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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

V METAI

JUOZAS SENKUS
„IMKITE MANE IR SKAITYKITE...“

EGIPTUI PASIŪLYTAS PAKTAS
Dar pereitą savaitę Egipto vyriau- Tokiai būklei susidarius, pereitą 

sybė pateikė parlamentui Istaty- pirmadienį susirinko Egipto parla- 
mo projektą, pagal kurį būtų mentas ir svarstė kaip savo vyriau- 
panaikinta 1936 m. Britanijos — sybės pasiūlymą taip ir viršmlnėtų

ĮSTEIGTAS BALTIJOS 
CENTRINIS KNYGYNAS
Latvių — Lietuvių Vienybės Cen

tro valdyba šiomis dienom! realiza
vo naują projektą Baltijos tautų

mas viso laisvojo pasaulio lietu
vių bendruomenėje. Mes gerbiame 
vienas kito individualinius įsitiki
nimus, tačiau esame pakankamai 
subrendę ir rimtai supratę mūsų 
tautos laisvės kovos esmę ir todėl 
savo skirtumų nekišame į priekį, 
bet tautiniam darbui laimingai su
randame bendrą jungtį. Kas be 
ko: ir mūsų tarpe kartais pasitaiko 
fanatizmo reiškinių, bet juos nie
kas nekreipia dėmesio, nes jie vi
suomenės ignoruojami.

Kaip kiekvienos bendruomenės, 
taip ir D. Britanijos lietuvių orga
nizuotos visuomenės darbų variklis 
ir atspindys yra mūsų laikraštis 
„Britanijos Lietuvis“. Nelepgvai jis 
gimė ir reikėjo didelių pastangų, 
kad jis ligšiol gyvena. Kam ar
čiau pažįstamas „B. Lietuvio“ išei
tasis kelias, tas yra gyvas liudinin
kas, kad šis laikraštis yra jo redak
torių, DBLS Centro Valdybos, o 
ypač jos ankstesnio ir dabartinio 
pirmininko pasišventėliško darbo 
vaisius. Netenka nutylėti ir šio 
krašto lietuviškosios visuomenės 
aktyvios paramos ir gražaus tauti
nio, solidaraus susipratimo. Perkelis 
metus „B. Lietuvis“ iš rotatorinio 
biuletinio išaugo j rimtą, kultū
ringos išvaizdos laikraštį.

Gaila, neabejotinai gaila, 
mūsų gyvenamose sąlygose 
jo ateiti diena ;,B. Lietuvio“ refor
mai. O ji atėjo neišvengiamai. Iše
migravus dideliam skaičiui DBLS 
narių ir laikraščio skaitytojų, „B. 
Lietuvis“ atsidūrė finansiniuose 
sunkumuose. Ir atsidūrė ne stai
ga. Dar balandžio 21 d. per įvyku
sį DBLS Tarybos posėdį Centro 
Valdybos pirmininkas M. Bajorinas 
išdėstė „B. Lietuvio“ finansinius 
reikalus, iš kurių buvo matyti, jog 
lieka tik dvi išeitys: arba laikraštį 
uždaryti arba imtis kad ir skaudžios 
ir kol kas nepopuliarios, bet būti
nos reformas, jei norima, kad jis 
eitų. Atsižvelgdama j D. Britanijos 
lietuvių, kaip pajėgiausios Euro
pos lietuviu bendruomenės pozici
ją. DBLS Taryba vienbalsiai pasi
sakė už neišvengiamą reformą, ieš
kant kuo priimtiniausių būdų jai 
įvykdyti. Pirmoje ei’ėiė — tirti sa
vos spaustuvės įsigijimo galimu
mus ir susirūpinti laikraščio turi
niu, kuris toli gražu nepatenkina 
skaitytojo ir neduoda vaizdo apie 
D. Britanijos lietuvių gyvenimą ly
giai taip pat yra netekęs dinamiš
kumo. Reiškia, ligonį, norint kad 
jis gyventų, reikėio operuoti. Cen
tro Valdyba operaciją ivykdė. ligo
nis kol kas jaučiasi silpiau, bet ne
abejotinai gyvens, išeis iš negala
vimų ir yra geros vilties, jog gy
vens tvirtai. Po neilgo laiko „Brita
nijos Lietuvis“ bus laikraštis, ku
ris atitiks savo pazicijai ir mūsų 
bendruomenės norams.

Ar yra tokiai pespektyvai pagrin
das? Reformuodama „B. Lietu-

Lietuviškojo spausdintojo žodžio 
tėvas Martynas Mažvydas 1547 me
tais, leisdamas į žmones pirmąją 
lietuviškąją knygą „Catechismusa 
prasty Szadei“, jos įžangoje rašė: 
„Imkite mane ir skaitykite, ir tatai 
skaitydami permanykiet...“ O kaip 
tinka šie žodžiai dabar, po 400 metų, 
kai žiūri įšių dienų laisvos lietuviš
kos spaudos pastangas ir mūs:{ 
visuomenę! Per visą savo keturių 
amžių gyvenimą lietuviškoji spauda 
buvo priversta atkakliai kovoti dėl 
savo gyvybės, kol toji kova buvo 
pasiekusi Europos kultūros istori
joje neturinčio pavyzdžio; lietuviš
koji spauda caro valdžios Lietuvoje 
buvo uždrausta net 40 metų, ta
čiau ji tada ne tik nemirė, bet, ir 
svetur prieglaudą suradusi, ir iš ten 
tik knygnešių keliais skaitytoją pa
siekusi, ir lietuvio tik slaptai teskai- 
toma, augo, kovinga dvasia stiprė
jo ir toji persekiojamoji spauda 
sužadino ir išugdė lietuvių tautinę 
sąmonę ligi tokio laipsnio, kad mes 
sukūrėme savo valstybę ir tautos 
laisvę apgynėme fronto kautynėse, 
šitą istorinį lietuviškosios spaudos 
vaidmenį bene vaizdžiausiai yra 
išreiškęs garsus lenkų publicistas Z. 
Nowaczynskj, kuris rašė, jog Lietu
va — tai plunksna iškovota vals
tybė. Taip! Lietuvių tautos istori
joje ir plieno plunksna ir plieno 
kardas buvo ir bus mūsų tautinės ir 
valstybinės gyvybės šaltiniai, kurie 
mus atgaivina, sustiprina ir paska
tina eiti vis pirmyn j visos tautos 
didįjį tikslą — Laisvę.

Netolimoji mūsų praeitis mums 
pateikia daugelį ryškių pavyzdžių, i 
ką reiškia lietuviškoji spauda, ypač ! 
mūsų tautai išgyvenant rūsčios 
nelaimės dienas. O ir šiandien, tiek 
Tėvynėje, tiek tremtyje, lietuviškoji 
spauda yra mūsų darbų akstinas, 
mūsų sunkių dienų skaidrintoja, 
mūsų tautos kovingumo įkvėpimas 
ir mūsų ateities šviesaus gyvenimo 
kelrodis. Dėl to, broli — lietuvi, kur 
begyventum ir ką bedarytum, imk 
į rankas lietuvišką laikraštį ir kny
gą, skaityk, atydžiai skaityk ir iš 
galvos neišlelsk jų žodžių! Neuž
miršk lietuviškojo spausdintojo žo
džio taip, kaip visa mūsų tauta 
neužmiršo jo per 400 metų! Neuž
miršk jo, kaip neužmiršti savo 
šviesių dienų Laisvoje Tėvynėje! 
Skaityk ir platink lietuviškąjį žodį, 
kaip jį su meile skaitė mūsų tėvai 
ir seneliai spaudos draudimo gady
nėje ir kaip jį savo gyvybės ir lais
vės kaina platino amžinosios gar
bės nusipelnę knygnešiai!

Šiandieninėje mūsų tautos Lais
vės kovoje mums, atsidūrusiems 
svetimuose kraštuose, beliko du 
svarbiausi ginklai — teisė ir propa
ganda. Mažai mums šiandien pa
siekiamos moderniosios propagan
dos priemonės, kaip radijas, televi
zija ar filmas, tačiau mums lieka 
esminė priemonė — spauda, kurios 
pagalba mes einame į laisvąjį pa
saulį su savo tautos skundu ir pri
gimtųjų teisių atstatymo reikala
vimu.

Mūsų tremties nesudėtingo gyve
nimo svarbiausia išraiška ir vado
vas — taip pat savo spauda. Esame 
laisvame pasaulyje, todėl ir turime 
sąlygas kurti ir ugdyti savo lietu- ’ Printing Society Ltd., spausdinanti 
viškąją spaudą, kuri šiandien ne
kenčia priespaudos, persekiojimų, 
draudimo. Reikia tik mums patiems 
būti savos spaudos nuoširdžiais 
draugais, kad ji taptų mūsų darbų 
veidrodžiu. Todėl remkime ją žo
džiu, plunksna ir lėšomis. ;

Didžiosios Britanijos lietuviai sa
vo organizacija bene bus uniku

kad 
turė-

vį“, Centro Valdyba kartu ėmėsi 
jo egzistencijos pagrindą padaryti 
realų; „Lietuvių Namų“ bedrovei 
atėjus į talką, įsigyta kad ir nedi
delė, bet sava spaustuvėlė. Tai tik 
pradžia. Netrukus numatomos įsi
gyti renkamos ir spausdinamos ma
šinos, kurios įgalins laikraštį gauti 
savęs vertą išvaizdą. Yra naujas, 
didelis Centro Valdybos užsimoji
mas, bet jį reikia įgyvendinti.

Koks yra mūsų, DBLS narių, vai
dmuo ir pareigos šioje svarbioje 
akcijoje? Mes turime parodyti sa
vo rimtą visuomeninį susipratimą 
ir greitai, aktyviai bei konkrečiai 
ateiti Centro Valdybai į talką su 
šūkiu: tuojau pat stei
kime „Lietuviškos 
spaustuvės fond ą“. 
Bendromis pajėgomis įsigijome 
gražiuosius Lietuvių Namus, įsigy
sime ir mūsų reikalavimus paten
kinančią spaustuvę. Nenugalimų 
kliūčių nėra. Tačiau veikti reikia 
skubiai ir energingai. Jeigu DBLS 
nariai spaustuvės įsigijimo pastan
gas parems nors trečdaliu to, ką 
parodė „Lietuvių Namų“ vajaus 
metu, tai D. Britanijos lietuviai 
dar šių metų pabaigoje jau turėtų 
lietuvišką spaustuvę, t. y. „B. Lie
tuvio“ kalvę.

Konkretus DBLS narių, 
vaujant skyrių valdyboms, 
mas šioje svarbioje akcijoje:

vadb- 
veiki-

1. Artimiausiu metu pakelti „B. 
Lietuvio“ prenumeratorių skai
čių, paskatinant laikraštį . už
sisakyti tuos, kurie dar jį ne
skaitė.

Skyriuose įvykdyti piniginę 
rinkliavą „Lietuviškos spautu- 
vės fondui“, kas sudarys pa
grindą pirkti reikalingas ma
šinas.

3. • Dalį lėšų, esančių skyrių ka
sose, skirti spaustuvės mašinų 
įsigijimui.

Kiekvienas skyrius turėtų 
suruošti kokią nors pramogėlę 
ar kitą parengimą, kurio pel
nas eitų „Lietuviškos spaustu
vės fondui".

2.

4.

Spaustuvės mašinoms įsigyti pa
kaktų apie looo svarų. Tai suma, 
kurią mes lengvai galime suorga
nizuoti: proporcingai, kiekvienam 
nariui išeiną tik lo šilingų.

Jeigu ši spaustuvė būtų vedama 
komerciškai, tai su laiku ji būtų 
pajėgi spausdinti ir knygas ir dar 
susidarytų klijentūros iš ne lietu
viškos visuomenės.

Į talką DLS Centro Valdybai su
organizuoti „Lietuviškos spaustu
vės fondą“, kurio pagalba bus su
darytas realus pagrindas mūsų 
draugui „Britanijios Lietuviui“, 
kasdien j mus žiūrinčiam ir šau
kiančiam; „Imkite mane 
ir skaitykite!“

„DAILY WORKER“ NUBAUSTAS, 
5000 SVARU BAUDA

Komunistų dienraštis „Daily 
Worker“ ir leidykla Peoples Press

šį laikraštį, taip pat „Daily Wor
ker" redaktorius J. R. Campbell 
nubausti sumokėti lenkų gen. An- 
dersui 5.000 svarų ir teismo išlai
das už atspausdintą komunistų -jas pastebėjo: 
laikraštyje 
straipsnį.

ker“ advokatas pareiškė, kad šis 
laikraštis sutinkąs atšaukti šmeiž
tus. Ir generolą atsiprašyti. Gen. 
Anders su šiuo nesutiko. Kai „Dai
ly Worker“ gynėjas teisino, kad, 
girdi, šiam straipsniui medžiaga 
yra paimta iš kitų šaltinių, teisė- 

aplinkybė, kad
generolą šmeižiantį kaž kas kitas svetur skleidė šmeiž

tus ir buvo nenubaustas neatlel- 
džianti nuo atsakomybės už sklel- 

Antrąją bylos dieną „Daily Wor- džiamus šmeižtus Anglijoje.

Egipto sutartis ir Egipto karalius 
l Farukas paskelbiamas Egipto ir 

Sudano karalium.
1936 m. sutartis leidžia Britani

jai laikyti karines pajėgas Egipte 
Suezo kanalo apsaugai. Britanija 
Ir dominijos kanalo apsaugą skaito 
ypatingai svarbiu strateginiu fak
torium ir griežtai pasipriešino 
Egipto vienašališkam sutarties su
laužymui. šiuo kartu Britanijos 
užymta pozicija buvo paremta 
Prancūzijos ir Jungt. Amerikos 
Valstybių. Sudanas gi yra valdomas 
Britanijos ir Egipto bendrai.lr šiuo 
klausimu Britanija atsisakė pripa
žinti Egipto nutarimą Ir paliko prie 
nusistatymo, kad Sudane negalima 
daryti pakeitimų, pirma neatsiklau
sus gyventojų nuomonės. Egipte 
tuo tarpu vyko demostracijos prieš 
Britaniją.

