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SUSIRINKO PARLAMENTAS mobilizacijas
Kalbėdami apie D. Britanijos 

parlamentą, dažniausiai turime 
galvoje žemuosius Rūmus, nes ilk 
jie atstovauja tautą per rinktus 
atstovus. Tikrumoje tačiau parla
mentas susideda iš dviejų rūmų: 
Aukštųjų ir žemųjų.

Aukštieji Rūmai angliškai daž
niausiai vadinami „House of Lords“ 
< Lordų Rūmai) ir ten sėdi kilmin
gieji krašto asmenys: lordai, mar
kinai, vykupai ir kt. Moterys, kad 
ir Sft titulais, negali būti Lordų 
Kūmų nariais. Senovėje šie rūmai 
atstovavo daugiau tautą, negu 
smegenis. Moderniški lordų rūmai 
žymiai pakeitė savo išvaizdą ir su
dėtį. šiandien t lordus pakeliami 
asmenys, nusipelnę kraštui (politi
kai, pramonininkai, visuomeninin
kai, artistai ir p.) Nestebėtina dėl 
to, kad debatai tuose rūmuose 
pasiekia labai aukštą, kultūringą 
lygį Ir dažnai atšaldo įkaitusius že
mųjų Rūmų atstovų nervus ir nu
teikia juos į santūresnį galvojimą. 
Kadangi Lordų Rūmų nariai yra 
nerinkti, tai ir jų teisės yra labai 
apribotos. Jie turi daugiau pataria
mąją galią.

Kraštą valdo gi žemieji Rūmai, 
angliškai vadinami „House of Com
mons“, kurie susideda iš tautos 
rinktų atstovų. Tie gi atstovai yra 
gal galingiausi ir daugiausia teisių 
turį parlamentarai visame pasauly
je. Jie gali viską debatuoti, daryti 
nutarimus ir balsuoti. Jų nevaržo 
jokia kanstituclja ir jie neturi už 
save aukštesnio organo. Nestebėti
na dėl to, kad visi žemųjų Rūmų 
nariai, nežiūrint kokiai partijai jie 
priklausytų, jaučia vienas kitam 
solidarumą ir draugiškumą, kurio 
ton gražu nesumažina ir jų aštrios 
kalbos per debatus. Jie visi jaučiasi 
kaip šeima, atlieką ypatingai svar
bų darbą, jausdami pasitenkinimą 
— pasididžiavimą britų parlamento 
institucija iš kur per šimtmečius 
sklido demokratinės santvarkos 
idėja po visą pasaulį. Net karščiausi 
ginčai per debatus nepagadino jų
asmeninių santykių ir jų lojalumo 
britų parlamentui.

Nežiūrint jų laisvės ir teisių, par
lamento debatai vyksta tvarkingai 
ir darblngal.Tal yra dėka šimtme
čių išdirbtų tradicijų, praktikos ir 
procedūrų, kurių kiekvienas narys 
griežtai laikosi. Todėl ir po šiai die
nai Speakeris, apsirengęs senoviška 
uniforma ir su peruku ant galvos, 
įeina ir išeina su procesija. Nariai 
ir dabar lenkiasi prieš Speakerio 
kėdę, kaip jie darydavo šimtmečius 
atgal prieš altorių, kuris toje vie
toje buvo. Parlametarai neturi 
teises peržengti kilimo, kuris pada
lina poziciją nuo opozicijos, „bijo
dami“ gauti antausį, kas senovėje 
buvo praktikuojama. Taipgi parla
mentas baigia dienos darbus šauks
mais „Kas eina namo?“ Ta tradici 
ja užsiliko iš tų laikų, kada to mies
to dalis (Westmlnsteris), kur yra 
parlamento rūmai, buvo apleistas 
kaimas, pilnas vagių ir plėšikų Ir 
parlametarai buvo reikalingi paly
dovų, kad sveiki galėtų grįžti namo.

Patys parlamento rūmai, kaip iš 
vidaus taip ir iš oro, yra didingi, 
įspūdingi ir naujiems nariams bei 
svečiams įvaro nemažai baimės ir 
sudaro reikalingą atmosferą dar
bams. Jie sujungia didingą praeitį 
su nuotaikinga dabartimi, čia ra
šoma istorija ateinančioms kar
toms. Nereikia stebėtis dėl to, kad 
atstovai veržiasi gauti vietą tuose 
rūmuose Ir atkakliai kovoja, kad 
būtų žmonių Išrinktais.

Į šį parlamentą susirinko daug
ina tų, kurie jau sėdėjo Ir praeitais 
metais. Naujų narių yra tik 75. Po 
atidaromųjų ceremonijų ir priesai
kos davimo, parlamento darbas vi-

WINSTON'AS

pasinaudojo Churchillis ir Finansų 
Ministeris. šis paskutinysis atkreipė 
ypatingą dėmesį į sunkią krašto 
ekonominę būklę.

