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IV METAI

VAKARAI DIDINA BERLYNO 
ĮGULAS

Vakarų sąjungininkai didina Berlyne savo 
kariuomenės įgulas ir ginkluoja vak. Berlyno 
vokiečių policiją. Pereitą savaitę į Berlyną at
vyko Britų kariuomenės šarvuotas dalinys su 
10 tankų ir Amerikiečių kariuomenės pėstininkų 
pulkas. Berlyno įgulas vakarų valstybės didina 
pagal jų užsienio reikalų ministerių konferen
cijos, neseniai įvykusios Naųįprke, nutarimą.

Iki šiol vak. Berlyno policija, kurios yjra apie 
12.000, buvo neginkluota. Dabar jai bus'duota 
šautuvai, revolveriai ir lengvieji kulkosvaidžiai. 
Policijos ginklavimu ir mokymu rūpinsis pran
cūzų okupacinė vadovybė.

Kai tik paaiškėjo, kad vak. Berlyno policija 
bus apginkluota, į ryt. miesto dalį buvo at
siųstas smogiamasis, vadinamos liaudies poli
cijos dalinys, susidedąs iš 1000 rinktinių vyrų, 
ginkluotų automatiniais ginklais ir kulkosvai
džiais. Žymėdami šį faktą, Berlyno laikraščiai 
teigia, kad tai yra demonstratyvus atsakymas 
vakarų sąjungininkams dėl jų pastarojo žygio.

OLANDIJOS KARALIENE 
LONDONE

Lapkr. 21 d. į Londoną atvyko Olandijos 
karalienė Julijona, savo vyro, princo Bernardo 
lydima. Karalienės vizitas buvo oficialus. Dėl 
to ji sutikta labai iškilmingai. Geležinkelio 
stoty ją pasitiko D. Britanijos karalius su kara
liene, min. pirm. Attlee, Londono burmistras ir 
kiti aukšti pareigūnai. Iš stoties Olandijos ka
ralienė nuvyko į Buckinghamo rūmus.

Daug londoniečių buvo susirinkę tose 
gatvėse, kuriomis karalienė važiavo ir reiškė jai 
simpatijas.

Olandijos karalienė D. Britanijoj viešėjo iki 
lapkr. 25 d.
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pagerbdavom kariuomenę. Ne tiek pačią ka
riuomenę, kiek jos karius, kovojusius dėl krašto 
nepriklausomybės ir dėl jos laisvės žuvusius. 
Jau dešimt metų, kai netekom tėvynės ir jos 
kariuomenės. Šiuo metu, kuomet neturime 
savo kariuomenės, kiekvienas lietuvis turi būti 
kovotojas dėl Lietuvos laisvės — karys. Kiek
vienam mūsų ši diena primena: išlikti fiziniai ir 
moraliai sveikamo subyrėjus sovietinei galybei, 
tuoj grįžti gimtojon žemėn.

BAIGĖS NEPALO SUKILIMAS
Demokratiniai nusiteikusių asmenų vadovau

jamas sukilimas, rėmęs karalių, plačiai neišsiplėtė. 
Nepalo kariuomenė be mūšio užėmė sukilėlių cen
trą Birganžo miestą. Sukilėlių vadovybė, pasitrau
kusi įsakė savo šalininkams daugiau nekovoti, 
bet ramiai išsiskirstyti. Taip ir baigėsi Nepalo 
sukilimas, trukęs devynias dienas. Visagalis 
premjeras, radža Rana, dabar netrukdomas ga
lės ruošti naujojo karaliaus, trijų metų vaiko, 
vainikavimo iškilmes ir toliau viešpatauti ne
kliudomas.

MIN. LOZORAITIS LONDONE
Lietuvos Diplomatų šefas, ministeris St. Lo

zoraitis, keliom dienom buvo atvykęs į Londo
ną. Čia jis turėjo pasikalbėjimą su min. B. K. 
Balučiu, aplankė ką tik įgytuosius Londone 
Lietuvių Namus, dalyvavo D. Britanijos lietu
viškųjų organizacijų pasitarime, sušauktam dėl 
įsijungimo šio krašto lietuvių į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

AMERIKOJ KOMUNIZMAS 
PLAČIAI IŠSIŠAKOJĘS

Amerikos Saugumas (FIB) susekė kelis sovie
tinių šnipų organizacijų tinklus. Jie veikia ne
priklausomai vienas kito, dėl to suėmus vieną 
organizaciją, gali veikti kitos.

Betiriant komunizmą Amerikoje, paaiškėjo, 
kad jis yra plačiai išsišakojęs. Pavyko išaiškinti 
12.000 pavojingų komunistų ir jų simpatikus. 
Be 55.000 oficialiųjų komunistų partijos narių 
Amerikoje yra dar apie pusė milijono komunis
tų simpatikų, kurie sutinka padėti sovietiniams 
šnipams.

Esamomis žiniomis, Sovietų Rusijoje veikia 
apie 1000 radijo stočių užsienio radijo stočių 
pranešimams slopinti, ypač tiems, kurie nepa
geidaujami komunistams.

SAVAITĖS’ ĮVYKIAI
VILTYS KORĖJOS KARĄ UŽBAIGTI

Amerikos atsakingi asmens pareiškė, kad 
Amerika Korėjoje neturi jokių interesų ir kad 
Kinijos interesai Korėjos Mandžūrijos pasieny 
bus respektuoti. Ten, kaip žinoma, yra dideli 
tvenkiniai, reikalingi milžiniškai elektros jė- 
ginei, teikiančiai energiją svarbiausiems Man
džūrijos centrams ir net daliai Sibiro.

Tokia prasme pasisakius Amerikai, JTO 
sluoksniuose pradėjo įsivyrauti viltis, kad toje 
pasienio daly sudarius neutralią juostą, galima 
bus apraminto Kiniją ir paskatinti ją atitraukt 
savo kariuomenė iš Korėjos. O jei taip įvyktų; 
tuomet Korėjos karas nebus slėgiąs rūpestis.

Šitokias viltis iš dalies patvirtina ir Saugumo 
Tarybos darbų eiga. Taryba neskuba balsuoti 
pateikti jai siūlymo pasmerkti Kiniją už jos 
įsivėlimą į Korėjos karą. Taryba siūlymo bal
savimą atidėlioja, neva laukdama atvykstant Ki
nijos delegacijos. O ši keliauja labai palengva 
ir tik apie šios savaitės galą Naujorką gali pa
siekti.

Kaip aiškėja, šios delegacijos priešaky yra 
Kremliaus patikėtinis gen. Vu Hsin Čuan’as.

Daugelis stebėtojų abejoja, kad šios delega
cijos atvykimas palengvins azijatinių klausimų 
sprendimą. Abejonės kyla ir dėl to, kad atei
nantį mėnesį Saugumo Taryboj pirmininkavimo 
eilė tenka nacionalistinės Kinijos atstovui.

KORĖJOS KARAS
Šiaurinėj Korėjos daly JTO kariuomenė pa

mažu artėja prie Mandžūrijos pasienio. Pereitą 
savaitę fronte didesnių mūšių nebuvo, bet avia
cija intensingai veikė. Ji bombardavo komn- 
nistinės kariuomenės telkinius, jos pozicijas.

Korėjoje dabar šalta ir gili žiema. Dėl to kai 
kurios JTO kariuomenės dalys aprūpinimą gauna 
oro keliu.

Tuo metu, kai pačiame fronte didesnių mūšių 
neįvyko, bet užfrontėje partizanų veikla reiš
kėsi stipriai. Partizanai mėgino fronte esančios
JTO kariuomenės kelius nutraukti ir vienoje 
vietovėje net desantą išlaipdinti. Tačiau šis 
mėginimas brangiai jiems kaštavo. Sužalojus 
laivus, pusė desanto dalyvių jūroje nuskendo. 
Su partiznais kovoja ne maža JTO kariuomenės.

SUNKĖJANTI PRANCŪZIJOS BŪTIS
(Mūsų Paryžiaus korespondento)

Visuomenininkai, laikraštininikai, politikai ir 
visi, kurie domisi minios bei tautos nuotaikomis 
didelių įvykių laikotarpiais, gali dabar Paryžiuje 
patirti įdomių stebėjimų. Paryžiaus gyvenimas 
yra ramus, visokie politiniai neramumai aptilo, 
krautuvėse visa ko yra per daug, žmonėms, 
kaip spauda sako, šokant tuščiu pilvu prieš 
apkrautą bufetą; pereitą mėnesį Prancūzija už
baigė stipriu eksporto perteklium; tarptauti
nėje prekyboje ir krašto viduje gerai laikosi 
franko vertė.

Bet praėjusios savaitės priklauso prie pačių nelai
mingiausių ir sunkiausių pokariniais metais. 
Visokių rūšių sunkumai griūva Prancūziją.

Visuomenei gyvenant nerūpestingai ir beveik 
optimizmu, Europos organizavimas ir gynimas, 
liečiąs Prancūziją beveik pirmoje eilėje, neišeina 
iš nevaisingų pasitarimų būklės. Schumano 
planas, sukėlęs tiek vilčių, net džiaugsmo, Pran-

Generolas M. Carpentier’as, naujasis prancūzų 
kariuomenės Indokinijoje vadas.

Lapkr. 22 d. amerikiečių 7 divizija užėmė 
Mandžūrijos pasieny esantį Hyesajino miestą 
ir tuo būdu frontą perkirto į dvi dalis. Bendrai 
paėmus, JTO kariuomenė visu frontu yra dau
giau ar mažiau paslinkusi link Mandžūrijos 
pasienio, kai kur sutiko net labai didelį 
komunistų kariuomenės pasipriešinimą.

EGIPTO REIKALAVIMAI
Lapkr. 16 d. atidarant Egipto parlamento 

sesiją, karaliaus Faruko kalboje buvo iškeltas 
reikalavimas Britanijos atžvilgiu, kad ji ati
trauktų savo kariuomenę iš Sueco kanalo sri
ties ir leistų sujungti Sudaną su Egiptu. Tuos 
dalykus tvarkąs susitarimas iš 1936 m. turįs 
būti pakeistas nauju.

Šis Egipto reikalavimas D. Britanijoje plačiai 
nuaidėjo. Dėl jo pasisakė spauda ir oficialūs 
asmenys. Užsienio reik. min. Bevin’as parla
mente pareiškė, kad D. Britanijos ir Egipto 
1936 m. sutartis gali būti pakeista bendru susi
tarimu. Ji liečia ne tik D. Britaniją ir Egiptą, 
bet daugelio art. rytų kraštų gynybą karo atveju. 
Buvusiuose dėl sutarties pakeitimo pasitarimuo
se tais klausimais nuomonių skirtumo nepasi
reiškė, bet sunkumai iškilo sprendžiant saugumo 
klausimus taikos metais.
*. Sudanas, kuris yra Britų ir Egipto valdomas, 
anot p. Bevin’o, turės pats savo ateities klausi
mą išspręsti. Ministeris reiškė viltį, kad ne
žiūrint sunkumų, tie klausimai pavyks priimtina 
ir teisinga prasme išspręsti. Netrukus į Lon
doną atvyks Egipto užs. reik, ministeris, su 
kuriuo ir bus ginčijami klausimai aptarti.

NEINA KONGRESAS PAGAL PLANĄ
Vadinamas taikos kongresas, ruoštas pereitą 

savaitę Sheffielde, staiga buvo perkeltas į Var
šuvą. Jo dalyviai, kurie jau buvo atvykę, tu
rėjo kraustytis į Varšuvą.

Taip staigiai kongresas vietą pakeitė dėl to, 
kad eilę į kongresą vykstančių asmenų Britų 
valdžia neįsileido. Kaip paaiškėjo, neįsileistųjų 

būta svarbiųjų kongreso pareigūnų, be 
kurių likę vienos apačios negalėjo surežisuoto 
šiam kongresui uždavinio atlikti.

(Tęsinys šeštam puslapy)

tarpe

cūzijoj, Vokietijoj ir visoj Europoj, išskyrus 
Angliją, praktiškai tapo palaidotas, nežiūrint 
galimo šešių valstybių susitarimo; Vokietijos 
apginklavimas yra įgyvendinamas, nepaisant to
kio griežto prancūzų vyriausybės priešinimosi: 
tik pamačiusi savo priešinimosi beprasmiškumą 
ir sudariusi blogą įspūdį Vokietijoje, Prancūzija 
apsistojo prie vokiečių dalinių padidinimo iki 
brigados busimojoje Europos kariuomenėje.

Ne geriau sekasi ir grynai ūkiniu atžvilgiu. 
Nepaprastai didelis šių metų derlius sustabdė 
laikinai kainų kilimą, bet sudaromasis 1951 m. 
biudžetas išaugo iki pustrečio triliardo frankų, 
jį išlyginant tik naujų mokesčių įvedimu. Vien 
tiktai karo išlaidos jame sudaro beveik 600 
miliardų. Šios sumos tikriausia nepakaks. 
Prancūzijos laukia dideli ūkiniai sunkumai.

* * *
Tą sunkią Prancūzijos būklę reikia matyt 

tikrojoje šviesoje: Korėjos ir Indokinijos karo 
įtakoje. Nė viename, nė kitame pusiasaly vyk
stą įvykiai neišvedė prancūzų visuomenės iš 
pusiausvyros. Pačiu kritiškiausiu Korėjos karo 
metu, kai jau visame pasaulyje kilo nerimas, 
laukiant tikrojo susidūrimo tarp Kinijos ir JAV, 
Prancūzijoje nebuvo jaučiama išgąsčio: visuome
nė tikėjo, kad viskas kaip nors susitvarkys. 
Taip pat ta visuomenė nežino, kaip Prancūzija 
galėtų atitaisyti savo būklę Indokinijoje, bet ji 
vis tiki, kad karas ir ten nenueis tragiška linkme.

Kariuomenės vadovybės nuomonė yra kito
kia. Neseniai gen. Carpentier’as pareiškė spau
dai, kad Indokinijos šiaurėje, Hanojos srityje 
nebus daugiau atsitraukimų gera valia, ir jis 
pabrėžė tą žodį, leisdamas suprasti, kad pri
verstiniai atsitraukimai yra galimi. Komunistų 
kariuomenei pereinant per Juodąją upę ir kal
nus į Laošą bei į vidurinę Indokiniją, kur jų 
būriai veikia jau nuo seniai, pilnoje prancūzų 
kariuomenės žinioje telieka Hanojos ir Saigono 
sritys. Kyla net gandų, kad Hanoja galės būti 
apleistas.

Indokinijos būklė yra tokia pat kaip Korė
jos, kuri pririš, Kinijos elgesio dėka, didesnį 

(Tęsinys 6 puslapy)

Šis vaizdelis rodo mažą didmiesčio kampelį. 
Jis yra būdingas tuo, kad nedideliamJplote 
susitelkė daug motorizuotų susisiekimo prie
monių. Paėmus didesnį didmiesčio plotą, moto
rizuotų priemonių bus dar daugiau. Tenka 
pastebėti, kad daugumas jų motorams naudoja 
skystąjį kurą — naftą ir jos gaminius, dėl to jie 
skysto karo sunaudoja milžiniškus kiekius. 
Skystasis kuras, daugiausia dar dirbamas iš 
naftos, o jos ne visur yra; tik kai kuriuose kraš
tuose. Kaip žinoma, naftos šaltiniai nėra beri
biai ir po kurio laiko išsemiami. O kada taip 
yra, tai savaime kyla klausimas: ar ilgam pakaks 
naftos? Naftos ištekliai tikrai nežinomi. Pav. 
šiuo laiku JAV naftos atsargos yra tris kartus 
didesnės, kaip buvo 1925 m. Būdinga tai, kad 
per paskutiniuosius 25 metus tikroji bęnzino 
kaina nepakilo. Jei kur ir buvo jo pabrangimų, 
tai tik dėl muito ar kitos rinkliavos.

LATVIU VALSTYBINE^ 0 
ŠVENTE

Latviai visam laisvam pasauly tęsia Latvijos ■ 
Nepriklausomybės šventės minėjimo tradiciją,,; 
taip, kaip tai buvo daroma laisvoj Latvįjoj, 
— pažymėjo p. Zarinas, Latvijos ministeris 
D. Britanijoj savo kalboje Ldnddpe,
lapkričio 18 d. Į šventės minėjimą Londone 
atsilankė didelis būrys latvių ir kitų tautybių 
svečių. Jų tarpe buvo Lietuvos ministeris p. 
B. K. Balutis, Diplomatijos šefas min. St. Lo
zoraitis, ponai Balickai, p. Varkalai ir DBLS 
pirm. p. M. Bajorinas. Minėjimas įvyko Royal 
Hotelio salėje. Meninę dalį išpildė, nors ir 
nedidelis, bet gerai išlavintas, Londono Latvių 
choras, kompozitoriaus Jarums’o diriguojamas. 
Meninė dalis buvo paįvairinta solo dainom ir 
piano muzika.

Latvių tautai reikšmingą dieną lietuviai jun
gėsi prie Latvių ministerio pareikšto linkėjimo, 
kad Latvija bus nepriklausoma ir kad ta diena 
greit ateis. -x-

YPATINGOS PASKIRTIES AZIJATŲ 
KARIUOMENĖ

Spaudos žiniomis, Mandžūrijoj ir Sibire suor
ganizuota „azijatinė liaudies kariuomenė”. Ji 
susideda iš vadinamų savanorių: mongolų, kinų, 
korėjiečių ir japonų, buv. belaisvių. Jos skai
čius siekia apie 20.000 žmonių.