Taip reikalams Išsivysčius, perei
tą šeštadienį Britanija, Jungt. 
Amerikos Valstybės, Prancūzija ir 
Turkija įteikė Egipto vyriausybei 
konkrečius pasiūlymus vidurinių 
rytų apsaugai įvykdyti ir konfliktui 
tarp Britanijos ir Egipto išspręsti. 
Egiptas yra kviečiamas būti lygia
teisiu nariu su vlršminėtomis ketu
riomis valstybėmis. Britanija per
duotų turimas Egipte bazes, kurios 
tuojau taptų naujos gyvenimo 
organizacijos bazėmis. Britanija 
pažada iš ten atitraukti dalį kariuo
menės ir palikti tiek, kiek bus 
reikalinga pagal visų dalyvaujančių 
valstybių nutarimą. Dėl Sudano 
Britanija pasiūlė Egiptui sudaryti 
tarptautinę komisiją, kuri prižiū
rėtų tos šalies konstitucinį išsivy
stymą ir padarytų rekomendacijas 
Britanijai ir Egiptui, kurios kartu 
valdo Sudaną. Taip pat siūloma 
nustatyti datą, kada Sudanui bus 
duodama nepriklausomybė.

4 valstybių pasiūlymą.
Egipto parlamentas 4 valstybių 

pasiūlymą vidurinių rytų apsaugos 
organizacijai sudaryti atmetė ir 
pareikalavo, kad prieš svarstant 
tokį pasiūlymą Britų kariuomenė 
būtų evakuota iš kanalo zonos. Tą 
pačią dieną parlamentas priėmė 
vyriausybės įstatymo projektą pa
naikinti 1936 m. Anglijos — Egip
to sutartį ir 1890 m. susitarimą ben
dram Sudano valdymui. Karalius 
Farukas buvo paskelbtas Egipto Su
dano karalium tam reikalui pa
keičiant Egipto konstituciją.

Britanija to nepripažino Ir pa
reiškė, kad ji neevakuos nei kanalo 
zonos-nei Sudano, kol nebus pa
siektas abiem šalim priimtinas su
sitarimas.

JAV, Britanija, Prancūzija ir Tur
kija kartu tęs vidurinių rytų apsau
gos organizacijos steigimą neatsiž
velgiant į tai, kad Egiptas jų pasiū
lymą atmetė.

susiartinimui ir savitarpiam paži
nimui. Ką tik gautomis žiniomis, 
įsteigtas Baltijos Centrinis Kny
gynas (BCB). Knygynas susidės iš 
knygų, žemėlapių, archivalijų ir 
foto nuotraukų medžiagos.

Medžiagą sudaro depozitai, ku
riuos atiduoda saugoti organizaci
jos ir privatūs asmenys, o taip pat 
iš objektų, įisygytų knygynui pra
plėsti numatytomis lėšomis. Kny
gyne renkama literatūra, apie visas 
keturias Baltijos šalis — Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Prūsiją, ir ten 
koncentruojama viskas, kas liečia, 
šųi šalių, tautų ir žmonių darbą. 
Knygyno vyriausi skyriai: geogra
fija, etnografija, istorija, filologi
ja ir dailioji literatūra. Be to, dar 
steigiami šie specialūs skyriai; pe
riodika (tėvynėje ir tremtyje), 
kartografija, foto archyvas (nuo
traukos, negatyvai), archivarijos ir 
rankraščiai.

Knygyno būstinė tuo tarpu Vo
kietijoje, Muenchen-Ottobrunn.

BRITU PARAŠIUTININKAI 
NULEISTI SUEZO APYLINKĖSE
Karines britų vyriausybės prane

šimu, Suezo kanalo apylinkėse 
viešpataujanti ramybė ir bet kokie 
išsišokimai ir riaušės sutvarkytos. 
16 — tosios brigados parašiutinin
kai transporto lėktuvais pergabenti 
kanalo zonon. Ketvirtadienio ryte 
visa parašiutininkų brigada su ka
rine manta užėmusi karinės reikš
mės turinčias vietoves.

Visame Egipte paskelbtas 
ties stovis. Policijos postai 
dytl atsarginiais. Reikalui
britų kariai eis pagalbon policijai.

Kairo mieste britų kariai Ir šar
vuoti automobiliai saugo gatvių 
barikadas ir tiltus.

PRANCŪZAI APIE VLIKĄ
žinomas prOfcūzų žurnalas „Re- 

,vue Parlamentalre“, š. m. rugsėjo 
25 d. įdėjo pilną tekstą „Eltos“ pra
nešimo apie susitarimą tarp Lie
tuvos diplomatijos šefo p. Lozorai
čio ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto dėl bendradarbia
vimo kovoje dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

išim- 
papil- 
esant,

D. BRITANIJOS 
LIETUVIU SĄJUNGOS 

VISUOTINO SUVAŽIAVIMO

GRĄŽINTI LAISVĘ TAUTOMS 
UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

Baltuose Rūmuose Prezidentas 
Trumanas priėmė 20 Vengrijos de
legacijos atstovų, kurie prašė pre
zidentą pasmerkti pasaulio akyse 
dabartinę Vengrijos komunistinę 
vyriausybę, kaip laisvės ir žmogaus 
teisių išnlekintoją.

Prezidentas pareiškė, ked tol, kol 
jis bus prezidentu, darys visas pa
stangas, tautoms, esančioms ana
pus galežinės uždangos, gražinti 
laisvę tokią, kokią turi JAV piliečiai.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

dienotvarke
SPALIO 20 D'., ŠEŠTADIENIS 
vai. i
Suvažiavimo atidarymas (p. M. 

Bajorinas)
Garbės Prezidiumo kvietimas
Darbo Prezidiumo rinkimas 
Sveikinimai:
a) žodžiu (Garbės Prezidiumo

nariai)
b) raštu (skaito suvažiavimo

sekretorius)
Komisijų rinkimas;
a) mandatų ir balsavimo ko

misijos
b) rezoliucijų ir sveikinimų ko

misijos
Pietūs

DBLS Centro organų praneši
mai:

Centro Valdybos pirminin
ko pranešimas iš Sąjun
gos metinės veiklos ir 
ateities veikimo plano 
nustatymas,

b) Redakcinės kolegijos pra
nešimas,

Sąjungos iždininko prane
šimas ir biudžeto patieki
mas,

Revizijos Komisijos prane
šimas,

Garbės Teismo pranešimas.

a)

c)

d)

e)
Diskusijos dėl Centro Organų

• < pranešimų.
Vakarienė

SPALIO 21 D., SEKMADIENIS 
9 vai.

8. Pamaldos Londono Lietuvių 
bažnyčioje.

10.30 vai.
9. Pranešimas iš Sąjungos veiklos 

a)

10.

11.

b)
c)

Centro Valdybos nario pra
nešimas,

Sporto Sąjos pranešimas,
diskusijos. ,

DBLS-gos Centro Organų rin
kimai:

Centro Valdybos pirminin
ko rinkimas,

Centro Valdybos narių rin
kimai,

Tarybos narių rinkimai, 
Revizijos Komisijos rinki

mai, ,
Garbes Teismo rinkimai.

a)

b)

c)
d)

e)

Pietūs

Sveikinimų ir rezoliucijų priė
mimas — (referuoja re
zoliucijų''komisijos pirmi
ninkas).

Rinkimų rezultatų paskelbimas.12.
13. Klausimai Ir sumanymai.

14- Suvažiavimo uždarymas.

KAS NUŠOVĖ 
LIAQUAT ALI KHAN?

Pakistano premjero žudikas Said 
Akbar yra afganas. Jis buvo užsi
registravęs Peševaro policijoje kaip 
svetimtautis.

Prie savęs jis turėjo 2040 rupijų 
(apie 200 sv. sterlingų) ir 10.000 ru
pijų buvo rasta jo bute Mottamade. 
Pakistano vidaus reikalų ministeri
ja tuo faktu remdamosi teigia, kad 
Said Akmar buvo paprastas žudi
kas.

Tarp jo popierių rastas šlaurinld 
Pakistano žemėlapis, rodąs kai ku
riuos strateginius punktus ir laiš
kas, rašytas persiškai.

Taip pat patvirtinta žinia, kad 
Afganistano konsulas Peševare, Ab
dul Quajum Khan paslaptingai 
dingo prieš atentatą.

Per- 
vėl 

Ta-

PERSIJOS ALYVA SAUGUMO 
TARYBOJE

Britanijos konfliktas su 
sija dėl alyvos šaltinių 
buvo svarstomas Saugumo
ryboje. Savo siūlomą rezoliuciją 
Britanija modifikavo ta prasme, 
kad reikalaujama pradėti derybas 
tuojau, remiantis Tarp. Hagos teis
mo nutarimu ir Jungt. Tautų čartos 
principais. Ankstyvesnėj rezoliu
cijoj Britanija visai nesiūlė eiti į 
derybas su Persija. Sis rezoliucijos 
pakeitimas, manoma, buvo padary
tas prašant Amerikos vyriausybės, 
kuri labai šaltai remia Britaniją 
šiame reikale.

1



Divixanijua liūtu vid

lės yra išsivystęs į rimtą ir simpa
tišką savaitraštį ir maloniai pri
imamas ne tik D. Britanijos lietu
vių, bet-pasiekia tokius tolimus 
kampus, kaip Australija ir N. Ze
landija.

Praėjusieji metai „B." Lietuviui“ 
buvo nepaprastai sunitus. Dėl emi
gracijos sumažėjo tiražas, laikraš
tis neteko redaktoriaus, jo leidi
mas pasidarė nuostolingas ir tapo 
nepakeliama našta savo leidėjui, 
silpstančiai DBL Sąjungai. Neten
ka aiškinti, kad „B. Lietuvio“ mir
tis būtų perdaug skaudus smūgis 
D. Britanijos lietuvių kolonijai ir 
turėtų nepataisomų pasekmių lie
tuvybės išlaikymui šiame krašte. 
Mes privalome dėti visas pastangas, 
kad tai neįvyktų.

Čia tenka pasveikinti mūsų eko
nominės stiprybės ramstį Lietuvių 
Namų Akc. B-vę, kuri padarė rim
tų pastangų įsigyti savai lietuviškai 
spaustuvei. Laikas . suprasti, kad 
savo laikraščio leidimas šiame 
krašte be savos spaustuvės nebus 
įmanomas ir turime dėti visas pa
stangas įsigyti savai spaustuvei, 
kuri galėtų ne tik spausdinti „B. 
Lietuvį“, bet ir lietuviškas knygas, 
kurių badas jaučiamas kaskart la
biau. Reikia manyti, kad šis reika
las suvažiavime ras rimto dėmesio 
ir bus jautriai paremtas visų lietu
vių.

Štai kalėtas problemų, kurios be 
abejo kvaršins suvažiavusiųjų sky
rių atstovų galvas. Deikia tikėtis, 
kad jie, kaip ir per ankstyvesnius 
suvažiavimus, parodys daug visuo
meninės išminties ir organizacinių 
gabumų ir ras gerus sprendimus 
visom problemom.

L. T.

DHLS VISUOTINO SUVAZIA 
VIMO IŠVAKARĖSE

Ir vėl Londone susirinks po visą 
plačią. Britaniją išsklaidytų lie
tuvių atstovai peržvelgti praė
jusiais metais nuveiktus darbus ir 
nustatyti gaires ateities veiklai.

Šiaip jau iš pašalės žiūrint, su
važiavimas, atrodo, bus normalus 
metinis įvykis organizacijos gyve
nime — organizacijos, kuri užsire
komendavo savo gyvybingumu, sa
vo jautrumu pagalbos reikalingam 
tautiečiui, savo nešališkumu ir gi
liu patrijotiniu tėvynės reikalų su
pratimu, ne tik D. Britanijoj, bet 
viso pasaulio lietuvių tarpe.

Tačiau giliau pažvelgus jaučia
ma, kad šis suvažiavimas bus svar
besnis, negu visi praėjusieji, kad 
jame turės būti sprendžiamos pro
blemos, kurios turės ne tik tiesio
ginės, bet ir ilgalaikės reikšmės, 
visų D. Britanijos lietuvių gyveni 
mui.

šis suvažiavimas turės vykti pa
siryžimo išlikti ženkle.

Paskutiniu metu aktyvus lietuvių 
judėjimas, emigracija į Kanadą ir 
kitur skaudžiai palietė ir gerokai 
išretino ir šiaip jau ne per gausias 
Sąjungos eiles. Prieš metus vy
kęs suvažiavimas, rengdamas są
matą galėjo remtis 2500 narių ir 
pagrįstai tikėtis skaičiaus padau
gėjimo, tuo tarpu šis suvažiavi
mas turės bazuotis nepastoviu 
1500, nes kol emigracijos karštligė 
nėra praėjusi, galima tikėtis vien 
sumažėjimo.

Šis faktas skaudžiai atsilieps į 
Sąjungos finansus ir tiesioginiai 
visa eile kultūrinių ir sportinių 
sambūrių, kurie Sąjungos prieglo. 
bsty buvo pradėję klestėti. Neabe
jotinai ir pačios Sąjungos veikla 
turės sumenkti.

Dar keblesnis klausimas yra 
lietuvių sutelkimas į didesnius cen
trus. Pasibaigus darbo suvaržy
mams prasidėjo lietuvių migra
cija krašto viduje. Daugelis skyrių 
likvidavosi. Dalis & narių prisi
glaudė didesniuose centruose, bet 
nemaža dalis dar labiau pasklido. 
Būdami izoliuoti, jie neteko gali
mybės remti mūsų organizacinę 
veiklą ir yra rimto pavojaus, kad 
jų asimiliacija pagreitės.

Svarbu rasti priemones ir būdus 
išlaikyti stiprius lietuviškus telki
nius, nes tik tokiu būdu įmanoma 
išlaikyti aktyvią organizacinę vei
klą ir lietuvybės palaikymo židi
nius.