Ekonominė krizė yra pirmas da
lykas, su kuriuo naujoji vyriausybe 
turėjo susidurti. Krizei nugalėti 
bus imtasi griežtų priemonių. Pra
džią padare patys vyriausybės na
riai, sumažindami sau atlyginimus 
(iš 5.000 sv. į 4.000 sv„ o mln. pirm, 
iš 10.000 sv. į 7.000 sv.)

šio, kaip ir pereito parlamento 
darbas, bus nelengvas, nes vyriau
sybė turi tik mažą atstovų persvarą. 
Tas privers atstovus visą laiką sė
dėti parlamente, kad būti pasiruo- 
šusiems dalyvauti balsavimuose. 
Reikia laukti įdomnių ir intriguo
jančių epizodų. Taip pat bus įdomu 
stebėti dviejų didžiųjų partijų poli
tiką, po to, kai jos pasikeitė rolėmis. 
Konservator.ai, atrodo, būdami še
šis metus opozicijoj, atsinaujino 
ir daug ko pasimokė. Prieš akis sto
vi sunkūs ir dideli uždaviniai, kaip 
ginkiavimasis, ekonomine krizė ir 
p. Pranešama, kad jaunesnieji 
konservatoriai yra nusivylę Chur- 
chllllo vyriausybės sudarymu, nes 
buvo paimti senesni vadai, Chur- 
chlllio patarėjai ir draugai, o jauni 
žmonės palikti nuošaly. Churchllllo 
vyriausybė tačiau yra gana įdomi 
Ir atstovauja įvairias konservatorių 
partijos kryptis. Atrodo, kad Chur
chillis daugiau pasitikėjo jau išban
dytais smegenimis Ir nerizikavo 
duoti atsakomybę dar neištirtiems 
žmonėms. Taip pat padarytas ml- 
nlsterlų pertvarkymas, palluosuo- 
jant svarbiausius vyriausybės asme.

su rimtumu prasidėjo pereitą an
tradienį, kada buvo> skaitoma Ka
raliaus kalba. Karaliaus tos kalbos, 
žinoma, nerašė ir jos ir norėdamas 
jis negalėtų nei pakeisti nei papil
dyti, nei ką nors atimti. Tai yra 
vyriausybės deklaracija, nusakanti 
jos politiką ir darbus ir numatanti 
įstatymus, kurie bus pateikti par
lamentui svarstyti. Debatai dėl tos 
deklaracijos vadinami „padėka ka
raliui už jo kalbą“, čia Ir prasideda 
tikrasis karas tarp partijų ir, jei 
reikalinga, balsavimai. Per tuos 
debatus vyriausybės nariai turi 
progą plačiau paliesti ir paaiškinti 
karaliaus kalbos paliestus dalykus, 
o opozicija —• atakuoti vyriausybės 
programą, šiuo kartu kaip tik tuo

nis nuo departamentinių pareigų 
ir duodant jiems daugiau laiko gal
vojimui ir planavimui.

Įdomu bus stebėti ir darblečių 
veiklą. Pagal atsovu skaičių, Darbo 
partija sudaro labai stiprią opozi
ciją. Spėljojama tačiau kiek jai 
pavyks išlaikyti vienybę viduje. 
Nesutarimas tarp Attlee ir Bevano 
grupių gali paaštrėti dabar, kada 
Darbo partija neturi vyriausybės 
funkcijų atsakomybės. Kaip žino
me, Bevanas ir jo šalininkai buvo 
priešingi ginklavimosi programai, 
nes jie yra nuomonės,kad krašto 
ekonominė būklę negali panešti 
tokio ginklavimosi, gi Rusija, jo 
nuomone, nesanti tokia stipri ir 
agresyvi kaip kiti mano. Dauguma

CHURCHILL'IS

partijos narių su Attlee Ir Morls- 
sonu priešaky pritarė ginklavimosi 
programai ir dėl to negales tai pro
gramai priešintis ir dabar, kada ji 
yra konservatorių vyriausybės vyk
doma.

Tie ir kiti reiškiniai žada, kad šis 
parlamentas bus įdomus, nuotai
kingas ir gyvas. Jo darbai domina 
ir mus ne vien dėl to, kad jie yra 
pamokantys, bet ir dėl to, kad jo 
nutarimai palies ir mūsų gyveni
mą šiame krašte, o taip pat ir Lie
tuvos reikalus tarptautinės politi
kos plotmėje.