Šios kariuomenės telkimo ir mokymo vieto
vės yra Mukdene ir Chiamuse — Mandžūrijoj 
ir Chabarovske — Sibire. Ji tiesioginiai pri
klauso Kremliui ir bus siunčiama į bet kurią 
Azijos vietą, kur komunistų interesams nau
dingiau.

„Azijatinė liaudies kariuomenė” mokoma ko
voti su šarvuotais ginklais, artilerijos dalykų ir 
parašiutizmo. Jai vadovauja mišrus štabas, 
susidedąs iš 30 Azijos tautų karininkų, bet 
vyriausia vadovybė yra rusų. Jos vyr. vadu yra 
gen. Derevenka, buvęs Sovietų Rusijos atstovas 
sąjungininkų komisijoj Japonijai. Jis, kaip 
žinoma, prieš pat Korėjos karo pradžią staiga 
dingo iš Japonijos ir daugiau ten nesirodė.

PUSIAU MOBILIZACIJA
Amerika įėjo į nuolatinės pusiau mobilfcaęF- 

jos būklę, telkdama jėgas prieš pavojų,' grę
siantį iš tarptautinio komunizmo pusės, + pa
reiškė JAV karo ministeris. Šis laikotarpis bus 
sunkus ir brangiai kaštuojąs, bet tai yra iŠmin- 
tinga kaina, mokama už apsidraudimą nuo 
naujo karo.
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PARSIDAVĖLIAI
Bolševikiniai Rusijos imperialistai, okupavę 

svetimą kraštą, visų pirma masiniai tremia j 
Sibirą visus veiklesnius ir šviesesnius gyvento
jus. Paskiau suterorizuotam krašte kariuomenės 
bei MGB ir MVD pagalba kuria savo valdžią 
ir eina prie antrosios dalies Kremliaus nustatyto 
okupuotiems kraštams plano vykdymo, prie 
jų vadinamo komunizmo įgyvendinimo. Tai jie 
siekia gyventojų dvasią nuodydami komunizmu. 
Kad lengviau tai sektųsi, visų pirma jie sten
giasi išgyvendinti praeities tradicijas, iškone
veikti visus praeities atsiminimus. Visa, kas iki 
tol tautai buvo brangu, purvinama ir tam pur
vyne statoma Kremliaus ponų sufabrikuota 
praeitis. Tai šiuo metu daroma ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Kremliaus valdovai, per savo tarnus, įsakė 
visoms pavergtoms tautoms susikurti naują 
praeitį. Ir Lietuvos istorija turi būti rašoma 
pagal šį planą.

Visa lietuvių tautos kova dėl išsivadavimo iš 
Rusijos jungo dabar suniekinama, o 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis taip ap- 
drabstomas purvais, kad negalėtų nei ženklo 
jo likti. Tokiai Lietuvos praeičiai sukurti 
Kremliaus bolševikai naudoja lietuvius, parsi
davėlius, mokėdami jiems už tą darbą milži
nišką atlyginimą. Lietuvoje tiems tikslams tar
nauja Lietuvos Mokslo Akademija ir jos įsteigti 
mokslo institutai. Lietuvos istorijos klastojimas 
pavestas Mokslų akademijos viceprezidentui Juo
zui Žiugždai, kuris pastatytas Lietuvos istori
jos instituto priešaky.

Žiugžda, kuklus pedagogas Lietuvos nepri
klausomybės laikais, bolševikų okupacijos metu

B U T O V I N Ė S
Anuomet Lietuvoje buvo atsiradęs „rašyto

jas” Stasys Keblas, kuris savo raštams parinko 
vardą — E. Ptou. Klausiamas, kodėl jis tokį 
keistą slapivardį sugalvojo, nemirksėdamas atsa
kydavo: „Mano raštai gali būti išversti į pran
cūzų kalbą, o prancūzams Ptou yra lengviau 
ištarti kaip Keblas”.

Rimti rašto žmonės sakydavo: visokių yra, 
visokių reikia, o jei ir nereikia, kur juos dėsi?

Sovietams okupavus Lietuvą, kai kurie krapš- 
tinėjosi ir ieškojo savo pavardėse, „kaip devinto 
vandens nuo kisieliaus”, rusiškų šaknų. Vo
kiečiams atgūrėjus.buvo ir tokių, kurie uždusę 
lakstė j Žvyrių parapiją, prie Jurbarko ir ten 
rausėsi „archyvuose” norėdami rasti „išgany
mą”, bene bus tėvų tėvai su vokiečiais kada 
„pypkes mainę”. Ir tada giedojom „Lietuviais 
esame mes gimę”...

Na, štai antra medalio pusė.
Jau eilė metų Londono teatre geriausiu Šek

spyro veikalų interpretatoriumi yra lietuvių 
kilmės J. Gielgudas. Šiais metais liepos 18 d. 
įvykusiame „Karaliaus Lyro” spektaklyje, J. 
Gielgudas savo vaidmenį atliko taip gerai, kad 
niekas šio teatro istorijoje šio vaidmens nebuvo 
atlikęs. Anglų spauda apie J. Gielgudą, kaip 
vieną gabiausių Šekspyro veikalų interpretato
rių, gražiai rašė; ne vienas mūsų skaitėm. Savo 
autobiografijoj J. Gielgudas rašo: „Mano pa
vardė ne škotiška, bet lietuviška ir aš jos ne
keisiu”.

Vokietijos DP stovyklose iš sielos gelmių 
„plėšėm”: Lietuviais esam mes gimę, lietuviais 
norim ir būt”... Amen. Na, gerai būsim...

Atsiverčiam garsų Amerikos žurnalą „Life”. 
Ir pradžios gražu, malonu žiūrėti, kaip kuriasi 
lietuviškos šeimos Amerikoje, apstu gražių 
nuotraukų iš tų šeimų kūrimosi. Toliau — liūd
na, — sesute ir broliuk.

Ten rašoma, kad Audronė, prieš metus at
vykusi, dabar jau ne Audronė, bet Audrey 
(...now — Audrey), ir tūlas Vaclovas P., kuris 
atvykęs prieš metus, ...now Vince. Arba štai: 
mokyklos sąrašuose toks gražus lietuviškas 
vardas, kaip Rūta, jau įrašytas Ruth, ir mažoji 
to vardo savininkė, puiki lietuvaitė, savo rankute 
ant sąsiuvinio apdarėlio užrašo — Ruth Yakas.

Bagočiūnas pasidarė Boga, Arminaitė — 
Armine, Šidlauskas — Sheidel. Galminas nu
trynė tai, kas jo pavardei būdingiausia — lie
tuvišką galūnę „as” ir pasidarė Galmin. Jurke
vičius nepasidarė Jurkus, bet virto į Jurken. 
Iš Gintauto „gimė” — Gintoff. Vasiliauskas — 
Wesey, Baltrūnas — Balton. Ališauskas — Al
len, Kentauskas — Kent. Kupčiūnas — Ke
tchup ir visa eilė toliau savo pavardes taip nulie- 
tuvino, kad archeologui Puzinui ar filologui 
Skardžiui nelengva bus surasti tuose lietuviuose 
lietuvį.

Ne veltui prof. Pakštas, kalbėdamas Didžia
jam Amerikos Lietuvių Kongrese pasakė: „Pa
matysit, kad DP greičiau nutautės už senuosius 
lietuvius”. O anot Maironio esam „šarvuoti 
mokslu ir kardu”.

Tūlas pasakys: „pavardė nieko nereiškia, 
galima būti geru amerikonu, anglu, nešioti 
angliškas pavardes ir būti geru lietuviu”. Taip 
ir ne.

Toliau — dar gražiau. Prof. Kolupaila tik 
ką iš Vokietijos į Ameriką atvykusį vieną lie
tuvį studentą paklausė: „Kokie tavo planai ir 
artimiausi uždaviniai, ar galvoji kada grįžti 
į Tėvynę?” Jaunuolis šaute atšovė: „Kaip

LIETUVOS ISTORIJA KLASTUOJA
pradėjo bolševikinę karjerą. Karo metu jis, 
palikęs šeimą Lietuvoje, pabėgo į Maskvą. 
1944 m. „apsišarvęs sovietiniu mokslu” ir priedo 
įsigijęs naują žmoną, grįžo į Lietuvą. Pasėdėjęs 
kurį laiką švietimo ministerio kėdėje, greit mi- 
nisterio portfelį pakeitė į geriau atlyginamą 
Mokslų Akademijos viceprezidento vietą. Čia 
jis, imdamas į mėnesį porą dešimčių tūkstančių 
rublių algos, ėmė išsijuosęs tarnauti Kremliaus 
duondaviams. Būdamas gan minkšto stuburkau
lio, lengvai keičia nuomonę, taikydamasis pagal 
visus Kremliaus politikos vėjus. Savo straips
nius, rašytus 1947 metais dabar iš naujo per
dirbinėja pagal Kremliaus naujausius nurody
mus.

Visa, ką Žiugžda dabar daro, jis vadina Lie
tuvos Komunistų partijos VI suvažiavimo nu
tarimų vykdymų. Lietuvos istorijos klastojimas 
jam yra marksistinis-leninistinis lietuvių tautos 
istorinės raidos ir jos kultūrinio palikimo nu
švietimas, skirtas specialiai priaugančioms kar
toms auklėti komunistinėje dvasioje. Visą Lie
tuvos praeities ikišiolinį mokslinį nagrinėjimą 
Žiugžda vadina buržuazinių nacionalistų isto
rinės praeities klastojimu.

Dešimtį metų Lietuvos komunistai dergė Ant. 
Smetoną ir Nepriklausomybės laikus, dabar 
leidžiasi į tolimesnius Lietuvos istorijos laikus. 
Didžiausiu krislu jų akyje yra Jonas Basana
vičius, kuris Lietuvos Nepriklausomybės metu 
tapo simbolis. Žiugžda jį skelbia, tuoj po Sme
tonos, sovietinės Lietuvos priešu Nr. 1 ir išsi
juosęs dergia jo vardą. Lietuvos istoriją jis 
suplaka su bolševikų sukurta Rusijos istorija. 
1863 m. sukilimas Žiugždai tik Lietuvos val

galima greičiau gauti pelningiausį darbą, nusi
pirkti automobilį, na, o su Tėvyne — pagyven
sim pamatysim”. Jaunuolis dolerių „medžiok
lėj” dingo, kaip vandeny.

Bet nesiekim Amerikos. Štai Vytauto D. 
Universiteto obsolventas Pranas Ridikas, dėl 
priklausymo Lietuvių S-gai ir mokėjimo 2 ši
lingų mėnesiui, kaip lietuvis, pareiškė: „Ne jie 
man reikalingi, bet aš jiems. Kai reiks, Londonas 
pakvies. Auksas ir pelenuos žiba. Dėl to lie
tuviško laikraštpalaikio, tai as you can see, 
I am reading only „Times" and „Observer”, 
sometimes — „Picture Post”, „Sunday Picto
rial”. „Britanijos Lietuvis” mažai rašo apie 
politiką”.

Ana Vytautas, vardas be žodžių aiškus. Jis 
visada alaus ar kokio stipresnio gėralo prispro- 
gęs, raudonas, kaip virtas vėžys savaitgaliais. 
Dažnai girtas, „numitusio veršelio” balsu bau
bia: „Lietuvėle, tu mano, Šalelė gimtinė...” 
Lietuviškam reikalui jis kurčias ir aklas, peno 
nėra pridėjęs prie Laisvės Kovos Aukuro.

Ana kitas, Kybartų miesto padauža, girtas, 
apsiputojęs liūto balsu karčiamose žviegia: 
„Vagys, žulikai, tose visose draugijose, sąjun
gose; špygą aš jiems į nasrus, o ne du šilingus. 
Neįleisim tų, velnio išperų, į Lietuvėlę, kurie 
patys save ir mus pardavę anglams”.

„Pašauk dar porą tuzinų alaus. Už tavo 
dar negėriau, jei ne — gausi į „lempą”.

„O, Dangau, rasok akmenimis...” A. Sigutis
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tuvos įjungimas į Sovietų S-gos jungą, buvo 
trumpa. Lietuvos graboriams paprašius kartu
vių virvės, drg. P. K. Ponomarenko perskaitė 
nuosprendį, kuriuo Lietuvos Respublikai buvo 
užnerta kilpa ir įtraukta į sovietinių tautų kar
tuves.

Štai Sovietų S-gos dekreto įžanga (skaitė 
Ponomarenko):

„Su didžiausiu dėmesiu išklausę TSRS-gos 
Aukšč. Tarybos atstovai Lietuvos L. Seimo 
įgaliotosios komisijos narių uganingas kalbas, 
kuriose buvo išreikšti jausmai, troškimai ir 
valia išvaduotosios lietuvių liaudies. . . ”

„Sovietų vyriausybė pirmoji pripažino susi
kūrusią Lietuvos valstybę ir 1920 m. perdavė 
jai žymią buvusios Vilniaus gybernijos dalį 
ir Vilniaus miestą”.

„. . .1926 m. Tarybų S-ga sudarė su Lietuva 
nepuolimo sutartį”.

„1927 m., energingo Tarybų S-gos įsikišimo 
dėka, buvo pašalintas kilęs realus lenkų puolimo 
prieš Lietuvą pavojus. Lygiai taip pat 1938 m. 
kovo m. Tarybų S-ga sulaikė Lietuvos užpuolimą 
iš Lenkijos pusės”.

„. . .Išvadavusi Vilniaus miestą ir Vilniaus 
kraštą nuo baltųjų lenkų okupantų, (1939 m. 
rugsėjo mėn. Aut.), Tarybų valstybė atstatė 
pamintas Lietuvos teises ir atidavė Lietuvai 
Vilniaus miestą ir Vilniaus sritį”.

„. . .Pasaulio istorijoje nebuvo kito tokio 
pavyzdžio, kad didelė, galinga valstybė savo 
ralia atiduotų mažai valstybei tokį didelį miestą”.

stiečių sukilimas prieš carą ir dvarininkus. Esą, 
tam sukilimui vadovavę rusų revolucionierių 
sekėjai Sierakauskas ir Kalinauskas (Lietuvos 
komunistų partijos sekretorius Niunka juos jau 
padarė rusais). Vėliau, anot Žiugždos, Lietuvos 
darbo žmonės, palaikomi tos pat rusų tautos, 
išvystę plačią kovą dėl spaudos, dėl gimtosios 
kalbos ipokyklose, dėl baudžiavos panaikinimo. 
O kas lietuviams spaudą uždraudę? Išeitų, kad 
kas kitas, bet ne rusai.

Esą, kapitalizmui vystantis, Lietuvoje išaugusi 
buržuazija, kuri tuoj pasistengusi pajungti pasi
reiškusį liaudies išsivadavimo judėjimą savo in
teresams ir visa tai pridengusi nacionalistine 
skraiste. 1883 m. pasirodžiusi „Aušra” kovojo 
tik už spaudos laisvę ir gimtoji kalba, anot 
Žiugždos, tarnavo buržuazijos interesams. „Auš
ra” nekovojusi prieš carą, o Basanavičius 
lankstėsi prieš caro pareigūnus. „Aušra” pas
kelbė „tautinę vienybę” ir neigė klasinę kovą. 
Anot Žiugždos, Basanavičius buvo pasistatęs 
tikslą, dangstydamasis nacionalistiniais šūkiais, 
izoliuoti Lietuvos darbo žmones nuo Rusijos 
revoliucinio judėjimo įtakos, įtraukti Lietuvos 
valstybę po buržuazinio nacionalizmo vėliava. 
1905 m. Rusijos Lenino ir Stalino (kaip gi bėjo!) 
vadovaujama revoliucija turėjo įtakos Lietuvoje, 
o Lietuvos buržuazija tuojau stojusi į pagalbą 
carizmui prieš darbo žmones.

Čia jau ir prasideda pats tas tikrasis Žiugždos 
istorijos klastojimų lapas. 1905 m. Lietuvos 
buržuazija gruodžio mėn. sušaukusi Lietuvos 
Seimą, kurio tikslas, pagal Žiugždą, buvęs su
tramdyti revoliucijos kilimą Lietuvoje, užden
gus visa nacionalistine skraiste, pajungti liaudį 
buržuazijos interesams. Basanavičius ir padėjo 
apipavidalinti tą reakciją. Didžiojo karo metu, 
okupavus vokiečiams Lietuvą, Lietuvos dvari-
ninkai ir buožės padėjo vokiečiams plėšti lie
tuvių liaudį ir žudyti žmones! Lietuvių liaudis 
nekentė okupanto ir kovojo su juo ir jam talkon 
einančiais buržuaziniais nacionalistais. Anot 
Žiugždos, Lietuvos liaudis išvadavimą matė 
tiktai vėl tos pačios didingos rusų tautos pa
galba. Ypač to „ėmę visi laukti” po spalio 
revoliucijos Rusijoje. Basanavičius irgi matęs 
tas liaudies simpatijas Rusijai, bet pats rėmęs 
vokiečių okupantus.