Tačiau gal pats opiausias klausi
mas bus „B. L.“, kuris iš menku
tės, rotatorium keptos apžvalgė

BRITANIJOS RINKIMAI

Ateinantį ketvirtadienį Britanija 
rinks naują parlamentą. Virš 1300 
kandidatų kovoja dėl 625 parlamen
tinių vietų. Kaip iki šiol darblečiai 
ir konservatoriai yra didžiausios 
partijos ir turi daugiausiai kandi
datų.
Liberalai Išstatė šiuo kartu apie 

lob kandidatų. Jie atsisakė nuo 
užsimojimo laimėti rinkimus, bet 
nori pravesti stiprią mažumą, kuri 
galėtų būti reikšmingu faktorium 
parlamente, jeigu nė viena iš didžių
jų partijų negautų didelės daugu
mos. Visi žymesnieji partijų a menys 
važinėja po kraštą su kalbomis, šią 
savaitę pasibaigia rinkiminės kal
bos per radio: paskutinis kalbėtojas 
bus Mr. Attlee, darbietls, šeštadienį.

REALIZ
Kai vaikai nueina į cirką ir už 

porą centų nusiperka bilietą kokiu 
„lėktuvu“ ar ore kabančiu „trauki
niu“ pasivažinėti, jie pakibę tarp 
dangaus Ir žemės, visai praranda 
realybės nuojautą ir įsivaizduoja 
esą tikri lakūnai ar mašinistai. 
Suaugę ne tik nesistebi jais, bet 
net džiaugiasi, kad vaikai pratinasi 
prie techniškojo amžiaus prašmat
nybių.

Tačiau visai kitaip atrodytų, jei 
saugęs, atsidūręs cirke, kaltų 
visiems į galvą, kad jis esąs raketos, 
iššautos į mėnulį, pilotas.

VILNIUS IR PATRIOTIŠKUMAS

Daugelio Europos valstybių, ku
rios šiandien tebėra sovietų oku
puotos, piliečių šiandien emigrantų 
teisėmis gyvena įvairiuose vakarų 
Europos kraštuose. Jų tarpe yra 
lenkų, latvių, estų, rumunų, vengrų 
ir kitų; jų tarpe esame ir mes, lie
tuviai.

Visos tos emigrantų gretos turi 
vieną pagrindinį uždavinį; kaip 
galint paskubinti savo tėvynės 
išlaisvinlną. žinia, uždavinių yra ir 
daugiau, tačiau jie tuo tarpu an
traeiliai.

Kitaip yra su mūsų kaimynais 
lenkais. Kai kurie jų emigracinių 
veiksnių vadai nepraleidžia nė 
menkiausios progos neparzinę savo 
nedalios bendrus lietuvius, kad jie 
kovosią už Lenkiją su Vilnium ir dar 
eile vietovių.

Neužpila ant tų įsikarščiavusių 
šauklių galvos šalto vandens nė 
dalis emigracinės lenkų spaudos. 
Neseniai londoniškis „Dziennik Pol- 
ski“ išvadino lietusius „grobikais“, 
nes jie „išdrįso“ Notinghame iška
binti žemėlapį su savo sostine 
Vilniumi. Trumpai į tai reagavo 
lietuviai „B. Lietuvyje“ ir tame 
pačiame „D.P.“ (p. Strimas), duo
dami suprasti, kad šiuo metu visi 
turime svarbesnių uždavinių, nei 
donkichotiškai kovoti su vėjo 
malūnais.

Tačiau lenkai ir toliau savo pa
triotiškumą reklamuoja ne tiek 
savo Tėvynės, kiek Vilniaus „meile“. 
Spalio 2 d. „Dz. Polski“ nr. skaito
me, kad JAV (Buffalo) Lenkų 
Tautinės Sąjungos selino perrin
ktas pirmininkas K. Rozmarek 
spaudos konferencijoje paskelbė, 
jog ir toliau kovosiąs už „pilnos 
nepriklausomybės atgavimą su va
karine siena prie Oderio ir Neisės 
ir su prieškarine siena rytuose“. 
Kitoje to paties numerio vietoje 
rašoma, kad tūlas generolas Penr- 
hos stovykloje skaitęs paskaitą

MO NE UZ
apie Vilnių paskutinių šimtmečių 
karo audrose...

ŠALTO VANDENS DUŠAS

Kai mes, lietuviai, iš kuklumo 
ar kitokių priežasčių tylime, atsi
randa vienas kitas nuosaikesnis 
lenkas, kuris užpila šalto vandens 
ant įsikarščiavusių ir nuo realybės 
nutolusių savo vadų galvų.

Paryžiaus „Kultūros“ žurnale 
(9/47 nr.) londoniškis korespon
dentas J. Mieroszewski paskelbė 
dėmesio vertą straipsnį apie „Per
silaužimo psichologiją“, šitame 
straipsnyje, hevielojant žodžių į 
vatą atvirai pasisakoma prieš ne
realią lenkų emigrantų politiką.

Pradžioje, priminus, kad lenkai, 
nepaisant, jog yra visko netekę, 
neprilygsta vakariečių blaivumui, 
tvirtinama; „Neturime moralinės 
teisės kam nors prikišti realaus ti
krovės įvertinimo stvgio. Juk mū
sų politikoje nėra realybės nė už 
grašį!“

Straipsnio pabaigoje rašoma;
„Kiekvienoje metinėje akade

mijoje tarpusavyje užtikriname, 
jog neatlduosime Vilniaus Ir Lvo
vo. Lvovas ir Vilnius tai ne tik Len
kijos vidaus problema, tai taipgi 
Lietuvos, Baltarusijos (? J. K.), 
Ukrainos problema. Pirmiau Vilnius 
ir Lvovas turi grįžti Europai. At
plėštas nuo europinių uždavinių 
mūsų sienų klausimas neegzistuo
ja. Mažina Lenkijos bylą tie, kurie 
savo urapatriotizme mano, jog 
Lenkija yra anoj pusėj „geležinės 
uždangos“ sala, nesurišta su nie
kuo...“

Straipsnyje yra ir daugiau įsi
dėmėtinų vietų, kurios labai tinka 
permedltuoti lenkų nerealios poli
tikos veikėjams.

Mūsų pozicija
Nepriklausomybės laikais jautė

me gyvą reikalą populiarinti Vil
niaus idėją priaugančioje mūsų 
kartoje. Mūsų pradžios mokyklos 
jautriai reagavo net tuo metu, kai 
Kauną pasiekė garsusis ir šiandien 
apie demokratiją deklamuojan
tiems lenkams gėdingas „ultimatu
mas“. Pamenu, kai „žvaigždutėje“ 
atspausdinau mūsų vaikų pasisa
kymus Vilniaus reikalu, lenkai in- 
terveniavo net į mūsų Užsienio 
Reikalų Ministeriją.

Šiandien Vilniaus klausimą per
daug apleidome. Kartais vardan 
ramybės ir „gerų santykių“ ven
giame tuo klausimu kalbėtis su dar
bo bendrais — lenkais.

CENTĄ
O be reikalo. Lenkų tremtinių 

tarpe yra net eilė intelektualų, ku
rie privačiuose pasikalbėjimuose 
pripažįsta seną savo tautos klaidą. 
Jie pripažįsta, kad, jei lenkų tarpe 
nebūtų tokio šovinizmo Vilniaus 
klausimu, lietuvių ir lenkų, kaimy
ninių tautų, santykiai būtų daug 
draugiškesni ir kartu efektinges- 
ni, kovojant už vieną tikslą — abie
jų tautų laisvę.

Mes nesame šovinistai: reikalau
jame to, kas nuo amžių mums pri
klauso. Tačiau kartu šito negali 
pamiršti mūsų tremties žmonės, o 
net vaikai, kurie beveik nieko ne
žino apie Lietuvos istoriją.

Tebudi tautos konsulai!
J. Kuzmionis

TIKTAI ASAROS
Vakar kėlėm džiaugsmo puotą 
Sklaidės debesys rausvi, 
Nes Tėvynė išvaduota 
Ir mes buvome laisvi.

O šiandien jau vėl aptemęs 
Dangus debesiu nauju, 
Ir tą pačią mūsų žemę 
Broliai laisto vėl krauju.

Žalios lankos vėl negirdi
Džiaugsme gimusios dainos;
Didis skausmas spaudžia širdį 
Tenai motinos senos.

Tenai sesė verkia brolio,
Verkia motina sūnaus,
Ilgis juodbėris artojo,
Dalgė — šienpiuvio šaunaus.

Verkia vieškeliai, takeliai, 
Žiauraus piešo minami, 
Verkia gluosniai šalia kelio, 
Kad praeiviai svetimi.

Ten padangė apsiniaukus, 
Nebeskamba ten varpai: 
Verkia miškas, verkia laukas, 
Verkia Baltijos krantai.

Nukryžiavo mūsų šalį 
Raudonoji pabaisa;
Ten nuo žemes nebegali
Nudžiūt ašarų rasa.

Tremtinu kolonos slenka 
Kasdien Sibiro linkme...
Kas išties pagalbos ranką
Jiems baisiam širdies skausme?

Prakalbėkite išminčiai,
Pasakykit pranašai, 
Kada grius vergijos pančiai?
Ar dar laisvės grįš laikai?...

Ar dar kris sidabro -rasos
Vietoj ašarų žmogaus...?

Ar sugrįš benamių masės, 
Laisvės varpas ar sugaus?

A. S-TIS

Gimsta lietuviškos 
spaustuves fondas

Pereitą sekmadienį įvyko Leice- 
sterio skyriaus narių visuotinis 
metinis susirinkimas, kuriam pir- 
minikavo p. K. Grikinlenė.Valdyba 
ir revizijos komisija pateikė sky
riaus darbo apyskaitą. Į naują sky. 
riaus valdybą išrinkti: J. Senkus, 
A. Kučinskas, V. Kvietkauskas. K. 
Geležinis ir J. Šalkauskas. Svar
stant aktualiuosius DBLS reikalus, 
ryšium su ateinančiu metiniu S-gos 
skyrių atstovų suvažiavimu, sky
riaus pirmininkas J. Senkus at
kreipė dėmesį į „Britanijos Lietu
vio“ krizę ir iškėlė mintį, jog rei
kia mūsų laikraščiui sudaryti 
ttvirtą eklonominį pagrindą, įstei
giant lietuviškos spaustuvės fondą, 
kurio lėšomis būtų galima įgyti 
reikalingas mašinas. Po diskusijų, 
kurių metu išryškėjo „B. Lietuvio“ 
faktinė būklė, skyriaus nariai J, 
Senkaus iškeltai minčiai pritarė ir 
pradžiai paskyrė 3 sv. ir 6 šil. Ne
tolimoje ateityje skyriaus valdyba 
šiam fandui Leicester™ lietuvių 
tarpe padarys specialią rinkliavą.

V. M.

Lietuviu namai
♦ * ♦

Spalių 13 d. Lietuvių Namuose 
įvyko „B. Lietuvio“ loterijos burtų 
traukimas. Burtus trauke viešnia, 
senosios Londono lietuvių koloni
jos atstove p. Baratinskienė. Ko
misiją sudarė inž. J. Vilčinskas, p. 
E. Senkuvienė ir p. J. Sauliūnas. 
Premijas laimėjo:

I premiją — kelionę lėktuvu į pa- 
ryžų (bil.3965) — A. Žukauskas, 
Londone.

II premiją — radijo aparatą (bll. 
519) — D. Banys, Bradforde.

III premiją — rankinį laikrodį 
(bil. 691) — V. šadreika, Škotija.

IV premiją — amžiną plunksną 
(bll. 4486) — Naudžiūnai, Middles
borough.

V premiją — savaitgalį Lietuvių 
Namuose (bil. 781) — D. Mašanaus- 
kas, Coventry.

Spalių 14 d. inž. S. Šalkauskas 
Lietuvių Namuose skaitė paskaitą 
apie profesinį pasirengimą. Po pa
skaitos buvusiose diskusijose buvo 
pasiūlyta paskaitos mintis paskel
bti „B. Lietuvyje“, kad ir provin
cijoje gyvenantieji galėtų jomis 
pasinaudoti. Lietuvių Klubo valdy
ba yra numačiusi reguliariai reng
ti paskaitas ir diskusijas aktualiais 
klausimais.

A. KALNIUS.

NAUJIENŲ
EŽERAS

LEGENDA
apylinkės sodžius į šventą ąžuoly
ną, buvusį tarp Strazdų sodžių, kad 
atnašautų permaldavimo auką die
vo Perkūno garbei. Ir susirinko ten 
daugel bajorų ir paprastų sodiečių 
ir iškėlę rankas aukštyn, atleidimo 
maldavo. Bet ju maldų garsai 
nekilo. Po ežerą ir laukus siutusi 
vėtra juos maiše su dūmų kamuo
liais, kurie rangėsi apie aukurą ir 
išvirtusių medžių kelmus. Atrodė, 
kad nelabieji dievai, ar pikti ait. 
varai trukdė ir šį užsimojimą žel- 
venei padėti. Ir atsigrįžo visi mal
dininkai į ežero pusę, tartum no
rėdami pasiųsti savo užuojautą ne
laimingai mergelei, kad ji bent 
jaustų ir jų širdgėlą didžią. Bet 
jiems nespėjus net savo jausmų su
kaupti, kai vuosyno papėdėje, ten, 
kur stūguriavo užkerėtas akmuo, 
sudulkėjo žvirkalnio smiltys ir ilgos 
juostos, tartum kokios vandens 
srovelės, tryško į orą ir greitai vėl 
krito žemyn. Pagaliau aukštumos 
pakrantėje, smėlio sukeltas dulky- 
nas išnyko ir į žalio grando pakraš 
tį liuoktelėjo žirgas. Ant jo sėdėjo 
žvalus jaunikaitis, kuris per pievas 
lėkė tiesiai į ežerą. Tuo tarpu pa
sklido ir želvenės vaitonė. kurią 
išgirdęs jaunikaitis dar labiau pas
paudė žirgo šonus ir, kaip strėlė, 
atšovė ant ežero kranto. Staigiu 
šuoliu jis nušoko nuo žirgo ir, tar
tum akmuo, krito i vandenį.

Nustebinti netikėto reginio, su

Bet šelmis bernelis nieko nema
tė, tik didelį gabalą gintaro, gel
tonuojantį skrynioj, ir siekė jį pa
imti... Ir vėl apgaubė neviltis žel
venės veidą ir vėl aptemo akys. Ji 
staigiu šuoliu šoko nuo skynios ir 
panėrė giliai vandenėlin. Gi skry
nios antvožas krito žemyn ir nu
kirto berneliui ranką. Bernai pa
būgo, išsigando ir pasileido bėgti. 
O želvenė išpluko iš vandens ir gai
lai, gailiai verkė. Jos ašarėlės, kaip 
žirneliai, biro ir gūdi dainelė dar 
garsiau suskambo. Rodės pliš 
debesėliai, prasivers žemelė ir pra
ris ežerą bei nelaimių mergelę.