Tęsiant debatus dėl karaliaus 
kalbos, opozicijos vadas Attlee, di
deliam darblečių pasitenkinimui 
pareiškė, kad jis kalba ne vien kaip 
apozicijos vadas, bet taip pat kaip 
vadas partijos, kuri per rinkimus 
gavo daugiausia balsų. Karaliaus 
kalba, pridėjo Attlee, yra skysčiau
sia, kokia kada nors buvo. Ji neduo
da jokios aiškos programos, bet pa
sitenkina paneigimais ir planais, 
kaip sugriauti praėjusių parlamen
tų darbą. Kalbant apie blogą eko
nominę būklę užmirštama, kad tai 
yra daugiausiai tarptautinė proble
ma. Attlee stebėjosi, kad karaliaus 
kalboj nepaminėta tie 300.000 na
mų, kuriuos konservatoriai pažadė
jo per rinkimus pastatyti. Dėl opo
zicijos laikysenos Attlee pažymėjo, 
kad ji bus budri, bet ne trukdanti. 
„Mes neslprišlnslm ven dėlto, kad 
rikla prešlntls. Bet jeigu pamatytu
me, kad vyriausybės veikla yra 
kenksminga kraštui, tada mes pa
rodysime stipriausj pasipriešinimą“.

Po Attlees kalbėjo Churchillis, 
kuris pirmiausia pasveikino opozi

cijos vadą, ką tik gavusį ordiną 
(O.M.) Iš karalius. „Ta žinia“, tęsė 
ChrchilHs, „yra ypatingai maloni 
tiems, kurie tiek daug metų kartu 
su juo dirbo sunkiais karo laikais“. 
Savo kalboje Churchillis papildė 
karaliaus kalbą. Naujoji vyriausybė 
pradeda nuo nieko. Užsienio preky
bos deficitas siekia 700 mil. svarų 
ir jeigu tas pablogėjimas nebus su
stabdytas, kraštui gresia bankro
tas. Perkame daug daugiau, negu 
uždirbame. Tiesa bus kraštui ati
dengta be jokių nuslėpimų. Vyriau
sybės uždavinys bus tuos dalykus 
sutvartkyti. Kad duoti daugiau lai
ko ministeriams susipažinti su. pa
reigomis ir ištirti būklę, parlamen
tas bus paleistas Kalėdų atosto
goms gruodžio pradžioje iki vasario 
rAėneslo. Prieš tai bus slapti debatai 
saugumo reikalais.

Kuro atsargos yra dvigubai ma
žesnės, negu buvo tuo laiku perei
tais metais. Anglis bUs importuota, 
bet sunkumų vlstiek nebus galima 
išvengti. Mėsos pozicija yra dabar 
sunkesnė, negu buvo karo metu. 
Negalime duoti garantijos, kad mė
sos normą už 1 šil. 5 p. bus galima 
išlaikyti visą laiką.

Užsienio politikoj didžiausia viltis 
yra sumažint šaltąjį karą derybų 
keliu, bet imant pagrlndant jėgą, 
o ne silpnumą. „Be partijų skirtu
mo šiais sunkiais laikais dirbkime 
ir kovokime vieningai, kaip ištikimi 
mūsų bendro krašto tarnai Ir ne
nuilstami taikos saugotojai“, baigė 
Churchillis.

R.A. Butleris, Finansų ministeris, 
apsistojo grynai prie ekonominių 
reikalų ir nurodė priemones, kurių 
vyriausybė imsis krizei nugalėti.

Užsienio prekybos deficitas kas
dien didėja. Iš to išeitis yra tik pa
didinta gamyba, bet tam reikia lai
ko. Iki tol reikia imt's kitų greites
nių žygių. Nutarta sumažinti Im
portą maisto produktų, kaip kum
pių ir mėsos skardinėse, cukraus 
produktų, vaisių, daržovių ir riešu
tų. Normuoto ir nenormuoto maisto 
mažiau. Į užsienį bus galima išsi
vežti 50 sv. vietoj iklšlolinių 100 sv., 
Išskyrus Skandinavijos kraštus.

Nauja statyba bus sustabdyta, 
kad būtų galima užbaigti pradėtus 
darbus. Nuošimčiai už paskolas iš 
bankų padidinti.

Jeigu tų žygių neužteks krizei nu
galėti, bus imtasi dar kitų, baigė 
Finansų ministeris.

BERIA PAVADAVO STALINĄ
Metinės bolševikų revoliucijos 

iškilmių proga Maskvos didžiajame 
teatre vietoje Stalino kalbėjo NKVD 
viršininkas Beria.

Vakaruose buvo laukiama, kad 
šiais metais kalbėsiąs pats Stalinas. 
Buvo spėliojama, jog Stalinas 
užbėgsiąs už aglų Trumanui, kuris 
kalbėjo vieną dieną vėliau.

