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Lietuviu savaitraštis
IV METAI

SATELITU KONFERENCIJA 
PRAGOJĘ

Vakarų spaudos dėmesį atkreipė Sovietų Ru
sijos ir jos satelitinių kraštų užs. reik, ministerių 
konferencijos reklaminis viešumas. Ji įvyko 
Pragoję, prasidėjo pereitą penktadienį ir 
baigėsi šešstadienį. Koferencijai pirmininkavo 
Sov. Rusijos vicepremjeras Molotov’as. Joje 
dalyvavęs ir ryt. Vokietijos užsienio ministep<. 
Šiuo žygiu ryt. Vokietija buvo sulyginta su kitais 
Rusijos satelitais.

Konferencija svarsčiusi Vokietijos rekalus ir 
nutarusi reikalauti: 1) Sudaryti taikos sutartį 
su Vokietija; 2) atšaukti okupacines kariuome
nes ir 3) uždrausti vokiečiams apsiginkluoti.

Tokie reikalavinai, kaip daugelis žinovų mano, 
yra iškelti sovietinės propagandos reikalui ir 
turi itkslą, iš vienos pusės, sunažinti sovietinio 
pralaimėjimo Korėjoje įspūdį, o iš kitos — sus
tiprinti šaltąjį karą Europoje ir dar stipriau apgin
kluoti susatlientąją Vokietiją.

Jei tikrai Sovietai norėtų greičiau sudaryti 
taikos sutartį su Vokietija ir atitraukti iš šio 

.krašto'okupacines kariuomenes, tai, — kaip pa
lakė federalinės Vokietijos kancleris Adenauer’is, 
j— turėtų pirmieji parodyti pavyzdį. Tuo tarpu 
tikrumoje ne kas kitas, kaip rusai tokius da
lykus trukdo.

Prielaida dėl ryt. Vokietijos ginklavimo susti
prinimo pradeda pasitvirtinti. Šiomis dienomis 
rusauį ryt. Vokietiją, vadinamai liaudies policijai, 
jau atsiuntė 60 didžiųjų, 60 tonų, „Josif Stalin” 
tipo tankų. Galimas dalykas, kad ir ši pajėga 
daugiau nebus maskuojama policijos vardu.

°- ^JTO SUKAKTIS
JTO penkių metų sukaktis Amerikoje buvo 

plačiai atžymėta. Ta proga Ameriuo.- prez. 
Truman’as JTO pilnaties susirinkimui pasakė 
kalbą, kurioje išreiškė viltį, kad naujas karas 
neatrodo, kad būtų neišvengiamas, tačiau JTO 
turi būti pasirengusi pavartoti jėgą.

Pažymėjęs faktą, kad JAV šiandien, kaip ir 
visuomet, yra pasirengusios derybių kelių išly
ginti kilusius tarptautinius nuomonių skirtumus, 
jis nurodė, kad akivaizdoje skaudžių patyrimų, 
negalima pasiremti vien derybomis taikai išlai
kyti. O tai dėl to, kad yra tokių, kurie griebiasi 
karo, jei tik tai atatinka jų tikslus. Dėl to Jung
tinėms Tautoms nebelieka nieko kita, kaip 
panaudoti savo narių jungtinę pajėgą agresijai 
sustabdyti.

Pagerbdamas Korėjoj žuvusius, prezidentas 
pažymėjo, kad jų pasiaukojimo dėka, Jungtinės 
Tautos šiandien yra stipresnės, kaip bet kada 
prieš tai ir pajėgesnės atlikti JTO statomus už
davinius.

APKLAUSINĖJA D. BRITANIJOJ 
GYVENANČIUS SVETIMŠALIUS

Pereitą ketvirtadienį D. Britanijos vidaus 
reik. min. Ede parlamente pareiškė, kad Britų 
emigracijos valdininkai tikrins visus D. Brita
nijoj gyvenančius svetimšalius. Tikrinimas bus 
daromas saugumo sumetimais. Norima surink
ti daugiau informacijų apie svetimšalius, kurie 
į D. Britaniją atvyko karo metu ir po karo. 
Kadangi daugelis jų atvyko didelėm grupėm, 
dėl to atvykimo metu negalėjo būti uostuose 
apklausinėti. Šis darbas truks ilgesnį laiką, 
dėl to kiekvienas asmuo bus painformuotas 
apie apklausinėjimo vietą ir laiką.

Kaip aiškėja, šis apklausinėjimas nebus pana
šus į Vokietijoje buvusius „skryningus”, todėl 
ir baimintis dėl jo nereikia, nes jis nereiškia, 
kad klausinėjamas asmuo yra įtariamas.

Svetimšalių apklausinėjimas prasidėjo šį pir
madienį Lancashire.

SUSIRINKO BRITŲ PARLAMENTAS

Pereitą savaitę susirinko D. Britanijos par
lamentas, bet jo rudens sesija prasidės tik spalio 
31 d. Tuomet bus sosto kalba, kurioje karalius 
nužymės aktualiuosius reikalus.

Šiuo laiku parlamentas peržiūri įstatymo 
projektus, kurie bus svarstomi rudens sesijoje 
ir svarsto bėgamojo gyvenimo klausimus.

AMERIKOS KARO LAIVAI GRAIKIJAI

JAV duos Graikijai keletą kontrtorpedinių 
laivų, apie 1.200 tonų talpos dydžio. Šių laivų 
paskirtis — kovoti su povandeniniais laivais 
ir saugoti valstybės sieną iš jūros. Tokius laivus 
iš Amerikos jau yra gavusi Turkija, Prancūzija 
ir Olandija.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
KORĖJOS KARAS

Korėjos karas eina į galą, — neseniai pareiškė 
gen. MacArthur’as, vyriausias JTO kariuome
nės vadas.

JTO kariuomenė, laisvindama Korėją nuo 
komunistinių dalinių, priartėjo prie Mandžuri- 
jos siehos, apie 30 kilom. Ten link eidama, ji 
didesnio ^■'pasipriešinimo nesutinka. Manoma, 
kad šiaurinėje Korėjos daly dar gali būti apie 
20.000 komunistinės kariuomenės kareivių.

Vis daužau žiaurumų paaiškėja, kuriuos 
padarė traukdamiesi šiaurės korėjiečiai belais
viams. Be kitako, jie išžudė per 100 Amerikos 
kareivių belaisvių, kuomet paaiškėjo, kad ne
galės jų išgabenti. Belaisviai iš traukinio buvo 
varomi į lauką ir ten iš kulkosvaidžių šaudomi. 
Šią žinią pranešė 23 amerikiečiai kareiviai, nuo 
žudymo išsigelbėję.

Nelaisvėn paimtų šiaurės korėjiečių skaičius 
jau prašoko 100.000. Tačiau nemaža jų liko 
kalnuose pasislėpusių. Ten jie gali veikti kaip 
partizanai. Kova su jais kalnuotoje šalyje gali 
būti sunki ir ilga.

Tarpe nelaisvėn paimtųjų pasirodė ir 4 rusai; 
3 vyrai ir 1 moteris, kurie dėvėjo civilius drabu
žius ir sakėsi esą pirkliai.

PRANCŪZAI SIŪLO STEIGTI EUROPOS 
APSAUGOS MINISTERIJĄ

Šią savaitę įvykstanti 12 Atlanto pakto val
stybių apsaugos ministerių konferencija turės 
išspręsti vokiečių dalyvavimo klausimą Europos 
gynybos sistemoje. Prancūzai priešinasi vokie
čių apginklavimui. Tuo tarpu kiti kraštai pri
taria jų dalyvavimui bendroje Europos gyny
boje.

Prancūzai ieško būdų tą klausimą taip iš
spręsti, kad iš atsigindavusios Vokietijos jiems 
nebegrėstų pavojus. Jie siūlo įkurti Europos 
apsaugos ministerio instituciją ir jai pavesti 
europines ginkluotąsias pajėgas. Toks ministe- 
ris būtų atsakingas prieš Europos politines

PLEČIA BEDIEVYBĖS PROPAGANDA LIETUVOJE
Okupantų persekiojimas tikinčiųjų Lietuvoje, 

vyskupų ir žymios kunigų dalies likvidavimas, 
bažnyčių uždarinėjimas, pakelės kryžių grio
vimas, Kauno ir kitų vietovių kapinių sunaiki
nimas, nepalaužė lietuvių tikėjimo ir šventų 
vietų gerbimo. Okupantus ir jų lietuviškuosius 
pakalikus siutina tai. Dėl to jie nutarė susti
printi bedievybės propagandą. Ja rūpinasi 
speciali 1947 metais įsteigta organizacija, turin
ti LTSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos iškabą. Šios organizacijos tikslas — 
skiepyti bolševizmą. Ši, taip sakant „mokslinė” 
organizacija, be kitų priemonių tikėjimui griauti, 
ruošia ir paskaitas. Iš jų pažymėti verta vieša 
paskaita, Vilniaus Universiteto Teisių Fakulteto 
dekano doc. K. Domaševičiaus apie „Vati
kano politiką buržuazinėje Lietuvoje”, skaityta 
Vilniuje, rugsėjo 28 d. Paskaita buvo pavaiz
duota filmu. Pažymėti vertas ir kito vyro de
biutas, siekęs pasižymėjimo ant bedievybės 
skleidimo pagrindo ir vergiška paslauga įsi
teikti Lietuvos okupantams, tai Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos prezidentas prof. 
J. Matulis. Jis pagal užsakymą, yra pa
rašęs propagandinę knygą prieš tikėjimą —

Dr. G. Vargas, naujasis Brazilijos respublikos 
prezidentas.

institucijas. Šis prancūzų siūlymas siejasi su 
ankstyvesnių jų siūlymu organizuoti Europą 
ūkiniu ir politiniu pagrindu. Tuo būdu orga
nizuotoje Europoje prancūzams netektų vokie
čių atsiginklavimo baimintis.

JUGOSLAVIJAI GRESIA BADAS
Tito vyriausybė pranešė JAV, kad Jugoslavijai 

gresia bado pavojus. Jam pašalinti reiktų maisto 
už 105 milijonus dolerių. Amerikos valdžios 
įstaigos svarsto klausimą, kokiu būdu suteikti 
Jugoslavijai pagalbą, nes tokio dydžio pagalba 
gali būti suteikta tik kongreso (parlanento) 
nutarimu. Tuo tarpu parlamentas susirinks 
tik lapkričio mėnesy, o susidariusi būklė nelei
džia tiek ilgai laukti, nes dėl gręsiančio bado 
gali kristi marš. Tito vyriausybė. Ir jei vietoj 
jos atsistos prosovietinė vyriausybė, tai tuomet 
Jugoslavija gali virsti Rusijos satelitu ir sudaryti 
nenaudingą, kariniu atžvilgiu, jėgų pusiausvyrą 
Europoje, Dabar 32 Jugoslavijos kariuomenės 
divizijos sudaro rimtą jėgą prieš Rusiją Europoje. 
Šiuo laiku Amerika svarsto klausimą pasiųsti 
Jugoslavijai maisto už 30 milijonų dolerių, o vėliau 
pateikti parlamentui didesnės pagalbos suteikimo 
planą.

LAISVĖS VARPAS BERLYNE
Spalio 24 d. vak. Berlyne JTO penkių metų 

sukaktis paminėta milžiniško „Laisvės Varpo” 
pašventinimu. Varpą dovanojo Amerikoj įsi
kūręs Laisvosios Europos komitetas. Jo pirm, 
gen. Clay’us, atvykęs į iškilmes, pareiškė, kad šio 
varpo garsas tekelta nuotaiką visų laisvę mylin
čiųjų tautų ir težadina jo aidas pasitikėjimą 
visiems, kurie dėl savo laisvės kovoja.

Minėtas komitetas laisvam žodžiui už Gele
žinės uždangos skleist; stato tris galingas radijo 
stotis, kurių viena bus Berlyne.

Laisvės varpas Berlynui suteiktas dėl to, kad 
tas miestas yra toliausia laisvojo pasaulio dalis 
už Geležinės uždangos.

(Tęsinys šeštam puslapy)

„Mokslas kovoje su prietarais ir religija”. Kaip 
aiškėja, jam buvęs duotas uždavinys įrodyti 
Lietuvos žmonėms „pragaištingą reakcinės ka
talikų dvasininkijos ideologiją ir kaip Lietuvos 
kunigija varė bendrą liaudies tamsinimo ir 
mulkinimo darbą ir t.t.” Tačiau Kremliaus 
statytiniai jo darbu nepatenkinti ir kaltina jį, 
kad darbą netinkamai atlikęs. Esą, jis plačiai 
aprašęs religijos kovą prieš mokslą praeityje, 
bet mažai palietęs dabarties laikus. Prof. Ma
tuliui prikišama, kad jis savo knygoje neparodė, 
jog ir dabar „religija esąs klusnus ir patikimas 
Wallstreeto įrankis kovoje prieš darbo žmones” 
ir panašiai. Kokią iš to išvadą „darbdaviai” 
padarys? Panašią, kaip daugeliu atvejų yra 
padarę: „mauras jiems tol reikalingas, kol at
lieka pavestą darbą”, o paskiau — tik dvi gali
mybės ir abi su kelionėmis susiję: arba tiesiai, 
arba per teisminį spektaklį, bet į Sibirą. (LŽS/IB)

MOKYKLOS BE LUBŲ, GINDŲ IR LANGŲ

Lietuvos okupantai ir jų bernai labai giriasi 
švietimo pažanga, kuri esanti padaryta sutary- 
bintoje Lietuvoje. Tačiau faktai jų pasigyri
mus verčia aukštyn kojom. Pvz., Alytaus rajone 
oficialiai veikia šios mokyklos: 3 vidurinės, vie
na žemės ūkio, mokytojų seminarija, 8 septyn
metės ir 30 pradinių. Giriamasi, kad mokyklose 
mokosi 13.000 mokinių. Tačiau Alytaus rajono 
švietimo darbuotojų profsąjungos pirm. Juo
zaitis ir švietimo skyriaus inspektorius Kun
činas oficialiai konstatavo, kad Alytaus antroje 
septynmetėje mokykloje išgriuvusios sienos, sui
rusios krosnys, išdaužyti langai, sugadintas šu
linys ir t.t. Iki šių metų rugpiūčio 24 d. šioje 
mokykloje nedaryta joks remontas, neskaitant 
statybos remonto kontoros pasisiūlymo — iš
baltinti sienas, o kitus darbus atlikti kitais metais.

Toliau, to paties Alytaus rajono Likiškių sep
tynmetė mokykla galėtų normaliai veikti, jei 
būtų įdėta grindys, lubos ir įstatyti langai, iš
mūryta krosnys.

Jurgiškio pradžios mokyklos mokytoja turi 
gyventi už 5 kilometrų nuo mokyklos, nors 
Miroslavo miestelyje yra atliekamų butų. Ta
čiau jų mokytojams neduodama. Ir pereitais 
metais čia mokytojai ne tik buto, bet ir nustatyto 
kiekio žibalo, nei pakankamai kuro negavo. 
Tai toli gražu ne išimtis. Panaši būklė yra ir 
kitų Alytaus rajono mokyklų. (LŽS/IB)

Naujausios konstrukcijos aviacijos motorui, 
veikiančiam dujų turbinos principu ir turinčiam 
nuo 10 iki 15.000 arklio jėgų galingumą, reikia 
kitokio propelerio, kaip mažesnio galingumo 
motorams. Toks propeleris yra sukonstruotas 
Amerikoje. Jis yra aštuonių menčių ir savo 
dydžiu tikras milžinas, nes skersmuo prašoka 
6 metrus. Propelerio dydis šiame paveikslėlyje 
pavaizduotas su greta stovinčiu žmogum.

AMERIKOJ SUIMINĖJAMI 
PAVOJINGI ASMENS

Amerikoje, vaduojantis neseniai priimtu įsta
tymu vidaus rimčiai ir saugumui palaikyti, kuris 
yra nukreiptas prieš komunistus ir fašistus, 
būsią suimta per 3.600 pavojingų užsieniečių. 
Pirmiej jų suiminėjimai jau prasidėjo. Suimta apie 
pusantro šimto įvairių tautų komunistų, jų tarpe 
ir vienas lietuvis, Vincas Andrulis — Andrulevi- 
čius, 60 m. amžiaus, Čikagoje komunistų leidžiamo 
lietuvių kalba laikraščio „Vilnies” redaktorius.

Suimtieji bus išsiųsti į kilmės kraštus, jei pasta
rieji sutiks juos priimti.