Nors paikas jaunikaitis neteko 
rankos, bet ir aimanų paslaptis 
paaiškėjo. O kai pasklido žinia, kad 
ežere raudanti želvenė, tai atsira
do ne vienas bernelis, norėjęs ją iš
gelbėti iš raganos kerų. Bet, koks 
prakeikimas!... kiekvienas drąsuo
lis, kuris tik leisdavosi į ežero vi
durį, sugrįždavo be rankos, arba 
nugrimzdavo į ežero dugną.

Po tiek daugelio nesėkmių ir ne
laimių susimąstė senesnieji apy
linkių bajorai ir tolimieji krivaičiai. 
Jie susiriko į želsvos sodžių, kur 
netoli Šešupė ir Suduonė plaukė, 
ir svarstė apie piktą būti. Jie nu
tarė, kad želvenė ne tik raganos 
keruose buvo, bet ir dievų rūstybė 
ją buvo aplankius, o gal ir visą šią 
šalį. Gal ji esanti jų permaldavimo 
ženklas... Dėl to jie sušaukė visus 

sirinkusieji būreliais patraukė į 
ežero pakraštį, kad išvystų naują 
prajovą. Beeidami per pievą, jie 
pažino šėmio žirgą sumurusį ir su- 
klukusį, kaip kadaise per lenkty
nes želvio sodyboj. Jis buvo auk
štai iškėlęs galvą ir, žiūrėdamas į 
putojantį ežerą, bailiai karpė ausi
mis. Sodiečiai suprato, kad šėmis 
bus atvykęs gelbėti jam pažadėtą 
mergelę. Jie nekantriai dairėsii 
aplinkui ir iš anksto apgailestavo 
jo beviltišką žygį. Juk ir jį turės 
ištikti ta pati piktoji laimė, kaip ir 
pirmuosius drąsuorlus. Tiesa, jis 
buvo narsesnis už daugelį apylinkes 
jaunuolių, bet ir ne jam kovoti su 
deivių gelybėmis, kilnojančiomis 
ežero vandenis ir sukeliančiomis 
piktus vėjus.

Bet kas nutiko?... želvenės dejo
nė nutilo, pradingo. Jokia godelė iš 
vandens nekyla, o girdėti lyg juo
kas, lyg kokia kvatonė. Antai ir 
ežero bangos pradeda nuslūgtl ir 
baltos putos tirpti pakraščiuose.. 
Ir taip nutilo viskas. Didi ramybė 
apsiaubė visą ežerą ir apylinkę. 
Vanduo pasidarė toks plynas, kaip 
išlyginta drobulė. Tik tolumoje 
virpėjo mažas apskritimas, iš kurio 
sklido lengvų bangų ratilai. Jie 
palengva plaukė į šalis ir vis kaž
kur dingo. Apskritimas iš lėto ar
tėjo įkrantą. žmonės, pridėję del
nus prie antakių, stebėjo, norė
dami greičiau patirti naują paslap
tį. Netrukus rato viduryje jie pama
tė kažkokias esybes, kurios plauk
damos sukėlė anas mažas ban
geles. Jos plaukė pamažu, tartum 
žaizdamos, ar norėdamos ilgiau 
džiaugtis ežero ramybe. Po valan
dėlės jie Išvydo ilgus geltonus plau
kus, išdrikusius vendens paviršiu
je, ir linksmą veidą. Tai buvo žel- 
vene, ta pati gražioji želvenė, ly
giai kaip anais laikais. Su ja plau
kė vyras, kurio'lš karto niekas neį

spėjo. Jis buvo paniręs giliai van
denyje ir tik maža veido dalis iš 
jo kyšojo. To viena ranka prilaikė 
želvenę, o kita skyrė kelią į kran
tą. Iš galingų rankos mastų atrodė, 
jo esama stipruolio. Bet kas jis?...

žmonėms nerimaujant, staiga iš 
vandens pakilo ir spėliojamasis 
vyras. Jis paėmė želvenę ant ran
kų ir tvirtu žingsniu briste brido į 
krantą. Ir, o dievai... juk tai Sodo
ms... Susirinkusiųjų akys išsipūtė, 
veidai ištyso ir niekaip negalėjo 
suvokti šio naujo prajovo. Bet tai 
buvo jis, toks drąsus ir riteriškas. 
Jis išbridęs nuleido nuo rankų žel
venę ir abu šypsodamiesi stovėjo 
prieš pažįstamus veidus, tartum 
jiems leisdami tvirtai įsitikinti, 
kad čia yra jis ir ji. Jie plačiai vie
nas antram šypsojosi, o jų susitikę 
žvilgsniai, tartum, sužaibuodavo. 
Kai būrys, džiaugsmingai valiuoda
mas, pradėjo artėti, Sodonis pa
griebė želvenę amt rankų ir pasilei
do bėgti, tartum bijodamas, kad 
kas iš jo neatimtų kokio brangaus 
turto. Jis pribėgo prie šėmio žirgo, 
užkėlė ant jo želvenę ir, pats už
sėdęs, šuoliais nuskrido į priešingą 
ežero pusę, į Kalniškės girias.

Sodonio mostu minia nesistebėjo. 
Ji suprato jo mintį pagrobti sau 
pačią. Net niekas nebandė jį vytis, 
nes želvenė neturėjo nė vieno bro
lelio, o jaunieji apylinkių bernai 
nedrįso su juo varžytis.

Susirinkusių sodiečių žingeidu
mas nuvedė juos į vieškelio pylymą, 
kad apžiūrėtų vietą, kur akmuo sto
vėjo. Sulipo jie ant aukštumos ir 
iš tolo pamatė pylymą ir... tebe

stovintį akmenį. Jis buvo toks pat 
išdidus ir kietas ir nė kiek nepa- 
pojęs audrų ir vėjų. Bet, kas tai? 
Jo stovima lyg kitoje vietoje, lyg 
klek žemėliau ir arčiau vieškelio. 
Kas atsitiko — argi Sodonis vėl bū
tų sugrįžęs į akmens būvį? O gal 

ten ežere buvo ne jis... Daug mį
slių užgriuvo sodiečių galvas, daug 
naujų klausmų kilo, ir nė vienas 
negalėjo Jų atspėti ir atsakyti.
Taip besvarstant, mįslę bespėjant, 

vieškeliu iš tolo artėjo žilas sene
lis. Pamažiukais ir pavargusiu žin
gsniu jis priėjo prie pylymo, užuo
lanka apėjo sodiečius ir iš kito šo
no užlipo prie pat akmens. Jo krū
tinė smarkiai kilnojosi, o per ka
ktą riedėjo prakaito lašai. Atga
vęs kvapą, jis apsidairė, tartum 
norėdamas patikrinti, ar visi čia 
susirinko ,ir šiais žodžiais prašne
ko:

— Kilnieji Perkūno Išpažinėjai, 
pagarbūs bajorai ir visi šio liūdno 
reginio liudytojai! Pražilo mano 
galvelė, tiek daug įvykių žinojus, 
palinko nugara ir kojos botagėliais 
virto, bet tokio gailaus nutikimo 
tai dar nebuvau girdėjęs. Andai 
su baltais debesėliais į mano šalį 
atplaukė liūdna godele ir paskli
do piliakalnio pašlaitėse ir visoj 
apylinkėj. Iš jos aš patyriau, kad 
jūsų krašto dailiausią mergelę da
lelė apnyko. Pikta ragana jos my
limą bernelį pavertė į akmenėlį, o 
ją pačią tai gyvą į vandenelį nus
kandino. Vai, kokį didį skausmą 
jos širdelė patyrė, kiek ašarėlių iš
liejo..? Kiekvieną dienelę ir pava
karei! ji apraudojo savo bernelį, o 
ii- tėvulį seną, ką gyvastėlį be lai
ko prarado. Tai ir skubėjau į čia 
pasakyti jūsų berneliams, kad jie 
neimtų iš skrynios nei gintarų nei 
auksų, nes jie tai užkerėti buvo, o 
tik kad imtų baltą rankelę išties 
tą mergelės. Tada tai ji būtų bu
vus išvaduota iš raganos kerų ir 
pačia pirmojo bernelio tapus. Bet 
pavargo mano senos kojelės ir at
sisakė tarnauti. Tada aš apsakiau 
viską berneliui, šauniam bajorių - 
nui šėmiui, kurį aš sutikau jojant 
į mano šalį laimužės ieškoti. Ai, 

kaip nušvito jo veidas, sublizgėjo 
akys, patyrus šitą paslaptį didžią. 
Jisai dar paklausė, kaip nuimti 
burtą nuo akmenėlio ir, įįirgą ap
sukęs, nudūmė. Ir, va, dabar jūs 
matot ji akmenėliu tapus, vietoj 
ano bernelio, kilnaus sodiečio So
donio.

Čia senelis susigraudino ir jo šne
ka nutrūko. Jis braukė nuo veido 
ašarėlę ir kažin ką svarstė. Paskui 
perbraukė ranka per savo žilus 
plaukus ir vėl prabilo:

— Taj nebuvo kitos geresnės ro- 
delės nuimti burtus nuo pirmo ber
nelio, kaip pačiam akmenėliu tap
ti. Ir jis atidavė savo laimužę už 
savo krašto brolelių laimę... Vai, tai 
gyvuos Lietuvos šalelė, augindama 
tokius vyrus. Vienas už kitą, ki
tas už trečią didin pavojun eina...

Dabar senelis visiškai nutilo. Jis 
įsmeigė akis į kietą akmenėlį ir il
gai mąstė. Pagaliau ištiesė savo 
pavargusius kaulus, ir .besirams- 
čiuodamas savo ilga lazda atgal 
namoljn patraukė. O sumišę bajo
rai ir sodiečiai, kraipydami galvas 
dėl tokio netikėtumo, pradėjo skir
stytis po savo sodybas. Senesnieji 
apylinkės gyventojai žilame sene
lyje atpažino Rudaminos pilies žinį 

» » »
Akmuo dar ir šiandien stovi to

je pačioje vietoje, šalia vieškelio. 
Pravažiuoją ratai ir lietus nutrynė 
ir nuplakė jo šonus ir jis dabar 
yra daug mažesnis. O skrynia dar 
vis retkarčiais pasirododantl eže
re. Vasaromis ji ramiai sau plau
kiojanti virš vandens, o žiemomis 
tai išlaužanti ledus ir išvedžiojanti 
plačius vandens kelius po visą eže
rą. Vėlyvais vakarais ir ankstyvais 
rytmečiais dažnai esą galima ma
tyti iš skrynios kylančius ilgus ug
nies liežiuvius. žmones sako, kad 
želvenės skarbai dega.
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BRITANIJOS LIETUVIS

M U
COVENTRY KELIASI

Daugelis D. Britanijoje gyvenan
čių lietuvių atsimena, kada Coven- 
trio kolonija buvo savo veikla užsi
rekomendavusi, kaip viena pir
maujančių visoje Anglijoje. Tačiau, 
valdyboms besikeičiant, šio sky
riaus gyvenimas ėmė merdėti iki 
galutinai išblėso. Taip, pvz„ per 
paskutinius metus šis skyrius ne
buvo sušaukęs nė vieno narių susi
rinkimo, niekas nerinko nario mo
kesčio, dažnais atvejais nebuvo at
sakoma į skyriui adresuotus laiš
kus, pabiro choras, pabiro šokių 
grupė ir vaidybos trupė. Jei kas ir 
buvo daroma, tai tik „partizaniniu" 
būdu. Skyriaus valdyba vargais ne
galais Rugsėjo 8 d, proga buvo Iš
kvietusi Londono „Vaidilos“ trupę. 
Suprantama, kad tai buvo labai 
didelė coventriečiams staigmena. 
Buvusioji valdyba, susidedanti iš 
vieno ar dviejų narių, turėjo gero
kai pasidarbuoti ir medžiaginius 
nuostolius padengti. .

Dėl šitokio šios kolonijos lietu
vių gyvenimo merdėjimo negalima 
kaltinti vien tik buvusios valdybos: 
užuomazga pikto prasidėjo tada, 
kai skyriaus nariai nesiėmė ryžtin
go mosto prieš asmenis, kurie, no
rėdami sugriauti darnų skyriaus 
veikimą, ėmėsi šlykščiausių prasi
manymų, šmeižiančių kai kuriuos 
šio skyriaus narius. Dabar jau ir 
patys „tūzai“, autoriai šmeižtų, pa
matė, kiek toli jie bus nuklydę nuo 
liesos ir kiek pikto yra pasėję lie
tuvių tarpe. Nesveikos fantazijos 
moterėlės, turėdamos iš šalies pri
tarimo, ir, norėdamos savo „žyg
darbiais“ pagarsėti, nesivaržė su 

, priemonėmis. Laikinai joms ir pa
vyko: coventrlečių lietuvių veikla 
ir bendras tarpusavio sugyvenimas 
buvo sugriautas, šiandien jau ne 
vienas, anuomet dar abejojąs, kal
ba kitaip ir supranta, ant kieno 
malūno ratų buvo pilamas van
duo...

per 82 sv, išlaidų, Reviz. komis, 
pirmininkas J. Benderius paskaitė 
revizijos protokolus (komisija atei
čiai atkreipia dėmesį, kad visuo
menės lėšos būtų nepaprastai tau
piai naudojamos; šitam pritaria ir 
suvažiavimas).