Savo kolboje NKVD viršininkas 
Baria pežymėjo, kad nėra pasauly
je jėgos, kuri galėtų nugalėti So
vietų Sąjungą. Beria „perspėja“ 
tuos ponus isterikus, kurie kursto 
karą prieš taiką mylintį sovietų 
kraštą. Kiekvienas imperjalistų už
puolimas, sako Beria, pasibaigsiąs 
baisiu nepasisekimu, imperialistų 
stovykla, vadovaujama JAV ir D. 
Britanijos, siekia sukelti naująjį 
pasaulinį karą, tikslu pavergti pa
saulio tautas. „Sovietų Sąjungos 
armija turinti naujausius ginklus, 
kuriais suduoslantl mirtiną smūgį 
priešui“, — baigia savo Išvedžioji
mus Beria.

Reikia pastebėti, kad jau treti 
metai, kai tokios šventės proga 
nebekalba pats Stalinas. 1949 m. ]į 
pavadavo Malenkovas, 1950 — Bul
ganinas. o šiais metais burtas teko 
vyriausiajam enkavedistui Berijai. 
Manoma, kad Stalinas yra išvykęs 
jau į Krlmą, kaip paprastai tokiu 
metu jis tai darąs.

KVIEČIA SOVIETŲ 
GEN. ČUIKOVĄ PEREITI 

Į VAKARUS
BERLYNAS. Rusų pabėgėliai pak

vietė sovietų generolą čuikovą, vy
riausiąjį sovietų kariuomenės vadą 
rytų Vokietijoje, pareiti į vakarus 
su visa aštuntąja pėstininkų armi
ja ir pirmąja motorizuotų dalinių 
armija.

Šį kvietimą yra paskelbusi rusų 
emigrantų organizacija, vadina
ma „revolucinls štabas“. »

Laiškų turinys skamba šitaip: 
„Generole čulkove — būsi tautiniu 
didvyriu, jei Iš savo vadovaujamos 
kariuomenės padarysi armiją rusų 
tautai Išlaisvinti. Atmink, kad vie
ną gražią dieną sulauksi to paties 
likimo, kokio susilaukė Tuchačev- 
skls, Jegorovas, Blucheris Ir kiti 
Stalino nužudyti generolai“.

šitokio turinio laiškai buvo iš
mėtyti vyr. sovietų kariuomenės 
štabe, Babelsberge Ir kitose kariuo
menės susibūrimo vietose.

DBLS V-asis atstovų suvažiavi
mas, išnagrinėjęs „Britanijos Lie
tuvio“ gyvybinius reikalus, nutarė 
šio krašto lietuvių tarpe paskelbti 
naują lietuviškųjų išteklių ir mūsų 
įgimtos tautinės ištikimybės mobi
lizaciją. Pirmoji tokia mobilizacija 
buvo paskelbta 1948 metais. Jos 
vaisius — Lietuvių Namai Londone, 
kuriais šiandien visi gėrimės ir 
kurie dabar sudaro DBLS šakotam 
darbui natūralų pagrindą. Kiek
vienam šiandien aišku, kad be Lie
tuvių Namų mes būtume lyg veži
mas be ratų. Dabar atėjo laikas 
tokius ratus įtaisyti ir mūsų kolo
nijos laikraščiui „Britanijos Lie
tuviui“.

Visi esame vieningos nuomonės, 
jog „Britanijos Lietuvis“ mums 
reikalingas. Kad ir kažin kiek ilgai 
šiame krašte gyventume, kad Ir 
kažin kaip gerai anglų kalbą mokė
tume, kad ir kažin klek giliai bū
tume susigyvenę su Britų tautos 
papročiais bei stiliumi, tačiau vi
sados Jausime savyje spragą ir 
dvasinį alkį, jei mes neturėsime 
„Britanijos Lietuvio“, iš kurio į 
mus kalba Tėvynė, o pavergta tau
ta mus šaukia gyventi ir dirbti 
savo brolių ir gimtosios žemės lai
svei atstatyti. .Britanijos Lietuvio“ 
puslapiuose, lyg įvairiaspalviame 
lietuviškame gojuje, susitinkame 
Ir kalbamės visame pasaulyje iš
blaškyti kankinamos mūsų tautos 
valkai, čia mes randame paguodos 
ir suraminimo sunkios nedalios 
dienomis, iš čia kyla mums vilties 
ir drąsos įkvėpimas, čia mes atku
riame savo Tėvynės nuostabaus 
grožio vaizdus. „Britanijos Lietu
vyje“ atsispindi mūsų darbai, var
gai ir sielvartai. Iš čia kyla mūsų 
ateities šviesiųjų horizontų pro
švaistės!

Ar mes, gyvendami svetimame 
krašte, galime viso to netekti? Ne! 
Mūsų įgimta lietuviška ištikimybė 
Tėvynei reikalauja, kad „Britani

jos Lietuvis“ ne tik gyventų, bet 
žengtų vis pirmyn, kaskart tvirtes
nis ,tobulesnis, puošnesnis. Todėl 
mes turime dar kartą aktyviai stoti 
į paskelbtąją mobilizaciją.