SOVIETU KARINES PAJĖGOS
Gen. H. Guderian’as, tankų specialistas, italų 

laikraščiui „Giornale d’Italia” pareiškė savo 
samprotavimus apie Sov. Rusijos kariuomenę 
ir jos pajėgumą. Jis pasakė, kad iš 35 raudono
sios kariuomenės divizijų, laikomų ryt. Vokie
tijoje, 16 yra šarvuotų, 6 paslankūs priešlėktu
viniai daliniai, likusi kariuomenė yra moto
rizuota pėstininkija ir inžinieriniai daliniai.

Generalos mano, kad karo metu Rusija galėtų 
sudaryti 500 pėstininkų divizijų ir per 7 dienas 
užimtų Europą. „Až Prancūziją užėmiau per 
10 dienų, — pasakė generolas, — nors ir tu
rėjau skaitytis su Maginot linijos faktu”.

KONSERVATORIŲ PAŽADAI
D. Britanijos konservatorių partijos metinė 

konferencija Blackpooly aptarė partijos politiką 
ir laikyseną per ateinančius parlamento rinki
mus. Į valdžią atėję konservatoriai žada, be 
kita ko, statyti po 300.000 namų kasmet ir at
šaukti plieno pramonės suvalstybinimą. Kon
ferencijai baigiantis, kalbą pasakė p. W. Chur- 
chill'is. Apžvelgęs tarptautinę būklę jis pareiš
kė, kad karas nėra neišvengiamas ir kad po to, 
kas atsitiko Korėjoje, padidėjo galimybės taikiu 
būdu klausimus su Rusija išspręsti.

KOVA SU KOMUNIZMU AUSTRALIJOJE

Australijos senatas priėmė neseniai parlamento 
priimtą įstatymą komunistams krašte kontro
liuoti. Komunistai bando įstatymui pasiprie
šinti. Jie šaukia darbininkus į protesto streikus 
ir samdo advokatus, kad apskųstų naująjį įstaty
mą Aukščiausiajam Teismui ir įrodytų, jog jis 
priešingas konstitucijai. Tačiau įstatymas jau 
įsigaliojo ir valdžia ėmėsi žygių prieš komunistus. 
Policija iškratė komunistų partijos būstines 
visuose didžiuosiuose miestuose. Paimta labai 
daug visokių dokumentų.

NAUJAS BRITŲ FINANSŲ MINISTERIS

Pereitą penktadienį, dėl nesveikatos, atsista
tydino D. Britanijos finansų ministeris p. 
Cripps’as, plačiai žinomas veikėjas. Jo pablo
gėjusi sveikata reikalauja ilgesnio gydymosi, 
dėl to jis pasitrauksiąs iš parlamento nario ir 
kitų pareigų.

Finansų min. paskirtas Hugh Gaitskell’is, 
ikišiolinis ūkio ministeris, dabar turįs 44 metus.

Ryšium su šiuo pasikeitimu, pasklydę gandai 
apie didesnius Britų valdžios pasikeitimus ne
pasitvirtino.
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“BRITANIJOS LIETUVIS” 1950 m. spalio 27 d.

ŠVIESA NAKTY
BE VAIRO. Das war ein Schiff (-tai buvo 

laivas), tik atsiduso vokiečiai, kai jų moderniš
kiausią jūrų karalių „Bismarką” 1941 metais 
anglai paskandino. Milžinas buvo: vienus 
skandino, kitus gelbėjo, ant Atlanto keteros 
atrodė nenugalimas, o visgi žuvo, nepasiekęs 
Vaterland’o — vairas neveikė.

Kiek daug čia turime tokių milžinų, kurie 
irgi, kaip anie bismarkai! Anądien Liverpooly 
sutinku P.S. Kalbamės. Jis esąs iš Andersen’o 
armijos, norėtų išvykti Amerikon pas dėdes. 
„Nugi tu paukšteli, sakau, neskaitai „Britanijos 
Lietuvio”. Ana, kaip tik šios savaitės numeryje 
rašoma, kad tokie, kaip pats, gali lenkų kvota 
Amerikon mauti!” Jis tik žiopt, kvėpt. Sakau 
„jau mes būsim namuos, o pats tik sužinosi, 
kad karas baigės. Liksi čia bemaut, nieks ne
pasakys tau važiuok lauk”! Teiraujas, nieko 

■ nežino kas tarp lietuvių daros.” Kur čia viską 
išpasakosi, kai kiekviename numeryje iš viso 
pasaulio duodama mums, kaip lietuviams, kaip 
dipukams, kaip žmonėms pritaikintų žinių. 
To laiko ir taip maža. Kur čia užsiimsi knisi- 
nėtis po visus vietinius laikraščius žinių. Čia 
gi paduota, kas reikalingiausia. Pagaliau kiek
vienas, bent kiek interesuojas, rūpinas savai
siais. Jei tau Lietuva ir lietuviai bent kiek rūpi, 
turėtum ten, kur apie juos rašo, pasiskaityti 
ir žinosi!” Smarkokai pasakiau; buvau pykte
lėjęs. Bet juk tai Bismarkas be vairo!

BE AKIŲ. „Nemune” Prof. St. Kolupaila 
aprašo šiurpulingas 1925 m. prie Alytaus be
ginklio eigulio P. Žekonio imtynes su vilku. 

> Nelygioj kovoj vistik žmogus laimėjo. Išdūrė 
ranka vilkui akis ir pabėgo. Spangys pralaimėjo, 
nuvirto į Nemuną ir žuvo, kad aklas buvo.

Daug, oi daug pralaimėjom, kai nuo seno 
savo rašto neturėjom. Akli buvom. „Anei 
druko, anei rašto mums turėt neduoda, tegu, 
sako, mūs Lietuva bus tamsi ir juoda”, liejos 
prieš šimtą metų kartūs žodžiai Vysk. A. Bara
nauskui. „O tu paklydėli, kur iki šiol buvai”, 
kaltina pats save „Aušros” paveiktas Dr. V. 
Kudirka.

Ligoniui naktį, ypač, sunku. Su aušra, šviesa 
— sveikata gerėja. Koks džiaugsmas, kai šeš
tadienį gauni savo laikraštį. Jis ateina, kaip 
lauktas svečias su naujienoms, kaip paguoda 
Varge, kaip kelrodis į geresnį gyvenimą, kaip 
kvieslys Lietuvon. „Na, ką rašo” vėliau grį
žę, skaitančiųjų klausia? „Paskaityk ir žinosi!” 
Su „Aušra Šviesa”, pasigirdo Karo Muzėjuj 
ir Laisvės Varpas. Mehr Licht (-daugiau švie
sos), jau mirdamas, didysis Goethe 'tarė. Dau
giau šviesos, laikraščių, ypač mums, taip no
rintiems gyventi.

BE SUPRATIMO. Šiemet, važiuojant Ro
mon, kažkur prie Alpių, įsikalbėjom apie baž
nyčias, sales, klubus, nepraėjom ir pro spaudą. 
„O kas ten gero, vieną turi ir gana”, pratrūko 
viena asmenybė. Ten pat sėdėjęs, Škotijos 
galo gale gyvenąs, Pauliukas prašneko: „Ką 

'aš turiu daryt, kai devynis skaitau! Bet man, 
rodos, kad gerai darau. Jei kitaip daryčiau, 
būčiau be supratimo!”

>' Tas, vadinamasis Pauliukas, nenorėjo būti 
maskolium ar istrebiteliu, naikinančiu ar igno
ruojančiu lietuvišką spaudą. Kai negali būti 
knygnešiu, kuris platina, tai bent darosi širdimi,
kuri priglaudžia lietuvišką žodį. Ana, tėvynėj

. partizanai, krauju rašytų, jau iki 20 pogrindžio 
laikraščių skaito. O, kad ir mūsų prenumera
torių skaitmuo smarkiai vytųsi Britanijos lietu
vių skaitmenį.

Knygnešiai rizikavo gyvybe. Sibiru, sovietiš
kais — naciniškais kacetais, turto netekimu, 

- nekalbant apie mažesnius nuostolius ir vargus. 
O aš, užsisakydamas laikraštį, tikrai ne daugiau 

: kaip vieną subatvakarį prie baro surizikuosiu.
Ujamas lietuviškas žodis, skelbiąs pasaulio 

sąžinei apie naujus Kražius, vėl ieško prieglau
dos, tik toliau, nei prūsuos. Nepriima, ar per 
šaltai priima jį svetimieji, bet kad ir savieji duris 
uždaro. Kai anie ten kovoja, žūsta už lietuvišką 
žodį, jei aš kitaip daryčiau tikrai būčiau be 
supratimo.

BE PRAEITIES. T. Carlye sako: „Spauda, 
tarsi, girdimas praeities balsas”. Tikrai, gyvas 
žodis daro daugiau įspūdžio, bet ilgiems metams 
neužsilieka. Rašytas žodis tveria tūkstančius 
metų. Kiekvienas mūsų, net miręs nori gyventi 

.savo ainijoj, savo darbais, gausti, pasipasakoti 
begyvenantiems, kaip jis gyveno. O, pagaliau 
ir įdomu. „Kaip norėčiau, gieda Maironis, 
prikelti bent vieną senelį iš kapų milžinų ir 
išgirsti...” O antra, jeigu nesurašysime to paties 
Maironio žodžiais: „Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris... mūsų kovas ir kančios, be 
ryto naktis — ar jiems besuprantamos bus!" 
Tikrai pasidarytume nežinomi, ar neteisingai 
žinomi, daug gražiausių dalykų, darbų liktų 
neatžymėta. Kaikas bando apie mūsų gyvenimą 
korespondencijas siųsti kitur, bet tai tik „kur 
koja, kur ranka”, be specialaus tinklo korespon
dentas negali duoti viso vaizdo, o kampinin
kaujant ir neįmanoma ir kitiems neįdomu. 
Kiekviens suka savo gūštą.

BE ATEITIES. Mums laikraštis yra, it naša 
debesies stulpas, vedęs per tyrus žydus Žadėton 
Žemėn, gi priešus deziorientuojąs, ncleidžiąs 
per arti prieiti ir visai pavergti. Laikraštis 
yra ašis, kuri sukas ir suka, organizuoja, su-

KURIUO TIKSLU MASKVA KOLCHOZINA LIETUVA
Bolševikai, pavergę Lietuvą, baigia ją versti 

vienu daugelio savo grūdų aruodų. Visas Lie
tuvos ūkis ta prasme perorganizuojamas. Visa 
bolševikų ūkinė politika yra siekimas juo daugiau 
iš krašto išspausti grūdų, nežiūrint galimybių, 
naudojant visas spaudimo priemones.

Pernai įvykdytas Lietuvos ūkių sukolchozi- 
nimas nedavė lauktų rezultatų. Kraštas te
begyveno dar senomis ūkinėmis tradicijomis, 
buvo sėjama ir piaunama kas įprasta ir kaip 
įprasta. Ūkininkas dar gerai žinojo, ką jis 
į kolchozą įnešė ir kas jam už jo darbą priklauso 
ir stropiai saugojo, kad kas valstybei — tai 
valstybei “ reikia atiduoti, o kas palieka — tai 
jau jo. Visi bolševikų grąsinimai, visos re
presijos nieko nepadėjo. Maskva iš Lietuvos 
tegalėjo išspausti tik minimumą grūdų. O Krem
liaus politikams reikia grūdų, grūdų ir kuo 
daugiausia grūdų, už kuriuos jie tikisi vakaruose 
gauti įvairių mašinų ir kitko. Tad šiemet Kre
mlius radikaliai tą klausimą nutarė išspręsti.

Visa Lietuva, kaip ir visas Rusijos plotas, 
verčiamas didžiuliais kolchozais. Tuo tarpu 
Lietuvoje kolchozai daromi 2.00-3.000 ha dydžio, 
jungiant po kelis kolchozus į vieną. Kolchozų 
sujungimas buvo daromas derliaus nuėmimo 
metu, kad suvarius ūkininkus iš kelių kolchozų 
galima būtų greičiau derlių nuimti. Vos spėję 
derlių nuimti, kolchozininkai, stipriai bolševikų 
prižiūrimi, buvo pavaryti javų kulti. Kūlimas 
ėjo dieną ir naktį. Iškulti javai tuojau raudono
mis gurguolėmis nuvežti į priėmimo punktus. 
Čia rusų valdininkai grudus priima ir skubiai 
juos siunčia į elevatorius, o toliau-jau mašina 
taip užsukta, kad paduodami traukiniai, kurie 
vėl stachanovietiškai gabena grūdus iš Lietuvos.

Visa bolševikinė mašina buvo šį rudenį taip 
užsukta, kad Lietuvos ūkininkas nei apsižiūrėti 
negalėtų kai jo užaugintas derlius atsidurs 
Maskvos aruode. Sustambinus kolchozus, gali
ma buvo iš karto suvaryti daugiau žmonių 
„valstybės” reikalaujamą grūdų duoklę suvežti 
ir galima buvo prižiūrėti, kad neatsitiktų kaip 
pereitais metais, kai pirmiausia kolchozininkai 
atsiėmė grūdus už darbą, o paskui, kas atliko, 
atidavė valtybei, o jei nieko neliko, tai ir liko 
taip skolingi. Šimet to jau nebegalėjo atsitikti, 
nes sustambintų kolchozų administracijos prie
šakyje buvo pastatyti partijos patikimieji, kurie 
drauge su iš centrų prisiųstais į pagelbą bol
ševikais, žiūrėjo tiktai Kremliaus reikalų.

Išspaudus valstybei grūdų duoklę iš kolchozų, 
dar nepasibaigdavo Lietuvos ūkių čiulpimas. 
Tuojau reikėjo suvežti grūdus už tariamąjį MTS 
traktorių darbą. Grūdai vėl ėjo į tą patį „paruošos 

gestionuoja, planuoja ir vienija. Laikraštis 
yra patranka, į kurią visi pila parako, kuriuo 
demaskuojama priešo pozicijos, ar visai išmu
šama. Kas nežino šaltojo karo?! Laikraštis 
yra Nemunas, kurin teka mažesnės ir didesnės 
upės, daros nesulaikoma jėga, griaujanti visokias 
užtvaras. Laikraštis, sakydavo knygnešys Jurg.
Bielinis, „tai ugnis, kuria išrūkysime caro 
smarvę iš savosios žemės!” Be laikraščio-be 
ateities! Taigi šviesos, parako, ugnies, tegu
plačiai teka Nemunas, 
sų!

Prikelkime Lietuvą mu-
Mantrimas 

I

PRIEŠ J Ąv- 2ALV1S 
;s -- I VMETU

TARYBŲ LIAUDIS „TAMPA” KRAŠTO 
TURTŲ ŠEIMININKU

Kalbant apie L. Seimo nuveiktus „darbus”, 
kurie anot Adomausko, — atskleidė naują 
Lietuvos istorijos lapą, — būdinga velniška 
posėdžių eigos skuba, tartum jos priedangoj 
norėta paslėpti nusikaltėliai bei nusikalstamojo 
darbo vieta... Laike 3-jų dienų, (posėdžiaujant 
2-4 vai.) buvo priimti visi „garsieji” Maskvos 
redakcijos „nutarimai”, iš pagrindų pakeitę 
valstybinę, politinę, ūkinę ir ekonominę krašto 
santvarką.

L. Seimo nutarimai yra vienas juodžiausių 
Lietuvos istorijos puslapių, kuriuos turės per
versti Nepriklausomos Lietuvos teismas ir iš
skaityti kiekvieną jo eilutę.

Mes priartėjome prie liepos 23 d. 4-jo posė
džio, kuriuo buvo užbaigtas Lietuvos valsty
bingumo likvidavimo darbas ir padėkota tik
riesiems L. Seimo vaidinimo autoriams.

V. Teatro scenoje’tie patys „artistai”, salėje 
— ta pati publika ir Seimo atstovai, ložėse — 
„prezidentas”, vyriausybė ir Pozdniakovas. Po
sėdis prasidėjo 10 vai. 10 min.

Gedvilą: „Atidaromas L. Seimo posėdis. 
Šios dienos darbų tvarkoj eina 4-tas punktas — 

■stambiosios pramonės ir bankų nacionalizavimas. 
Pranešimą padarys atstovas Šumauskas”.

I Šumauskas: „Piliečiai, L. Seimo atstovai! 
Lietuva, liaudies valia, tapo socialistine respub
lika. Bet ligi šios dienos mūsų šalyje viešpa
tauja kapitalistiniai santykiai, pagrįsti privačia 
nuosavybe į gamybos priemones. Šie santykiai 
gimė, augo ir vystėsi ant darbo žmonių kraujo 
'ir kaulų”.