Iš skyrių pranešimų aiškėja, kad 
daugumas narių paraginti atlieka 
jiems tenkančias pareigas vienur 
visiškai pavyzdingai, kitur klek 
prasčiau. Kai kur skyriuose reiš
kiamas nepasitenkinimas per laik
raščius vedamais Centro ginčais, 
dėl to ir pasyvumas didėjąs: žmo
nės nori pavyzdžio viršūnėse. Kai 
kuriuos narius veikia ginčai dėl 
laikraščio ir jie mažina prenume
ratorių skaičių. Iškeltas klausimas, 
kad Liet. Namai Londone tarnautų 
daugiau kultūros relkalamas, taigi 
atliktų tą paskirtį, kuriai buvo or
ganizuotas vajus — kultūros židi- šlavimą, apyg. suvažiavimo pagei- 
niul. davimu Apyg. Valdyba siunčia su

Suvažiavimas priėmė sąmatą ir įgaliojimais savo narį P. Klezą. 
darbo gaires (judinti veiklą, padė
ti skyriams, gyvinti kultūrinį gyve-

ninią ir remti jį, palaikyti ryšius pradėdamas; žinoma, aš netikiu, 
su savomis ir kitų tautybių orga
nizacijomis). Ta proga J. žemaitis 
prašo remti sportininkus — „Ko
vą“, ir jo prašymą suvažiavimas 
palaiko.

Suvažiavimas ypač griežtai pa
sisako prieš tūlų asmenų vykdo
mus chuliganizmo veiksmus ir pa
veda tiek Apyg. Valdybai, tiek sky
riams imtis prieš tokius asmenis 
griežtų priemonių.

Naujon Apyg. Valdybon išrinkti 
K. Barėnas (pirm.), Venckus (vi- 
cep.), A. Kuzmickas (sekr) p. Kle- 
zas (kult, reik.) ir D. Steponavi
čius (ižd.); įėjo į kandidatus vieton 
dėl laiko stokos pasitraukusio J. 
Bendorlaus, A. Zubrickas ir J. šiau- 
čiulis.

Kadangi ne visi skyriai pajėgūs 
pasiųsti atstovus į visuotinį suva-

bet...
Susivaldymas, kuklumas, tole

rancija yra didelė kultūringa do
vana —- Inteligentiškumo pažymys. 
Jei ta kryptimi neveikiame, var
gas mums tremtiniams. Man ro
dos, paskaitos, diskusijos, laikraš
tis daug mums pasitarnautų, tik 
supraskime uždavinį. Geriausias 
draugas, vertybių keliu žengiant, 
būtų darbas. Darbas suprastas ne 
fabrikinis, bet už jo ribų.

Gyvenimas dabar plaukia pasiu
tusiu tempu. Jį pavyti, suprasti, 
neatsilikti yra mūsų uždavinys. Jį 
vykdydami neturėsime laiko pi
giems, mūsų bendruomenę žudan
tiems priedams. Mūsų mokslininkai 
tegu giliau pasineria į knygas, ra
šytojai, žurnalistai teima plunks
ną j rankas, studentai studijuoja

(vakarinių kursų klek nori), ama
tininkai tobulinasi, o ir kiti nes 
naudžia — juk plačiai atidarytos 
bibliotekos, pilna laikraščių, žurna
lų, mokslas Jauniems ir seniems.

Neseniai vėlai po vienuoliktos 
valandos nakties pasibeldžiau pas 
vieną žinomą mūsų intelektualą 
(fabriko darbininkas jis dabar), 
kur radau jį tarp knygų prie dar
bo. Virš stalo kabėjo dar iš laisvos 
Lietuvos įstaigų atvežtas perspėji
mas maždaug tokio turinio: pi
lieti, pats nesitrukdyk ir netruk
dyk dirbančiojo.

Taip, tautiečiai, nesitrukdykime, 
o kurkime vertybes, nes visi sutin
kame su vienu mūsų poetu, kuris 
parašė: Jeruzale, nenoriu matyti 
mirštančios tavęs.

Z. Krikštaitis

suvaidino scenos vaizdeli „Dvi se
sutės“, linksmai nuteikdami žiūro
vus.

šiupiniui konferavo'buvęs Kauno 
Jaunoje Teatro aktorius p. VI. Dar- 
gis, programų paįvairindamas vy
kusiai sudarytomis tremtinių gy
venimo aktualijomis.

šis parengimas žlflrovų-tarpe su
silaukė nemažo pasisekimo.

MUSŲ KREPŠININKŲ 
LAIMĖJIMAI

M. K.

K. Barčnas

NEPRALEISKIME PROGOS SPECIALIZUOTIS

SAPNAI IR TIKROVE

Pereitą sekmadienį Coventryje 
buvo sušauktas narių susirinkimas. 
Išrinkta nauja skyriaus valdyba. 
Ją sudaro:

Pirmininkas — Mockus Nikode
mas, vicepirm. inž. Adomonis An
tanas, sekr. Koncevičius Aleksas, 
Iždinik. Aleksa Jonas, narys 
Kazlauskas Jonas.

Tenka pastebėti, kad šiuo metu 
ir pats Salemonas nebūtų sudaręs 
geresnio Coventryje valdybos sąs
tato. Coventrječiai tiki, kad ši val
dyba, nors kolonija ir labai yra 
praretėjusi, prikels ją naujam gy
venimui ir atsiras jėgos tęsti dar
bą, kuriam kiekvienas lietuvis 
tremtinys yra pašauktas.

V. Debikonis

MANCHESTERIO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 14 d. Lietuviu Klubo pa
talpose įvyko DBLS Manchesterio 
Apygardos suvažiavimas, kuriam 
pirmininkavo Venckus, sekret. J. 
šiaučiulis. Nors ne visi skyriai tei
kėsi atsiųsti atstovus, suvažiavimas 
praėjo gyva nuotaika.

Suvažiavimą sveikino Liet. Klu
bo pirm. inž. M. Kriaučionis, spor
tininkų — Sąjos ir „Kovo“*— var
du J. žemaitis ir raštu kun. J. Ste
ponaitis.

Iš Apyg. Valdybos pirm. J. Štaro 
pranešimo paaiškėjo, kad Apygar
da baigė metus, turėdama 7 sky
rius ir per 300 narių. Apygardos 
rūpestis buvo išlaikyti vienybę, to
dėl ypač laikytasi bešališkumo. 
Bendradarbiauta su lietuviškomis 
vietos organizacijomis — Lietuvių 
Klubu Ir Bažnytiniu Komitetu — 
ir vieni kitiems talkininkauta. Da
lyvauta koordinaciniame 5 tauty
bių komitete (suorganizuotas ben
dras parengimas ir suprojektuotas žmonės, įsikarščiavę, užsimiršę vi

sai save nuvainikuodavo. Ir ką gi, 
‘dažnas po tokio spektaklio pats sau 
likdavo ir vairas, ir irklas ir kom
pasas. Toks į kiekvieną skeptiškai 
buvo linkęs žiūrėti, kas jis bebūtų. 
O tuo tarpu visi sutinkame, 
sucementuoti tautiečius, juos 
tiprinti —būtini autoritetai, 
glai karalių turi. Įstatymas jį
go, policija prižiūri. O mes, kur gi 
mūsų autoritetai? Argi tikrai esa
me palaida bala, nieko negerbda
mi?

Bolševizmas atidarė mums akis, 
bet nepamokė. Kovojome, vargo
me, bėgome nešdami kaip brangiau
sią turtą savo sąžinės, minties lais
vę. Dabar, vietoje gerbti kito nuo
monę, rodos kibtumėme į akis, jei

Mes, politiniai tremtiniai, gali
me pasididžiuoti savo laimėjimais. 
Turime organizacijas, namus, klu
bus, laikraščius, sekmadienio mo
kyklas, tačiau tarp šitų pasididžiuo- 
tinų dalykų prasiskverbia ir mūsų 
silpnybės.

Perskaičiau p. Obolėno laišką bei 
jo straipsnį „B. Lietuvyje“, ten 
pat radau DBLS pirmininko paaiš
kinimą ir prisipažįstu pasidarė ne
jauku, nes įvykiai mums tremti
niams labai nepalankiai krypsta: 
pirkome Londone namus, tačiau 
daugelis tautiečių liko už durų, ne
prisidėję net svaru priė šito taip 
būtino reikalo, turime laikraštį, bet 
gan žymi dalis jo neprenumeruoja, 
palyginus trumpu laiku pasikeitė 
net du „B. Lietuvio“ redaktoriai ir 
neapsiėjo be kivirčių, nesusiprati
mų. Yra ir daugiau negeistinų įvy
kių, bet būtų didžiulė klaida, jei 
kaltintume ar tai pavienius žmo
nes, ar valdybas, nes po truputėlį 
visa tremtinių bendruomenė yra 
kalta, pradedant inteligentu, bai
giant vos paskaitančiu. Būtų ge
ra susigaudyti, surasti mūsų nelai
mių šaknį, o ją suradus stvertis 
gydančio pagrindo, kuris visiems į 
naudą išeitų, kad jokie vėjai mus 
nepalaužtų.

Tenka pripažinti, kad mūsų 
smukdinimą pradėjo ir didžiai ska
tino abi okupacijos, kur, gelbėdami 
savo gyvybę, laisvę, kovodami dėl 
duonos kąsnio, buvome verčiami 
meluoti, suktis, įtartinai žiūrėti į 
kiekvieną reikalą, kurį, gražiais žo
džiais sukombinavę, kišdavo mums 
svetimieji.

Gyvenimas Vokietijos lageriuose 
nedaug galėjo mums padėti, nes 
kai kurių dykas buvimas, gyveni
mas bendrose salėse, nesusiprati
mai dėl maisto, srovinės aistros dar 
labiau mus murkdė ir su tuo kapi
talu, įpročiu, atsidūrę Didžiojoje 
Britanijoje, pradėjome tęsti egzi
stenciją jau normaliose sąlygose — 
dirbdami, bet neatsikratę piktos 
praėjusio gyvenimo naštos..

Su pirmuoju entuziazmu, su pir
mais skyriaus steigimais, kai kur 
kilo ir pasigailėjimo verti įvykiai. 
Ambicijos, asmeniški nesusiprati
mai išsiverždavo per viešus susirin
kimus ir esantieji, ypač jaunimas, 
piktai buvo auklėjamas, žinau at
sitikimus, kada jaunesni, spėdami 
kito gretimo skyriaus „audringą" 
susirinkimą, važiuodavo kaip į įdo
mų spektaklį pasiklausyti, „pasi
mokyti“, o ten pramogaudami 
juokdavosi,' matydami kaip vyres
nieji, buvę ir su padėtimi rimti

Asidūrus tremtyje, teko mums 
imtis visai kitokių darbų, negu bū
tume dirbę ar dirbome Nepriklau
somoje Lietuvoje. Kas svarbiausia 
tas darbas dažnai, jeigu jau ne 
pats juodžiausias, tai pilkas — 
pilkutėlis ir už menką atlyginimą.

Tokioje būklėje atsidūrus, yra na
tūralu ieškoti būdų gyvenimui pa
gerinti. žinome, kad niekas čia 
mūsų nekvies į valdininkus ar ki
tokias šiltas vieteles. Tam čia ir 
savų kandidatų netrūksta. Bet 
pramonėj visokios rūšies spe
cialistų paraikalavimas yra nuo
latinis ir mes ten esame priimami. 
Nieko daugiau iš kandidato nerei
kalaujama kaip tik parodyti darbo 
mokėjimą. Tuo dalyku reikia mums 
parodyti daugiau susidomėjimo ir 
stengtis pasidaryti tokiais ar ki
tokiais specialistais. Specialistų 
darbininkų padėtis yra daug pa
stovesnė kaip eilinio darbininko, 
neskaitant jau kitokių privalumų.

Atkreipkime dėmesį į plakatus 
kviečiančius į mokyklos suolą. Tie 
kvietimai taikomi suaugusiems ir 
dėl to pažiūrėkime ko gi jie ten 
moko, štai tipingi kursai, kuriuos 
galime rasti daugelyje vietinių 
prie technikos ar vidurinių moky
klų: mašinraščio, stenografijos, 
knygvedybos, kalbų, siuvimo, viri
mo, skrybėlių dirbimo, odos darbų, 
pirštinių siuvimo, baltinių siuvi
mo, rankdarbių, medžio darbų,

antras.) Nemaža būta lietuviškų 
parengimų (skyrių pasirodymas, 
Nepriklausomybės šventės minėji
mas, Motinos dienos minėjimas, 
vaikų šventė, solistų — Liustikai- 
tės ir Vytės — koncertas, Birželio 
14 d. minėjimas, politines diskusi
jos, sujungtas Tautos šventės ir 
Mindaugo krikšto 700 m. minėji
mas ir rankdarbių paroda). Pama
žu vėl atgijo tautinių šokių grupė 
(Ji Jau pasirodė tarptautiniame va
kare ir Tautos šventės minėjime). 
Vėl Juda choras, vadovaujamas F. 
Prekerio. Paremti sportininkai, 
rankdarbių kursai ir bėdon pakliu
vę lietuviai.

Iždininko D. Steponavičiaus pra- 
-Pešimu, turėta 110 sv. pajamų ir

kad
sus-
An-
sau-

mūsų pažiūros neatitinka. Įvairių 
srovių būdami mes garsiai garbi
name Kudirką, Maironį dar vieną 
kitą mirusįjį, tačiau jei jie galėtų 
grįžti, gal vietos pagallėtumėm 
(prisiminkime Dostojevskio „Di
dįjį Inkvizitorių!), nes turime ir 
tarp mūsų didžių žmonių; yra ir 
Kudirkos ir Basanavičiai tik ar dėl 
savo ambicijų, ar srovinius akinius 
užsidėję, mes kratomes, nenorime 
jų pažinti. Kartais anekdotiškai 
eldgamiesi, pamėgdžiojame ir so
vietus. Skaičiau, kad sovietai nau
jose enciklopedijose išmetė, di
džiuosius užsienio išradėjus, o jų 
nuopelnus priskyrė rusams. Dar 
Vokietijoje kalbėjau su vienu bai
gusiu gimnaziją jaunuoliu, kuris 
būdamas srovinės jaunimo organi
zacijos narys, tvirtino, kad ir pir
masis karys ir pirmasis karininkas 
už Lietuvą žuvęs, ir dabartiniai 
partizanai, žymiausi profesoriai yra 
ar buvę jo srovės žmonės. Pakalbė
jęs su priešingų srovinių organiza
cijų nariais gal priešingai būčiau 
išgirdęs. Tačiau faktas, kad dažnai 
per karštai imamės versti į savo 
pažiūrą tuo sukeldami nepasitikė
jimą ir nejaukų chaosą, kurį visi 
turime srėbti, nes bet kur pastaty
tas priekyje žmogus kartais vertl---baldų apmušimo bei dekoravimo, 
namas ne pagal savo sugebėjimus, 
bet pagal savo atšešėlį. Rašau at
šešėlį, nes tarp mūsų nėra raudo
nos spalvos, o tas yra svarbiausia 
ir tas turėtų daugiau jungti, negu 
ištikrųjų esame jungiami.