Vokiečių imperialistai 1916 m. birželio mėn. 
Lozanoje suorganizavę pavergtųjų tautų kon
gresą, kuris buvo nukreiptas prieš Rusiją. Į tą 
kongresą, anot Žiugždos, vokiečiai surinko parsi
davusius buržuazinius nacionalistus kaip Ant. 
Smetoną, Jurgį Šaulį, Steponą Kairį ir baroną 
von Roppą. Basanavičius dalyvavo okupantų 
surengtoje buržuazinėje konferencijoje 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d. ir buvo išrinktas į Lietuvos 
Tarybą, Žiugždos vadinamą — kaizerinę. Bū
damas tarybos narys, Basanavičius „dalyvavo 
visose išdavikiškose tos tarybos machinacijose” 
su vokiečių imperialistais, dalyvavo buržuazinės 
valdžios sudaryme prieš Lietuvos „darbo žmo
nių” norą, padėjo įtvirtinti buržuazinę dikta
tūrą Lietuvoje. 1917 m. gruodžio 11 d. kaize
rinė lietuviškųjų nacionalistų taryba priėmė de
klaraciją, kurioje klastingai dengdamąsi lietu
vių tautos vardu, skelbė apie nutraukimą ryšių 
su kitomis nacijomis, suprask Rusija, ir prašė 
pagalbos iš vokiečių. Šį nuo Rusijos atsiskyrimo

(Pupų Dėdė 1939 m. dainavo: „Vilnius mūsų, 
o Lietuva rusų”. Aut.)

Trumpais sakiniais apibudinęs Lietuvos Res
publikos Vyriausybės „savavaliavimą”, liaudies 
„engimą”, Lietuvos provokacijas prieš Raud. 
armijos dalinius, Smetonos „imperializmą”, 1939 
m. savitarpinės pagalbos pakto „sulaužymą”; 
keliais žodžiais papasakojęs smetoninio rėžimo 
likvidavimą, L. Seimo išrinkimą ir jo priimtus 
„istorinius nutarimus”, drg. Ponomarenko pa
reiškė :

„TSRS-gos variausybės pavedamas, pateikiu 
pasiūlymą — patenkinti Lietuvos Seimo prašymą 
ir priimti Lietuvos Tarybų Soc. Respubliką 
į TSRS-gą kaip lygiateisę Sąjunginę Tarybų 
Soc. Respubliką.

„Drg. atstovai, Vyriausybė ir Gudijos Tarybų 
Soc. Respublikos Aukšč. Tarybos prezidiumas, 
o taip pat Gudijos Komunistų partijos Centrinis 
komitetas pateikia pasiūlymą apie prijungimą 
prie Lietuvos TSR-os Švenčionių rajono, Vidžių, 
Audutiškio, Astravo, Varanavo, Radūnės rajonų 
teritorijos dalių su lietuvių gyventojų dauguma, 
kurios dabar priklauso Vileikos ir Baranovičių 
sritims Gudijos TSR.

„Šitas pasiūlymas ištisai išplaukia iš Tarybų 
valstybės tautinės politikos principo”.

Suktas gi tas — „tautinės politikos principas”: 
Sovietų S-ga „dovanoja” Lietuvai priklausančios 
teritorijos dalį. Tikrai negirdėta „malonė”.

Tikrovė tokia: stalininiame „dovanų akte” 
pažymėti Vilniaus krašto rytų rajonai turėjo 
būti Lietuvai grąžinti pagal 1939 m. spalio m. 
sutartį, tačiau Sovietų S-ga tų rajonų neperdavė, 
bet įjungė j Gudijos TSR.

Su šiuo dovanotu „lauktuvių pyragu”, grįžę 
graboriai dar labiau ėmė liaupsinti Stalino 
tautinės politikos principus, girti Sovietų S-gos 
teisingumą, Lietuvai rodomą meilę. . .

Už atstovų apykaklių užpylęs drungno vandens, 
drg. Ponomarenko pareiškė:

Kiaušinius ne vien paukščiai deda, bet ir 
augalai augina. Kiaušiniais augalas yra šiaurės 
Afrikoje, bet jis duodasi veisiamas ir puoduose. 
Augalas yra pamidorų ir bulvių giminės. Jo 
vaisiai labai panėši vištos kiaušiniams. Šiam 
paveikslėly matyti vištos padėtas ir šio augalo 
užaugintas kiaušinis.
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Rengia Kariuomenės šventės minėjimą
Tai dienai bus pritaikinta įdomi ir plati pro

grama. Po minėjimo — šokiai. Kviečiame 
visus tautiečius dalyvauti. Valdyba

aktą, kuris Žiugždos laikomas labiausiai išda
vikiškas, pasirašė Basanavičius.

Apžvelgęs panašiu šališkumu visą Basanavi
čiaus veikimą, Žiugžda daro išvadą, kad J. 
Basanavičiaus visuomeninis politinis veikimas 
per visą jo gyvenimą buvęs glaudžiai susietas su 
išnaudotojų klase, buržuazinių nacionalistų pa
laikymu prieš Lietuvos darbo žmonių judėjimą 
ir kad jo veikimo idealizavimas tėra tik bur
žuazinių nacionalistų sudarytas politinis falsifi
katas, pritaikytas teisinti ir grįsti buržuazijos 
viešpatavimą Lietuvoje. Žodžiu, Basanavičius 
Žiugždai parsidavėlis vokiečiams ir buržujams.

įdomų būtų paklausti Žiugždą, kurią darbo 
klasę jis dabar atstovauja, imdamas per dvi
dešimt tūkstančių rublių algos per mėnesį ir 
taip drąsiai kalbėdamas proletaro klasės vardu, 
proletaro, kuris teuždirba vos 400-600 rbl. į 
mėnesį okupuotoje Lietuvoje ?

Teisingai Žiugžda tvirtina, kad Basanavičius 
visuomet kalbėjo visos lietuvių tautos vardu, 
neskirdamas nei darbininko nei darbdavio. 
Tiesą sako Žiugžda, kad Basanavičius nekovojo 
su Rusijos caru ir tik dėl to, kad į jo vietą paso
dinti Staliną, kaip tat padarė Rusijos revoliu
cionieriai. Rusus jis laikė tokiais pat okupan
tais, kaip ir vokiečius, nors tai Žiugždai ir ne
patinka, tačiau tą patį galvoja ir visi dabartinės 
Lietuvos gyventojai, išskyrus tuos „darbo žmo
nių” klasės atstovus, kurie, atlikinėdami mau
rišką Kremliui darbą, gauna tūkstantine saigas. M.

„Tarybų Soc. Respublikų S-gos Vyriausybės 
pavedamas, aš pateikiu Aukšč. Tarybai apsvars
tyti šitokį įstatymo projektą:

„Išklausiusi Lietuvos Seimo įgaliotosios komisi
jos pranešimą, TSR S-gos Aukšč. Taryba nutaria:

1. „Patenkinti Lietuvos Seimo prašymą ir 
priimti Lietuvos TSR į Tarybų Soc. Respublikų 
Sąjungą lygiateise sąjungine socialistine valstybe.

2. „Priimti Gudijos TSR Aukšč. Tarybos 
pasiūlymą dėl perleidimo sąjunginei Lietuvos 
Tarybų Soc. Respublikai Švenčionių rajono, 
Vidžių, Adutiškio, Astravo, Varanavo, Radūnės 
rajonų — Gudijos TSR teritorijos dalies su 
lietuvių gyventojų dauguma.

3. „Prašyti Gudijos TSR Aukšč. Tarybą 
ir Lietuvos TSR Aukšč. Tarybą pateikti svarsty
ti TSRS-gos Aukšč. Tarybai tikslios sienos 
tarp Gudijos TSR ir Lietuvos TSR nustatymo 
projektą.

4. „Įvykdyti pagal TSRS Konstitucijos (pa
grindinio įstatymo) 34 ir 35 straipsnius atstovų rin
kimus į TSRS Aukšč. Tarybą sąjunginėje 
Lietuvos TSR-koje.

5. „Pavesti TSRS Aukšč. Tarybos prezi
diumui paskirti rinkimų dieną”.

6. „Pavesti TSRS Aukšč. Tarybos prezidiumui 
paskirti rinkimų dieną”.

„Drg. atstovai! Tarybų S-gos ta tos karštai 
sveikina naujos broliškos sąjunginės Lietuvos 
TSR-os gimimą. Šiandien lietuvių tauta įeina 
į didžiosios Tarybų S-gos tautų šeimą.

„Nuo šios dienos lietuvių tautos laisvai tė
vynei švies Stalino konstitucijos saulė”.

Pirmininkaujantis Andrejev’as: „Kas iš atsto
vų norėtų žodžio dėl atstovo Ponomarenko pa
teikto pasiūlymo, ar nori kas pateikti kitų pa
siūlymu be to, kurį pateikė atstovas Ponoma
renko? Norinčių nėra.

„Ar niekas nereikalauja balsuoti pastraips- 
niui? Niekas. Balsuojame įstatymą ištisai. Bal
suoja abeji rūmai atskirai.

2
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
BAIGIASI PALECKIO MAURIŠKASIS 

DARBAS

1949 metais valstybinė leidykla išleido Justo 
Paleckio, pagal rusų užsakymą parašytą, knygą 
„Sovietskaja Litva”, kurioje jis vaizduoja istorinę 
lietuvių tautos, atsieit Lietuvos, praeitį. Tais 
pačiais metais gruodžio mėn. rusų recenzentas 
A. Golubev’as „Izvestija” laikraščio Nr. 306 
teigiamai įvertino tą knygą ir pasidžiaugė, kad 
Paleckis sugebėjo nuosekliai išdėstyti istorinę 
Lietuvos praeitį. Praėjo metai. Ir staiga, ta 
pati knyga pasidarė niekam netikusi ir pilna 
stambių klaidų. Lietuvos komunistų partijos 
CK (centro komiteto) sekretorius Vladas Niunka 
■skubiai rašo naują tos knygos recenziją. Ją 
įdėjo rusų žurnalas „Kultūra i Žizn”.

Niunka savo recenzijoje visiškai sukoneveikia 
Paleckio knygą, na ir tuo pačiu patį Paleckį. 
Anot Niunkos, Paleckis, rašydamas apie lietuvių 
tauto lais’.ės kovas (mūsiškai tariant nepriklau- 
scmybės kovas), iškėlė „vieningos srovės teoriją”, 
kuri yra viena labiausiai paplitusių formų buržua
zinei nacionalistinei (mūsiškai tautinei lietuviškai) 
ideologijai pratempti. Ir paaiškina kas tai 
per „vieningos srovės teorija”. Tai esanti 
teorija, kuri teigia, kad Lietuvos laisvės kovose 
dalyvavo visa tauta, kad toje knygoje nebuvo 
jokių klasių kovos. Anot Niunkos, toks tvirtini
mas esąs melagingas. Buržuazinės santvarkos 
sąlygomis negalį būti tautinės vienybės. Girdi, 
tą pačią, Paleckio išdėstytą teoriją, mėginą 
pratempti ir visi buržuaziniai nacionalistiniai 
išperos ir jų pakalikai. Atsieit, ir Paleckis yra 
toks pat buržuazinis išpera. Paleckis, mat, 
užsimiršo ir kaip visi kiti buržuaziniai istorikai 
Lietuvos nepriklausomybės pradžią iš inercijos 
susiejo su „Aušros” pasirodymu ir Basanavičiaus 
vardu. Tas Niunkai kaip tik labiausia ir nepatin
ka. Basanavičius, kuris visai Lietuvai buvo 
tapęs patriarchu, Niunkai yra tik paprastas 
buržuazinės diktatūros steigėjas. Nepatinka Niun
kai, kad Paleckis „Varpo” žurnalą pavaizdavo 
kaip demokratinės linkmės organą ir pervertino 
visą Vinco Kudirkos sukeltą judėjimą.

Gyvybės draudimo agentas: — Įsivaizduok, tam 
sta, jei pistalietas dabar iššautų. Kulka pereitų 
kiaurai per širdį ir po kelių sekundžių tamsta 
butum tikras lavonas. Ir kokį vargą tektų 
tamstos šeimai vargti tik iš socialinio raudimo 
pašalpos gyvenant. Sakyk, pagaliau, ar sutinki 
apsidrausti, nes pirštas jau spaudžia gaiduką?

Niunka tepripažįsta tik du istorinus vardus, 
tai esą. . . Leninas ir Stalinas. Visi kiti vardai 
turėtų būti iš tautų istorijų išbraukti. „Varpas” 
propagavęs klausių taiką, o marksistinis istorikas 
turįs žiūrėti tik klasių kovos. Anot Niunkos, 
lietuvių tautos laisvės kova prasidėjusi 1840-50 
metais ir išsiliejusi 1863 metų valstiečių sukilimu, 
kuriam vadovavo „rusai” (nuo kurio laiko jie 
tapo rusais?) revoliucionieriai Kalinauskas ir 
Sierakauskas, kurie rusų ir buvo pakarti (reiktų 
pridėti). Toliau jau toji „laisvės kova” persime
tusi į 1870-80 metų revoliucinius ratelius, kada 
lietuviai, drauge su rusais, kovojo prieš carą. 
Taip bent moko VKP(b) istorija. O po to jau 
turėtų būti padarytas šuolis iki 1919 metų „tary
binės” valdžios įkūrimo Lietuvoje, vadinasi, 
į laikiną bolševikų okupaciją. Toliau — vėl 
šuolis per visą Lietuvos Nepriklausomybės 
laikotarpį iki naujos bolševikų okupacijos 1940 
metais. Dabar, kai rusiškieji bolševikai visiškai 
Lietuvą okupavo, Paleckiui ir Niunkai toji 
lietuvių tautos „laisvės kova” yra galutinai 
užbaigta ir bolševikiškai suprasta „laisvė” atsiekta.

Pastaroji Paleckio knygos recenzija neatsitik
tinai susieta su valdžios viršūnių Estijoje ir 
Latvijoje valymu. Etsiškasis „paleckis” ap
kaltintas apsileidimu, dingo, kaip įprasta sovie
tinėje sistemoje tiems maurams, kada jų pasitar- 
navimas daugiau Kremliaus valdovams nerei
kalingas. Ir Latvijos „paleckis”, apkaltintas 
apsileidimu, bet dar „prezidentauja”. Pastarasis 
atsitikimas su Paleckio knyga rodo, kad jo, 
kaip mauro darbas Lietuvos okupantams daugiau 
nereikalingas. Dėl to jam atsivėrė platus kelias 
pas estiškąjį „prezidentą” Pall’į. Ten Paleckis 
netrukus susilauks ir Niunką. SSSR visi keliai 
veda į Sibiro katorgą.

PATOGU, BET JOKIOS NAUDOS
Sovietų Sąjungoje plačiai reklamuojamas pi

liečių patogumui ir laiko taupymui įvestas oro 
susisiekimas. Toksai oro susisiekimas įvestas ir 
okupuotoje Lietuvoje. Sakoma, tai labai pato
gus ir reikalingas dalykas. Pvz. visame Vilniuje 
negalima gauti cukraus. Pilietis, išgirdęs, kad 
Panevėžyje į vartotojų kooperatyvą iš cukraus 
fabriko atvežta pora maišų cukraus, ilgai ne
laukdamas perka bilietą, sėda į lėktuvą ir sus
kumba pirmas stoti į eilutę prie krautuvės.

Panašiai galvojo ir Vilniaus „Žalgirio” stak
lių fabriko cecho viršininkas V. Gelažauskas, 
vieną dieną pusę devintos rytą skubėdamas 
į aerodromo bilietų kasą, esančią Aušros Vartų 
gatvėje. Čia atvykęs jis sužinojo, kad pirma rei
kia paskambinti į aerodromą ar galima jam 
bilietu parduoti. Gavus, visdėlto, teigiamą atsa
kymą, bilietas buvo parduotas. Atvykęs su 
bilietu į aerodromą ir užsiregistravęs raštinėje 
„laimingasis” Gelažauskas turėjo dar keletą 
valandų palaukti. Po to jis išgirdo, kad vieno 
keleivio lėktuvas negali gabenti ir reikia laukti, 
kol atsiras kitas.

Iki pusės pirmos neatsirado kito keleivio, 
Gelažauskas, matyt, vis dar besvajodamas apie 
tą Panevėžio cukrų, rizikavo pirkti dar antrą 
kelionės bilietą ir sumokėjęs 163 rublius, pakilo 
į orą.

Aišku, į Panevėžį jis atvyko smarkiai pavė
lavęs, kada jau visas cukrus buvo parduotas.

GIRIUKAS PRADEDA REIKŠTIS
Okupuotosios Lietuvos rašytojas poetas Si

rijos — Gira, pagarsėjusio bolševikams parsi
davėlio poeto Liūdo Giros sūnus, Lietuvos 
rašytojų suvažiavimo nutarimų paskatintas dėl 
literatūros kritikos įvedimo, „išdrįso” pradėti 
kritikuoti ir naujus okupuotus Lietuvos litera
tūros veikalus. Pradžiai jis bolševikiškai užsi
puolė naujai pasirodžiusią lietuvių liaudies mo
tyvais parašytą Antano Vengrio pasaką — 
„Neringa ir Naglis”. Antaną Vengrį jis kal
tino lietuvių tautosakos klastojimu. Vengrio 
pasakoje Lietuvos žvejai buvo išsirinkę Neringą 
karaliene, leido jai save valdyti ir nešė jai duok
lę. Sirijos Gira su pasipiktinimu atmeta to
kią lietuvių pasakos versiją kaip neatatinkančią 
tikrovei. Pagal bolševikinę kritiką, žvejai val
dovu galėję pasirinkti tiktai tėvą Staliną, o 
duoklę nešti komunistų partijai. Karalių ir 
karalienių vardai net pasakoje nevalia minėti.