„...Lietuviška buržuazija, vystydama kapita
listinį ūkį, lobo nesiskaitydama nė su kuo. Ky

punktą, priėmė tie patys rusų pareigūnai, kol
chozas gaxo pakvitavimą, o pati „valstybė” 
vėliau atsiskaito su traktorininkais už darbą. 
Tuo būdu iš kolchozų antrą kartą oda buvo 
lupama. Visi „paruošos punktai” priklauso 
tiesiai SSSR Paruošų ministerijai Kremliuje, 
nes tokios ministerijos Lietuvai neleista turėti. 
Paruošų ministerija iš Kremliaus skiria savo 
įgaliotinį Lietuvai, kuris stropiai turi žiūrėti 
kaip šios ministerijos įsakymai yra vykdomi. 
Šis įgaliotinis į kiekvieną Lietuvos rajoną, kurių 
yra 87 pristeigta, skiria savo įgaliotinį. Aišku, 
kad lietuvių jų tarpe nerasi. Yra visokie a la 
Zilberman — Šiaulių sričiai, Kacas — Vilkijos ra
jonui, Bagdanov — Pakruojaus rajonui, Papov — 
Marijampolės rajonui ir pan.

Tokie paruošos punktai formaliai labai „moks
liškai” suorganizuoti, bet praktikoje čia be 
kelių įžūlių rusų valdininkų, nieko nėra. Taip 
Skuodo rajono paruošos punkte yra ir labora
torija su 3 laborantais, vadovaujama, aišku, 
rusės Karveckos, grūdų analizės darbams atlikti. 
Mat yra tokia praktika, kad blogesnės rūšies 
grūdų reikia daugiau normos atiduoti, nors 
paprastai jie drauge su geraisiais yra tame pačiame 
sandėlyje maišomi. Bolševikams svarbu 
galų gale kiekybė, o ne kokybė ir tai yra viena 
priemonių daugiau grūdų iš kolchozo išlupti.
Kolchozininkams suvažiavus raudonomis gurguo

lėmis prie tų paruošos punktų, dažnai tenka 
visą dieną laukti eilės. Grūdų analizė „labora
torijose”, dažniausiai daroma iš akies, nes nėra 
nė paprasčiausių instrumentų. Labiausiai žiū
rima drėgnumo laipsnio, nes dažnai atsitinka, 
kad per skubumą dar visai žali grūdai nuimami. 
Drėgnumo nuošimtis turi būti priėmimo akte 
įrašytas. Tačiau „laborantai” visai netikrinę, 
dažnai grūdus kolchozams grąžina atgal, kaip 
buvo su „Saulės”, „Pavasario” ir „Žalgirio” 
kolchozais Skuodo rajone.

Aišku, kad esant tokkiai tvarkai, visą dieną 
kolchozininkas eilėje, kartais per lietų stovėdamas, 
daug ką prisigalvoja ir su kaimynais prisišneka. 
Nemaža ir „gerų” žodelių paleidžia rusų val
dininko pusėn. Bolševikai ir tuo susirūpino; 
bijo kad neįvyktų didesnis bruzdėjimas. Skubiai 
paruošos punktuose buvo suorganizuoti „raudo
nieji kampliai”, atgabenti sovietiški laikraščiai, 
suorganizuotos propagandinės paskaitos ir 
visa kita ką jie vadima politiniai — masiniu 
darbu. Žodžiu, stengiamasi ir čia užimti visą 
tokį nelauktą „ laisvalaikį” vargšui ūkininlęui, 
kuriam jau antras kailis lupamas. O pagalvoti 
jis turi apie ką.

Atidavus grūdus už MTS traktorininkų darbą, 
reiks vėl vežti grūdus atiduoti sėklai ir gavus 
pakvitavimą, su juo kreiptis į visokias selekcijos 
stotis „veislinei sėklai” gauti. Aišku, „veislinė 
sėkla” yra daug brangesnė ir gal už 10 kilogramų 
teks duoti 100 kilogramų. Daug galvoja Lie
tuvos vaslstietis belaukdamas, lietaus lyjamas 
paruošos punkte.

Šį rudenį sustambintuose kolchozuose įsakyta
traktoriais visą žemę išarti taip, kad pavasarį 
nebūtų jau jokio arimo. Kremliaus agro
technikai vienu plunksnos užsimojimu panaikino 
visoje Sovietų Rusijoje pavasario arimą. Dieną 
— naktį traktoriai turi arti ir iki šalnų visą Lie-

šių, apgaulės, šantažo, valstybės iždo apvogimo 
ir neapsakomos darbo žmonių eksploatacijos 
dėka įsikūrė „Lietuvos Cukrus”, „Kauno Audi
niai”, „Neriai”, „Livelos” ir kiti fabrikai, 
o jų priešakyje atsistojo dideli ir maži plėšikai 
Komercijos Banko, Žemės Banko, Žydų Cen
tral. Banko ir kitų bankų pavidalo, tolimesnei 
žiauriai masių eksploatacijai”.

Toliau Šumauskas išskaičiavo keliolikos Kau
no fabrikų ir bendrovių metinius pelnus, direk
torių algas, darbininkų uždarbį ir sušuko:

„Štai kodėl Kauno, Vilniaus ir visos Lietu
vos darbininkija savo mitinguose ir susirinki
muose vienbalsiai reikalauja: nacionalizuoti dar
bo įmonių rankomis sukurtą pramonę. Mes, 
liaud. atstovai, privalome išpildyti darbo žmo
nių reikalavimus...”

Pasiklausykime kitų Šumausko bylosenų apie 
bankus:

„...Pažiūrėkime į Lietuvos bankus... Kam 
tie bankai buvo sukurti? Ne liaudies intere
sams tie bankai sukurti. Visa eilė bankų įkurta 
tikslu — padėti kapitalistams eksploatuoti ma
ses, kad būtų galima greičiau ir patogiau apva
ginėti amatininkus, smulkius krautuvininkus, 
darbininkiją, ūkininkus, imti jų turtą į savo 
rankas, juos pačius išmetant į gatves”.

„...Liaudis reikalauja perduoti bankus vals
tybei, kad jie tarnautų liaudies labui, jos gero
vės kėlimui... Mes privalome išpildyti tautos 
valią, ir mes tai padarysime”.

„...Kaip parodo Sovietų S-gos pavyzdys, 
šitą netvarką tautos ūkyje gali panaikinti tik 
pramonės ir bankų nacionalizavimas”.

Verta paminėti ir tuos „šviesius ateities hori
zontus”, kuriuos Šumauskas pirštu pabrėžė 
ore:

„...pramonės nacionalizacija apsaugos mūsų 
liaudies ūkį nuo visokių krizių, sukrėtimų ir 
kapitalistinių iširimų ir duos galimybę greitais 
žingsniais pakelti mūsų šalies gamybines pajė
gas.

tuvos plotą suarti;. Pavasarį liks tik traktorium 
sėklą į dirvą įmesti.- Traktoriais arsime, trakto
riais sėsime, o tu, valstieti,būsi gal ir nereikalingas, 
kanalus kasi ir užtvankas statysi Rusijos gilumoje 
ir ten tikrai jau neturėsi laiko galvoti.

Gražiai Kremliaus valdovams atrodo popiety 
nupiešta Lietuva, kaip javų jūra: kas kelias- 
dešimts kilometrų milžiniški grūdų sandėliai; 
kranai grūdus krauna, krainai iškrauna... Rodos, 
gražiai visa bolševikinė mašina yra užsukta, 
tačiau kažkur tą mašiną rūdys ėda, kaž kur 
ratielis ratelį kabina, dėl to mašina neina. Vietoj 
išsvajotos-javų jūros, Lietuva virsta dirvonais; 
grūdų sandėliai, nežiūrint drakoniškų priemonių, 
pagal Kremliaus planą neprisipildo. Tauragės 
rajonas raginamas kad atsilieka grūdų paruošoj. 
Pernai šiuo laiku buvo įvydkyta 55,9%, o šiemet 
tiktai 21,9%. Telšių ir Varnių rajonams buvo 
įsakyta lenktyniauti grūdus tiekiant valstybei, 
bet kai Varniai atsiliko, tai daugiau jau ir nemano 
Telšių pavyti. Vienas tiktai Šiaulių rajonas 
įrašomas į „garbės lentą”, kaip įvykdęs 101 % 
grūdų paruošos planą, esą paruošos ministeri
jos įgaliotinio Zilbermano, vykd. komiteto pirm. 
Svietkausko ir KP(b) komiteto sekretoriaus 
Gabalio dėka.

Alytaus rajonas neskuba grūdus vežti į paruošos 
punktus už traktorininkų darbą. Aiškina, kad 
pats tiesioginiai gali su traktorininkais atsilyginti. 
Atsiskaitė tik 35 %. Pilnai atsiskaitė, žinoma, 
tiktai sustambintas „Ateities” kolchozas. „Kom
jaunimo Tiesa”, „Likiškiai”, „Pergalė” kol
chozai dar nepristatė ne vieno kilogramo traktori
ninkų sąskaiton. MTS (mašinų traktorių sto
tys) buvo priverstos savo žinioje esančius agrono
mus pritvirtinti prie kiekvieno kolchozo. Agrono
mai turėjo „aiškinti” kolchozininkams, kad 
atidavus grūdus „valstybei”, reikia vežti ten 
pat grūdos už traktorininkų darbą.

Nežiūrima nė naujų bolševikinių Įsakymų. 
Lietuvos TSR Ministrų taryba turėjo pažymėti, 
kad respublikoje nepatenkinamai vykdomas 
SSSR Ministrų Tarybos 1950 m. rugpiūčio 7 d. j 
nutarimas „Dėl pavasario arimo likvidavimo : 
ir dėl perėjimo nuo 1951 metų pavasario prie 
vasarinių kultūrų sėjos rudenį išartoje dirvoje”. I 
Partijos vadovai nesiėmė „reikiamų” priemonių 
šiems darbams organizuoti. Ligi šiol nepradėjo 
rudens arimo ir juodųjų pūdymų arimo Pasvalio, , 
Baisogalos, Šeduvos, Šakių, Plokščių, Alvito, 
Pagėgių, Tauragės, Deltuvos, Žemaitkiemio ir 
Lentvario traktorių stotys. Delsiąs ir Daugų, 
Dusetų, Švenčionių, Zarasų, Rokiškio, Skapiškio, 
Šilutės ir kiti kolchozai. Įsakoma imtis prie
monių rudens arimo tempams paspartinti per
jungiant į šį darbą reikiamą traktorių ir netgi 
kolchozų gyvosios jėgos kiekį, siekiant įvykdyti 
planą trumpu laiku. Traktoriams liepiama ru
dens arimą arti dviem pamainom ir organizuoti 
darbą nakties metu.

Nežiūrint visų okupantų pastangų, rūdis 
ėda bolševikinę mašiną, dėlto vieną gražią dieną 
teks ją, kaip laužą, į šiukšlių dėžę išmesti. (LŽS/IB)

Dėmesio! Dėl Kristaus Karaliaus garbei 
pamaldų Bradforde, Keighley skyr. visuotinas
susirinkimas perkeliamas iš spalio 29 d. į lap
kričio 5 d. Keighley skyr. valdyba

„O ką reiškia pagreitinimas mūsų šalies ga
mybinių jėgų pakilimo? Tai reiškia, kad bus 
gaminama daugiau produktų, mašinų, statybos 
medžiagų, ir kad dirbančiųjų masės galės geriau 
maitintis, geriau apsirengti ir gyventi geresniuose 
butuose”.

Šumauskas, lyg ir tas pasakų diedas „su 
stebuklingomis pušnimis”, plačiais žingsniais 
„perbridęs” audringas ūkinio ir ekonominio 
gyvenimo jūras, kalbos pabaigoje pareiškė:

„Dabar, piliečiai atstovai, liaudis ima į savo 
rankas šalies turtus, tautos gyvybės ir klestėjimo 
pagrindą”.'

Kalba baigta. Pirmoji vaga išvaryta. Ją 
seka krankliai — vieni ilgiau, kiti trumpiau 
kranksėdami...

Pirmuoju išleidžiamas Kazys Petrauskas:
„Lig šiol buvusios privatinės įmonės kapita

listinėje santvarkoje neprisidėjo prie krašto
gerovės pakėlimo, bet patį kraštą dar daugiau 
apiplėšė... Norėdami išlaikyti aukštas gaminių 
kainas, kapitalistai versdavo į jūrą ir degingavo 
fabrikų gaminius, kad tik neduotų už žemesnę , 
kainą darbo žmonėms...” |

„...Įgyvendinti socialistinei santvarkai ir pa
naikinti darbo klasės išnaudojimui reikia nacio
nalizuoti ir suvalstybinti pramonę, nes kitaip 
ir bet koks tvarkymasis socialistiniais pagrin
dais neįmanomas”.

Adomauskas: „Žodį gauna atstovas Jankelis 
Vinickis”.

Tribūnon įkopia vienmarškinis, socialistinių 
pagrindų žinovas, Jankelis:

„...Bet nauja politinė valdymo forma nesu-| 
derinama su sena, supuvusia kapitalistine ūkio- 
sistema. Sovietų valdžia yra ne tam, kad palik
tų kapitalistinius gamybinius santykius, bet tam, 
kad pakeistų juos naujais socialist, gamybiniais 
santykiais, t.y. galutinai panaikintų kapitalisti
nę santvarką”.

„...Kas turi svarbiausias ekonomines išgales, 
tas diktuoja visą ūkinį ir politinį šalies gyve-
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JAU NAMUS
Nekartą teko man nemaloni pareiga atsaki

nėti į užmetimus, ar rašyti, kad namų vis dar 
nėra. Todėl, tikiu, leisite man pirmam šiuo 
kartu pranešti linksmą ir visų laukiamą žinią, 
kad namai jau yra.

Taip, Lietuvių Namai Londone jau nupirkti. 
Suvažiavimo dalyviai turėjo progos juos ir pa
matyti. Džiugu dar pridėti, kad po ilgo lauki
mo ir ieškojimo, buvo rasta namai, kurie mums 
tinkami ir kokių mes norėjome.

Kokie namai ir kokiomis sąlygomis jie nu
pirkti? Iš įdėtos fotografijos matote jų išorinį 
vaizdą. Tik prieš pora mėnesių jie buvo nuda
žyti iš lauko ir įspūdingai atrodo. Adresas: 
43, Holland Park, W.11. Tas kvartalas yra 
visais atžvilgiais geras ir tinka mūsų reprezen
tacijai. Į tuos namus ir tame miesto kvartale 
bus negėda pasikviesti ir aukščiausius svečius. 
Namai yra arti požeminės stoties ir autobusų 
linijos dėl to lengvai pasiekiami iš visų didžiųjų 
geležinkelio stočių. Iš šios vietos netoli valdžios 
ir privačios įstaigos, konsulatai ir t.t. Su Lietu
vių Bažnyčia tiesioginis susisiekimas požeminiu 
traukiniu. Lietuvos Pasiuntinybė yra penkių 
minučių kelio pėsčiomis. Namai turi 18 kamba
rių ir nedidelę salę. Jų vidus apleistas ir reika
lingas dažymo bei kitokių pataisymų, bet di
desnio remonto nereikalinga. Specialistai, 
apžiūrėję namus, buvo vienosnuomonės, kad 
jie solidūs, geros statybos.*

Kaip numatoma juos išnaudoti? Du kamba
riai bus išnuomoti Sąjungai ir vienas klubui bei 
valgyklai. Visi kiti, palikus vieną ar du atsi
lankantiems svečiams iš provincijos, bus išnuo
moti privatiems asmenims gyventi. Salė bus 
panaudota susirinkimams, svečių priėmimams, 
įvairioms pramogoms ir p. Bus siekiama, kad 
atvažiavęs į Londoną lietuvis, galėtų savuose na
muose pernakvoti, pavalgyti, pasiskaityti laik
raščių bei knygų, pasigrožėti meno dirbinių 
rinkiniu, atlikti visus kitus savo reikalus S-gos 
tarnautojų pagalba, o taip pat jaukiai praleist 
laisvalaikį savųjų tarpe. Bus stengiamasi siekti, 
kad kiekvieną vakarą, kas nors namuose vyktų, 
ar tai paskaita, diskusijos, šokiai ar kas kita, 
kad nė vienam netektų nusivilti, nežiūrint kokį 
vakarą jis į Lietuvių Namus ateitų. Švenčių bei 
kitomis progomis, bus daromi priėmimai anglų 
ir kitų tautybių svečiams ir tuo būdu vedama 
propaganda Lietuvos naudai.