Didelę atsakomybę bedruomenė- 
je neša ir plačiau žinomi žmonės. 
Kiekvienas jų pasprukęs žodis, tu
rėdamas disnesnį svorį, turėtų bū
ti leidėjo pirma labai gerai pas
vertas, o ypač paleistas į kitą as
menį akmuo nukrenta ant visos 
tremtinių bendruomenės, ją visą 
demoralizuodamas. O tokių faktų 
yra. nemaža. Pats girdėjau kelių 
žinomų žmonių kompanijoje, kaip 
vieno iš jų buvo dergiamas kitas, 
irgi plačiai žinomas, tik deja ne
santis. Stebėjausi, kad kalbėtojas 
linkęs pasidaryti toks menkas, ka
da susivaldęs būtų toks garbingas. 
Kartą vėl nuvykau į kitą miestą, o 
ten tuoj prisistatė pasakotojas apie 
irgi gerai žinomą veikėją. Kai pasi
piktinęs paklausiau dėl žinių (šim
taprocentiniai persuktų) šaltinio, 
tai sužinojęs — pasibaisėjau.

Ir visi minėti asmenys (šmeižikai 
ir šmeižiamieji), atskirai paėmus, 
geri lietuviai, patriotai, malonūs 
žmonės, tikrausiai kraują atiduo
tų už tėvynę, o tuo tarpu, jiems vie
niems žinomų motyvų paveikti, ne
jučiomis, bet stirpriai pasitarnauja 
didžiausiam 
vizmui.

Ir naiviai 
kaltininkų 
skaito, nauji nariai neįstoja, kodėl 
skyriai valdybų negali išrinkti, ko
dėl daug kas traukiasi nuo darbo, 
kodėl Jonukai ir Betrukai tokie įžū
lūs, nemandagūs ir t. t. ir t. t.

Yra dar viena rūšis žmonių, ku
rie sąmyšį didina ne dėl politinių 
pažiūrų, ne dėl ambicijų, bet iš mo
ralinio bejėgiškumo. Tai visokios 
bobelės, diedukai, gyvenantieji pri
siminimais, atodūsiais, arbatytė- 
mis, kur kiekvienas nesusiprati
mas randa tinkamą dirvą, kur 
kiekvienas gali pasėti norimą minti

fotografų, keramikos, metalo iška- 
linėjimo ir kitokių meniškų darbų. 
Šie amatų kursai yra dieniniai ar-

ba vakariniai. Vakariniai amatinin
kų kursai dažnai tęsiasi 1-3 metus, 
dirbant 1-2 vakarus per savaitę. 
Yra ir trumpesnių kursų, kurie ne
siekia amatininko egzaminų. Yra 
ir tokių, kurie ruošia brandos ate
statui (matrikuliacijai į universi
tetą) ir bet kuriai technikos pro
fesijai. Galima vakarais, žings
nis po žingsnio pasidaryti kvalifi
kuotu ižinierium. Nueikime kokį 
vakarą apsidairyti pav. į Nort
hampton Polytechnic arba į Re
gent Street Polytechnic ir įstikin- 
kim kaip ten pilna studentų kni
bždėte knibžda. Jie tokie pat, pa
gyvenę kaip ir mes ir praleidę sa
vo darbo dieną įmonėje. Ir mes 
galime pagerinti savo būklę ir pa
daryti naudą savo kraštui, sugrį
žę iš užsienio ne pūslėtomis ran- 
fkomis juodadarbiais:, bet kvalifi
kuotais žmonėmis.

Tiems, kurie neturi laisvų vaka
rų yra už akių-mokymo institutai, 
kurie ruošia visų šakų technikus ir 
inžinierius iki B. Sc. laipsnio. Iš 
tokių galima paminėti B. I. E. T- 
(Brit. Institute Engineering Tech
nology, 17-19, Stratford Pl., W. 1). 
Jie garantuoja jums, kad jūs pašto 
susirašinėjimo būdu, atlikę nu
statytus darbus, galite Išlaikyti 
kvalifikacijos egzaminus, pasiuntę 
savo adresą nurodytu adresu, gali
te gauti knygą su plačiais paaiš
kinimais ir patarimais nemokamai.

Prasideda naujas sezonas, taigi 
nežiopsokime ir pasidarykime savo 
geresnio likimo kalviais!

netureda- 
ir čia plr- 
Bradfordo 
bet vėliau 
iškopė 1$

Rugsėjo 15 d. Rochdale įvykusia
me S. Anglijos Pabaltlečlų krepšinio 
turynre mūsų krepšininkai atsiekė 
gražių laimėjimų, Išsikovodami pir
mą ir antrą vietą. Turnyre dalyva
vo 4 lattvlų komandos. Lietuvius 
astovavo „Vilnius“ Ir „Kovas“.

šį kartą ypač gražiai pasirodė 
„Vilnius“, pasiekdamas finalą be 
pralaimėjimo. „Kovas“, 
mas laimės turnyruose 
m am susitikime su 
„Trlmda" pralaimėjo, 
ryžtingai kovodamas,
mlnuslninkų pusės ir finale susi
tikęs su „Vilnium“ atskaitė vil
niečiams pirmą pralaimėjimą.

Dėl vėlaus laiko antras finalinis 
susitikimas buvo atidėtas Ir įvyko 
spalio 6 d. čia „Vilnius“ laimėjo 
prieš „Kovą“ rezultatu 59 ; 45 
(24:22), išsikovodamas pirmąją vie
tą ir pereinamąją taurę.

Turnyrą surošė Rochdale latvių 
sporto klubas .Vidžeme“. Jis bus 
pravedamas Ir ateityje du kartus 
metuose, šiais metais antras tur
nyras įvyks gruodžio 1 d. Lea Hali, 
Smith St., Roctoiąle.

Tikėkimės, kad mūsų krepšinin
kus ir toliau lydės pasisekimai Ir 
kad išsikovota taurė nebebus išleis
ta Iš lietuvių rankų.

J. B.

S. Š.

SPORTO ŽINIOS
Buvusi ilgametė Lietuvos te- 

čempionė V. ščukauskaitė,
Yorke suruoštose teniso

mūsų priešui <— bolše-

stebimės ieškodami 
kodėl laikraštį ne visi

■DAR VIENAS BALSAS IŠ KANADOS
kad čia geriau, tai kaip dabar ra
šysi teisybę... Toksai masinis užsi
degimas, tiesiog apakina žmones. 
Dažnai vykstantieji neturi tikrų ži
nių ,bet, lyg,avys, nenori pasilikti 
vien todėl, kad kiti važiuoja. Mano 
supratimu organizacijos turėtų su
teikti tikrų, neišpūstų informacijų, 
kad čia atvykę nepatektų Į skur
dą. Daugeliui atvykusių sudūžta vi
sos svajonės, o atsiveria plika ti
krovė.

Antras dalykas, lietuvių visuo
menė čia yra daug palaldesnė, ta
čiau apie tai nerašysiu, nes 
yra gerai žinoma.

Važiuodamas iš Anglijos 
pinigų išleldžlau, o čia dar
mažai teuždirbau, todėl vėl norė
čiau grįžti Anglijon, tik nežinau, 
ar jau yra tokių atsitikimų ir ar 
Anglijos vyriausybė tokius priima.

Geriausi Jums linkėjimai

Buvęs DBLS Elmbridge sky
riaus pirmininkas, K. B-tls, iš
važiuodamas į Kanadą pažadė
jo parašyti, čia dedame Jo laiš
ką. (RED.)

Gerbiamieji,
Kanadą radau daug gražesnę, 

negu tikėjausi . Iš paviršiaus žiū
rint žmonės čia gyvena geriau, ne
gu Anglijoje. Daugiau vartoja ma
šinų g.eriau valgo. Tačiau už šį 
malonumą moka nepalyginamai 
sunkesniu darbu, 
čia

negu Anglijoje, 
darbininkas turi mažiausiai 

tris kartus daugiau padaryti, ne
gu Jūsų krašte. Be to, labai liūdnas 
vaizdas dėl ateities: nei vienas dir
bantis nėra tikras rytojumi, nei 
vienas nėra tikras, ar pakaks jam 
sutaupų bedarbės laikotarpiui. O 
būsima bedarbė, tarsi šmėkla kiek
vieno darbininko akyse pastebima. 
Ją ypatyngai jaučia tie, kurie jau 
tokį laiką yra pergyvenę, šią va
sarą ’pasireiškusi bedarbė taip pat 
ištūmė daugelį dįjįbininkų į gat
vę. Tokį netikrumą jasdami, su
prantama, kiekvienas stengiasi su
sitaupyti, įsigyti savo pastogę, kad 
bedarbės atveju nebūtų išmestas 
gatvėn. Todėl, turint šitai galvoje, 
gyvenimas pasidaro tikrai kietas. 
Gabesnis, turįs daugiau, kaip žmo
nės sako laimes, užsikabina už šio
kio tokio kapitaliuko ir, supran
tama, toksai jau žengia pirmyn, 
nežiūrėdamas, ar kas nuo šito nu
kenčia ,ar ne. Svarbu, kad tikslas 
būtu pasiektas. Priemonės — an
traeilis dalykas. Tokio elgesio ir 
tokio veržimosi per kitus Anglijoje 
nepatyriau.

Kiek man teko sutikti lietuvių, 
atvykusių iš Anglijos, nei vienas 
atvirai nepasisako, kad čia būtų 
taip jau gerai, nes, girdi, visi sako,

Jums

daug 
labai

K. B.

MENO ŠIUPINYS LONDONE
Spalių 13 d. Londono lietuvių pa

rapijos salėje šv. Onos draugija su
ruošė meno šiupinį kurį ’išpildė 
Londono Lietuvių Meno Sambūrio 
ir senosios Londono lietuvių koloni
jos scenos mėgėjai.

šiupinį atidarė šv. Onos d-jos il
gametė pirmininkė p. O. Liudžiu- 
vlenė, tarusi momentui pritaikin
tą žodį. Programą sudarė: solo dai
nos, deklamacijos, feljetonai ir 
komiškas scenos vaizdelis „Dvi se
sutės“.

Dėmesio centre buvo daininin
kas p. B. Povilavlčius šį kartą ypač 
puikiai išpildęs dvi lietuviškas dai
neles. Senosios kolonijos atstovai 
p. Stasė ir jonas Bablliai vykusiai

niso 
New 
rungtynėse laimėjo pirmą vietą ir 
aukso medalį.

— Clevelande, JAV, įvykusiose 
lengvosios atletikos rungtynėse, 50 
jardų bėgime, pirmą vietą laimėjo 
lietuvaitė tremtinė E. šikšnlutė, 
nubėgusi distanciją per 6, 2 sek. 
šis šlkšniutės laimėjimas buvo 
nemaža sensacija, kadangi šios 
distancijos bėgime ji pralenkė 
garsiąją Amerikos bėgikę, pasau
lio rekordininkę Stellą Walsh.

— Gražiausios muskulatūros vy
ras Amerikoje yra lietuvis Allan 
Stephens'as — Steponaitis. Prieš 
kelis metus jis laimėjo gražiausios 
vyro figūros titulą Amerikoje. Ste
ponaitis yra susipratęs lietuvis ir 
priklauso Brooklyno lietuvių spor
to klubui.

9

— Vienas geriausių initlninkų 
Pietų Amerikoje yra lietuvis Stepas 
žičkus, kilęs iš Šiaulių miesto. Jis 
yra milžiniško ūgio ir sveria virš 
130 kg. S. žikus, kaip Brazilijos 
lietuvių sporto atstovas, dalyvavo 
pirmoje lietuvių tautinėje Olim
piadoje, įvykusioje 1938 m. Kaune.

— Hollywoodas ruošiasi paga
minti filmą iš garsiojo amerikie
čių sunkaus svorio boksininko Jack 
Dempsey'aus gyvenimo. Dempse- 
y'us yra laikomas vienu didžiau
sių boksininkų visoje bokso istori
joje.

— Naujasis Europos sunkaus svo
rio bokso čempionas, vokietis Ten 
Hoff'as ruošiasi rungtynėms su 
garsiuoju Amerikos boksininku, 
buvusiu ilgamečiu pasaulio sun
kaus svorio čempionu Joe Louls'u. 
Amerikoje būsimosios rungtynės 
kelia nemažą susidomėjimą. Te
nykščiai bokso žinovai Ten Hoff'ą 
.alko rimtų Loulso priešu. Pernai 
Vokietijoje Ten Hoff'as tik nedide
le taškų persvara pralaimėjo da
bartiniam pasaulio sunkaus svorio 
čempionui Jersey J.-Wąlcott‘ui.

M K,
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2) Hongkongą — Cantono 
—Swatowo trikampis

Važiuodami tuo pačiu burbuliuo
jančiu rytiniu komunizmo pasie
niu žemyn, prieiname iš pažiūros 
niekuo nekaltą Hongkongą. Ta
čiau tik iš pažiūros jis taip atrodo. 
Faktiškai gi jis yra „užkrėstas“ — 
jis yra valdomas Dldžlosos Britani
jos; taigi pačioj išlaisvintos Kini
jos panosėj pūliuojantis kapitaliz
mo šašas.

Tad išlaisvinus visą Kiniją ir kū
renant didžiuli gaisrą Korėjoje, il
gai nebegalima palikti kapitalisti
nėj ramybėj nei Hongkongo.