šios mobilizacijos tikslas — sava, 
lietuviška spaustuvė. Kaina — 
1.000 svarų. Palyginti, maži pinigai. 
Juo labiau jie maži, kai visa plotme 
prieš mus Iškyla tie dideli uždavi
niai, kurie šiai spaustuvei teks 
atlikti netolimoje ateityje. Lietu
viška spaustuvė — tai šventojo 

^lietuviškojo žodžio kalvė. Praeitis 
mums žinoma, ši diena — matoma, 
o ateitis — instinktyviai jaučiama. 
Ir mes jaučiame, jog ateina balsi, 
rūsti, kruvina diena, bet toji lau
kiamoji diena bus į mūsų Tėvynę 
grįžtančlosios Laisvės pradžia. Joks 
despotizmas, jokia tlranlja nėra 
amžina. Neamžinas ir bolševizmo 
siautėjimas Lietuvoje. Vieną dieną 
suduš „geležinė uždanga“! Ir prasi
dės Istorijoje negirdėto dydžio tau
tų Išvadavimas. Mes turime jau 
šiandien ruoštis į žygį už Laisvę ir 
Tėvynę!

Lietuviška spaustuvė Londone, 
gal būt, bus toji vieta, iš kurios į 
Lietuvą sklis pirmieji sugrįžtančios 
Laisvės žodžiai. Todėl įsitempkime 
dar kartą, mobilizuokime po vieną 
—kitą svarą šiai spaustuvei įsigyti. 
Argi bus musų tarpe dezertyrų?

Kai turime savus Lietuvių Na
mus Londone, mūsų organizuoto 
darbo ateitis šiame krašte yra pa
tikrinta, o kai įsigysime lietuvišką 
spaustuvę — tai nebus abejojimų 
dėl „Britanijos Lietuvio“ ateities! 
Todėl visi kaip vienas stokime į lie
tuviškos spaustuvės vajų, kad šia
me krašte gyventų Ir klestėtų šven
tas lietuviškas žodis!

J. Senkus

SU ŠIUO „BR. LIETUVIO 
NUMERIU SIUNČIAMAS GERB.

SKAITYTOJAMS CENTRO 
VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS

SAVAITES BEGYJE
JTO SESIJA

Pasaulinės politikos centras per
sikėlė iš New Yorko į Paryžių, kur 
antradienį prasidėjo 6-ta Jungtinių 
Tautų Organizacijos sesija. Sesija 
žada būti svarbiausia nuo pat JTO- 
jos įsikūrimo. Sprendžiant iš die
notvarkės, su tuo teigimu galima 
sutikti. Paslsekimasi, žinoma, pareis 
nuo to, kaip rūpimi klausimai bus 
išspręsti.

Atrodo, kad trys klausimai do
minuos delegatų posėdžius: Korėja, 
Vokietija Ir nusiginklavimas, o gal 
tiksliau — apsiginklavimas. Korė
joj taikos derybos apsistojo prie

demarkecijos Unijos nustatymo Ir 
toliau nepažengė, tuo tarpu mūšiai 
fronte tebesitęsia ir kariai žūsta. 
Vokietijos reikalu gi Rusija visaip 
manevruoja, kad tik neprileisti 
prie vak. Vokietijos atstatymo ir 
apginklavimo. Rytų Vokietijos pre
zidentas Pleckas paprašė vak. Vo
kietijos prezidentą Heussą susitikti 
Berlyne Ir aptarti laisvų rinkimų 
visoj Vokietijoj reikalą. Pleckas 
siūlė rinkimus po pačių vokiečių 
priežiūra, bet vak. Vokietijos vyria
usybė reikalauja tarptautinės kon
trolės. Tuo tarpu Paryžiuj Jungt. 
Amerikos Valstybių delegacija su 
Britanijos Ir Prancūzijos pritarimu 
paprašė JTO-ją svarstyti Vokietijos 
rinkimų klausimą, tam tikslui pas
kiriant tarptautinę komisiją, ku
rios uždavinys būtų ištirti sąlygas 
tokių rinkimų galimumui.

PENKTAS ATOMINES 
BOMBOS SPROGIMAS

NEW YORKAS. Pratimų poligo
ne prie Las Vegas, lapkričio 5 d. 
buvo Išsprogdinta penktoji atomi
nė bomba. Nevados gyventojus ra
dio stotys įspėjo laikyti namų ir 
krautuvių langus atdarus. Buvo 
bijomasi, kad nuo stipraus trenks
mo gali Išbyrėti stiklai.

Rochesterlo mieste, atltoluslame 
nuo sprogimo vl'etos 1.800 mylių, 
foto aparatų fabrikas turėjo nu
traukti darbus, kadangi radloakty- 
vlnės dulkės sugadinusios fotogra
fines filmas ir popietį. Toji me
džiaga liko tokia, tarsi ji būtų aiš
kinama dienos šviesoje.