TENKA IMTIS TITNAGO IR SKILTUVO
Bolševikai nusiskundžia, kad Klaipėdos deg

tukų fabriko „Liepsna” nuolat atsilieka gamyba 
nežiūrint tai, kad jau keli direktoriai pakeisti. 
Pasirodo, fabrike įsigalėjusios „antimechaniza- 
cinės nuotaikos”. Darbininkės Ivanova ir 
Alenčiuk’ė, skundžiasi, kad sugedus kuriai ma
šinai, ji netaisoma, o paprasčiausiai pereinama 
prie rankinio darbo. Taip vienai po kitos maši
noms išėjus iš rikiuotės, darbininkams nieko 
nelieka, kaip kišeniniais peiliukais drožinėti 
degtukus. Degtukų šiaudelių pagaminama 
tiek maža, kad Lietuvos gyventojams nieko 
kita nebelieka, kaip grįžti prie titnago skiltuvo 
vartojimo.

„BAISUS TEMPAS”
Kremliaus valdovai negali atsidžiaugti Lie

tuvos darbininkų „uolumu”. Vos spėjo jie 
sugalvoti Kuibiševo hidroelektrinės jėgainės sta
tybą, kai Kauno, Vilniaus ir Ukmergės statybos 
kombinatai, kurie, tarp kitko, yra tiesioginėje 
Sovietų Sąjungos Naftos Pramonės ministerijos 
žinioje ir dirba tos ministerijos užsakomus su
dedamus namus Sovietų Sąjungai, pradėjo naujos 
hidroelektrinės statybos garbei dirbti jos staty
tojams namus. Darbininkai, dirbdami virš
valandžius, dirba sudedamus 6 butų iš 2 kamba
rių ir virtuvės namus. Jau 10 tokių namų Kauno 
statybos kombinatas padirbęs ir pasiuntęs į 
Kuibiševą.

TAVO GIRIU ŠLAMESYS
A. Tyruolis

Man tavo girių šlamesys, ošimas
Ir tavo upių srovės tylios saulėj
Pripildė ausį mielo, švento rimo
Toli nuo triukšmo, didžiojo pasaulio.

Ir tavo mėlynas dangus skaidrusis
Ir debesėliai auksu atsiūlėti
Atrodė mano vargo akiai būsią
Skirti kaip perlas vis spindėt, žėrėti.

Man tavo lygumos ir aiškūs toliai
Mane mylavo, kūrė sielą lygią,
Kad grįžčiau kur beklaidžiojęs namo vėl

Nuo aukšto kalno, iš klaikiosios girios, 
Neprasiradęs audringame žygyj, 
Kurs nuo tavęs mane nūn skiria.

Iš spaudai paruošto rinkinio „Sonetai”.

NAMU BENDROVĖ
Lietuvių Namų Akc. B-vė (Lithuanian House 

Ltd.) jau yra įregistruota šio krašto valdžios 
įstaigose. Ji veikia pagal bendrovių įstatymą ir 
naudojasi akcinėms bendrovėms teikiamomis 
privilegijomis.

Bendrovės veikimo sritis plati. Ji gali įgyti 
nuosavybę, ją naudoti (namus, ūkius, spaustuvę, 
restoranus, klubus ir pan.) ir daryti kitokius 
prekybiškus sandėrius. Bendrovės įsteigimas ir 
jos įregistravimas yra svarbus įvykis šio krašto 
lietuviams. Tuo tarpu bendrovė turi įsigijusi 
tik Lietuvių Namus Londone. Namų remon
tas, jų įrengimas ir naudojimas (kambarių nuo
mavimas, klubo ir valgyklos įsteigimas, parodos 
įrengimas, salės sutvarkymas ir 1.1.) pradžioje 
reikalaus daug darbo ir išlaidų, į kurias reikia 
įskaityti paskolos grąžinimą, siekiantį 1338 
svarus pirmaisiais metais. Kaip geriau ir grei
čiau bus galima tai padaryti ir atsistoti ant 
tvirtesnių pamatų, priklausys tai, kokį pasise
kimą turės baigiamasis Namų Fondo vajus. 
Pirmųjų savaičių duomenys yra labai optimis
tiški. Reikia tikėtis, kad Vajus mūsų neapvils.

Sutvarkius reikalus su namais Londone, ben
drovė galės pradėti vykdyti kitus savo uždavi
nius. Iš tų uždavinių galima paminėti prieglau
dos namų su ūkiu įsigijimo reikalą. Kad ten 
mūsų invalidai galėtų rasti prieglobstį, o taip 
pat ir taisyti sveikatą po ligos. Turėdami tokią 
prieglaudą, išsaugotume ne vieną tautietį nuo 
nervų pairimo ir patekimo į psichinių ligų li
goninę. Taip pat reikėtų mėginti įsigyti spaustu
vę ir didesniuose kolonijų centruose lietuvių 
namus — klubus. Ir paskiausias bendrovės 
uždavinys — padėti mūsų tautiečiams įsikurti 
šiame krašte, ar tai įsigyjant ūkius, įmones, ar 
perkantis įrankius ir pan. Juo mes ekonomiškai 
būsime čia stipresni, juo daugiau galėsime par
sivežti į Lietuvą ir tuo būsime jai naudingesni. 
Nereikia užmiršti tai, kad ateities Lietuva bus 
nualinta ir reikalinga ne tik mūsų patyrimo, 
bet ir mūsų svarų, įrankių ir 1.1.

Tų uždavinių įvykdymas priklausys to, kaip 
sugebėsime susitvarkyti su pirmąja mūsų nuo
savybe — Lietuvių Namais. O tai labai daug 
priklausys to, kiek namų akcijų parduosime per 
ateinančius du — tris mėnesius.

Bendrovės savininkai — dalininkai yra visi 
akcininkai, proporcingai turimo akcijų kiekio. 
Vyriausias bendrovės organas yra akcininkų 
susirinkimas, kuriame akcininkai balsuoja pagal 
turimą akcijų kiekį. Šis susirinkimas renka 
bendrovės direktorius, paskirsto bendrovės pelną 
ir taria kitus reikalus. Akcininkų susirinkimas 
bus sušauktas, kai tik pavyks sutvarkyti Lietu
vių Namų reikalus ir kai bus galima duoti ak
cininkams pilną atskaitomybę, patikrintą ir 
patvirtintą prisiekusių šio krašto revizorių, kaip 
reikalauja įstatai.

Iki akcininkų susirinkimo, bendrovės direk
torių pareigas laikinai eina ir jos reikalus tvarko 
buvusios DBLS Centro Valdybos nariai, kurie 
toms pareigoms buvo trečiojo DBLS suvažiavimo 
paskirti. Bendrovės direkcija veikia kartu ir 
sutartinai su DBLS Centro valdyba.

Lietuvių Namai ir Namų Bendrovė priklauso 
akcininkams. Remkime juos, kiek tik galime, 
kad juo greičiau jie galėtų įsitvirtinti ir būti 
mums naudingi.

Pirkime Namų akcijas ir kitus raginkime tai 
daryti.

„Balsuoja Tautybių tarybos atstovai. Kas 
už įstatomo priėmimą, prašau pakelti rankas. 
Prašau nuleisti. Kas prieš? Nėra. Kas susi
laikė? Nėra.

„Balsuoja Sąjungos tarybos atstovai. Kas už 
įstatymo priėmimą, prašau pakelti rankas. Pra
šau nuleisti. Kas prieš? Nėra. Kas susilaikė? 
Nėra. Tokiu būdu, draugai atstovai, įstatymas 
apie Lietuvos TSR-os priėmimą į TSRS-gą 
Aukšč. Tarybos priimtas vienbalsiai”.

Baigėsi Lietuvos tragedijos antrasis aktas. 
Į tarybinių tautų kartuves įtempta Lietuva žen
klinama — „14-ja Sovietų S-gos respublika”. 
Kremliaus salėje audringi plojimai, ovacijos, 
šauksmai „ura”.

* * *
Kaunas, šeštadienis, rugpiūčio 3 d. Tik pra

sidėjus Kremliaus vaidinimui, Kaune užvirė 
nauja „džiaugsmo banga”, o Komunistų par
tijai karštas darbymetis...

Lietuvos pakasynos transliuojamos per Kauno 
ir Vilniaus radiją. Visuomenė raginama sekti 
vaidinimo eigą ir „tikėti”, kad Lietuvos „pra
šymas bus išgirstas ir patenkintas”.

Komunistų partija neriasi iš kailio, — ruo
šiasi „džiaugsmo ir padėkos mitingui”.

Telegramomis, telefonais, radijo bangomis 
šaukiamasi provincijos, kuriai įsakoma: sekti 
Kremliaus istorinius sprendimus; rugpiūčio 4 d. 
suruošti „padėkos šventes”, jų metu išklausyti 
„prezidento” Paleckio ir gen. Vitkausko per 
radiją transliuojamų kalbų...

Propagandos aparatas dirba greit, bet nervin
gai: darbo dienomis suruošti „džiaugsmo ir 
padėkos” mitingus — patys niekai, bet sekma
dienį ?...

Apie 22 vai. Komunistų partija ir Profesinių 
S-gų Centro Biuras per radiją paskelbia atsi
šaukimą... Dirbantieji (rugpiūčio 4 d.) privalo 
susirinkti į darbovietes ir organizuotai vykti į aikš
tes. išklausyti Paleckio ir gen. Vitkausko kalbų...

Kaunas, rugpiūčio 4 .d. Mieste gedulo nuo
taikos. Spauda, radijas skelbia Kremliaus jo- 
marke priimtus nutarimus, Gudijos „dovanas”, 
Stalino saulės šilumą... o visoje Lietuvoje liū
desys, skausmas ir gėda.

11 vai. 30 min. Petro Vileišio aikštėje prasi
dėjo „džiaugsmo ir padėkos” karnavalas. Kauno 
visuomenė (lyg susitarusi) mitinge nedalyvauja. 
Aikštėje poros raudonarmiečių pulkų, keletas 
Liaudies Kariuomenės dalinių, žydų jaunimas, 
pionieriai ir keletas orkestrų.

Po įžanginės Bieliausko kalbos ir Internacio
nalo, iš Maskvos „atsišaukė” pakaruoklis J. 
Paleckis. Radijo garsintuvai išspjovė šiuos 
„prezidento” žodžius:

„Piliečiai, draugai! Iš raudonosios Maskvos, 
— tarptautinio proletariato kovos ir vilčių šir
dies, siunčiu sveikinimą įgaliotosios Lietuvos 
Seimo delegacijos vardu. Mums teko didelė 
laimė būti dalyviais istorinio momento, kada 
mūsų tėvynės likimas pasuktas į naują kelią, 
kai mūsų jaunoji tarybų Lietuva pasidarė pilna
teisiu Sovietų Soc. Respublikų S-gos nariu.

Pasidžiaugęs Gudijos „dovana" ir nauja pilie
tybe, drg. Paleckis paklausė:

„Kuo mes galime atsakyti į tuos didelius ir 
jaudinančius įvykius? Geriausią atsakymą į tai 
duoda — mano ką tik gautoji Alytaus mūri
ninkų — statybininkų telegrama, kurioje jie 
praneša, kad šiuos įvykius jie nutarė pažymėti 
gamybos pakėlimu 125%. Ir jie jau įvykdė tą 
pasižadėjimą, net perviršindami: vietoj 1000 
plytų, vienas žmogus sudėjo 3000 plytų, t.y. 
300% pakėlimas. Skubiu gamybos pakėlimu, 
politinės sąmonės ir visuomeniškumo aktyvumo 
augimu, mes pasieksime, kad didž. „ Sovietų 
S-gos tautų šeimoj... greit likviduos visas spra
gas ir atsilikimą... sukurs iš tarybų Lietuvos 
žydinčią didžiosios socialistinės šalies respubliką”.

Sekantis prabilo gen. Vitkauskas:

„Prieš keletą mėnesių aš turėjau didelę laimę 
vesti mūsų kariu menę į Vilnių, kurį mums 
antrą kartą buvo grąžinęs senas draugas ir glo
bėjas Sovietų S-ga. Kaip aš, taip ir mano vado
vaujama kariuomenė jautė didžiulį dėkingume} 
Sovietų S-gai ir Raud. armijai. Tačiau mūsų 
dėkingumas buvo šlykščiai suterštas provokaci
niais Smetonos valdžios veiksmais.

„Dabar padėtis pakitėjo... nuo šiol ir mūsų 
džiaugsmai ir mūsų rūpesčiai yra bendri. Kaip 
Lietuvos Liaud. Kariuomenės atstovas, aš drą
siai ir tvirtai pareiškiu, kad nuo šiol mūsų L. 
Kariuomenė, Raud. armijos sudėty narsiai — 
didvyriškai gins mūsų bendras idėjas, Lenino- 
Stalino idėjas”.

Kalbos buvo palydėtos daina „Ja drugoj 
takoj strany ne znaju, gdc tak vol no dyšet če- 
lovek...”

Po dainos, plojimų ir šauksmų „ura”, tribū
noje pasirodė Maskvon neišvykęs graborius M. 
Gedvilą.

Mitingo dalyviai buvo pasveikinti vyriausybės 
vardu. Toliau M. Gedvilą pareiškė:

„...Nuo šiol mums priklauso ne tiktai tas 
žemės sklypas, kuris randasi tarp Palangos ir 
Vilniaus, tarp Virbalio ir Zarasų, bet mes lie
kame žemės rutulio vienos penktosios dalies 
šeimininkai. Mums dabar priklauso Tol. Rytai, 
Murmanskas, Kaukazas, Magnitorskas, Mask
vos — Volgos kanalas, Maskva. Niekuomet 
lietuvis negalėjo svajoti apie tokią plačių ribų 
tėvynę...”

Po drg. Gedvilos šnekos, tribūnon kopė drg. 
Bieliauskas, Raud. armijos politinis vadovas, 
L. Kariuomenės atstovas ir sena Senamiesčio 
boba. Visi apsvaigę Sovietų S-gos parodyta 
„malone”, dovanomis, laime, Stalino saule...

Skystas „padėkos mitingas” baigtas „balsa
vimu”. Raudonarmiečių šauksmu „nutarta” 
pasveikinti Staliną, Molotovą ir Aukšč. Tarybą.

(Bus daugiau)
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Bet Morkūnas neiškentęs atsisuka.
— O vis dėlto atspėjau! — Irma girdi savo 

tėvo žodžius. — Mano darbai gerokai pasi
stūmėjo. Sumaniau grybštelti šviežaus oro, tai
gi, ir išėjau. Sakau, gal užeisiu pas jus ir paklau
siu lentynos dydį. Poryt pradėsiu. O vakaras 
tikrai gražus, — ir stipriai patraukia pypkę.

Irma pribėga prie tėvo ir prisiglaudžia.
— Matai, tėte, — sako, — išėjau pas draugę, 

o, va, ką suradau.
— Taigi, dėl tos lentynos, — lyg ką atsiminęs, 

sako Morkūnas. — A, kokią padarysite, tokia 
bus gerai! Tik didesnę, nei... Alesiūtės...

— Gerai, žinosiu! — palenkia galvą senis ir 
jau, rodos, nori eiti.

— Einame visi kartu! — paima juodu už 
parankių Irma. — Visiems bus linksmiau.

— Ką čia aš... — atsiniekina senis. — Judu 
turite savo šnekas.

— Tai šnekėkime apie lentyną! — nusijuokia 
Irma. — Visiems bus kalbos.

Ir visi trys nužingsniuoja namų link.
Danguje pradeda mirgėti žvaigždės.
Dienos slenka lygia vorele ir kasdien saulė 

pateka ir nusileidžia.
Dienos pastoviai ateina po tamsių ar mėne

sėtų nakčių, ir jos visai nepanašios į žmonės, 
kurių jausmai staiga ar pamažu gimsta, liep
snoja ir arba vėl staiga miršta, arba rusena kaip 
neužgestanti ugnis.

O. gal būt, ir su jausmu yra kaip ir su pačiu 
žmogumi: jei jis labai skuba, jei nepaiso at
vangos, — jis po kurio laiko pavargsta ir turi 
atsisėsti pasilsėti.

Stasė jau neberenka žemuogių, kurias vasaros 
I kaitri saulė baigia nudžiovinti. Ji ir į savo pa-
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“BRITANIJOS LIETUVIS ” 1950 m. lapkričio 24 d.

KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI te LIETUVIAI
MOSTELIO TARNYBA

Lietuviai, atkeliavę Anglijon, be kitų darbų 
buvo užangažuoti ir į hostelius. Tai savotiškas 
darbas. Užtat, susipažįstant su kitas darbais, 
negalima aplenkti ir hostelinio darbo. Mielai 
pasidalinti žiniomis ir suteikti informacijų sutiko 
p. Mykolas Zabulionis. Yra 33 metų vyras, 
buvęs Graveno Aukš. Prekybos Mokyklos mokinys

„Ne iškart patekau šion tarnybon. Pirmasis 
mano darbos Anglijoje buvo žemės ūky. Ten 
nepatiko. Išdirbęs 8 mėnesius, Darbo Mi
nisterija pasiūlė eiti į anglies kasyklas. Jei 
būtų buvę lietuvių, gal ir būčiau nėjęs. Labai 
jau mums svetimas tas darbas, betgi, vildamasis 
šio to geresnio, pasiryžau.

„Paskyrė, pirmiausia, į angliakasių mokyklą. 
Ten išbuvau 6 savaites, nes buvau laikomas 
mokąs anglų kalbą. Kasdiendirbdavome 8 valan
das. 4 vai teoretinių pamokų ir 4 vai. praktikai. 
Mokyklose supažindino su kasyklųdarbu. Mokė
jo minimalų angliakasio atlyginimą: visas iš
laikymas ir £ 3. 10. 0.

„Baigus šią „akademiją”, paskyrė į Coventrio 
kasyklas. Taigi į Coventry atvažiavau 1948.
3. 8. ir patekau į Keresley kasyklas. Teko 
dirbti prie lubų stiprinimo darbų. Reikia pastebėti, 
kad vieni darbininkai dirba anglies kirtimo ir, 
tai sunkiausią darbą, kiti-transportuoja iškirstas 
anglis, o treti-stiprina jau padarytas angas, 
kad iš viršaus negriūtų. Statėm polius, dejom 
akmenis, pylėm žemes. Dirbdavome 5 dienas 
po 8 valandas. Darbo diena prasideda dar 
viršuj, paėmus į rankas lempą. Baigdavosi 
irgi viršuj tą lempą atidavus. Paties darbo 
tekdavo dirbti nedaugiau kaip 5 valandas. Kita- 
nueidavo visokioms pertraukoms, nuėjimams, 
parėjimams ir t. t. Pakankamai būdavo ir 
šilumos: ligi 30C. Bet šiuose darbuose išdirbau 
vos porą mėnesių. Įvyko nelaimė: krito nuo 
lubų anglies, apie 2 centneriu, gerai kad tai 
buvo atskirais gabalais ir mane prispaudė. 
Netekau sąmonės ir atsigavau jau besėdįs. Kaulų 
nesulaužė, tik smarkiai apdraskė nugarą, kojas 
ir rankas. Žaizdos užgijo, bet dideli randai 
visą gyvenimą pasiliks atminimui. Pasigydęs 
mėnesį, grįžau į kasyklas, bet po žeme daugiau 
nelindau. Gavau darbą viršuje. Darbas nebuvo 
lengvas, o atlyginimas mažas ir be jokių pers- 

j pektyvų. Viršuje bedirbdamas gavau tik 4. 10.
O sv., tuo tarpu po žeme mokėjo £ 5. 5. 5. į 
rankas. Išdirbęs 3 mėnesius susiradau darbą 
hostely, kur ir dabar dirbu. Jau bus daugiau 
kaip 2 metai.

„Šio darbo nepalyginsi nei su žemės ūkio 
į darbais, nei su kasyklų. Lengvas, palyginti 
| švarus, visada esi gerame ore. Esu virtuvės 
į darbininkas, dėl to tenka dirbti įvairius darbus: 
į verdu, kepu, plaunu indus ir grindis, išdavinėju 

duotis, ir visa kita, ką viršininkai įsako.
Atlyginimas, atskaičius už butą su patalyne, 

ir valgį sieką sv. 3. 7. 0. Virėjo darbą dirbą 
į gauna £ 4. 5, 0. Lietuvių Brooklands Hostely 

dirba 10 žmonių. Vienas virėjo etate ir vienas 
j virėjo padėjėjo. Gyvenam, kaip ir visi kiti 
į rezidentai: turim po atskirą kambarėlį ir valgome 
į tą patį maistą.

„Girdėjau, kad rezidentai, t. y. hostelio gy- 
r ventojai, hostelio maistu nesitenkina; jie turi 
! prisipirkti prie jo. Ar tai tiesa?”

„Taip. Mostelio valgis gaminamas anglų re
ceptu. Pagaliau, jis yra gana vienodas, dėlto 
nusibosta. Mes tai maisto neperkam. Lyg 
ir nepatogu būtų. Juk ir pelė, aruode begyven
dama, neina kitur maišo ieškoti.

„Ar nesigailit į Angliją atkeliavęs?”
„Aiškiai gailiusoi. Būčiau emigravęs kitur: 

Kanadon, Amerikon ar Australijon. Pagaliau 
ir mokslą būčiau baigęs. Bet užėjo karštligė 
ir pasiskubinau. Dabar jau baigiu sudarinėti 
dokumentus į Kanadą, ir su broliu, gal būt 
net šį rudenį, išvažiuosiu. Išvažiavimo priežas- 
tys-labai aiškios: visur kitur galima daugiau 
uždirbti. Tad, kol dar jėgų yra, kodėl šia ga
limybe nepasinaudoti? Nepatinka ir amžinas 
mūsų teisių varžymas. Greit bus 4 metai ir 
vis esam lyg pririšti; tuo tarpu visam pasauly 
baigia užmiršti dypukus, visur sulygina, o čia- 
lyg kaž ko bijo. Ir kada visa tai pasibaigs?

„Ar nemėginote atkeliavę Anglijon ko nors 
mokytis?”.

„Sąlygos ir darbai nekokie. Kol buvau 
žemės ūky koks gali būti mokinimasis? Kai 
dirbau anglies kasyklose, taip pat negalima

šrs SS Si K TAS
Pagyvenus keletą metų kraštuose, kur yra 

smarkiai išsiplėtusi filmo pramonė, nenuostabu, 
kad atsiranda lietuvių, kurie stengiasi įsibrauti 
į šią, mums dar svetimą, pramonės šaką, ar 
pirkdami filmavimo aparatus, ar bandydami 
pagaminti lietuvišką filmą.

Paviršutiniškai į tai pažvelgus, telieka džiaug
tis ir laukti, kada galėsime pasigrožėti lietu
višku filmu. Bet atydžiau pagalvoję suprasime, 
kad tie žmonės kopia į stiklinį kalną, arba pa
prasčiau pasakius — pasidavė filmo manijai.

Prieš 60 metų filmomanija sirgo visos di
džiosios valstybės, didieji mokslininkai ir didieji 
menininkai, pradedant Roget’u, Faraday’u, Edi- 
son'u ir baigiant šiandieniniais mokslininkais, 
kurie nuo zeotropo, praksimoskopo ir kitų 
„opų” priėjo iki modernaus filmavimo aparato 
ir projektoriaus.

Filmo plėtra užtruko apie 60 metų. Ir šian
dien, kada veikia milžiniškos monopolinės filmų 
bendrovės, kada filmo pastatymui išleidžiamos 
milijoninės sumos pinigų, kada filmo mene, 
atrodo, pasiektas aukščiausias tobulumo laipsnis, 
kada visas pasaulis filmomanija jau persirgo ir 
džiaugiasi pribrendusiais filmo vaisiais, mes 
pradėjome ja sirgti...

Atrodytų, kad maždaug po 60 metų klaidžio
jimo ir ieškojimo, apie 2010 metus ir mes turė
sime pirmuosius gerus lietuviškus filmus?! 

* * *
Kuo mus patraukia filminis teatras? Pir

miausia tuo, kad yra lengviausia pieinama ir 
pigiausia pramoga. Antra, jis mūsų akivaizdoje 
gimė, prabilo ir išaugo į rimtą asmenybę —- 
filmo meną. Augdamas drauge su aplinka, jis 
savo repertuare yra visiškai mums artimas: 
jis juokina mus šių dienų jumoru ir sprendžia 
šių dienų problemas.

Iš techninės pusės filmo teatras kur kas vir
šija savo motiną — dramos teatrą. Filmo ekra
ne pasirodo žmogus, ar tik jo veidas, kuris yra

buvo. Dabar — tas pats. Mūsų darbas, gal 
būt, ir labai protingai paskirstytas, bet kartu 
ir labai kvailai. Per savaitę mes dirbam 6 dienas, 
neiškiriant šventų dienų. Vieną dieną dirbame 
nuo 5 vai. ligi pusei trečios, kitą — nuo 1 vai 
p. p. ligi 9 vai vakaro. Valgytojų, t. y. rezidentų, 
mūsų hostely visada yra per 1.000. Jie dirba 
įvairiausiose pakaitose ir įvairiausiose srityse. 
Virtuvė dirba beveik ištisą parą. Suprantama, 
kad kas nors turi patarnauti tiems žmonėms. 
Tokiose sąlygose gyvenant, neįmanoma mokytis.

„Kaip tamsta galvoji dėl grįžimo Lietuvon? 
Koks procentas mūsų žmonių gali pasilikti 
čia? Kaip šiuo atžvilgiu galvoja sudarę mišrias 
šeimas?”.

„Šiuo metu galėtų negrįsti ne daugiau, kaip 
5 proc. Nelygios teisės mūsų žmones erzina 
ir neleidžia apsiprasti ir pasijusti kaip namie. 
Vyrai, vedę svetimtautes, visi, mano manynu, 
grįš Lietuvon ir parsiveš savo žmonas. Jie 
tautai nėra žuvę. Coventry yra apie 10 mišrių 
porų, ir jos visos važiuos Lietuvon. Blogiau 
yra su mergaitėmis, kurios ištekėjo už svetimtau
čių. Dėl jų esu pesimistas.”

„AIDŲ” LITERATŪROS PREMIJA
„Aidai”, mėnesinis, tėvų Pranciškonų Ameri

koj leidžiamas žurnalas, skirs 503 dolerių per 
metus premiją už geriausią grožinės literatūros 
ar mokslo veikalą, kurį pripažins komisija.

Komisija galės pasiūlyti premijuoti visus 
1950-1951 m. pasirodžiusius literatūros kuri
nius, lygiai kaip ir tais matais parašytus, bet 
neišleistus, jei jų autoriai pateiks juos konkurso 
komisijai. Kurinio dydis: eilėraščių rinkinys, 
ne mažiau kaip 32 psl. spausdintos knygos ir 
beletristikos — 100 pusi. Premijuoti skirtus 
kurinius reikia įteikti iki 1951 m. gruodžio 1 d. 
A. Vaičiulaičiui, 2087 No. Main. Ave., Scranton 
8, Pa. U.S.A.

Jury komisiją sudaro: Bern. Brazdžionis, 
J. Girnius, V. Maciūnas, Br. Naujokaitis, A. 
Nyka-Nyliūnas, A. Vaičiulaitis ir T. Dr. L. 
Andriekus, O.F.M.

Vak. Vokietijos lietuviai. Statistikos duome
nimis, rugsėjo 1 d. Amerikiečių zonoje buvo 
2.910 IRO globojamų lietuvių. Daugiausia jų 
gyveno Muencheno apylinkėje — per 930, Štutt-

APSE E SEAS A
dešimteriopai didesnis už normalų dydį. Tas 
veido didumas įgalina žiūrovą, sėdintį toli
miausiame kampe, be jokios įtampos sekti 
ekrane aktoriaus vaidybos pergyvenimų eilę 
su smulkiausiomis detalėmis, kaip antakių ar 
veido raumenų judėjimą, akių išraišką. Filmo 
teatre garsas žiūrovui perduodamas stiprių 
garsintuvų pagalba. Tuo būdu ir tyliausi akto
rių balsiniai niuansai yra kiekvienam žiūrovui 
puikiausiai girdimi.

Dramos teatre, kur aktorius yra nepropor
cingai mažas didžiulėje scenos angoje, jo vaidy
biniai ir garsiniai niuansai dingsta.

* * *
Numanydami ką filmo pastatyme veikia re

žisierius, aktorius ar operatorius, pabandykime 
trumpai pažiūrėti, kiek reikšmės filme turi pati 
filmos juosta.

Filmos juostos pagrinde yra celuloidas ir 
sidabro mišinys, kuris, sujungtas su kitais che
mikalais, įgalina viską, kas matoma, joje už
fiksuoti.

Neapšviestos (nenaudotos) filmos juosta de
dama į filmavimo aparatą. Filmavimo aparatas 
iš esmės nesiskiria nuo fotografinio aparato. 
Skirtumas tarp jų tik toks, kad pro filmavimo 
aparato objektyvą filmos juosta slenka 50 metrų 
greičiu per minutę ir per sekundę filmos juostoje 
yra užfiksuojami 24 atskiri vaizdai, kurie paimti 
pavieniui, niekuo nesiskiria nuo paprastos foto
grafijos nuotraukos.

Panašiu būdu visi filmui reikalingi garsai 
įrašomi į filmos juostą garso įrašymo aparato 
pagalba.

Dvi atskiras, vaizdo ir garso filmos juostas 
išaiškinus ir susinchronizavus (sujungus), gau
namas trečiasis filmos juostos negatyvas, ku
riame telpa vaizdas ir garsas.

Iš trečiojo filmos juostos negatyvo yra at
spausdinamas norimas kiekis pozityvinių filmos 
juostų. Pozityvios filmos juostos jau yra teikia
mos kino teatrams, kurie projektorių pagalba, 

ekrane rodo nufilmuotų vaizdų meninį dubli
katą —- filmą. 

* * *
Žiūrint šią mcm šaką ir praktiškosios, pi

niginės pusės, neskaitant studijų įrengimui, 
meniniam bei techniniam personalui išleidžia
mų sumų, vien tik filmos juostai, kurios vidu
tinio filmo pastatymui sunaudojama apie 12 
kilometrų, išleidžiama keli tūkstančiai svarų.

Įskaitant visas išlaidas, kokybiniu atžvilgiu 
vidutinio filmo pastatymui išleidžiami apie 
100.000 svarų. O daugumai matyto „Hamleto” 
filmo pastatymas kainavo per 403.033 svarų.

Žinoma, yra įvairių kelių ir būdų visas tas 
milžiniškas sumas apeiti ir sumažinti. Kaip 
tai atlikti, težino tik tie, kurie pradėjo iš nieko. 
Pavyzdžiui, Sir Aleksander Korda, kurį filmo 
žmonės entuziastingai praminė „Didži oju Alek
sandru”, savo pirmąjį filmą pastatė teišleisda- 
mas 200 svarų. Alfredas Bordon — Benett’as 
filmo mėgėjų sąjungos Anglijoje įkūrėjas, savo 
pirmam filmui išleido tik 35 svainis.

* * *
Filmo menas yra vienas žmogiškųjų darbų, 

kurį vienam, kad ir geriausia tą darbą žinančiam, 
neįmanoma įgyvendinti. Filmui reikia kolek
tyvo žmonių, susidedančio iš technikinių dar
buotojų, aktorių ir materialinės paramos.

Nepriklausomoje Lietuvoje filmo srityje da
ryti bandymai nutrūko nepalikę jokių pagrindų. 
Vėliau, rusų ir vokiečių okupacijos ne tik nekėlė 
lietuviško filmo reikalingumo, bet stengėsi už
gniaužti ir esamus mokslo ir meno pasireiškimus.

Dabar, būdami be valstybės, paklydę po 
svetimus kraštus, esame sunkiausiose sąlygose 
ką nors kurti, ar kuriamo palaikyti. Bet ne
paisant tai, lietuviško filmo reikalas juda į priekį. 
Kaip toii jis pažengęs, priklauso visų mūsų, 
stovinčių šalia to darbo. Lietuviškų organiza
cijų tremtyje ir visuomenės pritarimas, bei pa
rama tuos bandymus pagreitins. Ir jei ne trem
tyje, tai grįžus į tėvynę, parsivežę ne vieną, bet 
dešimtis filmo žinovų, tikrai girėsimės lietu
višku filmu. Romuvėnas
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mėgta pašilį beveik nenueina, nes susidrumstęs 
vidus nepaneša vienumos ten, kur ramiai siū
buoja išdidžios pušys ir svajingai dainuoja žo
lynai.

Šiuo metu ji ilgus popiečius ir ištisus vakarus 
kaip vaidilutė šventovėje, budi namuose ir 
laukia. Tačiau dabar ji bent žino, ko laukia: 
neįvykusios Algirdo vestuvės buvo tartum du
rys, kurios prasivėrė jai į jo vidaus pasaulį. 
Apgaubusi jį rūpestinga globa, stengėsi prama
tyti arba sužinoti kiekvieną jo žingsnį ir suma
nymą.

Tačiau, vasarai kopiant į savo viršukalnę, 
ji pasijunta pasimetusi Algirdo kelių vingiuose. 
Jo apsilankymai jau primena gendantį laik
rodį, kuris vieną dieną paskuba, o kitą labai 
suvėluoja. O ir užbėgęs pas ją, nesisvaido iš 
vidaus išplėštais žodžiais. Priešingai, jo žo
džiai juo toliau, juo miglotesni ir banalesni. Jai 
atrodo, jis dar kartą pradeda kažin ką slėpti 
ir vengti atvirai išsisakyti.