Kažkuo paslaptingu verda ne tik 
Hongkongas, bet Ir visas tas Iš pa
žiūros nedidelis Hongkongo-can-
tono-Swatpwo Kinijos trikampis. 
Expansyviniam Rusijos imperiali
zmui jis strategiškai svarbus kaipo 
korėjlnės strategijos tąsa į pietus: 
mat, Iš Korėjos karo išsivysiant 
Trečiajam Pasauliniam karui, šitas 
trikampis yra kaip tik tiesiai prieš 
Formozą, kurioj atatinkamo mo
mento laukdamas, ramiai sau tūno 
generalisimus člang-Kai-šekas su 
šešiais šimtais tūkstančių patyru
sios ir JAV gerai apginkluotos na
cionalistinės Kinijos kariuomenės, 
kaip lygiai prieš Korėją yra tas 

‘ taip skanus kąsnelis — Japonija su 
amerikonų įgulom; be to, iš šito 
Kinijos trikampio visiškai nebetoli 
į Filipinus, Indoneziją ir Austra
liją.

Todėl ir nenuostabu, .kad šitas, 
ligtol taip ramus buvęš, Kinijos 
kampelis paskutiniu laiku pridygo 
aukštatvorlų atltvėrlmų, kokius 
esam matę Lietuvoje, Ir kad jame 
užvirė paslaptingi dalykai.

Kantono kiniečių komunistiniai 
laikraščiai rugpiūčlo mėn. pirmą 
kartą viešai paskelbė, kad į Swato- 
wą atvyko 206 rusų specialistų ten 
paruošti aerodromu ir karp lalvy- 
-no bazę. Priefiffejetą Savičių į 
Kantoną atvyko Jau 400 rusų spe
cialistų. Rusai jau pastebėti ir vl- 
.same vlgiuotame pajūryje tarp 
Svatovo ir Kantįono; tuo pajūriu 
yra bendrai padidėjęs kiniečių bei 
rusų kariuomenės judėjimas; ten 
ypač gerinami keliai transportui, 
ruošiami radaro įrengimai (31. 8. 
1951 „Daily ExprjSf').

Iš Pietinės Kinijos Hongkongą 
pasiekiančių kiniečių pranešimais, 
vis' tie pasiruošimai yra daromi tam, 
kad ir rusai, Ir kiniečiai biją nacio
nalistų Invazijos iš Formozos, nes 
kaip tik šitame pajūryje 1938 m. 
išsikėlė invazinė Japonijos kariuo
menė.

Taigi, .pasauliui skelbiama, jog 
aguonos grūdo didumo Formoza 
grąslna didelio kooūsto galvos di
dumo Rusijos ir Kinijos saugumui
— ir po šia priedanga tame Kini
jos trikampyje verda rusų slapti 
kariniai pasiruošimai.

$is faktas įdomu pabrėžti dar ir 
dėl to, kad net ir šiom dlenom- 
nemažas vakarinių polltykų skai
čius vis dar bando įtikinti save ir 
kitus, jog Kinija visiškai nesanti 
paklusnus Rusijos satelitas, jog 
tarp Kinijos ir Rusijos vyks
tąs tylus, bet didelis trynima
sis Ir Jog "-allma laukti, kad Kinijos 
Mao-Tse-Tungas išslvystysląs į an
trąjį Tito.

Galbūt Mao-Tse-Tungas ir turi 
slaptų titlškų minčių (kuris dik
tatorius jų atsisakytų?), bet pas
tarasis rusų judėjimo pagyvėjimas 
Ir kariniai jų pasirengimai Hong- 
kongo-Cantono-Swatowo trikam
pyje kalba ką kita: jie rodo, kad 
■bent tuo tarpu Kinijos strategi
nėse pozocijose šeimininkauja Ma
skva.

žinoma sunku ir prllestl šią 
mintį, kad Trečiasis Pasaulinis 
karas galėtų užslkurtl iš šito tri
kampio —- nebent rusų-klnų pa
jėgos iš čia bandytų pulti Formozą
— šis trikampis tik daugiau įgyja 
reikšmės, turint dėmesy Korėją, 
kaipo trečiojo pasaulinio gaisro 
židinį.

3) Pietinis burbulas

Eidami žemyn burboliuojančiu 
komunizmo pasieniu, jau pačiuose 
Kinijos pietuose užtinkame kitą, Ir 
jau gerokai nebe naują, nuolati
nių neramumu šaltinį. Tai Prancū
zų indo-Klnlja, Malajai, Siamas Ir 
Burma.

Jei prie to dar pridėsim Įsitem
pusius Indijos su Pakistanu san
tykius dėl Kašmiro 1—■ tai ir bus 
visas pietinio komunizmo pasie
nio neramumų burbulas.

Jau nebe pirmi metai žinoma, 
kad Prancūzų Indokinljos valdo
vui Bao-Dai, remiamam prancūzų, 
ginklu priešinasi komunistinis tos 
srities vadovas Vlet-Minh. Ten ka
ras vyksta taip pat pilnu tempu, 
kaip, ir Korėjoj; ten iš vienos pu
sės dalyvauja prancūzų kariuome
nė, kurios svetimšalių legione yra 
ir lietuvių, prancūzų patrankos, 
tankai ir lėktuvai, iš kitos pusės 
— rusų taktika, rusų ginklai ir ki
niečių savanoriai: taigi, medžia
ga kita, bet tikslas ir iniciatorius 
tas pats — Maskva ir jos komuniz
mu pridengtas rusiškasis impe
rializmas.

Lygiai tas pats darosi Burmoj ir 
Malajuose, kur su tuo pačiu komu
nizmo banditizmu kovoja ir kas
dien miršta britų kariai.

Klek mažesnio pobūdžio šie ne
ramumai yra Siame.

Apie šituos neramumus dabar 
kalbama mažiau tik dėl to, kad 
pasaulio dėmesys sukoncentruotas 
į Korėją, Į San-Frandsko ir į vi
sas kitas konferencijas bei didžiu
lius manevrus, tačiau tai yra ly
giai taip pat skaudi žaizda, kaip ir 
Korėja, nes ir ji kasdien ima savo 
aukas šimtais, nes ir ją diriguoja 
tas pats tamsus protas ir ta pati 
kruvinoji ranka — nes ir ji yra ta 
pati pūliuojanti pasaulinio organi
zmo žaizda, per kurią raudonoji 
bacila skverbiasi į visą pietinį Azi
jos pusiasalį.

Daugiau dėmesio sukelią yra pa
skutiniu laiku smarkiai įtempti Ki
nijos ir Pakistano santykiai.

Kaip žinoma, kai Didžioji Brita
nija pasitraukė Indijos ten, 
susidarė dvi nepriklausomos val
stybės: indusiškojl Indija ir mo- 
sulmoniškasis Pakistanas, šiauri
nė Indijos provincija Kašmiras, 
kurio gyventojų dauguma yra mo- 
sulmonal, jo valdovo indo buvo 
perduotas Indijai. Tačiau Pakista
nas, remdamsis mosulmoniška dau
gumos gyventojų religija, Kašmiro 
pareikalavo sau ir bandė prisijung
ti jį jėga. Indija pasipriešino. Virš 
metų laiko (1947 m.) liejosi krau
jas tarp abiejų naujųjų valstybių. 
Indija, užėmė du trečdaliu Kašmi- 
ro provincijos ir tik įsimaišius 
Jugtlnėms Tautoms, karo veiksmai 
buvo sustabdyti, sudarant neutra- 
Hnę zoną tarp oblejų priešingų ka
riuomenių.

Tačiau Pakistano ir Indijos gin
čo dėl Kašmiro nei tai Jungtinių 
Tautų Komisijai nepavyko išsprę
sti. Indija, būdama už Pakistaną 
galingesnė ir teoretiškai sutikda
ma su tos komisijos rekomendaci
jomis, praktiškai jų nevykdo. Iš 
šalies gi niekas nesiima jos priver
sti. O tuo tarpu savo okupuotąją 
Kašmiro dalį ji skuba pagal savo 
norus pertvarkyti.

Pakistanas iš niekur praktiškos 
pagalbos nesulaukdamas, nerims
ta ir pradeda kalbėti net apie šven
tąjį karą prieš Indiją, šių metų 
liepos mėn. viename susirinkime 
kalbėdamas, Pakistano minist. 
pirm. Lfaauat-All-Khan iškėlė su
gniaužtą kumštį ir pasakė: „Nuo 
dabar šitas (sugniaužtas kumštis) 
yra mūsų simbolis!“

Indija Į tai atsako, Į Pakistano 
pasienį paslųsdam daugiau kariuo
menės.

Pakistanas siunčia nervingas no
tas Didžiajai Britanijai ir Jungti
nėms Tautoms, kaltindamas Indi
ją ruošimu karo prieš Pakistaną — 
ir taip šitokia būklė jau nuo 1947 
m. šią pietinę Azijos žemyno dalį 
laiko nei kare, nei taikoj.

Šito Indijos ir Pakistano klausi
mo nebūčiau nei kėlęs šiame lai
krašty. jei ne viena maža smulkme
na, būtent: dar nėra nei metu lai
ko, kaip tas pats dabartinis Paki
stano mln. pirm. Llaouat-Ali-Khan, 
palyginti.ramiai likvidavo komuni
stų pučą Pakistane. Tad visai ga
limas daiktas, jog Kašmiras tėra 
tik pretekstas Indijai į ta sritį 
koncentruoti kariuomenę. Filoso
finiam Rabindranath Taeore's ir 
Gandhi mokiniui, dabartiniam In
dijos mln. pirmininkui Nehru, pa
cifistui, atrodo, būtų perdaug ne
garbinga net ta mintis - karu pa
jungti Kašmiro laisvę.

Esu įsitikinęs kitaip. Indija, tas 

neišpasakyto maharadžų praban
gumo šalia neišpasakyto milijonų 
masių skurdo ir bado kraštas, ko
munizmui yra labai lengvai pažei
džiamas. Gi kinų komunistams 
„išlaisvinus“ Tibetą ir per Kinijos 
Sinkiango provinciją raudonoji 
bacila atsidūrė ir prie šiaurinių In
dijos sienų, ir prie didesnės viso 
Kašmlro pasienio dalies. Dabar 
komunistinei Kinijai nebėra nieko 
lengvesnio, kaip bet kurio, kad ir 
mažiausio, neramumo atveju Kaš- 
mire jį okupuoti, paskelbiant, kad 
jis grąslno Korėjos saugumui. (Tai 
yra ta pati senoji ir gerai išbandy
ta komunizmo taktika, kada dram
blys likviduoja blusą todėl, kad ji
— blusa grąslno jo — dramblio
— saugumui).

Todėl esu linkęs manyti, kad In
dijos kariuomenės koncentravi

PAMIŠIMO DUONA
Mažame Pont-Saint-Esprit kai

melyje ant Rhones krantų, pieti
nėj Prancūzijoje, kepėjas M. Briand 
užmaišė rytdienos duonos ke
pimui. Uz savaitės keturi kai
miečiai buvo mirę, keturi ban
dė nesėkmingai įvykdyti savižudys- 
tę apie šimtas laikinai pakvaišo, o 
apie dvidešimt tebeserga iki šiol. 
Kiek vėliau mirusių skaičius pakilo 
iki šešių. Kepėjo klijentai iškentė 
visas „Šventosios Ugnies“ agonijas; 
bėgiojo gatvėmis, slapstėsi už na
mų kampų ir po lovomis, kentėjo 
nuo haliucinacijų, kad jie yra per
sekiojami ugnies ar baisių gyvačių, 
ar krisdavo į beviltiškas konvul
sijas.

Prancūzų sveikatos ministerija 
tuojau ėmėsi tirti tų nepaprastų 
susirgimų priežastis. Tyrimams 
vadovavo prof. Ollivler. Jam pavy
ko susekti, kad kepimui panaudoti 
miltai yra gauti iš mažo malūno 
netoli Poitiers, keletą šimtų mylių 
atstu nuo šios vietos. Buvo nusta
tyta, kad malūnininkas nenorėda
mas parduoti savo juostelė juslus 
miltus apylinkės klljentams, pa
siuntė juos J kitą apylinkę, nuo 
kurios klijentūros jo biznis mažai 
priklausė.

Lvono raione yra bendras Įprotis 
'maišyti duonos kepimui ruginius ir 
kvietinius miltus. Taip atsitiko ir 
ši karta. Ir tai buvo rūšiniai, kurie 
sukėlė tokius skaudžius padarinius.

Juodas grybelis .kuris jau buvo 
žinomas nuo laikų nrieš Kristaus 
gimimą, sukelia rugiu ligą, vad. 
skalsės. Grvbelis nuola ir kitus 
grūdus; kviečius, miežius, avižius ir 
kai kurias žoles. Senovėje jis buvo 
žinomas „šv. Antano ugnies“, „šv. 
Marcelino ugnies“ arba tiesiog 
. šventosios Ugnies" vardu. Nuo
dingieji skaJs'u grvbelio šuorai yra 
faktmieji ligos sukėjai.

AnsinuodUimas skalsčmis vali
sukelti dvelonos rūšies l'gas. Vienu tie, kurie susirgo „šventosios Ug- 
atveiu sąnariai nupūva ira galūnės n1es“ forma, niekada nebus visiškai 
atkrinta, visas kūnas tampa gan- normalūs.

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VES SPAUSTUVE 

NIDA, 

prima įvairius spaudos darbus.

Pavieni asnenys, skyrių ar apygardų valdybos 
prašomį visus spausdinimo darbus užsakyti
N I D O S SPAUSTUVĖJE, 

43, Holland Park, London, W. 11

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holand Park, W. 11.

VAIKŲ VALANDĖLĖS
Lietuvių Namuose bus ruošiamos 

kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dieni 16 vai. Pirma valendėlė Įvyks 
lapkričio 4 d. Kviečiami mažesni ir 
paaugę vaikai. Įėjimas nemokamas.

ŠVENTVAKARIO POBŪVIAI
Lietuvių Namuose būna kiekvie

ną šeštadienį ir sekmadienį, šo
kiai nuo 7 vai. vak. Įėjimas klubo 
nariams ir jų kviestiems svečiams 
nemokamas.

Liet, klubo valdyba

Lietuviij klubo paskaitų, rengia
mų Lietuvių namuose tvarkaraštis:

spalių 28 d. 4 vai. p.p. p. S. Pra - 
puolenytė — „Anglų mokyklų siste
ma“,

lapkričio 11 d. 4 vai. p.p. p. F. 
Nevaravičius — „Musų literatūros 
klausimais“,

lapkričio 18 d. 4 vai. p.p

1951 m. birželio mėn. pasaulio 
spaudoje pasirodė žinia apie an
trąjį skridimą greičiau už garsą, 
Raketinis lėktuvas, vad, „Dangaus 
raketa“, vairuojamas lakūno Wil
liam Bridgeman pasiekė greitį 2000 
km. per vai., kitais pranešimais net 
2400 km. per vai.