Namų kaina — 8.000 sv., pilnos nuosavybės 
teisėmis. Pirkdami įmokėjome 3.000 sv., t.y. 
visus pinigus, kuriuos turėjome (įskaitant išlai
das steigiant bendrovę ir darant namų pirkimo 
sutartį). Užtraukėme 5.000 svarų paskolą, iš 
kurios 4.000 sv. reiks grąžinti per 20 metų, 
o 1000 sv. — laike vienų metų. Iš to jau supra
site, kad tuojau reikalinga daugiau pinigų. 
Matote, kad pirmieji metai mums bus ypatin-

PAMALDOS
Manchesteryje pamaldos kiekvieno mėnesio 

pirmą sekmadienį — 10,30 vai. Sisters of Notre 
Dame Convent’o koplyčioje, Cheethamhill, Big- 
nor-Heyvvood gatvių sankryžoj. Ši (XI.5.) 
sekmadienį Kristaus Karaliaus Minėjimas ir 
Pirmoji Komunija.

Keighley — lapkričio 5 d., 12,30 vai.
Rochdale — lapkričio 5 d., 10,30 vai

Lietuvių Namai, atskiras pastatas, keturių aukštų su rūsiu ir sodeliu, turį 19 kambarių. 
Adresas: 43, Holland Park, W. 11. Pasiekiama autobusais: 12, 17, 88 ir požem. traukiniais, 
važiuojant iki Holland Park (Central Line) arba^Nottinghill’Gate (Metropolitain Line) stočių.

gai sunkūs, nes reikės įsikurti ir grąžinti visą 
tūkstantį svarų paskolos, plus palūkanos. Ar 
įstengsime tai padaryti? Įstengsime, jei mes 
gerai namus administruosime ir jei Jūs visi mus 
paremsite. Nenoriu nieko slėpti, nes tikiu, kad 
geriau žinoti tiesą, nors ji ir nemaloni būtų. 
Toji tiesa yra ta, kad jei mes negausime mažiau
sia 800 sv. ateinančių kelių mėnesių laikotarpy, 
bankrotas bus neišvengiamas. Tie pinigai rei
kalingi būtinam kambarių pataisymui ir bal
dams. Kol tai nebus padaryta, tol negalėsime 
ir namų eksploatuoti ir tai reiškia vien išlaidas 
be pajamų. Netenka aiškinti, kur tai mus nu
vestų. Gal sakysit, kad ėmėmės per didėles ri
zikos? Tuojau turiu pridurti, kad be tos rizikos 
namų niekuomet nebūtume turėję. Rizikavom, 
tikėdami, kad lietuviai supras reikalo svarbą ir 

mus parems, juo labiau, kad turėjome iš visur 
pažadų, kad bus perkama daugiau akcijų, kai 
jau bus nupirkti namai.

Gal didžiausias tos rizikos kaltininkas esu 
aš ir nuo tos atsakomybės nebėgsiu. Tai daryti 
buvau paskatintas pereitų veikimo metų prak
tikos, kada nors ir prie sumažėjusio narių skai
čiaus, vis dėlto nemažai buvo nuveikta ir S-gos 
finansinė būklė sustiprinta. Tai buvo galima 
atsiekti tik narių, skyrių, apygardų valdybų 
ir kt. norios ir gausios moralinės ir materialinės 
paramos dėka. Visais reikalais, kuriais teko 
kreiptis į skyrius, radau pritarimą ir paramą ir 
tat leidžia man tikėtis, kad ir šiuo kartu manęs 
neapvilsite.

Kiek liečia namų administravimą, dėsime 
visas pastangas, kad jis būtų vedamas juo ge

riau ir pelningiau. Užtikrinu, kad bus griežtai 
tikrinama piniginė atskaitomybė ir kad jokiam 
išnaudojimui nebus vietos. Akcininkai turi 
tiesą reikalauti, kad jų indėliai būtų saugiai ir 
pelningai naudojami ir tai jiems pažadu.

Skyrių atstovai per suvažiavimą man patikėjo 
S-gos vadovavimą ateinantiems veikimo metams. 
Kiek turėsiu laiko, kiek mano jėgos leis ir kaip 
sugebėsiu, stengsiuos būti to pasitikėjimo vertas 
ir savo pareigas tinkamai atlikti. Tačiau be 
jūsų visų paramos aš tai padaryti negalėsiu. 
Tik visi kartų, vienas kitą paremdami, atliksime 
mūsų uždavinius ir galėsime jausti pasitenkini
mą darbų rezultatais. Tikiu, kad kaip praėju
siais, taip ir šiais veikimo metais, mes visi su
tartinai eisime užsibrėžtu keliu.

Mūsų svarbiausias ir skubiausias uždavinys 
šiuo momentu yra įrengti namus ir padaryti 
juos mūsų veikimo centru ir mūsų kultūrinio 
gyvenimo židiniu. Tam reikalinga, kaip minė
jau, tuoj pat mažiausia 800 sv. Jų reikia ne už 
metų kitų, bet šiandien, rytoj ir poryt. Tuo rei
kalu aš ir kreipiuosi į visus lietuvius. Atidėję 
viską į šalį kuriam laikui, imkimės ateinančių 
poros, trijų mėnesių laikotarpy akcijų pardavimo. 
Visi turime nupirkti bent po vieną akciją, išimtį 
sudaro tik bedarbiai ir visai nepasiturį. Kas 
išgali, tas, manau, nupirks ne vieną, bet kelias 
ar kelias dešimtis akcijų. Nelaukim paraginimo 
bet tuoj pat tai atlikime. Akcijas turi skyrių 
valdybos, o kam patogiau, tas gali pinigus sių
sti tiesiog į centrą, ir jam bus išsiųstos akcijos. 
Negalvok, kad kas nors kitas tai už tave at
liks. Ne kitų, bet tavo indėlis yra reikalingas 
ir nuo tavo prisidėjimo pareis vajaus pasiseki
mas. Neatidėliok tai rytojui, bet pirk akcijas 
šiandien, gavės atlyginimą už savo savaitinį 
darbą. Metų bėgyje vieno kito svaro mažai 
pasigesi, gi tie svarai, suplaukę į namų fondą, 
atliks didelį ir mums būtiną darbą.

Žadėjote pirkti daugiau akcijų, kai bus na
mai. Namai yra — dabar reikia pažadą pildy
ti. Tvirtai tikiu mūsų tautiečių solidarumu ir 
esu įsitikinęs, kad rezultatais neteks nusivilti.

Pradedant naujus veikimo metus, dėkoju 
visiems už prisidėjimą prie bendro darbo pra
eity, prašau neužmiršti mūsų ir ateity. Visiems 
linkiu geros sėkmės ir kviečiu į talką — Lietuvių 
Namų Fondo Vajų. M. Bajorinas

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Jugoslaviška salami ............ 1 sv. 7/6
Minkštas sūris dėžutėse............ 1/3
Daniška salami............................. 1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 2/-
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros .................... 1 sv. 5/-
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 kamaraičių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.

nimą. Nacionalizuodami bankus ir stambiąją 
pramonę, išrauname iš kapitalistų išnaudotojų 
rankų galimybę išnaudoti plačias darbo mases...”

Adomauskas: „Žodį gauna atstovas Aleksan
dras Ražanauskas”.

Ražanauskas: „...Nueikite prie fabrikų vartų. 
Jūs pamatysite išeinančius žmones išblyškusiais 
veidais, susimetusius kupron, šlubuojančius, at
kapotais pirštais, vienakius... Jie prieš 11-15 
metų buvo vikrūs jaunuoliai, ruošėsi gyvenimui, 
daug plepėjo apie mergaites. Dabar jie fabriko 
robotai”.

Papasakojęs keletą faktelių, kaip žydeliai 
lietuvaites prievartaudavo fabrikuose; apie Kau
no streikininkų malšinimą, dvarų pirkimą p. 
Tūbelienei ir t.t., Ražanauskas kalbą baigė:

„...Prieš spalių revoliuciją tokia padėtis buvo 
ir Rusijoje. Tačiau Rusijos proletariatas ir 
valstiečiai tuojau nacionalizavo pramonės įmo
nes ir vargo našta darbo žmonėms nukrito. 
Tai ir mes .. imkimės suvalstybinti pramonės 
įmones ir bankus”.

Tribūnoje dar pasirodė L. Dovydėnas su 
„pagrabine” kalba, atleidęs kapitalistus nuo 
vekselių išpirkinėjimo ir balansų sudarinėjimo, 
Icikas. Dembo su žydiška kalkuliacija ir Balys 
Baranauskas. Pastarasis „diskusijas” baigė 
tikrai karingu tonu:

„Mūsų didysis mokytojas ir vadas drg. Sta
linas pasakė: Nėra tokių tvirtovių, kurių bol
ševikai nepaima, paimsime ir bankus, tą bur
žuazijos tvirtovių tvirtovę ir sugebėsime ją pa
versti įmone, tarnaujančia liaudies reikalams”.

Gedvilą: „Diskusijos baigtos. Žodis priklauso 
pranešėjui, atstovui Šumauskui”.

Šumauskas: „Drg. Seimo atstovai. Iš pasisa
kiusių nė vienas nebuvo tos nuomonės, kad 
pramonę ir bankus ir toliau palikti savininkų 
žinioje. Visi už tai, kad stambiąją pramonę 
ir bankus sunacionalizuoti ir priversti tarnauti 
liaudies gerovės kėlimui. Todėl leiskite man 
perskaityti tuo klausimu deklaraciją:

„Išlaisvintoji Lietuvos liaudis savo susirinki
muose ir mitinguose Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, kaimuose ir dvaruose vienbalsiai 
pareikalavo bankų ir stambiosios pramonės 
nacionalizacijos.

„L. Seimas laiko šiuos reikalavimus teisėtais. 
Darbo žmonių sukurti turtai, užuot ėję jų pa
čių gerovei, buržuazinėje santvarkoje buvo 
naudojami įmonininkų ir fabrikantų, bankinin
kų ir dvarininkų pralobimui ir besaikiam eik
vojimui, o tai įstūmė liaudį į skurdą ir nedarbą.

„...L. Seimas, suprasdamas liaudies reikala
vimų teisėtumą, skelbia bankų ir stambiosios 
pramonės nacionalizaciją visoje Lietuvos Ta
rybų Soc. Respublikos teritorijoje. Nacionali
zavus bankus ir stambiąją pramonę, respublikos 
liaudis tampa krašto turtų šeimininku.

„L. Seimas paveda Vyriausybei tučtuojau su
daryti ir patvirtinti priklausančių nacionalizaci
jai bankų ir stambiųjų įmonių sąrašą”.

Gedvilą: „Dabar statysiu balsavimui atstovo 
Šumausko pasiūlytą deklaraciją. Kas už šitą 
deklaraciją, prašau pakelti rankas”.

Rankų pakėlimas ir nuleidimas vyksta draus
mingai. Deklaracija priimta vienbalsiai. Sa
lėje ovacijos ir šūkiai.

Tribūnon atvyksta atstovas Ročius. Perspėtas 
— „garsiau kalbėti”, ■—- Ročius tęsia:

„...Dabar mes pradėsime naują gyvenimą. 
Pradėdami naują gyvenimą, mes turime susi
rūpinti tuoj paruošti ir planą tam naujam gyve
nimui, naujo gyvenimo statybai. Tas planas 
tai yra konstitucija. Ta konstitucija jau yra: 
tai yra Lenino-Stalino konstitucija”.

„...Kad mes galėtume tinkamus rūmus pas
tatyti, siūlau išrinkti komisiją iš 11 asmenų. 
Šiai komisijai siūlau šiuos kandidatus: atstovus 
Pakarklį, Latvį-Fridmaną, Pupeikį, Grigolavi- 
čių, Dovydėnų, Volkovičių, Žebenkų, Guzevi- 
čių, Švitrą, Paunksnį, Česnuitį. Šiai komisijai 
siūlau skirti 2-jų savaičių laiką konstitucijos 
projektui paruošti”.

Ročiaus pasiūlymas priimamas „vienbalsiai”.
Gedvilą: „Dar čia yra paduotas prašymas 

duoti balsą atstovui Pakarkliui”.
Pakarklis: „L. Seimo atstovai! Užvakar 

Lietuvos L. Seimas priėmė deklaraciją, kuria 
prašoma SSSR Aukšč. Sovietas priimti Lie
tuvos Soc. Tarybų Respubliką į Sovietų S-gos 
sudėtį. Tam įgyvendinti yra reikalinga pasiųsti 
į Maskvą delegaciją. Tą delegaciją siūlau suda
ryti šitokios sudėties: Paleckis (atstovai atsisto
ja, ovacijos), Gedvilą, Adomauskas, Mickis, 
Venclovas, Liudas Gira, Vitkauskas, Šumauskas, 
Didžiulis, Cvirka, Salomėja Neris, Petrauskas 
Kazys, Zibertas Pranas, Vaineikienė, Ditkevičius, 
Petrauskas Pranas, Demskis Juozas, Kutraitė 
Marija, Abdulskaitė Birutė, Adomas — Mesku- 
pas”.

Pasiūlymas priimamas vienbalsiai.
Scenon išeina M. Šumauskas, Petras Cvirka 

ir Didžiulis-Grosman.
Šumauskas perskaito pasveikinimo tekstą Sta

linui, Cvirka — Molotovui ir Didžiulis-Gros
man pasveikina Michail Ivanovičių Kalininą.

Sveikinimų tekstai priimami veinbalsiai.
Prezidiumo pirm. Adomauskas: „Liaudies Sei

mo atstovai! Baigėme šią L. Seimo sesiją. Per 
tris dienas nudirbome daug darbo, atskleisdami 
naują Lietuvos istorijos lapą. Šis naujas isto
rijos lapas atskleidžia visiems Lietuvos darbo 
žmonėms dar nematytus horizontus. Nepa
prastos darbo galimybės, nepaprasti laimėjimai 
laukia mūsų visų. Liaudies Atstovai, jūs, grįžę 
į savo gimtąsias vietas, įkvėpkite visiems drau
gams norą kurti gražią Lietuvą. Mūsų šios 
sesijos paskutinis žodis — karšta padėka tiems, 
kurie davė mums laisvę. Tegyvuoja... Skelbiu 
Liaudies Seimo pirmąją sesiją esant baigtą”.

Tyliai, be dainų ir giesmių, be ovacijų ir triuk
šmo, atstovai ir publika metasi prie rūbinės...

(Bus daugiau)

TEIS YRĖS, <2)
JURGIS JANKUS Į VARPAI]
Kitą rytą Viskanta išsirengė į miestą. Užėjo 

pas vieną teisybės saugotoją ir išpasakojo savo 
reikalą. Šis pagalvojo, surūkė papirosą ir pa
sakė:

— Matai, tėvai, aš nepatarčiau. Jis turtingas 
ir mokytas. O ką tu turi ir ką gali ? Su juo besi- 
bylinėdamas, ir to paties nebeteksi. Verčiau 
eik ir daryk, kaip jis nori.

Bet Viskanta ne tam į kelionę išsirengė, kad 
su gėda grįžtų. Jis pasibeldė į dar didesnio 
teisybės saugotojo duris. Šis buvo labai malo
nus, bet, išklausęs senelio skundo, suraukė 
kaktą ir pasakė:

— Nežinai, seni, ko nori. Juk mūsų valsty
bėj nėra teisingesnio žmogaus už jį. Jį pats ka
ralius apdovanojo. Verčiau prikąsk liežuvį ir 
tylėk, nes visa byla gali pasiekti karalių ir tada 
tikrai negerai baigsis.

Viskanta nebežinojo kur beeiti. Jis dairėsi 
po miestą ir pasipasakojo tada savo nelaimę 
vienam kitam tokiam pat vargšui, kaip ir jis 
pats. Iš jų sužinojo, kad kitam mieste yra dide
lis teisybės saugotojas, daug didesnis už tuodu 
abu, ir dar labai geras. Po kelių dienų vargingo 
kelio, išdėstė ir tam savo reikalą.

— Man tavęs labai gaila, — pasakė teisinga
sis ponas, ■—- bet geriau būtum padaręs nesi- 
pykęs su savo kaimynu. Būtum padaręs, kaip 
jis norėjo...

— Bet aš to negalėjau.
— Suprantu, suprantu, žmogeli, bet būtum 

geriau padaręs. Kad ir būtum netekęs, ką 
taip branginai, bet būtum nors sotus buvęs, 
o dabar netekai nei vieno, nei kito.