1



2 BRITANIJOS LIETUVIS

DVIEJU „MARGU LAIŠKELIU” 
PARAŠTĖSE

DBLS per savo veiklos kelerius 
metus | organizuotą visuomeninį — 
tautinį darbą yra apjungusi labai 
didelę dalį Siame kraite gyvenan
čių lietuvių, šiandien neabejotinai 
reikia teigti, Jog DBLS eiles sudaro 
pats aktyviausias, energingiausias 
Ir patriotiškiausias lietuvių elemen
tas, kuris gyvai reaguoja į svarbiau
sius mūsų Tėvynės, mūsų tautos 
Ir mūsų organizacijos reikalus. Kad 
ir sunkiose sąlygose gyvendami, 
kad ir neįprastą darbą dirbdami 
DBLS nariai randa ir laiko, turi ir 
noro ir išteklių vykdyti mūsų trem
ties misiją. Jie nuolatiniai lietuviš
kų susirinkimų ir parengimų daly
viai, Jie dainininkai, Jie tautinių 
šokių šokėjai, Jie Tautos Fondo 
rėmėjai ir t.t. žodžiu. Jie „drumsčia 
vandenį“, kad mūsų tautinis ir kul
tūrinis gyvenimas nesustotų ir kad 
apie mus gražiai, o apie mūsų Tė- 
vyfię su simpatija ir su užuojauta 
kalbėtų šio krašto gyventojai. DBLS 
nariai, taigi, nesusitraukia į savo 
asmeninį kiautelį, bet dirba Lietu
vos Laisvės atstatymo kelyje. Gar
bė jiems patiems, nauda ir Tėvynei, 
kad Juos Išleido į Vakarų laisvąjį 
pasaulį, kuriame jie, Ištikrųjų, yra 
mūsų tautos ambasadoriai.

Betgi, mūsų tarpe yra nemaža 
dalis ir tokių tautiečių, kurie prie 
lietuviško darbo nesideda. Jų gyve
nimo tikslas— pinigai. Tai jų idea
las, jų giesmė, bet kartu tai yra ir 
Jų dvasinė vergija. DBLS nariai 
jiems nepavydi, tačiau į juos žiūri 
su užuojauta, kad šitie mūsų tautos 
nariai ima tolti nuo savo tautinės 
prigimties, nuo savo pašaukimo 
emigracijoje, o giliąją prasme — 
nuo savo Tėvynės. Tokia savo lai
kysena šie mūsų broliai ne tik ne
prisideda prie Lietuvos išlaisvinimo, 
bet dargi Ilgina jos balsios sovieti
nės okupacijos dienas. Sustokite ar 
apsigalvokite, vyrai! Kokiu keliu 
einate? Grįžkite atgal, junkitės Į 
organizuotą tautinį darbą, kad 
mūsų broliams Tėvynėje greičiau 
prašvistų Laisvės aušra! Mūsų tau
ta negausi, bet kai visi vieningai 
sujungsime rankas į bendrą darbą 
— „pajudės žemė".

Jau ne kartą DBLS Centro Valdy. 
ba skelbė naujų narių vajų. Kiek
vienas toks vajus davė didesnius 
ar mažesnius teigiamus rezultatus. 
Reikia šitą vajų tęsti visą laiką. 
Mes turime pasiekti, kad visi pozi
tyvūs š'o krašto lietuviai būtų 
DBLS nariui. Kas Jau galutinai at
kris, su širdgėla teks „nurašyti į 
nuostolius". Kiekvienoje tautoje, 
juo labiau — emigracijos visuome
nėje, tam tikra dalis tautiečių nu

byra nuo savo prigimties kamieno. 
Stenkimės, kad tas „nubyrėjimo 
procentas“ lietuviuose būtų kuo 
mažiausias.

Kas Iššaukė čia kalbėti tokiu, ro
dos, labai aiškiu reikalu? Tai iššau
kė du „margi laiškeliai“. Vienas jų 
kiekvienam DBLS nariui yra sa
vas, mielas, gražus pavyzdys. Ant
ras gi, arogantiškas, tautiškai, ma
tyti, nedaug tesusipratusio lietuvio, 
kuriam „į viską spjaut“.

Štai, Wooley stovykloje gyveną 
tautiečiai R. Karalius, pr. Miliaus
kas ir T, Zubovas DBLS Centro 
Valdybai rašo: „Siunčiame po vieną 
svarą dėl įsigijimo savos spaustu
vės. Nors ir mums nelengvai krenta 
svarai į kišenes — per savaitę tu
rime kasti drenažo griovius o nere
tai pasitaiko ir iki kelių įsibridus 
kabinti purvą — bet gerai supras
dami „B. Lietuvio“ laikraščio padė
tį ir Jūsų užsimotą darbą skubame 
mes Jums į pagalbą. Nors Ir su ma
žais įnašais, bet irgi kokį ratuką 
nupirksite ir tas palengvis „B. Lie
tuvio“ riedėjimą“.