Beveik stačiai į viršų kilo. „Dan
gaus raketa“, kol pasiekė 11.000 
metrų aukštį. „Tačiau ar dangus 
ten yra juodas, kaip spėjama, ar 
mėlynas, kaip iš nuo žemės žiūrint, 
negalėjau pastebėti“ — pasakojo 
grįžęs lakūnas, —„nes buvau užim
tas tik stebėjimu savo 193 instru
mentų, tad visiškai nebuvo laiko 
apsidairyti“.

Visas skridimas tęsėsi vos tris 
minutes, nes ilgesniam skridimui 
neužteko varomosios medžiagos. 
Tačiau raketos egzistuoja ar tai 
vairuojamos iš žemės ar pačiose 
raketose esamų įgulų. Jos yra išė
jusios iš konstruktavimo laikotar
pio ir tvirtai žengia į sėkmingų 
bandymų laikotarpį, kaip ameri
kiečiai jį vadina „Blowtorch“ — 
degančių fakelų laikotarpiu.

Dūmų juosta ir ugnies fakelas, 
kuris seka nepaprastu greičiu skro
džiančius erdvę kūnus, yra tapę šio 
laikotarpio simboliu, o sėkmingas 
„Dangaus rakeiįps“ skridimas yra 
naujas žingsnis į neribotas galimy
bes. ,

SENSACIJA PRIEŠ PAT KARO 
PABAIGĄ \

Kaip visa tai įvyko? Kada šitos 
lenktynės dėl vis didesnio greičio 
prasidėjo? Kaip atrodo tie lėktu
vai, kurie skrenda greičiau už 
garsą?

1944 m. Augsburgo centrinė ge
ležinkelio stotis. Vasaros pavaka
rio saulė beria savo vėstančius ir 
raustančius spindulius. Keliaujan
tieji stoviniuoja platformose, lauk
dami traukinių. Stotyje tyloka ir 
atrodo beveik kaip taikos metu. 
Traukinys ateina, stabteli, pakyla 
didesnis triukšmas, traukinys švil
pteli, išeina ir vėl ramu. Staiga 
stotyje pasigirsta stiprus kaukian
tis švilpimas, tarsi bombos kristų, 
žmonės susigūžia ir apmiršta. Bet 
ne, tai negali būti bombos. Jų gar
sas yra visiškai skirtingas. Staiga 
pasigirdęs nepaprastas, nepažįsta
mas garsas nusilpsta ir nutyla ly
giai taip staiga ir nelauktai, kaip 
ir pasig.'rdo. Anksčiau, negu karo 
baisenybių įbauginti žmonės spėja 
atsikvošėti. Atsikvošėję stebisi kas 
tai galėjo būti. Jokių sprogimų, 
jokių bombų, bet juk tai turėjo bū
ti lėktuvas?! Taip, tai buvo lėktu
vas ir žiūrėk, jis grįžta- atgal ir pa
daro ratą virš saulėje tviskančios 
stoties. Jo linijos mėlyname vasa
ros, danguje yra ryškios ir atrodo 
labai elegantiškos, bet kažkaip jis 
atrodo svetimas, neįprastas aklai. 
Ne dėl jo savotiško garso, nors jį 
girdime pirmą kartą, ne dėl jo ne
paprasto greičio, kuris patraukia 
stoty laukiančių akis — ne! Lėk
tuvui kažko trūksta. Taip! žiūrėk, 
lėktuvas neturi propelerio. Jis yra 
dabar tokiame aukštyje ir tokioje 
pozicijoje, kad visi aiškiai matome, 
kad vietoj propelerio lėktuve yra 
juoda, baugi skylė. Tai buvo pir
mojo vokiečių sprausminio lėktuvo 
pasirodymas. Pirmas buvo, be abe
jo, tik mums stebintiems, kai tuo 
tarpu tie, kurie jį konstruktavo ir 
darė pirmuosius bandymus, jau tu
rėjo du metus įtempto darbo sėk
mės ir nesėkmės momentų praeity. 
Tai buvo vienas iš tų stebuklingų 
ginklų, apie kuriuos kalbėdavo ato
stogaujantieji kareiviai ir nuo 
bombų į bunkerius subėgę mieste
lėnai. Ir ko nebuvo apie juos pri- 
pasakojama.

Tačiau vis dėlto tai nebuvo pa
sakos, jis egzistuoja, jis yra čia, tas 
nuostabus ginklas, kuris išgelbės 
Vokietiją. Lėktuvas dingo ir ke
liaujantieji vėl dairėsi pražiopsotų 
traukinių ir pamirštų „gepakų“.

1945 m. sausis. Vokiečių jūrų 
smogiamasis dalinys Adrijos jūro
je ■— saujelė greitlaivių, pora tor
pedinių laivų, kovos valtys ir kele
tas plaustų. Jie neturi jokios jūrų 
žvalgybos, nė vieno lėktuvo, kuris 
bent kartą galėtų perskristi Adri
jos jūrą. Tačiau kuone kas naktį 
vokiečiai pasirodo Adrijos pakraš
čių salelėse ir užpuola sąjunginin
kų tiekimą, kuris tuo metu sroveno 
iš Italijos į Jugoslaviją. Vėl ir vėl 
sučiumpa mažus pakraščių laivu-

mas šiaurėje ir Kašmire yra dau
giau apskaičiuotas Nehru atsargos 
žygis — ne tiek prieš Pakistano ne
priklausomybę, kiek prieš grėsmin
gą raudonosios bacilos skverbimąsi 
ir pačion Indijon, ir Pakistanan, 
nes galbūt Nehru ir taip pagalvoja, 
kad antrą kartą Pakistanu! gali 
nepasisekti numalšinti komunisti
nio pučo.

O įsivaizduokim, kokia būtų pa
saulinio veido Išraiška, kai atsikėlęs 
Vieną rytą jis pamatytų, jog ir vi
sas Indijos pusiasalis jau „išlais
vintas“?

Ir klek daug reikia, kad tai įvy
ktų?

Todėl — galbūt Nebru žino, kam 
jis koncentruoja savo kariuomenę 
šiaurinėj Indijoj...

Al. Dičpetris 
(B. d.)

grenuotas ir kraujo valymas visiš
kai sustoja.

Antru atveju liga sukelia nervi
nių spazmų simptomus. Pradžioje 
oda susiraukšlėja ir plyšta, pirštai 
nustoja jautrumo ir greitai išsivy
sto Į apkurtimą ir proto apirlmą, 
kuris visada yra lydimas konvulsi
jų. Dažniausiai mirtis įvyksta dėl 
kvėpavimo organų muskulų veiklos 
sutrikimų, ši ligos forma paprastai 
vadinama „šv. Marcelino Ugnimi“.

Tikrumoje skalsės (Claviceps 
purpurea) jau daug šimtmečių yra 
naudojamos kaip vaistas, dėl jų 
konvulsyvinlo efekto į kai kuriuos 
muskulus. Jos buvo naudojamos 
kiniečių akušerių prieš tūkstantį 
metų ir tebevartojamos dar ir šian
dien., Federalinė vaistų valdyba J. 
A. V. nustato, kad šios rūšies vais
tai turi būti išmtlnai ruginių skal
sių kilmės.

Istorijoje žinomi bent keli di
desnio masto apsinuodijimai skal- 
sėmis. 1926-27 m. buvo plačiai pa
plitę sovietinėje Ukrainoje. Tarp 
1820 ir 1885 m. pasirodė J. A. V. — 
New York'o Ohio, Jovos ir Kansas 
valstybėse. 1844 m. pasirodė Belgi
joje, bet greit buvo likviduotas, 
kalu ir Pont-Saint-Esprit. Pasku
tinis stambesnio masto apsinuodi
jimas Vakarų Europoje buvo Lo
taringijoje ir Burgundiioje 1816 m.

Nėra abejouės, kad didelis kiekis 
skalsiu yra suvartojamas visuose 
kraštuose, kur duonai vartojami 
rugia. Enėiama. kad dėl tos priežas
ties tuose kraštuose yra žemesnis 
gimimu lygis. Savaime supranta
ma, kad sukėlus tokias tragiškas 
pasekmes, kaip šiuo atveju Pont- 
Satnt-Fsnrit. reikia suvortoti di
deli kiekį skalsių.

Dauguma Pont-Saint-Esnrit kai
miečių pagvs bet nėščios motervs, 
kurios aosmuodljo vargu ar galės 
sėkmingai gimdyti. Lygiai kaip

Varkala — „Lietuviai verslininkai 
Anglijoje“.

Po paskaitų klausimai ir diskusi
jos. Įėjimas laisvas.

Klubo valdyba

Spalių 27 d. 17 vai.
(punktualiai)

ST. PATRICK'S PARISH HALL, 
PARADISE ST., BRADFORDE

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS — 
METINIS DBLS BRADFORDO

SKYRIAUS 
NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
kuriame bus atstovų pranešimas 
iš DBLS suvažiavimo ir skyriaus 
valdomųjų organų rinkimai. Pra
šome visus skyriaus narius ir sve

čius dalyvauti.
Bradford!, skyriaus 

valdyba 

kus, visai nedarę jokios žvalgybos 
prieš tai, nes nuo 1944 m. vasaros 
niekas nėra matęs vokiečių lėktu
vo virš Adrijos jūros.

Taip, niekas jų nematė, bet jie 
buvo ten ir visą laiką vedė inten- 
singą žvalgybą. Jie pakildavo iš 
Udines Alpių pakraštyje tarp Etsch 
ir Isonco. Tai buvo sprausminlai 
lėktuvai. Ankstyvą rytmetį jie pa
kildavo į kelių tūkstančių metrų 
aukštį nuo trijų ten esančių plok- 
štikalnių, kurie buvo labai gerai 
gamtos maskuoti. Sąjungininkų 
žvalgyba matydavo ten tik dykus, 
krūmokšniais apšepusius plokšti- 
kalnius ir ramiai aplink besiga
nančias avis. Už valandos po star
to lėktuvai būdavo virš Birindozi; 
Bari, Tarento. Aukštai, nematomi 
ir beveik negirdimi, jie vykdė savo 
atsakingą uždavinį. Jų automati
nės foto kameros kliksėjo be per
stojo ir nuo jų jautrių objektyvų 
niekas nepasislėpė. Udinėje foto 
kameros buvo ištuštinamos. Jos 
išduodavo visas sąjungininkų pas
laptis, mažiausiai jų pakrančių lai
vininkystės judėjimą.

Už poros valandų, vokiečių lai
vyno smogiamojo junginio štabas 
Fisselloje prie Polos turėjo visas 
jiems reikalingas smulkmenas.

Tai buvo paskutinių karo mėne
sių sensacijos. Bepropelerlnlai lėk
tuvai. Lėktuvai, kurie skrido kaž
kokiu nauju principu, kurio, niekas 
tikrai nežinojo, šiandien jie yra 
kasdieninis reiškinys. Ir keistas 
švokščiantis kaukimas daugiau jau 
nebetraukia žiūrovų dėmesio ir 
stotyse dėl jų niekas nepražiopsojo 
traukinių ir neužmiršo lagaminų.

šiandien sprausminlai ar raketi
niai lėktuvai, kurie vietoj propele
rių vartoja dujų atatraukos jėgą 
yra užkariavę padangę. Bevelk visi 
JAV ir D. Britanijos naikintuvai 
yra sprausminlai. Didelė dalis bom
bonešių taip pat naudoja spraus- 
hiinlus arba mišrius variklius. Ne 
kitaip be abejo yra TSSR padan
gėje.

Kas įdomiausia, tačiau, kad jų 
išsivystymo eiga buvo tokia pat 
nuostabiai greita, kaip ir jų pačių 
greitis, šiandien, dar nepraėjus 10 
metų nuo jų atsiradimo, pirmieji 
modeliai, kurie žvalgė virš Adrijos 
ar stebino Augsburgo stoty keliau
jančius, jau yra senas geležies lau
žas. Jų konstrukcijos paslaptys yra. 
valkų dėmesio vertos, o jų greitis 
yra pavytas ir toli peržengtas.

KORĖJOS FRONTE
Korėjoje, kaip Tokio praneša, vi

same fronte pagyvėjo veiksmai. 
Vakafinejo fronto dalyje, JTO da
liniai, liepsnosvaidžiais ir ranki
nėmis granatomis išmušė komu
nistus iš Įtvirtintų pozicijų. JTO 
pajėgos artėjo prie Kumsopg Įtvir
tintos pozicijos 30 milių į šiaurę 
nuo 38 paralelės.

DBLS Northamptono skyriausi narį
JONĄ JURŠĮ 

ir
Miss E. K. ROONEY 

sukūrusius šeimos židinį, laimingos 
kloties gyvenime linki

Nlorthamptono skyrius

SKELBIMAI
REIKALINGA vyresnio amžiaus 

moteris (lietuvė ar latvė), kuri 
galėtų prižiūrėti 5 dienas į savaitę 
2-jų metų vaiką. Duodamas kam
barys ir maistas. Atlyginimas pa
gal susitarimą. Kreiptis: I. Bal
čiūnas, 129. Burnley Rd., Accring
ton, Lancs.

* * *
REIKALINGAS vyras be šeimos, 

patyręs nylono, rayono siūlų darbe 
prie mestuvų (kreel) ir sukimo ant 
velenų mašinos (warper) sukgjas. 
Kreiptis: The United Turkey 
Red Co Ltd., Alexandia, Scotland. 
Galima rašyti lietuviškai.

* * *
IEŠKOMAS Jeronimas Lasaus- 

kas. Rašyti adresu; S. Šmulkštys 
Sibson Hostel, Wansford, Peterbo
rough, Northants.

♦ » *
PRAŠOMI ATSILIEPTI Jonas 

Krivickas ir Edvardas Katiliorlus, 
anksčiau gyvenę Moota Hostel, 
Cockermouth, Cumberland. Rašyti:
A. K„ P. o. Box 129, Pr. George.
B. C. Canada.

* ♦ ♦
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