— Ar nebėra, pone, jau jokios pagalbos? 
— su širdgėla paklausė Viskanta.
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Rašytojas Jean Mauclėr’as mūsų visuomenei 
^nuo seniai pažįstamas; jau dvidešimt penki 
.'metai kaip jis dirba Lietuvai.

Įdomu pastebėti, kad abu Lietuvos kraštą 
„‘Prancūzijai parodžiusių žmonių vardai siejasi. 

Nors Jean Mauclėre’as pradėjo domėtis Lietuva 
jau prieš pirmąjį pasaulinį karą — pirmąsias 

„ jo verstas lietuviškas dainas atspausdino France 
. Illustree 1912 metais, — bet ją aplankė jis 1925 

metais Milašiaus kviečiamas. Nuo to laiko jau 
praėjo visas ketvirtis šimtmečio, o šis Lietuvos 

„ draugas niekad neužmiršo pamiltosios šalies 
ir vis tebedirba jos labui.

Vieną jo veiklos sritį sudaro tiesioginis kreipi- 
mąsis per spaudą. Po pirmojo savo apsilankymo 
Lietuvoje, Jean Mauclėre’as paskelbė Prancū
zijoje per 200 įvairių straipsnių ir studijų. To
kia pat buvo ir antrosios jo kelionės į Lietuvą, 
1930 metais, pasėka.

Kintant laikui, kito ir tuose straipsniuose 
vaizduojamos Lietuvos pobūdis. Prieškariniu 
metu, nežiūrint gausių statistinių duomenų 
krašto darbingumui ir kilimui parodyti, jo Lie
tuva buvo šiek tiek panaši į Milašiaus poezijoje 
matomą: senas, atgimsiąs šiaurės kraštas, nau- 

savo papročių paprastumu ir gyvenimo 
sveikumu. Tuo atžvilgiu jis labiausiai ir domino 
prancūzus. Daug Jean Mauclėre’o straipsnių 
pasirodė jau po 1939 metų. Bet juose rodomoji 
Lietuva yra nebe idiliškas, o krauju pasruvęs kraš
tas. Jų įdomumą svetimiesiems sudaro ne tik 
lietuvių tautos žudymo iškėlimas aikštėn, bet 
iš viso rytų Europoje vykstančių reiškinių na
grinėjimas, juos skaitydama prancūzų visuome
nė jaučia nerimą dėl savo likimo.

Kita svarbi rašytojo veiklos šaka yra dailioji 
kūryba. Jai priklauso pirmiausia trys romanai 
lietuviškais siužetais: Kuršių įlankos 
(1927), romanas iš pajūrio gyvenimo; 
dvario drama (1928), jaunos prancūzaitės 
nantės ir prancūzo ūkvedžio meilės
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Lietuvos didiko dvare; Agentas Nr. 478 (išl. 
1934), romanas iš vokietininkų veikimo Klai
pėdos krašte. Pirmieji du romanai turi bendrą 
sandaros ypatybę: priešingybę tarp gyvo veiks
mo, stiprios intrigos ir, iš antros pusės, idiliš
kos, ramios, šviežios aplinkos, su žmonėmis 
paprastais, nuoširdžiais, bet turinčiais šiek tiek 
šaltą išvaizdą. Toji aplinka yra panaudojama 
kaip poilsio priemonė miesčioniškam skaityto
jui, bet ji, minėtos priešingybės būdu, dar la
biau sustiprina veiksmo gyvumą. Didžiausią 
pasisekimą skaitytojuose rado antrasis šių ro
manų. Agentas Nr. 478 turįs intriginio romano 
pobūdį.

Tai pačiai kūrybos sričiai priklauso ir Lietuviš
kos pasakos (1936), folkloriniai bandymai, kaip 
sako antras knygos vardas. Jos yra labai įvai
rios. Kai kurios jų yra artimas pasakų vertimas. 
Kitos yra paparastos apysakos, parašytos le
gendų ir pasakų pavidalu, įsikvepiant lietuviš
kais padavimais. Ši knyga yra gausiai skaitoma 
jaunųjų, gerai pažįstama prancūzų mokyklose. 
Ji susilaukė kelių laidų.

Trečią Jean Mauclėre’o darbų grupę sudaro 
moksliniai veikalai ir studijos apie Lietuvą: 
reportažinio pobūdžio knyga — Po balkšvu 
Lietuvos dangum (b.d.) išleistas po pirmosios 
kelionės ir gavusi Prancūzų Akademijos pre-

“BRITANIJOS LIETUVIS ”.

vasarą (Les Editions Claires, Paryžiuje). Tai 
miją; Baltojo raitelio kraštas (1930), istorinė atspaudas iš tikybiniame La Croix laikraštyje 
apžvalga; panašios rūšies veikalas, kaip pirmasis, įdėto straipsnio. Knygelės gale yra pridėti du 
Lietuvos keliai ir žmonės (1931). dokumentai: Lietuvių Laiškas Pijui XII ir Lie-

Prieš pat karą pasirodė svarbiausias moksli- tuviškojo Pasipriešinimo sudarytas kaltinamasis 
nis Jean Mauclėre’o veikalas, taip pat gavęs aktas Nr. 1.
Prancūzų Akademijos premiją: Lietuviškos lite- Visoje Jean Mauclėr’o veikloje, visuose jo 
ratūros apžvalga (Panorama de la litterature Lietuvai skirtuose raštuose (autorius yra para- 
lithuanienne (1938). Tai trumpa mūsų litera- šęs daug kitų romanų ir įvairių veikalų), paste- 
tūros istorija, pradedant tautosaka, baigiant bima vis ta pati žymė: Lietuvos meilė, nuoširdi, 
jaunąja rašytojų karta. beatodairinė, pasireiškianti kartais susižavėjimu.

Dvi paskutinės studijos, liečiančios Lietuvą, Dabar rašytojas gyvena prie Paryžiaus, Vįl- 
yra išleistos jau po šio karo. Prancūzų įtakos lemomble miestelyje ir, nežiūrint šiek tiek apsil- 
sklidimas Lietuvoje (1946) pasirodė tuo metu, pusios sveikatos, tęsia savo literatūrinį darbą 
kai, pasibaigus karui, paaiškėjo, kad Lietuva ir veiklą Lietuvai. Nuoširdus mūsų noras būtų 
pasiliko anapus naujosios ribos tarp Rytų ir jį pasveikinti jam trečią kartą apsilankant iš- 
Vakarų; ji turėjo priminti dar kartą prancūzų vaduotoje Lietuvoje, kurios labui jis yra tiek 
visuomenei, kad Lietuva priklauso Vakarams. daug padaręs. L. Kvietinskas

GELTONPLAUKĖ BIRUTĖ
(Jean Mauclėre’o apysakos, parašytos legen

dos pavidalu pagal Birutės padavimą ir atspaus
dintos Lietuviškose pasakose, pradžios vertimas).

Kadaise, jau prieš daug metų, milžiniškas 
ąžuolas stiepėsi virš vienos kopos, prie Baltijos 
kranto. Tas medis buvo toks senas, kad jo 
viršūnė grasino dangui, kai jo šakos skėtėsi 
toli į šalis virš smėlio; ir jis buvo toks stiprus, 
kad laikė pasigailėjimo verta Baltiją, jūrą be 
potvynių, ištiesusią ties jo kojomis savo mėlyną 
skraistę, nusagstytą auksu.

Prieš jo šventą kamieną, kiekvienais metais, 
Krivių Krivaitis, kunigų kunigas, aukščiausias 
šventikas, aukodavo dievams tyrai baltą arklį. 
Begalinė minia supdavo tą dieną senį, baltuose 
ilguose drabužiuose, su trirage kepure ant gal
vos; tarp tų trijų ragų žvilgėjo aukso kamuolys. 
Ir iš tolo girdėjosi piemenų trimitų skardenimas 
pritariąs taip švelniam iš senuolių paveldėtų 
gitarų, kanklių, balsui.

Jei šios aukos tebuvo atnašaujamos tiktai 
vieną kartą per metus, šventoji ugnis, degusi ant 
aukuro, neturėjo niekad užgesti. Devynių ves
talių būrys ją saugojo dieną naktį; tarp tų vai
dilučių, Lietuvos pasididžiavimo ir papuošalo, 
Geltonplaukė Birutė buvo gražiausia.

Nė viena jų nesisupo apie savo ištekinį lie
menį lininę skraistę su tokia išmone, kaip ji; 
nė viena nemokėjo gražiau užsidėti ant savo bly
škaus aukso plaukų rūtų vainiko, savo mergystės 
ženklo; juo labiau nė viena {nederino taip žavaus 
šypsnio su taip tyru žvilgsniu. Ir kai anksty
vą pavasario šventės rytą, balandy, vaidilutės 
pasklisdavo kaimuose, pranešdamos saulės grį
žimą, nė viena neturėjo taip lengvo žingsnio, nė 
viena taip skambaus balso, kaip geltonplaukė 
Birutė.

Ir štai vieną dieną tarp dienų, šilas, banguo
jąs tolyje virš kopų, nuaidėjo bėrių kanopų 
dundesiu ir rago garsais: kunigaikštis Kęstutis, 
didžiojo kunigaikščio sūnus, medžiojo lapę su 
savo palydovais. Kęstutis buvo aistringiausias 
medėjas ir jo arklys, geriausias tarp žirgų: to
dėl ji nuklydo į tolį girion prieš pastebėdamas, 
kad jis pametė kelią.

Kunigaikštis nušoko žemėn, tirdamas vietą; 
bet iš visų pusių aplink ji, medžiai kėlė beribėn 
aukštybėn vienas į kitą panašių liemenų eiles

Naujausioji tokio pobūdžio studija, Katalikų 
Bažnyčios būklė Lietuvoje išėjo tik šių metų 

ir jų žaliuojančios kepurės dengė saulę. Kęstu
tis galvojo kaip jis galėtų pasiekti savo palydo
vus, kai vienos dainos, dainuojamos krikštolo 
balsu, atgarsiai jį patraukė mažo slėnio link. 
Ten mergaitė pildė savo ąsotį tyru šaltinio van
deniu. Ji buvo neapsakomo grožio ir kuni
gaikštis pajuto plakant savo širdį.

— Mergaite, — paklausė jis, — ar tu nega
lėtum parodyti kelio į Palangą paklydusiam 
keleiviui ?

— Jūs pametėte kelią, viešpatie? — atsakė 
ji besiartindama: — Gal norite gerti... ar jūs 
nemalonėtumėte priimti truputį to vandens, 
tokio tyro ?

Ji jam kėlė ąsotį ir judesy jos skraistė nuslydo 
jos baltu petim, kurį sunki šviesaus šilko kasa 
tuojau pridengė. Kęstutis gėrė dideliais gurkš
niais; paskui jis paklausė, apstulbęs dėl tokio 
nepažįstamosios žavumo:

— Tu esi geradarė ir graži, kaip tu vadiniesi, 
mergaite ?

—- Mane vadina Birute, — tarė ji, sujaudinta 
jauno valdovo turtingumu ir jo maloniu elgesiu.

—- Aš esu kunigaikštis Kęstutis, didžiojo 
kunigaikščio Gedimino, Vilniaus įkūrėjo ir 
Kijevo užkariautojo, sūnus. Birute, tu graži 
kaip karalienė, didesnė geradarė už deivę, ar 
tu nori būti mano žmona? Ar tu nori tapti 
visų lietuvių ir daugelio rusų valdove?

Švelnus Birutės veidas paraudo, kaip rožė 
aušroje:

— Tai negalima, viešpatie, — tarė ji.
-— Nieko nėra negalima, jei aš tai noriu! — 

pasakė kunigaikštis sutraukdamas antakius.
— Aš priklausau seserijai, kuri saugoja šven

tąją ugnį ant šitos kalvos, — atsiduso Birutė.
Kęstutis supyko:
— Kągi, tiek grožio, tiek žavumo turi sunykti 

dievų tarnyboje! Kiek jau laiko kai tu esi vai
dilutė, mergaite ?

— Aš dar nesu, bet mano naujokavimo lai
kas baigiasi šiandien. Dar šią naktį didysis 
kunigas turi mane įšvęsti Ugnies tarnybai.

— Šią naktį?! — sušuko kunigaikštis: — Bet 
jei taip, tai dar nevėlu, tu dar tebesi laisva!

Jis artėjo, iškėlęs rankas, jai nusinešti. Bi
rutė ištrūko lengvu šuoliu. Jis nenorėjo jos 
vytis. Netrukus ji pranyko tarp sargybinių.
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LIETUVIAI SVETUR
Čilėje lietuvių nedaug, bet turi savo organiza

ciją, kuriai vadovauja Julius Kakarieka.
Clevelando lietuvių naujos bažnyčios planų 

konkurse lietuviai architektai laimėjo pirmas 
premijas. Architektas S. Kudokas, iš Cleve
lando laimėjo pirmą premiją, archit. T.J. Viz
girda — antrą ir inž. J. Galinis — trečią.

Vokietijoj liks 14 lietuvių kunigų. Sielovados 
reikalų tvarkytojas kan. F. Kapočius, drauge 
su Vokietijoje gyvenančiais lietuviais vyskupais, 
paruošė katalikų lietuvių religinio patarnavimo 
planą Vokietijoje. Pagal jį, čia būsią palikta 
14 lietuvių katalikų kunigų. Dalis jų apsisprendė 
likti savanoriškai, kiti būsią paskirti iš čia dar 
esančiųjų 40 lietuvių katalikų kunigų tarpo. 
Ir pati delegatūros (sielovados tarnybos) įstaiga 
baigia savo darbą. Netrukus kan. Kapočius 
išemigruos į JAV-bes.

Persitvarkė LRK. Paskutiniu metu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Centre pasireiškusi krizė 
baigiama išspręsti. Jau sudarytas naujosios vy
riausios valdybos branduolys: pirmininkas — 
Norkaitis, vicepirmininkas — prov. Makauskas 
ir narys — Gailius. Valdyba bus papildyta dar 
dviem atstovais, kuriuos paskirs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė.

Kanadoje, daugelis lietuvių augina tabaką. 
Šiemet , tabako derlius buvo geras. Tabako 
nuėmimo laiku daugelis lietuvių iš miestų vyko 
į ūkius saviškiams padėti. Yra lietuvių, kurie 
turi po 2-3 tabako ūkius.

Čikagoje įsteigtas Lietuvių Kalbos Draugijos 
skyrius. Skyriui vadovauja: P. Jonikas — pir
mininkas, A. Dundulis — pavaduotojas ir B. 
Jameikienė — sekretorė.

.Neseniai į Australiją nuvykę lietuviai tremti
niai sportininkai pradeda kilti į pirmaujančias 
vietas. Štai R. Arlauskas išsikovojo Piet. Aus
tralijos šachmatų meisterio titulą, Lietuvių spor
to klubo Vyties krepšininkai irgi laimėjo Pietų 
Australijos meisterio titulą, o lietuvaitė Snar- 
skytė, mergaičių jaunių visos Australijos teniso 
njeisterės vardą.

Čikagoje kuriamas lietuvių vaikų teatras. Jis 
darbą jau pradėjo rugpiūčio 17 d. Vaidybinei 
daliai vadovauja St. Pilka, baletinei — Irena 
Eidrigevičiūtė, muzikinei — St. Kalvaitis. Sta
toma lietuviška pasaka „Brolių ieškotoja”. 
Dekoracijas gamina VI. Vijeikis. Administra
cinius reikalus tvarkys: T. Blinstrubas, O. Zail- 
skienė, O. Kliorienė, A. Dundulis ir P. Bagdonas.

Kanados Lietuvių Rašytojų Metraštis. Kana
dos lietuvių rašytojų draugijos valdyba, vykdy
dama suvažiavimo nutarimus, ruošiasi išleisti 
Kanados rašytojų metraštį. Jį redaguosianti 
pati valdyba. Rašytojai prašomi siųsti eilė
raščius, noveles arba ištraukas iš didesnių vei
kalų, pridėjus foto ir 10 dol.

The Dance of Lithuania. Šiuo vardu žinomas 
tautinių šokių žinovas, Amerikos lietuvis V.F. 
Bieliajus išleido iliustruotą knygą apie lietuvių 
tautinius šokius ir žaidimus. Knygoje aptarta 
50 būdingesnių šokių.

Organizuojasi teatralai. Naujorke gyveną 
lietuviai scenos menininkai suorganizavo Scenos 
Darbuotojų Draugiją, kurios valdybą sudaro: 
A. Vasiliauskas — pirmininkas, V. Jonuškaitė 
— vicepirm. V. Ivanauskas — ižd. R. Maine
lytė — sekr., V. Vasiliauskas — reikalų vedėjas.