Diena atsimuša į vakarą. Saulė vos benu- 
silaiko ant pušų šakų, o Stasė, kaip ir vakar 
visą dieną, nerimaudama laukia.

Visas kambarys pakvipęs gėlėmis ir kvepalais. 
Ant stalo geltonuoja apelsinai. Sofos atlošas 
uždengtas išdulkintu taku.

Stasė rymo prie lango, dairosi degančiomis 
akimis, o jos galvą kankina įvairiausios mintys. 
Jai net topteli, ar pats gyvenimas nėra kerštin
gas, kai vienas žmogus stato savo laimę ant 
kito sielvarto.

Kai laikrodis parodo vakaro aštuonias, ji 
išsitiesia, pasirąžo pakėlusi rankas, o jos pačios 
susiranda apsiaustuką.

Apsisiautusi, dar kartą pažvelgia pro langą. 
Ne, nematyti Algirdo šviesios eilutės ir gražiai 
suglostytų plaukų. Ir jo žingsnių negirdėti.

Tada ji išslenka pro duris ir nukaukši nelygiu 
šaligatviu.

Kai sustoja prie Algirdo buto durų, pirmiau
sia išgirsta savo širdies, o paskum rankos barbe
nimą. Tačiau nelaukia paprašant: gal būt, 
pradedanti nusivilti mylimoji su baime tikisi 
sugauti mylimąjį su ta kita...

Algirdas patogiai atsilošęs sėdi sofoje, ir 
Stasei pasirodo, kad jis nevisai blaivus. Pa
galvėlės sugniaužytos, ant stalo tuščia bonka 
ir pora stiklelių. Plaukai suvelti, baltiniai ant 
krūtinės atlapoti, rankovės paraitotos, o šviesus 
švarkas nerūpestingai numestas ant kėdės.

— A, Stasė! Labas vakaras! — vis dėlto 
atsikelia ir padu da ranką. — Atleisk, kad pas 
mane tokia netvarka. Žinai, turėjau svečią ir 
truputį šnektelėj me...

— O kodėl pas mane neužėjai? — paklausia 
Stasė drebančiu balsu.

Algirdas, tvarkydamas stalą, keistai šypsosi ir 
netvirtu balsu aiškinasi:

— Še, skaityk, pilieti, 
Jei nemėgsti karo. 
Mes prieš atominę 
Propagandai varom.

— Valandėlę buvau prisnūdęs. Žinai, vynas 
migdo. Jau buvau manęs dzengti pas tave, 
bet tu pasirodei greitesnė. Bet kodėl stovi? 
Mesk apsiaustą ir nors sofą sutvarkyk!

Stasė, tartum prieš savo valią, nusiima apsiaus
tuką ir eina prie sofos.

—■ Nepyk, Stase! Juk žinai: kas dažnai pyk
sta, tas greit pasensta, — sako, mesdamas pro 
langą tuščią bonką. — O tau jaunystė labai 
prie veido. Na, sėsk dabar! Sofa tavęs laukia! 
— ir pats atsisėda kėdėje.

Stasė nepatenkinta žvilgteri į jį, bet paskum 
užsimerkia, atmeta abi rankas ant atlošo ir pati, 
lyg nuvargus būdama, patogiai atsilošia.

— Algi, — sako ji, nepramerkdama akių, 
ateik pas mane!

Algirdas akimirksnį pasvyruoja, bet keliasi 
ir atsisėda sofos krašte.

— Esu! — atsako jai.

ADOMĖNAS — TAIKOS KANKINYS

Ir išskaito senis 
Tarp eilučių melą, 
Kad amerikonai 
Tai pasaulio galas...

Ne, nereikia plikiui 
Kremliaus propagandos. 
Bolševikai patys 
Durtuvus galanda.

— Žinai ką, —■ sako Stasė, nepramerkdama 
akių, — aš jaučiuosi labai pavargusi. O dėl 
to pats kaltas...

Ji sudeda rankas ant krūtinės ir atsišlieja į 
Algirdą.

Kodėl aš kaltas?! — klausia, uždedamas ran
ką jai ant peties. — Juk turėjai laisvą vakarą. 
Galėjai anksčiau atsigulti.

— Kad tu, kaip vaikas! — vėl išsitiesia Stasė, 
ir Algirdo ranka savaime nusvyra. —■ Bet man 
atrodo, kad ir tu apsnūdęs. Argi tik tau, mie
lasis, nebuvo kada išsimiegoti?

— O, man nereikia ilgai miegoti! Aš kaip 
karys: reikia — keliu, nors ir visą naktį ne
būčiau miegojęs.

Stasė suraukia kaktą ir atidžiai pažvelgia į jo 
veidą.

— Tur būt, ir man atėjus, taip pad rei...
— Nevisai taip. Buvau tik prisnūdęs.

— A, tai tu buržujus, 
Išpera prakeiktas!
Še, už numetimą
Tokio gero daikto!

4
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ENTUZIASTINGAI REMIAMAS NAMU VATUS
garto srity per 700 ir apie tiek Augsburgo. Ma
žiausia buvo Bremene.

Britų zonoje IRO globojamų lietuvių buvo 
4.647 ir 3.785 neglobojami. Pagal gyvenamą 
vietą, daugiausia jų gyveno žem. Saksonijoje, 
per 2.000.

Bendrai paėmus išeitų, kad tuo laiku, vak. 
Vokietijos šiaurinėje ir vidurinėje dalyje, buvo 
11.332 lietuviai, nes iš pietinės dalies, prancūzų 
zonos, žinių nėra. Tuo tarpu ten yra lietuvių 
nors ir nelabai daug.

Dailininkas L. Vilimas dekoravo vieną Roches- 
terio (ties Naujorku) salę. Be kita ko, jis nu
piešė sienose 6 didelius paveikslus. Šis darbas 
sudomino visuomenę.

Literatūra, tokiu vardu Čikagoje pasirodė 
literatūros metraštis, turįs 303 pusi.

Aleksandras Zujus, buv. Marijampolės apy
gardos šachmatininkų nugalėtojas, su šeima iš 
Vokietijos atvyko į Ameriką. Apsigyveno Scott- 
villėj, Mich.

Vincas Ramonas, „Kryžių” autorius, iš trem
ties nuvyko į Australiją bet ten, keletą metų 
pagyvenęs, persikėlė į Ameriką. Apsigyveno 
Čikagoje, Bridgeporto dalyje. <

Dirigentas Jonušas apsigyveno Kolumbijoje, 
Medeline. Ten jis suorganizavo vyrų chorą. 
Jo choras gražiai pasirodė per keletą viešų pro
gų-

Iz. Vosyliūnas, žinomas smuikininkas, nese
niai atvyko į Kolumbiją. Apsigyveno Manire- 
laso mieste. Darbo gavo konservatorijoje, ku
rioje veda smuiko klasę.

Juzė Augaitytė, Lietuvos operos solistė, nuo 
rugsėjo mėn. veda dainavimo klasę Combs 
College of Music Philadelphijoje. Ši mokykla 
yra viena seniausių Philadelphijoje.

Kun. Zenonas Gelažius, buvęs Hanau stovy
klos kapelionas, atvykęs į Ameriką įsikūrė St. 
Louis. Mo., ir dirba airių St. Thomas of Aquin 
parapijoje.

Ign. Kazlauskas, buvęs Lietuvos teisėjas, iš 
Švedijos atvyko į Ameriką. Apsigyveno Cleve- 
lande, Ohio. Švedijoj jis dirbo Lundo Univer
siteto archyve.

A. Mrozinskio Brooklyne vadovaujamas vyrų 
kvartetas nutarė pasivadinti „Aitvaro” Vardu.

Šeštadieninės lietuvių mokyklos. Didesniam 
lietuvių naujakurių skaičiui įsikūrus J. Amerikos 
Valstybėse, iškilo klausimas, kaip ir kur mokyti 
vaikus, kad jie nepamirštų savo tėvų kalbos ir 
įsigytų reikalingų žinių apie Lietuvos praeitį 
ir dabartį. Atvykusius naujakurius nepatenkino 
lietuviškosios parapijų mokyklos, vadovaujamos 
seselių mokytojų, nes jose lietuvių kalbos mažai 
temokoma, o Lietuvos istorijos ir geografijos 
pamokų iš viso nėra. Net ir tikyba mokoma 
anglų kalba.

Neliko kitos išeities, kaip savo jėgomis or
ganizuoti šeštadienines lituanistikos pamokas.

Estų politinei vadovybei prašant, Lietuvos 
atstovas Dr. S. Bačkis Paryžiuje sutiko atstovauti 
ir estų reikalus, ką vietos įstaigos akceptavo.

P. Amerikos žurnalistas K. Čibiras — Verax, 
išleido naują knygą ispanų kalba apie Lietuvos 
okupacijos dešimtmetį.

Gen. Jonas Černius pasitraukė iš BALFo 
įstaigos Naujorke ir išvyko į Flint, Mich., kur 
jis pakviestas inžinieriaus darbui į General 
Motors dirbtuvę.

Mergaitė vėl atsilošia ir užsimąstė. Algirdas 
žvilgteri į ją iš šono ir šypteli. Tačiau ji to ne
pastebi.

— Algi, — po ilgos tylos pradeda ji, — o 
kokia tavo nuomonė apie jungtuves?

— Apie jungtuves?! — netikėdamas tokio 
klausimo, net krūpteli Algirdas ir, lyg ką atsi
minęs, žvilgteri į laikrodį. — Aš galiu tau šįva
kar tą patį pakartoti, ką man prieš kelias savai
tes sakei: niekad nereikia skubėti. Juk dabar 
pati jaunystė, pats linksmumas. Visi keliai at
viri, visos gėlės žydi...

— Kada aš taip sakiau ? — nepatenkintu bal
su paklausia Stasė.

— Ogi tada, pupa, kai... žemuoges valgėva!
Stasė parausta ir žvilgteri jam į akis. Deja, 

jos vėl į laikrodį žiūri.
— Tu kur nors skubi? — sausu balsu paklau

sia.
— Ar aš?... — truputį susimaišo Algirdas. 

— Netaip jau labai... Susitarėva su anuo drau
gu... Na žinai, su tuo kuris pas mane viešėjo...

Tada Stasė, lyg elektros paliesta, atsistoja ir, 
žiūrėdama tiesiai jam į akis, rėžia:

— Nemaniau, Algi, kad toks vėjavaikis esi! 
Atrodo, tu man kartoji tuos pačius žodžius, 
kuriuos anksčiau Irmai sakei. Tačiau tu 
klysti: aš ne Irma...

— O aš ne Viktoras! — nutraukia ją Algir
das. — Pati su pasigardžiavimu kalbėjai man 
apie atvirus kelius, apie žydinčias gėles ir kito
kius vėjus. Kaip tu grojai, taip aš ir šokau.

Stasė net sugniūžta, išgirdusi tuos žodžius, 
ir vėl atsisėda. Pakėlusi į jį dideles akis, pus
balsiu klausia:

— Tai tu manęs nemyli?
Algirdas prisimerkia. Jis atsimena Irmą su 

tuo pačiu klausimu lūpose. Prisimena ir savo 
atsaką, kurį dabar ir šiai pakartoja:

—Mes šiandien to neišspręsime... Gal rytoj, 
gal kitą kurią dieną.

Kai per ankstyvesniuosius Namų Fondo 
vajus centrui tekdavo nuolat raginti ir raginti 
narius pirkti akcijas, tai šį kartą būklė yra visai 
priešinga. Nariai ir nenariai visu uolumu ne 
tik siunčia svarus akcijoms, bet atsiunčia cen
trui gražių, padrąsinančių laiškų, kurie yra dau
giau, kaip atpildas visiems tiems, kurie nuo 
pat pradžios nenuilstamai siekė ir dirbo Lietu
vių Namus Londone įsigyti ir tikėjo, kad tat, 
nežiūrint kliūčių, bus įgyvendinta.

Šiandien, kuomet Lietuvių Namai jau yra 
įvykęs faktas, tokie atsiliepimai teikia visiems 
džiaugsmo ir pasitenkinimo. Nors dar toli 
gražu nesurinkta tiek pinigų, kiek būtiniausiems 
dalykams reikalinga, bet stebint entuziastingą 
visų pritarimą Namų Fondo vajui, skaitant 
atsiųstuosius laiškus ir skaičiuojant svarus, 
netenka abejoti, kad reikalinga Namams pinigų 
suma tikrai bus surinkta. Tokių vilčių teikia 
žodiniai ir raštu pareikšti padrąsinimai. Štai, 
pav. kelios tokių laiškų ištraukos:

• * ♦
Populiarios knygelės „The Red Star” autorius 

p. Vytenis, patyręs, kad dėl įgytųjų Lietuvių 
Namų Londone dar yra sunkumų, dalį pinigų 
už minėtą knygelę paskyrė Lietuvių Namams. 
Savo laiške jis rašo:

„Siunčiu 10 svarų Namų akcijoms. Džiugina 
žinia, kad Anglijos lietuviai pasirįžo tokiam 
dideliam ir reikšmingam veiksmui. Vis, rodos, 
bus malonu, jei ir mano plyta į tą kilnų darbą, 
bus įmūryta. Tačiau tik Anglijos lietuviams esu 
dėkingas, kurie įsigydami „The Red Star”, 
mane įgalino tą plytą į jų namus įmūryti.

„Iš širdies linkiu, jūsų gražiuose darbuose, 
kuo didžiausio pasisekimo”. A. Vytenis
Tremtyje. * * »

DBLS pirmininkui. „Pamatęs naujuosius 
Lietuvių Namus — negaliu žodžiais išreikšti to 
džiaugsmo, kuris veržias iš mano krūtinės. 
Už tai reiškiu Tamstai ir tiems asmenims, kurie 
nesigailėdami pasiryžimo ir vargo, atliko tą 
sunkų uždavinį. Pažvelgus į naujuosius namus, 
taip ir noris prabilti, nors į tas, dar šaltas sienas, 
poeto žodžiais:

„Nameliai mano brangūs, 
Man visur patogu, 
Bet niekur nėr tiek laimės 
Kiek po jūsų stogu.”

„Gerb. Pirmininke, aš, nežiūrint tai, kad esu 
pasiruošęs iš šio krašto išemigruoti, bet noriu 
tesėti savo pažadą — paimti dar tiek akcijų, 
kiek esu anksčiau paėmęs. Man nesvarbu, kad 
ir išvykstu, bet aš žinau, kad tie Lietuvių Namai 
bus mūsų tautiečių ir jų vaikų židinys ir kad jie 
patarnaus mums visiems.

„Su kupina džiaugsmo ir padėkos širdimi 
pasilieku. A. Dilkus

* * *
„Gerb. Pirmininke. Wolverhamptono lietu

viai, siųsdami namų akcijoms 23 svarus, linki 
Tamstai ir visai Centro Valdybai ir toliau ne
nuilstamai veikti, kad šiuose namuose, kaip 
galima greičiau įsisteigtų DBLS-gos, to lietuvių 
avangardo Europoje tvirtovė, iš kurios sklistų 
visur, šioje saloje gyvenančių lietuvių tikslas, 
viena valia ir plaktų viena širdis Tau Tėvyne, 
Lietuva.”

Skyrius atsiuntė ir Tautos Fondui 36.11.10 
svarus.

— O man rodos, kad mes jau pradėjome 
spręsti. Kai sofoje kartu nesusėdome. Kai 
tu nejautei manęs šalia... Galutinai gi tu nus
pręsi, kai išeisi kitos, pasakų klausyti ir paliksi 
mane vieną.

Stasės akys ima rasoti. Ji skabo virpančiais 
pirštais staltiesės kutus ir tęsia toliau:

— Tu turėjai laiko pažinti moteris. Taip, 
aš tau kalbėjau, kad neskubėtum. Bet tu gerai 
žinai, ką aš turėjau galvoje. Juk pastebėjai ar 
bent nujautei, kad kiekviena subrendusi mer
gaitė nepasitenkina flirtu: tylomis, paslapčia ji 
galvoja apie jungtuves. Mes savo pasąmonėje 
net nejučiomis suprantame, kad mergaitei pa
vojinga su kuo nors vaikštinėti ir neapsispręsti. 
Jūs, vyrai, kitokie. Jūs visuomet turite laiko...

— Bet mudu juk iš tikrųjų turime laiko, — 
stnegiasi ką nors pasakyti Algirdas. — Juk 
mes vistiek dar susitiksiva.

— Gal... jei nebus vėlu.
Ir sunkiai keliasi. Eidama pro Algirdą, va

landėlę sustoja, lyg laukdama kokio lemiamo 
judesio. Bet jis stovi lyg suakmenėjęs ir tyli.

— Sudiev, Algi! — palenkia jam galvą Stasė. 
— Aš žinau: tau bus sunku, nes tu nepastovus 
ir vis naujų įspūdžių reikalauji. Bet jei kada 
liksi vienišas, žinok — aš tavęs lauksiu. Sudiev!

— Sudiev, Stase! — atsisveikina ją Algirdas 
ir vėl pažvelgia į laikrodį.

Be penkių minučių devynios. (Bus daugiau)

DBLS Derby skyriaus narius
p. Joną ČEPINSKĄ

ir
p. Frydą ČERKUTĘ

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir linki laimingo gyvenimo.

