — 
norėjau išgelbėti vargšą vaikelį, kuris labai pri
minė tėvą. Iki Gedauės turėjome eiti pėsčiomis, 
tenai gi įlipti į prekinį vagoną ir važiuoti iki 
Tilžės, nes keleiviniai traukiniai nevaikščiojo. 
1948 metų sausio menesį siautė didelis šaltis, 
mūsų apsirėdymas gi buvo labai vargingas, 
taigi baisiai šąlome. Tačiau su Dievo pagalba 
stovėdamos ant vagono laiptelių, pasiekėmę 
Tilžę. Ten perėjome Nemuno tiltą ir šiapus 
Klaipėdos prisikabinome prie keleivinio trau
kinio, nesgi neturėjome rublių ir negalėjome 
pirkti bilieto. Tokiu būdu pasiekėme Kelmės 
apylinkes. Ten mes pasiskirstėme ir ėjome 
toliau iš namo į namą. Nors žmonės buvo ir 
labai neturtingi, vis dėlto nė vienas neišleisdavo 
mūsų šio to nedavęs. Mes gaudavome ten 
miltų arba kruopų, nes bulvės būtų tuojau 
sušalausios ir, be to, labai sunkios. Surasdavo 
mums jie vietelės ir nakvynei. Būdavo patie
siamas ant molinės aslos šiaudų kūlys, pade
dama kailinių pora — taip galėdavome ramiai 
miegoti. Dažniausiai žmonės teturėdavo vieną 
kambarį ir dar šį dalyvavosi su smulkiais gal
vijais: vištomis, ožkomis, avimis. Greta to 
visko mielai priimdavo ir mus vokiečius, kurių 
nepažinojo. Jie matė koki mes buvome vargšai 
ir kaip badavome — pasigailėdavo mūsų. Vi
sur čia atvykdavo moterų su vaikais iš Karaliau- 
čiais, Prūsų Eiluvos, Derduvos, Įsručio — visi 
norėdavo išgelbėti savo gyvybę. Po dviejų 
savaičių mūsų kuprinės buvo pilnos — galėjome 
grįžti namo.

Pakilusia nuotaika žiurėjau į savo vaikelį, 
į kurio rankas galėjau įduoti gabaliuka duonos. 
Su baisiausiu nuovargiu pavyko mums sugrįžti, 
tačiau tik 4 moterys turėjo laimę parsigabenti 
pilnas kuprines. Kitos 6-ios buvo pakeliui 
apiplėštos. Laimingųjų tarpe buvau ir aš, galė
jau paskutinius mėnesius atlaikyti, iki pavyko 
atvykti į Vokietiją. Baisi buvo ši kelionė, nes 
jeigu stotyse būtų mus pamatę, būtų sumušę. 
Dažnai turėjome po vagonais šliaužioti, kad 
tik kas nesučiuptų. Šiandien tad daugelis žmo
nių yra lietuviams dideliu dėkingumu skolingi, 
nes jie išgelbėjo daug žmonių. Panašiai ir lat
viai. Tik į tą kraštą kelionė būdavo dar sun
kesnė ir ilgesnė. Dėkojame Viešpačiui Dievui, 
kad Jis leido mums surasti žmones, kurie mus 
išgelbėjo paskutinę minutę”.

Nebrangiai parduodu puikių lietuviškų pašto 
ženklų. Reikalaukite — atsiųsiu susipažinimui.

A. Jaroševičius, YMCA, Station Rd„
Tadcaster, Yorks
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