— Būti gal ir būtų, bet matai, — čia garbin
gasis ponas apsižvalgė, lyg norėdamas įsitikinti, 
ar nieko čia daugiau nėra, ir tyliai pridūrė: 
— jis didelėje karaliaus malonėje, todėl, ką jis 
daro, turi būti teisinga. Jeigu mes pamėgintu- 
mėm jį kaltinti, tai patys paliktume kalti... 
Grįžk, žmogeli, ir susitaikyk. Ar aišku?

Taip, Viskantai visiškai pasidarė aišku, kad 
teisybės ieškoti neverta. Jis, visiškai nusiminęs 
išėjo už durų. O kojas taip gėlė, ir širdį neviltis 
nežmoniškai graužė, jog už durų, radęs suolelį, 
prisėdo, kad nors kojos truputėlį atsilsėtų. 
Čia tuoj atsirado su auksinėm sagom ponas ir 
paklausė:

— Ar su svarbiais reikalais?
— Teisybę norėjau rasti, — atsakė žmogelis.
— Teisybę? Rado jis ko ieškoti! — ir gar

siai nusijuokė.
Viskanta su nustebimu žiūrėjo į smagų saguo

to pono veidą ir negalėjo suprasti, ko jis dabar 
juoku plyšta, o saguotasis dar pridėjo:

— Teisybės ? Ar tu nežinai, kad teisybė se
niai jau numirė? Numarino ją, žmogeli, numa
rino, palaidojo, net ir paskambinti užmiršo.

Pasakė ir garsiai kvatodamas nuėjo tolyn.
Viskanta valandėlę sėdėjo vienas, tyloje pas

kendęs, paskum jo smegenis nušvietė kaip žai
bas aiški mintis. Jis spakilo ir pasileido į namų 
pusę. Ir grįžęs jis neužėjo į savo trobelę pail
sinti nuo ilgo kelio sutinusių kojų, bet pasuko 
tiesiai į dvarą ir pirmą tarną pamatęs, pasakė:

— Pasakyk ponui, kad atėjau savo žemės 
parduoti.

Tarnas nuėjo, ir netrukus Viskantą pakvietė 
į gražų kambarį, kuriame jį pasitiko pats ponas. 
Juodu greitai sutarė ir temstant žmogelis išėjo 
iš rūmų su šimtu sidabro pinigėlių dulkinoj 
kišenėj, kaip per tvorą išmetamas su visom 
šaknim išrautas varnalėšas. Išleisdamas ponas 
dar pasakė:

— Neskubėk niekur. Darbo ir duonos mano 
dvare yra. Kurie man buvo geri, aš nė vieno

neatstumsiu. Kai išbarstysi pinigus, jeigu dar 
galėsi dirbti, sugrįžk.

Bet Viskanta nieko nebeatsakė. Jis atsuko 
nugarą ir dvarui, ir tėviškės lūšnai su kuprota 
kriauše ir išėjo į didįjį krašto miestą, pilną aukso 
ir sidabro, pilną gražių rūmų ir nuostabių baž
nyčių su garsiai skambančiais varpais, — jis 
išėjo į ta miestą, kuriame pats karalius gyveno.

Staptelėjęs ant kalno, po kurio kojų gulėjo 
visas miestas, Viskanta valandėlę apstulbo, 
širdy pajuto baimę prieš nuostabią žmogaus 
sukurtą didybę, o paskum ėmė skaityti bažnyčias. 
Tikrai, jų čia buvo lygiai šimtas.

— Šimtas bažnyčių, šimtas ir pinigėlių, — 
nusišypsojo Viskanta ir nusileido į miestą. Priė
jęs pirmą bažnyčią, davė varpininkui vieną si
dabrinį pinigėlį ir pasakė:

— Lygiai trečią valandą paskambink už 
mirusį. Ir skambink visą valandą.

— Kas mirė? — paklausė šitas.

NELAIMINGA DIENA

Nusipirko senis 
Skrybėlę štai kokią, 
Nes visi kaimynai 
Iš senosios juokės.

— Viešpačių viešpats, ir mes vargšai patekome 
į didžiausią nelaimę.

Prieš trečią jau viso miesto varpininkai žinojo, 
kad lygiai trečią reikės skambinti visais varpais. 
Ir kiekvienas ruošėsi paskambinti gerai, nes 
sidabrinis pinigėlis už valandą skambinimo 
buvo karališkas užmokestis.

Kai karaliaus rūmų laikrodis išmušė tris, 
pats karalius rengėsi pailsėti, suūžė, sugaudė, 
suskambėjo viso miesto varpai. Ir katedros 
didysis, kurio garsas tylų vakarą už trijų mylių 
dar tebegaudžia, ir vienuolyno sidabrinis, ku
rio plonas balselis panašus į mažo šunelio kiauk
sėjimą, ir visi kitoki, iš viso dar devyniasdešimt 
aštuoni. Miestas prisipildė skambėjimo, kokio 
dar niekeno ausis nebuvo girdėjusi. Gatvėse 
iš pradžių stoviniavo žmonės būreliais ir klausi
nėjo, kas atsitiko; paskum kažinkas pasakė, 
kad karalius numirė; dar kitas, pamatęs vyk
stančius ginkluotus karius pakeisti sargybos, 
šūktelėjo, kad kariai sukilo, kad karalius nu

Va, tai tau ir lordas, 
Tai tau ir puošnumas! 
Būtum garantuotas, 
Prisisiuvęs gumą. 

žudytas ir mieste tuoj prasidės žudynės. Tada 
visi šoko gelbėti, ką dar išgelbėti galima.

O varpai gaudė, ir kitokio garso per jų gaudi
mą mieste negalėjai girdėti.

Karalius susirūpinusia akim pažvelgė į savo 
aukštuosius patarėjus ir tarnus ir paklausė:

— Kas atsitiko?
Šie tik pažiūrėjo vienas į kitą ir nieko negalėjo 

pasakyti.
— Eikit ir sužinokit, — paliepė karalius, ir 

jo balse suskambėjo neramumas.
Bet tuo tarpu su triukšmu atsidarė durys, 

įbėgo tarnas ir sušuko:
— Viešpatie, mano karaliau, sukilo prieš 

tave kariuom nė, mieste pjautynės. Karaliau, 
bėk, jie ateina čia.

Karalius norėjo paprašyti patarimo savo pa
tarėjus, bet šie per vienas kitą grūdosi pro 
duris laukan. Ir po valandėlės salėje pasiliko 
tik karalius ir tarnas, kuris laikė rankose menką 
aspsiaustą, siūlė jį karaliui ir maldavo bėgti.

Ak, vėjužiai, vėjai. 
Ak, tos Britų Salos! 
Čia šimtais ir žmonės 
Šitaip gauna galą...

Adomėno žygis
Neatrodo rimtas: 
Čia ne toks biznie ius 
Kad atgal priimtų.

4



1950 m. spalio 27 d.
1 i

IS MUSU GYVENIMO
DBLS SKYRIŲ ATSTOVU 4 

SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAI
VISIEMS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

LIETUVIAMS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos atsto

vai, susirinkę į metinį suvažiavimą spalio 14-15 
dienomis Londone, sveikina visus Didžiosios 
Britanijos lietuvius ir dėkoja už darnią visuome
ninę veiklą. Tik organizuota kova, susiklau
symas ir tautinė vienybė gali grąžinti mus į 
Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą. Tad kvie
čiame ir tuos, kurie dar neįsijungė į organizacinį 
gyvenimą, stoti į DBLS-gos narių eiles, nes 
„kai du stos, visados daugiau padarys”.

KENČIANTIEMS TAUTIEČIAMS 
TĖVYNĖJE IR IŠTREMTIEMS 

SIBIRE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga per 

savo atstovus, susirinkusius į metinį suvažiavimą 
spalio 14-15 dienomis Londone, karštai sveikina 
jus, brangius brolius ir seseris ir linki stiprybės 
ir ištvermės jūsų didvyriškoje kovoje už tautos 
laisvę. Su ilgesinų mes laukiame tos dienos, 
kada vėl pasimatysime mūsų numylėtoje ir kan
čių išvargintoje tėvynėje.

PASAULIO LIETUVIAMS
DBLS atstovai, susirinkę spalio 14-15 dieno

mis į visuotinį metinį suvažiavimą Londone, 
sveikina visus pasaulyje išblaškytus lietuvius ir 
jungiasi bendron kovon už Lietuvos Nepriklauso
mybę. Dabartinė mūsų tėvynės būklė reikalauja 
iš musų susiklausimo, vienybės, solidarumo 
ir nuoširdžių pastangų lietuvybei palaikyti.

Mūsų tikslas yra kilnus, teisingas ir realus, 
o sujungtomis jėgomis dirbamas darbas grei
čiau atneš laukiamų vaisių mūsų kovoje. Šių 
dienų audringo pasaulio triukšmas teneištrina 
iš mūsų atminties žodžių: „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt”.

DBLS SKYRIŲ ATSTOVU 4 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

SAVIŠALPOS REIKALU
Suvažiavimas pripažįsta savišalpos reikalą svar

biu ir paveda C. Valdybai sudaryti specialią 
komisiją laikinoms savišalpos organizacijos 
taisyklėms paruošti ir kurios pradėtų veikti 
S-gos Tarybai jas patvirtinus.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui aukojo: DBLS Leiccsterio 

sk. £5., DBLS Newgate sk. £4.13.0, DBLS 
Moota sk. £3.17.0, DBLS Derby sk. £2.5.10, 
DBLS Littleborough sk. £2.2.0, DBLS Ettington 
Park sk. £1.12.0, DBLS Kinlochleven sk. £1.10.0, 
DBLS Alsager sk. £1., DBLS Stonehouse sk. 
£1., DBLS Castleman’s sk. 11/-

NAMŲ VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: už 5 sv. Br. Bu- 

levičius, DBLS Leicesterio sk. Č. Budrys, už
1 sv. V. Janulevičius, S. Juozapavičius, M. 
Vereika.

DBLS Ash Grove sk. Namų Fondui aukojo
2 sv. 7 šil.

Karalius, valandėlę pasvyravo, paskum susi
supo į apsiaustą ir išėjo. Siauromis ir pilnomis 
neramių žmonių ir varpų gaudimo gatvelėmis 
juodu skubėjo už miesto į kalnus, kur tikėjosi 
rasti saugią slėptuvę.

Niekas į juodu neatkreipė dėmesio, ir po ke
liolikos minučių abu pasijuto saugūs, kai siauiru 
takučių užsivingiavo į aukšto kalno šlaitą, ku
rio apačioj buvo miestas, o tolyn ėjo olos, brūz
gynai ir miškai. Čia juodu sustojo, valan-
dėlę žiūrėjo į miestą ir klausė varpų gaudimo. 
Tik vienu kartų karalius bakstelėjo alkūne ir 
parodė akimis į šoną. Ir čia jie ne vieni buvo. 
Netoliese ant akmens sėdėjo žmogus.

—• Tamsta, matyt, ne iš miesto, — prašnekino 
karaliaus tarnas.

— O ne, aš iš toli, — atsakė Viskanta. — Bet 
man pasisekė. Dabar nors teisybė rami galės 
būti.

— Teisybė?
— O kaipgi? Kada jau ji numirė, ir niekas 

nepaskambino...
Ir Viskanta viską iš širdies išpasakojo.
Karalius klausė susimąstęs. Kai Viskanta 

baigė, ilgą valandą buvo neapsakomai tylu. 
Paskum karalius paklausė:

— Ką manai dabar veikti?
... .—O dabar? Kol sveikos rankos, dabar 
man tėviškė visur.

— O gal eitum pas mane? Aš didelį darbą 
turiu, — paklausė karalius.

— Gerai. Man dabar visiškai vis tiek...
— Ne, ne vis tiek. Aš noriu, kad man padė- 

-„-tum teisybę prikelti.
Viskanta nustebęs pažiūrėjo į karalių, kaip 

į beprotį, o tas skubinosi pridurti:
— Ne, ne, aš ne beprotis, aš tik noriu teisybę 

prikelti, ir jei tu man padėtum...
Viskanta, valandėlę pasvyravęs, sutiko, ir visi 

trys sugrįžo į miestą. O kai gerokai vėliau pra
dėjo rastis ir patarėjai, karaliui jie nebebuvo 
reikalingi, nes jo dešinėje sėdėjo Viskanta.

NAUJOJI DBLS CENTRO VALDYBA
Ketvirtojo DBLS skyrių atstovų suvažiavimo 

išrinktoji centro valdyba spalio 24 d. buvo 
susirinkusi pirmo posėdžio. P. Varkala atsi
statydino. Vieton jo įėjo sekantis kandidatas 
p. J. Dėdinas. Susirinkę nutarė pareigas pasis
kirstyti šiaip: I-sis vicepirm. — kun. Kazlauskas, 
II-sis vicepirm. — P. Bulaitis, sekretorius — 
J. Vilčinskas, iždin. — J. Dėdinas.

Sąjungos pirmininką, pagal naujuosius įstatus, 
išrinko suvažiavimas. Pirmininku, kaip pereitam 
num. pranešėm, išrinktas p. M. Bajorinas.

COVENTRIO LIETUVIŲ SAVIŠALPOS 
DRAUGIJA

Coventrio lietuvių savišalpos d-ja yra įsteigta 
1948 m. balandžio 4 d. Tai pirmoji lietuvių trem
tinių — politinių emigrantų organizacija šiame 
krašte, kuri rūpinasi savo narių, nelaimės at
veju, draudimu. Šiai organizacijai įstatus paruo
šė p. A. Gurevičius. Jis buvo ir yra atsidavęs 
visa širdimi jos veiklai. Jo siekimas ir norai 
išsipildė. Ši organizacija pirmuosius žingsnius 
pradėjo būdama negausi, bet laikui bėgant, 
jos narių skaičius didėjo, nes daug abejojančių 
pajuto jos naudingumą bei reikalingumą.

Savišalpos d-ja per dvejus metus sušelpė du 
trečdaliu savo narių. Nuo d-jos įsteigimo iki 
1950 m. lapkričio 1 d. jai vadovavo jos stei
gimo iniciatorius — p. A. Gurevičius.

Lapkričio 1 d. įvykusiame Savišalpos d-jos 
metiniame susirinkime aptarti einamieji reikalai; 
nustatytos veikimo gairės ateičiai ir išrinkta 
nauja valdyba: Jarutis, V. Dumbliauskas ir J. 
Vinciūnas; į revizijos komisiją: P. Rumšą, 
J. Kazlauskas ir Šiukšteris. V.D. Vyturėlis

„VAIDILA” LTL. ADDINGTONE
Po įvykusios „Klastos ir Meilės” premjeros 

Londone, kilo sumanymas pasikviesti „Vaidi
lą”. Kadangi mūsų skyrius, palyginti, negausus, 
tad pasikvietėme talkon Corbio ir Northamptono 
skyrius. Ir spalio 21 d. „Vaidila” atvyko.

Artėja vaidinimo pradžia, o publikos tik 
keli. Regėjai kiek nervinasi, tačiau ko nervinasi 
viens kitam neužsimena. Liko tik 15 min. iki 
vaidinimo. Ir štai: vienas autobusas įsuka 
įkiemą, kitas. Sudūzgia motociklai. Per 10 
10 min. stovyklos „teatro” salė pilna. Trečias 
skambutis ir pakyla uždanga...

Būdamas eilinis žiūrovas, negaliu ir nesugebu 
pilnumoje įvertinti paskirų aktorių ir bendrą
valdybą. Tačiau, sprendžiant iš žiūrovų laiky
senos vaidinimo metu ir iš pasidalintų įspūdžių 
po vaidinimo, galima tvirtinti, jog visi vaidinimu 
buvo labai patenkinti.

Pradedąs pirmuosius žingsnius „Vaidila” ti
krai vertas mūsų visuomenės susidomėjimo ir 
paramos.

Ši „Vaidilos” išvyka buvo pirmoji. V. St.