DBLS Derby skyriaus valdyba 
ir nariai

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Pereitą savaitę gauta 107 sv. 5 šil. namų akcijoms 

Viso šiame vajuj parduota akcijų už 758 sv. 15 šil.
Akcijų pirko: už 11 sv. Wooley hostelio lie

tuviai, už 10 sv. A. Vytenis, už 3 sv. V. Juodišius, 
V. Stark, už 2 sv. J. Vilčinskas, K. Jauneika, 
A. Biveinis, M. Valikonis, J. Sauliūnas, A. Ku- 
liešis, S. Gabalis, A. Česnauskas, R. Pauliukonis, 
S. Čereškevičius, K. Valteris, A. Pilipavičius,
A. Kaziūnas, P. Miklovas, S. Skopas, už 1 sv. 
M. Narbutas, A. Petkevičius, P. Pakalniškis,
B. Putna, T. Gaižauskas, K. Žukauskas, A. 
Žukauskienė, G. Ivanauskienė, J. Narbutienė, 
P. Televičienė, J. Jankūnas, J. Žaliauskas, L. 
Adomkevičius, A. Adomaitis, V. Kiaunė, E. 
Gložaitis, J. Petkevičienė, A. Ščiuka, O. Ščiukienė, 
A. Miliūnas, D. Bukauskaitė, A. Ubeika, A. Ke- 
blys, P. Garškovas, V. Dzikas, J. Tybautas, 
J. Budreika, J. A. Dekeris, S. Labuckienė, J. 
Jagminas, O. Bugailiškienė, A. Bugailiškis, 
V. Leliūga, V. Urbonas, K. Garnelis, M. Pisa- 
vockis, E. Gricius, V. Tamašauskas, P. Dragūnas, 
S. Kastautas, J. Liaugminas, J. Trimirka, J. Ra- 
guckas, J. Kavoliūnas, P. Valteris, J. Brazauskas, 
V. Piščikas, P. Gudelis.

Aukojo: E. Vilimaitė 1 sv., O. Draugelytė 
1 sv., dr. J. Uogintas 5 šil.

GARBINGI SVEČIAI LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Pereitą šeštadienį Lietuvių Namus aplankė 
ir juos apžiūrėjo keli DBLS-gos geri bičiuliai 
ir mums brangūs ir garbingi svečiai. Minis
terial p. B. K. Balutis ir Diplomatijos Šefas 
p. St. Lozoraitis praleido ilgoką laikų Lietuvių 
Namuose; jais buvo sužavėti ir patenkinti. 
Taip pat buvo maloniai nustebinti, kad per 
tokį trumpą laiką spėta namus tiek daug aptvarky
ti ir apvalyti. Abu linkėjo geriausios sėkmės, 
kuriant Lietuvių Namuose mūsų veikimo centrą 
ir kultūros židinį. Balutis yptingai džiaugėsi 
savo jaunu kaimynu, kuris dabar galėsiąs rengti 
priėmimus ir k. savuose namuose, ko iki šiol 
negalima buvo daryti Lietuvos Pasiuntinybėje 
dėl vietos stokos.

Svečių, Namus apžiūrėjusių tarpe, buvo ir 
Škotijos lietuvių vadas ištikimas ir uolus Sąjungos 
narys kun. J. Gutauskas, taip pat nemažas 
būrelis ir kitų lietuvių iš Londono, Skotijbs 
ir Manchesterio, kurie PLB posėdžio proga, 
susipažino su Lietuvių Namais ir jų įrengimo 
eiga. Visi džiaugėsi jais ir linkėjo skaisčios 
ateities, žadėdami ne tik žodžiais, bet ir pinigais 
paremti.

IŠ MUSU GYVENIMO
BRITANIJOS LIETUVIAI ĮSIJUNGIA Į PLB

Lapkričio 18 d. Londone, naujuose Lietuvių 
Namuose, įvyko pirmas ir labai svarbus lie
tuvių susirinkimas. Jame dalyvavo visų D. 
Britanijoje esančių lietuviškų organizacijų at
stovai, suvažiavę iš viso krašto.

Suvažiavimą atidarė D. B. Lietuvių S-gos 
pirmininkas p. Bajorinas. Savo kalboje jis 
nurodė, kad spalių mėn. įvykusiame S-gos su
važiavime priimta rezoliucija dėl Didžiosios Bri
tanijos lietuvių įsijungimo į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Suvažiavimas įpareigojo S-gos 
Centro Valdybą imtis iniciatyvos sudaryti DBLB 
Laikiną organizacinį komitetą, iš visų D. Bri
tanijos lietuvių organizacijų atstovų. Centro 
Valdyba paruošė P.L.B. laikinojo krašto statuto 
projektą ir sukvietė šį susirinkimą, kad galėtų 
kitų organizacijų atstovai tuo reikalu pasisakyti.

Suvažiavimą pasveikino į Londoną atvykęs 
Lietuvos diplomatijos šefas min. Lozoraitis. 
Savo kalboje jis nurodė, kad P.L. Bendruomenė 
turi prieš akis didelius uždavinius. Svarbiau
sias jų — lietuviškumo išlaikymas išeivijoje. 
Lietuvių kalba yra pagrindinis mūsų tautos 
lobis, jos neturime užmiršti, ją turime tobulinti. 
Pasidžiaugęs Britanijos lietuvių veikla ir Na
mais, kuriuos lietuviai neseniai įsigijo, p. minis- 
teris palinkėjo, kad šie namai per ilgus metus 
būtų lietuvybės židinys šiame krašte.

Suvažiavimą pasveikinti taip pat atvyko Lie
tuvos Pasiuntinys D. Britanijoje min. Balutis, 
lydimas Pasiuntinybės patarėjo P. Balicko. 
P. Balutis pasidžiaugė ta proga, kad D. Brita
nijos lietuviai parodė subrendimą spręsdami 
įvairius klausimus ir įvykdė kelis labai didelius 
uždavinius. Vienas tokių uždavinių — namų 
nupirkimas.

Suvažiavimas, išsvarstęs statuto projektą, pa
teikė kelias pataisas ir priėmė jį. Pagal statutą, 
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės nariai 
bus visos lietuviškos organizacijos, pritariančios 
Lietuvių Chartai. Neorganizuoti lietuviai taip 
pat galės būti Bendruomenės nariai. Krašto 
Taryba bus sudaryta iš visų organizacijų atsto
vų. Kiekviena organizacija turės vieną atstovą 
Taryboje, o organizacijos, turinčios per 500 
narių, turės po vieną atstovą nuo kiekvienų 500, 
ar jų dalies.

Susirinkimas išrinko 5 asmenų laikiną orga
nizacinį komitetą, kuriam pavedė vykdyti sta
tutu numatytas Krašto Valdybai pareigas. L.O.K. 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas — 
P. Varkala, vicepirmininkas — kun. J. Gutaus
kas, sekretorius — p-lė O. Gailiūnaitė, iždi
ninkas — p-Iė S. Prapuolenytė ir narys J. Kal
vis (Manchesteris). Organizacijos būstinė bus 
Londone. J. V. 

„KLASTA IR MEILĖ” BRADFORDE

Lapkričio 11 d. Bradforde viešėjo Londono 
Lietuvių Meno Sambūrio Vaidybos grupė „Vai
dila”. Minios žmonių greit užpildė didoką 
šv. Patriko bažnyčios salę (350 vietų), bet visi

MĖSOS <« All ■ X E AI
Medžioklinė dešra 1 sv. ... 7/- Rūkyti lašiniai 1 sv................................. 4/6
Jugoslaviška dešra 1”............ ... 7/- Rinktiniai lašiniai 1 sv. (1 l/2col.storio) 4/-
Kiaulienos dešra 1”............ ... 6/- Paprasti lašiniai 1 sv. (1 col. ” ) 3/9
Kroku vinė plona dešra 1”............ ... 5/6 Lenkiška kiauliena 30 unc.......................... 7/6
Lietuviška dešra 1”............ ... 5/6 Lenkiška kiauliena 12 unc.......................... 3/3
Šviežia, rūkyta dešra 1”............ ... 4/6 Daniška kiauliena ....................................... 7/-
Australiška, sausa dešra 1”............ ... 4/- Lašiniai virimui 1 sv................................. 3/-
Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų statinė (apie 56 svarai) — 38/6 su prisiuntimu. Rauginti
agurkai 5 litrų dėžė — 8/6, su prisiuntimu. Aguonos 1 sv. 2/6 (be prisiuntimo), kiti dalykai

— pagal kainaraščius.

J. RICHARDS (Rutcliers) Eiti.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

netilpo. Teko prašyti leisti pasinaudoti bal
konu, kuris taip pat greit prisipildė.

London iečiai Bradfordo lietuvių lūkesčio neap
vylė. Jie pasirodė čia kaip aukšto lygio scenos 
darbuotojai ir šį veikalą meniškai atliko.

Publika po kiekvieno veiksmo jiems dėkojo 
gausiais plojimais. Vaidinimo metu salėje jau
tėsi pakelta nuotaika. Bradfordiečiai seniai 
nematė tokio gražaus vaidinimo. Vaidinimui 
pasibaigus, artistams padėkos žodį tarė sky
riaus sekretorius p. Andriūnas, o puikų krepšį 
gėlių įteikė p. Arminaitė. Ilgai publika nesi- 
skirstė iš salės ir dalinos įspūdžiais.

Po vaidinimo artistai buvo pakviesti vaka
rienės. Jos metu pasikeista kalbomis. Sveiki
nimo žodį tarė p. V. Čepas, o iš artistų pusės 
kalbėjo grupės vadovas p. Mašalaitis ir reži
sierius p. Kaulėnas. Tą patį vakarą artistai 
išvyko namo.

Didelę padėką reiškiame „Vaidilai” už triūsą 
ir pasiryžimą aplankyti tolimą Bradfordą.

Great Hortono skyriaus valdyba

NOTTINGHAM© KOLONIJA VEIKIA
Spalio 21 d. Nottingham© lietuvių klubo 

„Romuvos” metiniam susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. B. Paliulis, vicepirm. O. Lin- 
gaitytė, sekr. A. Garkauskas, iždin. V. Miški
nis, bibliotekos vedėjas P. Prakapavičius.

Naujoji valdyba mažai pasikeitė savo sudėtimi. 
Ji užsibrėžė išplėsti didesnę veikla kultūriniame 
darbe.

Lapkričio 11 d. Klubo patalpose, anglų klubo 
nariams, lietuvių meninės grupės avė kon
certą. Koncerte dalyvavo „Rūtos” choras, pa
dainavęs 16 dainelių ir tautinių šokių grupė, 
pašokusi 9 tautinius šokius.

Lapkričio 19 d. minėtos grupės duos kon
certą YMCA salėje anglams. J..s

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Lenkiška dešra..................... ... 1 sv. 7/-
Olandiškas sūris ............ ... 1 sv. 3/2
Airiška salami..................... ... 1 sv. 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse ... ... 1 sv. 2/-
Rūkyti lašiniai ............ ... 1 sv. 4/-
Kiaulienos dešros ............ ... 1 sv. 5/-
Lenkiška kiauliena ............ 12 unc. 4/-
Raug. kopūstų dėžė 20 unc. 1/10
Sūdyti lašiniai..................... ... 1 sv. 3/9

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

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

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

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS 
KARTAIS NEPASIBAIGĖ?
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Kanadai trūksta 3.000 gydytojų, — rašo 

„The Ensign” laikraštis, o IRO turi vargo su
rasti DiPi gydytojams vietas apgyvendinti. Dėl 
gydytojų stokos, trukdosi Kanados krašto pa
žanga, — baigia „The Ensign”. Bet, kaip aiš
kėja,Kanadoje gydytojams darbo sąlygos nelengvai 
teikiamos.

* Sanitariniais sumetimais sustabdytas į D. 
Britaniją žąsų įvežimas iš Lenkijos, vėl bus 
atnaujintas.

* Airija ryžosi pagelbėti IRO ir priimti dalį 
DiPi tų, kurie dėl ligų, senatvės ar nesveikatos 
negali niekur iš vokietijos bei Austrijos išemi
gruoti. Kiek tokių žmonių Airija priims, ne
paaiškėjo.

* Nuo šiol svarbiųjų vaistų: streptomycino, 
penicillin© ir kitų išsiuntimas iš Amerikos bus 
kontroliuojamas.

* Australijoj, Cowra stovykloj, esančioj pie
tinėj Valijoj, buvo sukilę 5C0 moterų, buvusių 
DiPi, protestuodamos prieš maisto davinio vai
kams sumažinimą. Stovyklos vadovybe, prisi
bijodama „moterų riaušių”, turėjo buvusią 
„padėti grąžinti”.

* Egipto policija vienoje beduinų stovykloje, 
netoli faraonų piramidžių, rado didelį slaptą 
ginklų sandėlį. Ginklai yra britų ir italų kilmės. 
Spėjama, kad jie būro paimti paskutiniojo karo 
metais po kovų dykynėje. Bendrai paėmus, jų 
vertė siekia pusės milijono svaro.

* Šiuo laiku Vokietijoje DiPi verbuoja Aus
tralijos ir Kanados emigracinės komisijos. Ta
čiau DiPi labai mažai domisi išvykimu į tuos 
kraštus. Pav. į Australijos komisiją atsilanko 
tik apie 10 žmonių per dieną. Tuo tarpu Aus
tralija norėtų rasti dar 8.000 DiPi. Dėl tokios 
būsenos, galimas dalykas, abiejų kraštų komisi
jos turės nutraukti darbą.

* Prancūzų karo laivynas gauna iš Amerikos 
karo laivių. Kiek ir kokių, neskelbiama. Laivų 
parsigabenti jau išvyko būsimos jų įgulos.

* Padidinus atlyginimą Britų kariams, dau
giau atsirado norinčiųjų kariuomenėje tarnauti. 
Pav. per pirmą šių metų ketvirtį pasisiūlė 1.924 
kandidatai, per antrąjį — 10.178, o per tretįjį 
— 14.966.

* Čekai, turėdami prieš akis neseniai Lenki
joj padarytą „valiutos reformą”, bijo, kad 
panašus dalykas gali būti padarytas ir Čeko
slovakijoje. Ir čekai, kaip lenkai, gali būti nuo 
pinigų išlaisvinti. Dėl to Čekoslovakijoj žmonės 
pradėjo pirkti visokius daiktus, kokius tik gali 
gauti.

* Australija užsakė vak. Vokietijoj 6.000 
sudedamų namų ir susitarė dėl tam tikro kiekio 
vokiečių darbininkų ir specialistų kelių, kanali
zacijos ir vandentieko tiesimo darbams atlikti.

* Neseniai į vak. Berlyną atbėgo raud. armi
jos leiten. Bystrov’as ir paprašė prieglaudos 
kaip politinis pabėgėlis. Netrukus po šio pa
bėgimo sovietai suėmė Berlyno du britų karius, 
už kurių paleidimą reikalauja išduoti pabėgusį 
leitenantą.

* Sovietų satelitinės rytų Vokietijos premje
ras, žinomas komunistas Grotewohl’is, prista
tydamas naujam parlamentui vyriausybę pa
reiškė, kad jos „svarbiausias uždavinys bus 
išvaduoti vak. Vokietijos gyventojus iš imperia
listų jungo”.

* Vak. Vokietijos parlamentas priėmė visus 
Ęuropos Patariamosios Tarybos siūlymus, jų 
tarpe dėl Europos kariuomenės sukūrimo ir 
Schumann’o planą dėl Europos sunkiosios pra
monės sujungimo.

* JTO pilnačiai atšaukus varžymus Ispanijos 
atžvilgiu, ji laipsniškai pradeda įsijungti į JTOr- 
ganizaciją.

* Ryt. Vokietijos komunistų partija paskelbė, 
kad naujų narių nebepriiminės, o esamiems 
suruoš „valymą”. Valymas truks ištisą ateinan
čių metų pusmetį. Per tą laiką būsią ieškoma 
partiniais! bilietais užsimaskavusių liaudies drau
gų.

* Pereitą savaitę Romoje, respublikonų ir 
socialistinės vienybės partijų būstinėse sprogo 
bombos. Manoma, kad jas padėjo fašistai arba 
komunistai.

* Danijoje padidinta mokesčiai visiems daly
kams, išskyrus būtino vartojimo dalykus. Mo
kesčiai padidinti ryšium su padidėjusiomis išlai
domis kariuomenės reikalams.

* Amerikos žurnalas „Mercury” paskelbė, 
kad buvęs Amerikos krašto apsaugos ministeris 
James Forrestal’is iš slaptų sumų išleidęs 53.500 
svarų kovai su komunizmu Europoje. Dalis 
lėšų išleista per Italijos rinkimus 1948 metais, 
‘dalis laike Prancūzijos streiko 1947 metais ko- 
Įmunistų vadams papirkti.
f * JAV dirbančiųjų skaičius šiuo laiku yra 
didžiausias pokariniais metais ir siekia 45 mili
jonus žmonių, neskaitant dirbančiųjų žemės 
ūky. Ryšium su padidėjusiu Amerikos ginkla- 
yimusi, dirbančiųjų skaičius greit auga. Ne
žiūrint tai, dar vis yra bedarbių, kurių skaičius 
telekia apie 2 milij.
i * Jugoslavijos valdžia keičia penkių metų 

1'ūkinį planą, kuris turėjo supramoninti kraštą. 
Planas keičiamas dėl to, kad jo vykdymas žymia 

(dalimi prisidėjo prie žemės ūkio katastrofos.
: * Padažnėjo sabotažo atsitikimai Norvegijoje. 
(Pereitą savaitę sprogo Bardfoso . aerodrome 
sprogstamosios medžiagos sandėliai. Ryšium su 
sprogimu, suimta du aerodromo tarnautojai.