Pasigėrėtinas lietuvių susiprati
mo ir solidarumo pavyzdys!

O gi tautietis K. iš Morriston pa
prašė, kad DBLS Centrinis skyrius 
tvirtintų jo parašą. Suprantama, 
jog C. skyrius to padaryti negalėjo, 
neturėdamas jo parašo pavyzdžio. 
Išieškojus DBLS kartotekose, paaiš
kėjo, jog p. K. nėra sąjungos narys, 
tačiau ir šiuo atveju jis buvo nu
kreiptas parašo tvirtinimo reikalu 
į vietinį DBLS skyrių, p. k. užsirūs
tino ir atpylė tokį laišką: „Aš labai 
apgailestauju, kad Jūs negalėjote 
mano prašymo patenkinti dėl to, 
kad aš nepriklausau Sąjungai. Tai 
tas gal Ir tiesa yra, bet patarimų 
aš Jūsų jokių neprašiau ir neklau
siau. kur aš turiu kreiptis. .O dėl 
solidarumo mokesčio, tai teguk pa
lieka mano paties asmeninis rei
kalas. Mano blanką patvirtino ku
nigas, kuriam esu labai dėkingas, 
o su Jumis nenoriu turėti jokių rei
kalų“...

Laiško tekstas Ir tonas kalba už 
save...

Mūsų laimei, šiame krašte p. K. 
stiliaus lietuvių yra nedaug, bet. už 
tai daug tokių žmonių, kaip p. Ka
ralius ir jo draugai. Tokie vyrai ir 
moterys mus įgalina tvirtai žengti 
Lietuvos vadavimo keliu!

V. Girius 
— o —

ATITAISYMAS

„B. Lietuvio“ Nr. 42 atspausdin
tame „Manchesteriečių dėmesiui“ 
skelbime neatspausdinta parašas 
— LRS Manchesterio Apygarda.

Kiekviena valstybė, kuri ruošiasi 
pulti, ar gintis, nemažas pinigų su
mas skiria šnipinėjimo uždavi
niams. Tik karo viesului praūžus, 
viena kita šnipinėjimo Istoriją pa
siekia pilkąjį skaityoją. Daugeli, 
tačiau, labai painių ir įdomių šni
pinėjimo bylų dalyviai nusineša į 
kapus, o kitos pasilieka slaptuose 
archyvuose, šiandien jau žinoma, 
kad plačiausi šnipinėjimo tinklą 
turi Sovietų Sąjunga. Kiek toli so
vietiniai šnipai įšiskverbdavo, vaiz
džiai aprašo vakarų Vokietijoje išei
nąs laikraštis „Stahlhelm“. To lai
kraščio teigimu ir pats Hitlerio pa
vaduotojas Bormannas buvęs ben- 
drabarbis sovietų šnipų. Todėl, Vo
kietijai kapituliavus, nei britams, 
nei amerikiečiams nepavyko jo su
rasti. Jis, spėjama, pasitraukęs į 
tą kraštą, kuriam kaip šnipas dir
bęs.

Suprantama, kad ir vokiečių ar
mija turėjusi gerai suorganizuotą 
ir puikiai paruoštų šnipų kadrą. 
Po Antrojo Pasaulinio karo plačiai 
yra nuskambėjusi vokiečių šnipo 
pulk. Skorzenny veikla, šis vokiečių- 
SS atsargos pulkininkas po kapitu
liacijos pateko vakariečių belais
vėm Iš ten jam pavyksta išsprukti. 
Kurį laiką gyvena Prancūzijoje. 
Įtemptai nuotaikai kiek atslūgus, 
Skorzenny parašo savo veiklos „Iš
pažintį“, kurią spausdina prancūzų 
populiarus dienraštis „Figaro“, ši 
seūsacinė SS pulkininko išpažintis 
yra nepaprastai įdomi ir ją galima 
lyginti su Goebbelso ar Stalino At
siminimais.

Tad grįžkime į 1944 metus, kada 
vieną rugsėjo mėn. dieną pulk, sko
rzenny telegrafu iškviečiamas Hit
lerio vyr. būstinėn. čia jau viešpa
tauja prislėgta nuotaika. Padėtis 
visuose frontuose beveik beviltiška. 
Generolai vaikšto pirštų galais, bi
jodami atkreipti į save įtūžusio dik
tatoriaus dėmesį.

—■ Kodėl aš nieko apie tai neži
nojau anksčiau, — šaukia Hitleris 
generolui Jodllui. Jis, Hitleris, kei
kia armijų vadus ir priekaištauja 
Luftwaffes viršininkams. Po au
dringos konferencijos Hitleris duo
da ženklą Skorzenny pasilikti. 
Drauge pasilieka Keitelis, Jodl, Rib- 
bentropas ir Himmleris.