Lapkričio 11 d., šeštadieny, 17 vai. St. Patricks 
Parish Hall, Paradise St. of West Gate, Brad- 
forde, Great Hortono skyr. v-bos pakviesta 
Londono Meno Sambūrio Dramos Grupė 
„Vaidila” vaidins Schiller’io dramą

„Klasta ir Meilė”
Bradfordo ir apylinkės lietuviai kviečiami 

gausiai dalyvauti. Bilietai gaunami prie įėjimo 
ir sk. v-bos būstinėj — 8, Retford Place, Great 
Horton, Bradford. Skyriaus v-ba

Šeštadieny, spalio 28 d. 4 vai. p. p. Bradforde, 
Cooperative Hall bus šešių tautų artistų koncer
tas ■— varietė. Bilietai po 2/6 ir 4/6 gaunami 
nuo 2 vai. prie įėjimo. 6,30 vai. įvairių tautų 
šokiai Green Lane mokyklos salėje.

Gauta iš Amerikos dideli ir meniški sieniniai 
kalendoriai 1951 m. Kaina 3 šil. Kreiptis: 
J. Pakalnis, 21, The Oval, London E. 2. Galima 
gauti DBLS centre ir pas liet, kapelionus.

Kas galėtų parduoti lietuvišką rusų kalbos 
gramatiką, ar vadovėlį. P.ašykite — K. Dargis, 
76, Norman Place Rd., Coventry.

Paieškomas Antanas Radušis, kilęs iš Ro
kiškės kaimo, Kaltinėnų valšč. Švenčionių apskr. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, prašomi pranešti: 
Lithuanian Legation, 17, Essex Villas, London, 
W. 8.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI SEKANČIAM KETVIRČIUI— 
ATLIK TAI DAR ŠIĄ SAVAITĘ.

“BRITANIJOS LIETUVIS”

LIETUVA BELDŽIASI I HUSU ŠIRDIS
Tokia antrašte Z. Silsdenaitis parašė Škotijos 

lietuvių laikraščiui „Išeivių Draugui” didelį 
Tėvynės meile ir šiandieninių jos skausmu raso- 
jantį straipsnį, kurįs įdėtas spalio 20 d. nume
ry-

Autorius vedžioja skaitytoją po gimtosios 
žemės lankas, pievas, šventoves, gimtąjį kaimą, 
palygina šalis, kurias jis matė su Tėvynės gamtos 
grožiu, kaip jis jautėsi namie ir būdamas sve
tur. Straipsnį baigia žodžiais:

„Viešpatie, Didis Žemės Teisdary Danguose, 
pakreipk visų mūsų mintis ir širdis į pavergtą 
Lietuvą. Surink mus, Aukščiausias, visus ir 
parvesk į namus, o kurie liekame svetur, pri
pildyk tų širdis meile tam kraštui, kuriame sau
lės šviesą išvydo.

Viši į šventą kenčiančios Lietuvos išlaisvini
mo kovą. Visi širdimis ir protu į ten, kur šiau
dinių trobelių būreliai glostosi prie kiemų, 
prie ežerų ir amžinai gyvų upelių, kur namų 
svirtis kalba tik mums vieniems suprantama 
kalba. Į tenai, kur vienišos sodybos žiburėlis, 
kaip širdies plakimas, spindi prie miškelio. Į 
tenai visi, iš visų kalnų šalių, australijų, amerikų, 
kanadų ir kitų margo svieto „padaliju”.

Tėvynė šiandien iš kiekvieno, kuris save va
dina lietuviu, reikalauja aukos, vadavimo ir 
paramos. Ar tu, mano kraujo broli, sese jau 
atlikai savo lietuvišką pareigą, ar davei jai, 
nors mažutę auką? Tautos Fondas eina pro 
tave, prašydamas: aukok Lietuvai!

„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Baigiamas straipsnis.

NAMU AKCIJŲ REIKALU
ESAMŲ IR BŪSIMŲ AKCININKŲ ŽINIAI

Oficialiai įregistravus Lietuvių Namų Akc. 
B-vę (Lithuanian House Ltd.), atspausdinta 
naujos akcijos (anglų kalba) pagal šio krašto 
įstatymus. Dėl to, nuo šio pranešimo paskel
bimo datos, t.y. šeštadienio, spalio 28 d. yra 
sustabdomas senųjų akcijų naudojimas ir pra
dedamos pardavinėti naujosios Bendrovės ak
cijos. Skyrių valdybos ir platintojai prašomi 
tuojau grąžinti centrui visas turimas senųjų 
akcijų šakneles. Visos senosios akcijos, kurias 
dabar turi akcininkai, bus pakeistos naujomis 
šia tvarka:

Akcininkai prašomi iki gruodžio 1 d. prisiųsti 
centrui pavieniui ar per skyrių valdybas bei 
platintojus visas turimas senąsias akcijas, tiks
liai nurodant: vardą, pavardę, adresą ir profe
siją ar užsiėmimą; kiek turi akcijų ir jų numerius.

Reikalingos tikslios žinios akcininkų užre
gistravimui Bendrovės knygose; tai reikalauja 
įstatymas. Remiantis tuo būdu sugrąžintomis 
akcijomis, bus išrašytos naujos akcijos ir iš
siųstos jų savininkams.

Tolimesnis Namų Fondo vajus vyksta jau 
naudojant naujas Bendrovės akcijas. Darbo 
palengvinimui bei laiko ir išlaidų sutaupymui, 
nustatoma ši tvarka:

1) Skyriuose valdybos ar platintojai užpildo 
grupinius sąrašus asmenų, norinčių pirkti ak
cijas ir įmokėjusių pinigus. Sąrašai daromi 
ant oficialių Bendrovės numeruotų lapų, kurie 
jau yra išsiuntinėti visiems skyriams. Platintojai, 
norį jų gauti, prašomi kreiptis į centrą. Užpil
dyti lapai tuojau turi būti grąžinti centrui su 
pinigais, kada bus išrašytos naujos akcijos ir 
išsiųstos jų savininkams.

2) Pavieniai gyveną ir kam patogiau, prašomi 
kreiptis tiesiog į centrą akcijų pirkimo reikalu. 
Kreipiantis aiškiai nurodyti: vardą, pavardę, 
adresą, profesiją ar užsiėmimą ir kiek akcijų 
nori ir pridėti atitinkamą pinigų sumą, už ką 
bus išrašytos akcijos ir pasiųstos jų savininkams.

Akcijas negalima siųsti skyriams platinimui, 
nes kiekviena akcija turi būti Bendrovės parei
gūnų pasirašyta tik tada, kada ji jau yra pil- 
nai užpildyta ir jos savininkas įregistruotas 
knygose. Dėl to ir reikėjo nustatyti minėtą 
tvarką.

Grąžinant centrui senąsias akcijas iškeitimui, 
kaip buvo nurodyta, galima ta pačia proga 
užsakyti ir daugiau akcijų, pridedant reikalin
gus pinigus ir tikimasi, kad tas bus visų pada
ryta. Linkime visiems sėkmingo vajaus.

Lietuvių Namų B-vės Direkcija

PADĖKITE IŠLAIKYTI VIEKIRTĖIE LIETUVIŠKA 
GMHAIIJA PASAULY

Vokietijoje pasiliekančiųjų lietuvių bendruo
menė turi eilę nelengvų uždavinių. Vienas 
jų apsaugojimas jaunosios kartos nuo nutautė
jimo ir paruošimas jos tėvynės Lietuvos tarny
bai. Senosios tremtinių kartos ir jos vadovybės 
svarbiausias rūpestis bus, išaušus laisvės rytme
čiui, grąžint tėvynei jaunąją kartą nenutautusią, 
bet išauklėtą ir išmokslintą lietuviškai krikščio
niškoje dvasioje. To atsiekti tegalėsime tik 
lietuviškoje mokykloje.

Tam tikslui stengiamės išlaikyti LIETUVIŲ 
GIMNAZIJĄ DIEPHOLZE, Britų zonoje. No
rėdami sudaryti sąlygas lankyti gimnaziją ir 
kitų Vak. Vokietijos vietovių vaikams, įsteigėm 
prie gimnazijos,. MOKINIAMS BENDRABUTI.

Jau suvažiavo gražus būrys moksleivių, dau
giausia Maž. Lietuvos lietuvių patriotų vaikų, 
kurie, patyrę apie veikiančią lietuvišką gimna
ziją su bendrabučiu, metė lig šiol lankytas vo
kiečių mokyklas, paliko savo tėvelius ir atvyko 
čia. Džiugu matyti Maž. ir Did. Lietuvos jau
nimą begyvenantį, bedirbantį ir bežaidžiantį 
kartu. Bematant nyksta visi skirtumai, atsiradę 
per tiek laiko besimokant svetimųjų mokyklose.

Jau veikia 8 klasės. Einama Lietuvos gimna
zijų programa, pritaikyta šių dienų reikalavi
mams. Sustiprintai einama anglų ir vokiečių 
kalbos. Pasiaukoję mokytojai dirba tegaudami 
vos po 40-50 pfg. už vieną darbo valandą (pa
moką).

Rodos, būtų viskas gerai, jeigu ne tas didysis 
rūpestis: kaip toliau reikės išmaitinti bendra
butyje gyvenančius moksleivius. Iš mokinių 
nei už mokslą nei už išlaikymą bendrabutyje 
mokesčio imti negalėsime, nes tai yra vaikai 
dideliame skurde atsidūrusių žmonių, vos vos 
pusalkaniai besiverčiančių iš menkutės bedarbio 
pašaipos, kurią duoda vokiečių įstaigos.

Pradžiai gavome paramos iš VLIKo ir BALFo. 
Bet tai buvo vienkartinė parama. Patys iš savo 
menkų pajamų negalėtume išlaikyti nei gimna
zijos, nei bendrabučio. Jeigu galime vieną kitą 
šimtelį išleisti, tai turime atsiminti ir visą eilę 
privačių lietuviškųjų vargo mokyklėlių, kurias 
įsteigėm, norėdami šiek tiek sustabdyti mūsų 
vaikų nutautimą.

Todėl ir kreipiamės pirmiausia į D. Britanijos 
ir Škotijos lietuvius, prašydami pagelbėti išlai
kyti tą, taip svarbią mokslo įstaigą, vienintelę 
tikrą lietuvišką gimnaziją pasaulyje. Mes 
tikime, kad šis mūsų šauksmas bus išgirstas 
visų kilnios dvasios lietuvių. Tai yra mūsų visų 
bendras reikalas. Tai yra vienintelė ir realiausia 
galimybė padengt bent dalelę tų, baisių mūsų 
šviesuomenės kraujo nuostolių, kuriuos pakėlė 
ir dabar dar turi pakelti didžiausioji istori
jos varguolė, mūsų tauta. Mes tikime, kad po 
platųjį pasaulį išblaškytoje lietuvių šeimoje susi
ras pakankamai taurių ir duosnių tautiečių, 
kurie pagelbės mums išlaikyti keletą dešimčių 
ar šimtą lietuvių moksleivių.

Tai yra pirmas realus bandymas, kurs paro
dys, kiek stipri ir solidari pasaulio lietuvių ben
druomenė, kada tenka spręsti gyvybiniai mūsų 
tautos ateities klausimai.

Labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad 
pirmąjį labai gražų ir paskatinantį pavyzdį 
parodė D. Britanijos Lietuvių S-gos atstovai 
savo metiniame suvažiavime Londone spalių 
15 d., kada p. O. Kairiūkštienės paskatinti, 
sudėjo auką — 22 sv. Dėkojame šia proga 
duosniems aukotojams ir esame tikri, kad jų 
padarytoji pradžia lems mūsų darbo sėkmę.

Šiuo metu didžiausi rūpesčiai yra lėšų suda
rymas mokinių maitinimui. Todėl kiekvienas 
šilingas, kiekvienas maisto siuntinėlis, kurį 
gaus mūsų moksleiviai, mums tą rūpesčių naštą 
tikrai palengvins.

Tikime, kad Apvaizdai laiminant, viso pasau
lio lietuviams duosniai remiant, pavyks išlai
kyti tą lietuvišką lizdelį ligi išaus naujos laisvės 
aušra.

Pr. Zunde, PLB. Vokietijos Krašto V-bos pirm.
Pr. Karalius, Švietimo Inspektorius

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- 
donam, dalyvauti. Centrinio skyriaus valdyba

Silkės, paruoštos kontinentiniu būdu, 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 Krokuvinė, 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

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

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
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NAUJIENOS
* Penkios opozicinės Egipto partijos įteikė 

Egipto karaliui Faruk’ui skundą, kuriame sako, 
kad dėl rūmų neteisėtų veiksmų baigia išsekti 
visuomenės kantrybė ir dėl to galinti kilti revo
liucija, kuri galinti sunaikinti ne tik neteisin
guosius, bet ir įstumti kraštą į finansinį, mora
linį ir politinį bankrotą. Ryšium su šiuo skundu, 
karalius Faruk’as nutraukė savo europinę ke
lionę ir grįžo į Egiptą;

* Izraelio prez. Weizmann’as pavedė suda
ryti naują vyriausybę Rosenbliuth’ui, centro 
partijos atstovui.

* Nuo šio pirmadienio D. Britanijoj kiek pa
brango medvilniniai skalbiniai.

* Vatikanas paneigė Amerikos spaudoje pa
sirodžiusias žinias, kad atsižvelgiant neramią 
tarptautinę būklę, dalis Vatikano turtų būsią 
perkelta į JAV.

* Iki ateinančių metų birželio mėn. Italija 
numato savo kariuomenę padidinti iki 11 di
vizijų, kurių 7 būsią pilnai apginkluotos, — pa
reiškė Italijos krašto apsaugos ministeris Pac- 
cardi’s.

* Italijos policija netoli Genujos susekė slaptą 
municijos sandėlį. Jame rado tris prieštankines 
patrankas, 200 rankinių granatų ir daug kito
kios municijos.

* Per pirmuosius šių metų aštuonis mėnesius 
į vak. Berlyną atbėgo 57.420 politinių pabėgė
lių iš ryt. Vokietijos ir kitų, komunistų valdomų 
Europos kraštų. Bendrai paėmus, kasdien į 
vak. Berlyno dalį atbėgdavo apie 300 žmonių, 
bet po neseniai įvykdytų ryt. Vokietijoj rinkimų, 
pabėgėlių padvigubėjo.

* Švedų vyriausybė paprašė parlamentą pas
kirti papildomai milijoną kronų kovai su šni
pais ir sabotažininkais.

* Jau trys mėnesiai, kai Argentina sulaikė 
mėsos eksportą į D. Britaniją, reikalaudama 
aukštesnių kainų. D. Britanija nesutiko bran
giau mokėti. Per tą laiką Argentina naujų rin
kų savo mėsai nerado, dėl to dabar susidarė 
dideli kiekiai mėsos ir parduotinų gyvulių, 
kurie nemažą susirūpinimą Argentinai sudaro.

* JTO komisija įspėjo Indenezijos respubliką 
nutraukti karo veiksmus prieš Amboinos salą, 
pietų Molukų salyne, kur yra įsikūrusi atskira 
respublika. Tačiau Indonezija įspėjimo neklauso 
ir nori jėga priversti tą respubliką įsijungti į 
Indonezijos respublikų federaciją.

* Indijoje, Bicharo srities 40 milijonų gy
ventojų gresia badas. Jau 100 žmonių badu 
mirė. Į bado ištiktą kraštą Indijos valdžia pa
siuntė 92.000 tonų maisto, bet bado pavojui pa
šalinti reiks pusantro milijono tonų maisto.

* Pereitą sekmadienį Turkijoj įvyko gyven
tojų surašinėjimas. Kol jis truko, visi gyven
tojai turėjo būti namie. Tik po to, kai suraši
nėjimas pasibaigė, jie galėjo iš namų išeiti. Iš
tisą dieną turkai išbuvo namuose.

* Ukrainiečių rezistencinis centras praneša, 
kad Ukrainoje, bekovodamas su Raudonąja 
armija, žuvo Atgimstančios Ukrainos kariuome
nės vadas gen Taras'as Čuprinka.

* Pereitą šeštadienį Paryžiuje gen. de Gaulle 
savo šalininkams pasakė kalbą, kurioje reikala
vo padidinti prancūzų kariuomenę iki 40 divi
zijų ir aviaciją iki 5.000 lėktuvų Jis reikalavo 
ir didesnio karo laivyno, iki 350.000 tonų bendro 
dydžio. Girdi, kariuomenė, aviacija ir karo 
laivynas reikalingas prancūzų uostams ir susi
siekimo linijoms apsaugoti. Jis pabrėžė, kai 
bus galinga Prancūzija, bus ir Europos vienybė 
realus faktas, nekils tuomet ir baimė dėl vokie
čių apginklavimo.

* Tibeto delegacija, ilgai derėjusi Deljėje. 
Indijoje, su komunistinės Kinijos atstovais dėl 
Tibeto likimo, gavo savo valdžios įsakymą 
vykti į Pekiną ir ten derybas tęsti.