DBLS Wolverhamptono skyriaus narį 
p. Kazimierą PADVAISKĄ 

ir
Miss Airin MEKSIN 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir lin
kime gražaus ir laimingo gyvenimo.

Wolverhamptono skyriaus valdyba ir nariai

* Prancūzų vyriausybė nutarė pasiųsti dau
giau kariuomenės į Indokiniją, daugiau tankų, 
daugiau lėktuvų ir laivų. Taip pat nutarta pa
didinti Vietnamo tautinė kariuomenė iki 100.000 
žmonių.

* Prancūzijos krašto aps. min. Moch’as pa
reiškė, kad apginklavimas 9 prancūzų kariuome
nės divizijų iš Amerikos jau gabenamas į Pran
cūziją. Jį prancūzai gauna keturiais mėn. anks
čiau, kaip buvo numatyta. Dėl to Prancūzija 
gale 1951 m. galės apginkluoti amerikiečių gin
klais ir kitu aprūpinimu 9 divizijas.

* Per keletą paskutiniųjų savaičių į vakarus 
pabėgo ryt. Berlyne esančios komunistinės Len
kijos atstovybės 22 tarnautojai ir paprašė glo
bos, kaip politiniai pabėgėliai.

* Korėjos saugumo įstaigos iki šiol suėmė 
56.000 korėjiečių arba už komunistinę veiklą 
arba už talkininkavimą komunistams.

* IRO vadovybės ką tik išleistame pranešime 
pažymėta, kad ji globoja 293.690 DiPi. Iš šio 
skaičiaus 203.000 galėtų būti apgyvendinti ki
tuose kraštuose. Iki šiol IRO į kitus kraštus 
apsigyventi perkėlė 832.966 pabėgėlius.

* 1.400 čekų susirgo užvalgę Pragos pri-miesty 
ledų. Ledus, pasirodo, gamino „stachanoviniais 
tempais” trys ,,sukooperatintos”# gamyklos.

* JTO ūkinė ir socialinių reikalų komisija, 
dauguma balsų priėmė nutarimą, smerkiantį 
radijo stočių slopinimą. Prieš šį nutarimą bal
savo tik Sovietų bloko kraštai.

* Pirmasis maisto transportas iš Amerikos 
bado ištiktai Jugoslavijai jau atplaukė į Fiumės 
uostą.

* Lapkričio 17 d. į Londoną iš Vokietijos ir 
Austrijos atvyko pirmieji 35 DiPi, iš tų 2.000, 
kuriuos Britai sutiko įsileisti. Kaip žinoma, 
šios kategorijos žmonėms atvykimo sąlyga yra 
ta, kad jie gali būti į šį kraštą įleisti tik tuo at
veju, jei jiems čia gyveną giminės, pažįstami bei 
organizacijos patikrins pragyvenimą ir butą.

Pagal šią schemą atvyks ir daugiau DiPi trans
portų. Ar tarp pirmųjų atvykusiųjų buvo lie
tuvių, neteko patirti.

Lietuvių Dienos, puikus mėnesinis iliustruotas 
žurnalas, 24 pusi., metams 22 šil., pusm. 12 šil., 
atsk. nr. — 2/3.

Tėviškės Žiburiai, Kanados lietuvių savaitraš
tis, 8 pusi., metams 32 šil., pusm. — 17 šil. atsk. 
nr. 9į”penai.

Nemunas, 34 pusi, kultūros žurnalas, metams 
2 sv., pusm. — 21 šil., atsk. nr. 4 šil.

Visų šių leidinių prenumerata laikoma nuo už
sakymo dienos. Ieškomi platintojai ir korės-
pondentai. Pageidaujamos nuotraukos pšt. 
perlaidos dydžio. Užsakoma ir knygos, kiti 
išeiną spausdiniai. Tartis dėl platinimo, siųsti 
prenumeratą ir kitais reikalais šiuo adresu: 
B. Balys 24, Reginald St. Bradford, Yorks.

Išnuomojami kambariai Lietuvių Namuose, 
Londone su valgiu. Teirautis DBLS-gos centre 
2, London Mews. London St., W.2., telef. AMB 
6195, arba Lietuvių Namuose, 43, Holland Park, 
W.ll, pas p. J. Dėdiną.

Ieškau: brolių Juozo ir Jono Maskeliūnų ir 
sesers Paulinos Maskeliūnaitės. Veronia (Maske- 
liūnaitė) Matulaitis, 19 St. Brides Ave., View
park, Uddingston, Lanarks., Scotland.

Paskutinis prieš Adventus pasilinksminimas 
Nottingham© ruošiamas liet, klubo „Romuvos” 
(Sycamore Rd. patalpose), gruodžio 2 d. 7 vai. 
vakare. Kviečiame visus. Važiuoti 31 autobusu.

Klubo valdyba

Prašomas atsiliepti Vladas Sabaliauskas, gy
venęs Vokietijoje ligi 1948 m. Fuerstenfeld- 
bruck'e. Rašyti: Liudas Šiauštas, 311 Gille St., 
Adelaide, S. A. Australia.

Reikalinga namų ruošos darbams moteris, 
Londone gyvenančio prekybininko šeimai. At
lyginimas — 50 šil. per savaitę ir pilnas išlaiky
mas. Rašyti: Mr. L. Richards — „B. Lietuvis”.

Ieškomas Glaubertas Mykolas, gyvenęs Yla
kių miestelyje. Jį patį, arba žinančius prašoma 
pranešti: Andrejauskas, c/o B. Hali, Fogga- 
thorpe, Selby, Yorks.

Už 2 šilingus ir 6 penus gausite į namus rin
kinėlį (pusę tuzino) lietuviškų kalėdinių atvi
ručių ir sveikinimų parašę: Nida, 38, Melville 
Rd., Coventry. Kainos atviručių (viengubos) 
— 4 p., dvigubos — 6 p. Platintojams nuolaida.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London St., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. RED AK C. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
Printed by: M. Caplin & Co. Press Ltd. 15 .TTunheved Road North, Thornton Heath Surrey. Tel. THO 2727

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš 1 puslapio)

Pastarojo, kaip ir prieš tai įvykusių „taikos” 
kongresų tikrasis organizatorius yra Plitbiūras. 
Šį kongresą planavo ir ruošė du patikimiausi 
Politbiūro nariai: Malenkov’as ir Berija. Jau 
kuris laikas, kai juodu, vienas Varšuvoj, kitas 
Pragoj, išsijuosę dirbo, kad Sheffieldo kon
gresas vyktų pagal numatytą planą. Tam reika
lui buvo parengta gausi Sovietų S-gos delegacija, 
į kurią turėjo įeiti ne tik patyrę partijos vei
kėjai, bet ir nemažas saugumo policijos kadras. 
Dekoracijai vienas kitas rašytojas, artistas, 
popas...

Politbiūras po oficialia taikos kongreso skraiste 
norėjo savaitės laikotarpy, privačiuose sambū
riuose (viešbučiuose, priv. namuose, valgyklų 
svetainėse) patikrinti Vakarų komunistų veiklą, 
nustatyti 1951 m. šaltojo karo vedimo planą, 
pagyvinti streikų ir sabotažų organizavimą ir 
vietoje išaiškinti politinio komunistų svorio 
sumažėjimą vakarų Europoj.

Ir visa tai nuėjo vėjais. Varšuva ne Sheffiel- 
das; iš ten „taikos” idėjos taip lengvai į Va
karus nesklinda.

Varšuvoje kongresas ėjo jau taip, kaip „ren
gėjai” norėjo. Tačiau ir ten jis „ne visu šimtu 
nuošimčių” atatiko jų planą. Nežiūrint „at
stovų” parinkimo ir atsijojimo, ir ten buvo 
tokių kalbų pasakyta, dėl kurių kominformo 
propaganda per visus savo ruporus bliovė smerk
dama taikos „deputatus”. Labai jiems nepatiko 
amerikiečio J. Rogge's kalba. Jis pasakė, kad 
taikos reikalo patekimas į komunistų rankas, 
gali ją į bankrotą nuvesti. Nepatiko ir tai, 
kam jis kritikavo komunistų agresiją Korėjoje 
Tibete ir komunistinę priespaudą jų užimtuose 
kraštuose. Bloga, sakė jis, jei ekonominė galia 
atsiduria vienose rankose, bet dar blogiau, 
kuomet į vienas rankas suimama politinė galia. 
Amerika nenori karo, tikino Rogge, bet negali 
ji pavelyti ginkluotus užpuolinus ir taikos pa
žeidimus. Tuo tarpu komunistai nekalba apie 
karą, bet jėga tiki ir ja naudojasi.

Kongresas ėjo labai ištaigingose sąlygose. 
Be kita ko, posėdžių bustui papuošti buvo 
atvežtas vagonas gėlių net iš Nicos. Posėdžių 
salė apkabinėta visokiais šūkiais apie taiką, 
Stalino ir kitų komunistų paveikslais.

RINKIMAI ATSIGINKLAVIMO ŠŪKIU
Pereitą sekmadienį buvo dviejų Federalinės 

Vokietijos kraštų: Heseno ir Wuertembergo-Ba- 
deno rinkimai į krašto parlamentus. Abi di
džiosios partijos: krikšč. demokratai ir social
demokratai rinkimams panaudojo Vokietijos 
atsiginklavimo klausimą. Krikšč. demokratai 
atsiginklavimą statė pirmon vieton, kai tik 
vak. valstybės tai pasiūlys, o socialdemokratai — 
tą reikalą atidėliojo iki vak. valstybės parodys 
gerus norus ir atsiųs daugiau į Vokietiją savo 
kariuomenės. Socialdemokratai rinkimus lai
mėjo. Komunistai, turėję kraštų parlamentuose 
po 10 atstovų, negavo nė vieno atstovo.

Krikšč. demokratų vadas, kancleris Ade- 
nauer’is, aiškindamas rinkimus, pareiškė, kad 
būtų klaida iš jų daryti išvadą, jog vokiečiai 
nenori dalyvauti vak. Europos gynyboje. Schu- 
macher’is, socialdem. vadas, darydamas išvadas 
iš rinkimų, siūlė Vokietijos atsiginklavimo klau
simą spręsti gyventojų atsiklausimo būdu.

TIBETO SKUNDAS JTO
Kinų užpultasis Tibetas pasiskundė JTO ir 

paprašė pagalbos. Skundą parėmė Salvadoro 
(pietų Amerikoj) respublikos delegacija. Jis 
yra įtrauktas į JTO pilnaties darbų tvarką ir 
bus svarstomas.

Tuo tarpu žinių iš Tibeto mažai. Viena aiš
ku, kad komunistinė kinų kariuomenė dar labai 
toli nuo krašto sostinės — Lhasos, apie 200 
kilom. Lhasoje stiprinama krašto vadovybė. 
Be kita ko, tibetiečių dvasios vadas Dalai lama, 
dabar turįs 16 metų amžiaus, paskelbtas pilna
mečiu. Šis žygis padalytas siekiant sustiprinti 
tibetiečių pasitikėjimą, kad padidėjus pavojui, 
jie nesiblaškytų abejonėse ir nesiduotų agita
torių klaidinami dėl Dalai lamos asmens ir jo 
konkurento, kurį gabena okupacinė kinų ka
riuomenė.

SPORTAS
KREPŠINIS NOTTINGHAME

Lapkričio 18 d. Nottinghame įvyko revanšinės 
krepšinio rungtynės. „Nemunas” nugalėjo 
svetį — Lcamingtono „Briedį” rezultatu 65:36 
(38:22).

„Nemunui” taškus pelnė: Kiburas 19, Alek
navičius 17, Lešinskas 17, Matukas 8, Padvi- 
sackas 4.

„Briedžiui” — Kilius 14, Pilipavičius 12, 
Zaksas 10. E. M.

ĮVAIRENYBĖS
ATOMINĖS BOMBOS GALIA

Kalbos apie tai, kad atominė bomba gali 
pasaulį susprogdinti, yra gryniausia nesąmonė. 
Jei Amerika ir Rusija, kartu susidėję pradėtų 
savo atomines bombas tam tikslui naudoti, tai 
tik per 20.000 metų joms pavyktų žemės pavir
šių apardyti, — pareiškė Birminghamo univer
siteto fizikos lektorius J. H. Fremlin’as. Sa
vaime suprantama, kad atominės bombos gali 
sugriauti tam tikrą žemės paviršiaus dalį ir 
smarkiai sunaikinti to ploto civilizaciją. Pav. 
Britų civilizacija lengvai pažeidžiama, nes Britai 
neturi užnugario, į kurį galima būtų trauktis 
nuo atominių bombų pažeidimo. Naudojant 
žinomojo tipo atomines bombas, galima būtų 
sugriauti pusę ar du trečdaliu šio krašto.

ŽMOGAUS IŠKABA
Įdomiausia ir labiausia atskleidžianti žmogaus 

dalis yra ne kūnas, ne drabužiai ir ne įgytasis 
patyrimas, bet veidas. Žmogaus veidas yra 
lyg jo iškaba, vienintelė patikima biografija, 
be žodžių bylojanti teisybę.

Ne forma veidą gražina, bet jo įrašai. Sodie
tiški veidai, turtingi tokiais įrašais, daugiausia 
grožio teikia. Nuo lopšelio iki karsto lentos 
žmogus, kaip tas skulptorius, savo veidą vis 
išbaiginėja. Kasmet jo veidas darosi vis ,labiau 
išbaigtas.

SUNKĖJANTI PRANCŪZIJOS BŪTIS
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)

karinių Amerikos jėgų kiekį, negu buvo manyta 
anksčiau. Net ir galutinai išlaisvinus Korėją, 
reikės į ją įdėti atstatymo tikslams, nenorint to 
krašto perduoti komunistams legaliu rinkimų 
būdu, daug šimtų milijonų dolerių, galbūt net 
ir vieną kitą miliardą, atitraukiant tokią pat 
sumą nuo Atlanto tautų ginklavimo. Indokini- 
jos apgynimas ir atstatymas, jei Prancūzija to 
pusiasalio galutinai neišsižadės, palikdama jį 
amerikiečių rūpesčiui, pareikalaus visų Pran
cūzijos karinių ir ūkinių jėgų sutelkimo, nu
kreipiant jas nuo Europos. 

* * *
Dabartinis Prancūzijos optimizmas ir nerūpes

tingumas yra būdingi daugumui Europos kraš
tų. Jie sudaro esminį šio laiko Vakarų dvasios 
bruožą. Žmonių nervai yra dilginami jau ke
letas metų. Visi pripratę gyventi pavojuje ir 
tikėtis, kad jis vis dar kartą atsitolins. Pripa
žinti būklės tragiškumą reikštų taip pat neišven
giamą jėgų įtempimą sunkumams pašalinti, 
o tokios pastangos yra nepakeliamos ekonomiš
kai ir psichologiškai nuvargusioms tautoms.

Ši nuotaika iš tikrųjų yra daugiau panaši 
į nebojimą įvykių atžvilgiu, negu į tikrąjį opti
mizmą. Paskutiniu metu Prancūzų visuomenė 
mažai domisi ne tik sunkia savo krašto būtimi, 
bet visų rūšių politiniais bei valstybiniais reiš
kiniais. Dėl tos priežasties ir dabar prasidedą 
Europos Tarybos posėdžiai Strasburge nesukelia 
Paryžiuje rimto atgarsio. B. Kūgys

SKAITYTOJU LAIŠKAI
SAVANORIŲ KŪRĖJŲ BŪRIMOSI 

REIKALU
Trejus metus begyvenant Anglijoje, teko 

spaudoje skaityti apie vienos, kitos organizacijos 
veikimą, bet apie savanorius kūrėjus arba karo 
invalidus nič nieko. Amerikos, Kanados lietuvių 
spaudoj mačiau žinių, kad ten yra net jų sąjungos 
įsikūrę.

Malonu būtų išgirsti kokios nuomonės yra 
šiame krašte gyveną savanoriai. Be abejonės 
vienas kitas pasakys, kad „pametėm medalius, 
kryžius, dokumentus”. Bet užtat turim sąžinę 
ir garbės žodį, patikimesnį ir už dokumentus.

Kai dėl praradimų, tai daug ką praradome. 
10 metų kaip netekom mūsų Tėvynės nepriklau
somybės. Mums savanoriams tas jubiliejus ypa
tingai skaudus. Ypač šiais, Šventais Metais, 
mūsų kariuomenės šventės proga, prisiminkim 
tą vėliavą, kurią 18-20 metais mešėm aukštai 
iškėlę eidami į kovą už Dievą ir Tėvynę. Prašykim 
Dievą, kad grižtų mums laisvė ir brangiai 
mūsų Tėvynei nepriklausomybė.
Savanoris-kūrėjas ir karo invalidas Pranas Butkus

SACHMATA i
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