* Viena atominė bomba, numesta Naujorke, 
nužudytų 80.000 žmonių ir dar tiek pat sužeistų, 
— pareiškė gydytojų sąjungos atstovas Gold- 
berg’as. Tokiai daugybei sužeistųjų pagalbą 
galėtų suteikti tik penkeriopai didesnis gydytojų 
skaičius, koks dabar ten yra.

* Sovietų Rusija labai seka Švedijos stiprini- 
mąsi ir ruošiamus atspirties punktus. Šiuo laiku 
jos dėmesys nukreiptas į Alando salas, Botnijos 
įlankos pradžioje. Dėl to dažnai švedų saugumo 
pareigūnai susiduria su sovietų pareigūnų įžū
liu brovimosi j uždraustas vietas.

* Sov. Rusija varo propagandą Norvegijoje, 
skiepydama norvegams mintį, kad jų kraštą 
nuo vokiečių išvadavusi Rusija.

* Australija nori padidinti gyventojų skaičių 
ir dėlto tuo tikslu ruošiasi įsileisti po 200.000 
ateivių kasmet, iki 1960 metų. Šiuo laiku Aus
tralija turi tik 8 milijonus gyventojų.

* Britai savo zonoj, Vokietijoje, perorgani
zuoja vokiškąsias Darbo kuopas. Dali jų ap
ginkluos lengvaisiais ginklais. Šie daliniai bus 
apvilkti nauja uniforma, turės laipsnius.

* Pusė milijono D. Britanijos valdinių įs
taigų valdininkų reikalauja padidinti atlygi
nimą.

* Nacionalistinės Kinijos prezidentas ir vyr. 
kariuomenės vadas maršalas Čangkaišekas, mi
nint JTO 5 metų sukaktį Formozoje, pasakė, 
kad būtinai turi būti įkurta tarptautinė kariuo
menė ir pavesta JTO žiniai. Komunistinį im
perializmą, kuris gresia pasaulį pavergti, galima 
atremti tik jėga, bet ne mėginimais „taikiu bū
du” jį sulaikyti.

SAVAITES ĮVYKIAI
(Tfsims iš pirmojo puslapio)

KOMUNISTINIS PAVOJUS INDOKINIJAI
Prancūzai Indokinijai ginti nuo kon unistinių 

partizanų brovimosi iš Kinijos, pastarosios pa
sieny turėjo įrengę eilę įtvirtintų vietų. Pereitą 
savaitę komunistiniai Ho Chimin’o daliniai, 
kaip paaiškėjo, Kinijoje paruošti ir gerai gin
kluoti, kartu su partizanais didelėmis jėgomis 
užpuolė dalį prancūzų (stiprintų vietų ir pc 
atkakliu kovų prancūzus iš jų išstūmė. Prancū
zai su dideliais nuostoliais turėjo iš 7 tokių vie
tų pasitraukti.

Dėl šios priežasties Indokinijos gynimo linija 
griuvo, Kinijos pasienis liko atviras ir komu
nistų veržimosi pavojus tolyn į Indokiniją pa
didėjo. Turimomis žinioaiis, Indokinijos šiau
rėje veikiančios komunistinės kariuomenės pa
jėgos siekia 50.000 kareivių, kuriems padeda 
prancūzų užnugary veikią partizanai, kurių 
esą apie 100.000. Prancūzų karinės pajėgos 
tam krašte, tokio skaičiaus nesiekia.

Indokinijos įvykiai nemažai sujaudino pran
cūzus. Susidariusiai būklei vietoje ištirti buvo 
pasiųstas gen. Juin’as. Ir parlamente buvo 
audringi debatai dėl įvykių Indokinijoje.

Indokinijoj prancūzai ėmėsi priemonių komu
nistų brovimuisi į krašto gilumą sustabdyti. Jie 
į Indokmiją siunčia naujus kariuomenės dali
nius iš Madagaskaro ir Afrikos; jie kreipėsi 
į JAV prašydami pagalbos Indokinijai nuo ko
munistų ginti.

Prancūzų kariuomenės vyr. štabo viršininkas 
gen. Lecheres’as, tuo laiku buvęs Naujorke, 
Atlanto pakto valstybių generalinių štabų vir- 
šin. konferencijoje pareiškė, kad JTO turėtų 
prisidėti Indokinijos karo naštą nešti. Indoki
nijos karas nesąs kolonijinis karas ir dėlto Pran
cūzija negali viena Indokinijos klausimo iš
spręsti.

Kaip aiškėja, Amerika sutiko suteikti pran
cūzams pagalbą Indokinijai ginti. Būsią duota 
lengvųjų bombonešių, lėktuvų naikintuvų, ar
tilerijos, lengvųjų tankų ir municijos.

Ši parama paskirties vietą pasieks tik vėliau 
dėl to dabar susidariusios Indokinijoje būklės ji 
dar negali palengvinti.

PASLAPTINGAS ATOMINIO 
SPECIALISTO DINGIMAS

D. Britanijos spauda keletą dienų plačiai 
rašė apie mįslingą prof. Pontecorvo’s dingimą. 
Seniau jis dirbo Britų atominių tyrinėjimų įs
taigoje, gaudavo pusantro tūkstančio svarų 
metinio atlyginimo, bet šią vasarą iš ten pasi
traukė. Jam buvo pasiūlyta profesoriaus vieta 
I iverpoolio universitete. Jis ją priėmė ir turėjo 
pradėti dirbti ateinančių metų pradžioje.

Pontecorvo yra žydas, kilęs iš Italijos. Iš 
ten jis išvyko 1936 m„ iki 1940 m. gyveno Pran
cūzijoje, paskiau nuvyko Amerikon. 1943 m. 
pradėjo dirbti Anglų-Kanadiečių atominio tyri
nėjimo įstaigoje Montrealyje. 1949 m. atvyko 
D. Britanijon ir dirbo Harwell’io atominių 
tyrinėjimų įstaigoje iki pasitraukimo dienos.

Jis yra 37 m. amžiaus, vedęs švedę, turi tris 
sūnus: 5, 6 ir 12 m. amžiaus. Liepos 25 d. su 
šeima, savo automobiliu išvyko atostogų į Pran
cūziją ir Italiją. Rugsėjo 1 d. profesorius, su 
visa šeima, lėktuvu iš Romos išvyko į Stock- 
holmą. Ten nuvykęs neaplankė giminių, kaip 
anksčiau sakė, bet, kaip aiškėja, tuojau išvyko 
lėktuvu į Suomiją. Ten jo pėdsakai ir dingsta.

Atvyko jis be suomių vizos, vadinasi, nele
galiai. Aerodrome policija paėmė profesoriaus 
pasą ir paprašė užeiti į vid. reik, ministeriją. 
Profesoriui su visa šeima buvo leista vykti į 
Helsinkį. Jis išvyko automobiliu. Nuo šio 
momento ir dingsta jo pėdsakai. Kur jis din
go, niekas nematė, o pasas ir dabar tebėra Hel
sinky.

Manoma, kad prof. Pontecorvo su visa šeima 
vyko į Rusiją. Tai jis galėjo padaryti traukiniu, 
kuris vaikšto tarp sovietų karinės bazės Porka- 
loje, esančios ties Helsinkiu ir Sovietų Rusijos. 
Šio traukinio vagonai yra plombuojami ir suo
mių valdininkai jų netikrina.

Kuomet Pontecorvo’s pėdsakai ten link veda, 
savaime iškyla klausimas, ar jis galėjo bolševi
kams kokių kokių paslapčių iš Harwell’io ty
rinėjimo įstaigos išduoti. Atsakydamas į pana
šaus turinio paklausimą, Britų parlamente Ap
rūpinimo min. Strauss’as pareiškė, kad Ponte
corvo’s priėjimas toje įstaigoje prie paslapčių 
buvo ribotas, bet ministeris negalįs tvirtinti, 
kad profesorius negalėjo surinkti tokios infor
macijos, kuri būtų naudinga priešui.

Lapkričio 5 d. 16 vai. Manchesterio lietuvių 
socialine klubo patalpose šaukiamas DBLS 
Manchesterio skyriaus narių visuotinas susi
rinkimas. Dalyvauti svarbu.

DBLS Manchesterio skyr. valdyba
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Šiam paveikslėly matyti dar statybos metu 
39 aukštų JTO rūmai. Čia yra salės posėdžiams 
ir organizacijos raštinės, bendrai paėmus, dau
giau kaip 3000 žmonių vietos. Rūmai — dan
goraižio tipo, turi plieninius griaučius, kuriems 
sunaudota 14.000 tonų plieno.

Paieškomas Petraška Antanas, gyvenęs Lan
keliškiuose, Vilkaviškio apskr. Jis arba apie jį 
žiną, prašome pranešti šiuo adresu: Antanina 
Livčinienė, 26, Clarence St. Stockton-on-Tees, 
Co. Durham.

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.

GALVOSŪKIAI
Galvosūkis

1.0000------- 00000
Nr. 22 (1 t.)
Miestelis Marijampolės 

apskr.
Kario laipsnis
Lietuvos ežeras
Kalbėti patylom
Moters vardas
Vyro vardas
Tautinis vyro vardas

2. 00 —0------- 0
3.0 — 0 — 00 —
4. 0------- 0000
5. 00-----000
6. 0 — 00 — 00
7.0 0------------0 0 0 —

Skaitant pirmąsias raides iš viršaus žemyn — 
bus valstybės pavadinimas. Iš brūkšniais pa
žymėtų raidžių — skaudus mūsų tautai įvykis.

GALVOSŪKIS Nr. 24 (1 t.)

Turime iš lygių ir vienodų pagaliukų sudarytą 
figūrą, kurioje yra penki kvadratai. Perkelkite 
tik du pagaliuku taip, kad būtų keturi lygūs 
ir vienodi kvadratai. A.R. Mironas

ŠACHMATAS
UŽDAVINIO NR. 12 SPRENDIMAS

1. V a 6...
Teisingai išsprendė: St. Ramanauskas, L. 

Vaitkevičius.

UŽDAVINIO NR. 13 SPRENDIMAS
1. K f 2, R h 4 —
2. B g 3... jeigu
1. — R b 6...
2. B x R...
Teisingai išsprendė St. Ramanauskas.

UŽDAVINYS NR. 18

MATAS PER DU ĖJIMUS

ĮVAIRENYBES
BRITŲ MUZIEJAUS BIBLIOTEKA

Viena didžiausių pasaulyje bibliotekų yra 
Britų Muziejaus biblioteka Londone. Joje yra 
per 4 milijonus tomų knygų įvairiomis kalbomis. 
Šios bibliotekos kataloge Lietuva užima keletą 
puslapių. Tačiau dauguma knygų bei spausdinių 
yra iš prieš Nepriklausomybinio laikotarpio. 
Šie leidiniai yra įvairiomis Europos kalbomis, 
jų tarpe ir lietuvių kalba. Nepriklausomybės 
laikotarpį atstovauja didžiąja dalimi Finansų 
Ministerijos bei Centralinio Statistikos Biuro 
leidiniai. Galima rasti taip pat ankstyvesnio 
laikotarpio mūsų Pasiuntinybių leidinius, kurie 
kataloge pavadinti „Svetimų Dalykų Ministeri
jos” leidiniais. Universiteto leidinių tėra bene 
du, o privačių leidyklų knygos visai nėra. Pe
riodinės spaudos komplektų taip pat nėra, jei 
neskaityti lietuvių social-demokratų leisto 1900- 
1903 m. „Darbininkų Balso”.

Istorijos tyrinėtojas pasiges gero ir plataus 
Lietuvos Istorijos veikalo lietuvių ar anglų 
kalbomis, kokių mes turime, bet iki šiol nesusi- 
pratome padovanoti šiai pasaulinei bibliotekai.

(vi) 
BRANGUS DŪMŲ ŽIEDAS

Visokiais rekordais lietuviai garsi. Neseniai 
daugelio kraštų laikraščiai pasipuošė Amerikos 
lietuvio J. Vasiliausko, gyv. Waterbury, Conn, 
iš burnos paleistų dūmų žiedo nuotrauka. Dū
mų žiedą p. Vasiliauskas išpūtė savo mažytei 
dukrai nustebinti. Kaip matyti nuotraukoje, 
dukrelė jo neapvylė. Ji nuostabos pilnomis 
akutėmis žiūri į tėvo išdaigą ir kelia rankutes 
skrendantį žiedą pagauti.

Šis atsitikimas ne tik išgarsino iki šiol neži
nomą lietuvį, bet ir suteikė jam 1.000 dolerių, 
kaip premiją, matyt, už gabumą.

SAULĖ DAUGIAU ŠILDYS ŠIAURĘ
Eilė mokslininkų konstatuoja, kad saulė kas 

500 metų pasisuka ir šviečia bei šildo ne vienaip 
žemės kamuolį. Prieš 500 metų saulė nusisukusi 
nuo Šiaurės ašigalio, todėl šiaurėje pasidarė 
šalčiau. Dabar saulė pasisukusi į Šiaurės aši
galį, todėl šiaurėje oras darosi švelnesnis, šil
tesnis ir malonesnis.

* * *
Anglų laikraščiai įspėja savo skaitytojus, kad 

dėl pasireiškusio popierio trūkumo, jie gali sau 
laikraštį pasitikrinti tik iš anksto užsisakydami 
jį-

Lygiai toks įspėjimas tinka ir „B. Lietuvio” 
skaitytojams.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Kai kurie broliai vis dar nėra sumokėję nario 

mokesčio, kurio dydis toks: skautams 1 penas, 
skautams vyčiams 2 penai ir skautininkams 
3 penai į savaitę. Nario mokestis turi būti su
mokėtas nuo 1950 m. sausio 1 d. Mokestį, 
pažymint už kurį laiką mokama, siųsti L.S.S.A. 
iždininkui sk. v. vyr. skltn. P. Žvirbliui, 33 Mil
ton St. Halifax. 

* * *
Antspaudas jau padirbtas ir tų brolių skautų 

liudijimai, kuriuos jie prisiuntė perregistruoti 
jau išsiųsti jiems. Kas dar neprisiuntė savo 
liudijimų perregistruoti, prašomi tai netrun
kant padaryti. Liudijimus siųst sktn. Spaliui 
13 West View, Hopwood Lane, Halifax. 

* * *
Už pasiųsta užuojautą dėl 10-ties britų jūrų 

skautų tragiško žuvimo, iš Vyr. Britų Skautų 
Būstinės gauta nuoširdi padėka ir geriausi lin
kėjimai lietuviams skautams ir skautėms An
glijoje. 

* * *
D.L.K. Gedimino dr-vė (dr-kas skltn. Šova) 

paaukojo rotatoriaus ir rašomosios mašinėlės 
fondui 21 šil. Nuoširdus skautiškas dėkui.

* * *
Skautai filatelistai norį susirašinėti ir pasi

keisti pašto ženklais su amerikiečiu lietuviu 
skautu, rašo: St. Mikulskis, 728 E 8th St., Ches
ter Pa. USA.

* * *
Gautas „Skautų Aido” Nr. 5, kuriame įdėta 

iš buvusios mūsų stovyklos plati koresponden
cija. Kaina 2 šil. Gaunama pas psktn. K. Vait
kevičių, 55, Byron St. Derby.

DBLS centre yra Lietuvių Kalbos Vadovas 
šiems asmenims: A. Aisbergui, R. Augustaitytei,
J. Austinskui, K. Bagdonavičiui, A. Bagačiūnui, 
A. Brazauskui, Z. Čerbauskui, M. Gerdžiūnui,
J. Gribauskui, K. Kaktavičiui, A. Kaulėnui, 
S. Lauciui, J. Lingaičiui, V. Mamaičiui, J. Mel
dui, L. Nemeikai, M. Paulauskui, R. Saulei,
K. Sruogai, M. Usoniui, A. Vitkūnui, A. Zabukui, 
A. Zubrickui.

Prašome ligi gruodžio 1 d. už knygas atsily
ginti ir prisiųsti 7 d. pašto ženklą knygos persiun
timui. Neatsiėmus ligi nurodytos datos, bus 
laikoma, kad nuo prenumeratos atsisakoma.

Nottinghamo lietuvių klubas „Romuva” (Sy
camore Rd. Schools) lapkričio 4 d. 7 val. vak. 
ruošia ŠOKIU VAKARĄ. Gros lietuviška 
muzika. Kviečiame visus. Pasiekiama 31 auto
busu. Klubo valdyba

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS 
KARTAIS NEPASIBAIGĖ?
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