— Frontas, kurį mums pavyko 
stabilizuoti išilgai Vengrijos sienos, 
turi būti bet kuria kaina išlaikytas. 
Ten mes turime virš vieno milijono 
karių, kurie neišvengiamai patektų 
nelaisvėn, jei priešui pavyktų esa
mą padėtį pakeisti. Turime žinių, 
kad Vengrijos regentas admirolas

VOKIEČIU ŠNIPO IŠPAŽINTIS
Tuo laiku sužinoma, kad didžiau

sioje paslaptyje yra vedamos dery
bos tarp regento sūnaus Niklaso 
Harthy ir Tito pasininių. Sužino
ma taip pat, kad Tito turįs tarpi
ninkauti vengrams derybose su 
Stalinu. Gestapui talkininkauja 
kroatas, turįs gerus ryšius su Tito 
vyriausybe. Jis praneša, kad ne
trukus yra numatytas slaptas su
sitikimas su pačiu Vengrijos regen
tu, kuris iki šiolei laikęsis rezervuo
tai sūnaus planams.

Vokiečiams pasidaro padėtis ypa
tingai komplikuota; reikia kaip 
nors suardyti sąmokslą, bet suar
dyti jį taip, kad šis visas reikalas 
neišeitų viešumon ir, taip kad Ven
grijos regento vardas nebūtų Įvel
tas į šį visą biznį. Viską reikia su
doroti švelniai ir, žinoma, užtikrin
tai. Skorzenny laužia galvą, kaip 
jam šį uždavinį išspręsti. Tuo laiku 
fuhreris ateina jam į pagalbą, at
siųsdamas obersturmfuhrerį SS 
Bachą su sunkiausiais 650 mm pa
būklais, pilies paimti. Bet pats Sko
rzenny žino, kad tai yra vienas blo
giausių būdu. Jis turi visai kitą 
planą.

Kroato pranešimai teisingi: 1944 
m. spalio 10 d. įvyksta slaptasis 
pasitarimas tarp Vengrijos regento 
sūnaus ir Jugoslavijos pasiuntinių. 
Gestapo agentai žinojo ir susitiki
mo vietą ir laiką, tačiau neiima jo
kių priemonių suitikimul sukliudy
ti. Seno admirolo Horthy autori
tetas ir jo populiarumas visame 
krašte baugina vokiečius imtis 
drastiškų priemonių. Jie dar vis ti
kisi, kad pavyksią nutraukti 
Vengrijos planuojamos separati- 
nės taikos sutarties pasirašymą. 
Skorzenny. nusprendžia pagrobti 
admirolo Horthy sūnų ir tuo pačiu 
Įbauginti senąjį. Turėdami įkaitą, 
vokiečiai tikisi admirolą Horthy 
privestą ir toliau Vengriją būti 
Vokietijos sąjungininku. Dėl visa 
ko, Budapeštan siunčiamas vokie
čių generolas Wenck, tas pats, ku
rio paskutiniomls savo gyvenimos 
dienomis Hitleris laukė, kaip išgel
bėtojo. Wenck atvyksta, perima vi
sų ginkluotų, Vengrijoje esančių, 
Vokietijos pajėgų vadovavimą. Sko
rzenny galutinai užbaigia paruo
šiamuosius darbus savo planui įgy
vendinti. (b. d.)'

Hothy kėsinasi mus išduoti — sako 
Hitleris. Patylėjęs jis vėl kalba:

— šiuo metu vengrai ieško būdų 
susirišti su priešu ir pasirašyti se- 
paratinę taikos sutartį, šitoksai 
Vengrijos elgesys sužlugdytų visą 
mūsų armiją, esančią šitame kraš
te. žinome taip pat, kad admirolas 
Horthy ieško būdų ryšiams sudaryti 
ne tik su Vakarais, bet taip pat ir 
su Sovietais. Kalbama, kad Vengri
ja siūlanti kapituliaciją prieš S. 
Rusiją.

Ribbentropas patikina, kad ži
nios gautos iš vokiečių ambasado
riaus Budapešte.

Hitleris kreipasi į Skorzenny:
— Pone pulkininke, tamsta nu

vyksi j Budapeštą ir tuo laiku, kai 
Horthy bus besirengiąs sulaužyti 
vokiečių — vengrų sutartį, užimsi- 
te Burgerbergo pilį. Aš pasitikiu 
tamsta ir jūsų pasirinktais žmonė
mis.

Hitleris pasirašo įsakymą ir įduo
da jį Skorzenny.

„Atsargos pulkininkui Skorzenny 
yra pavesta įvygdyti valstybinės 
reikšmės uždavinį. Visoms kari
nėms ir civilinėms valdžioms Įsa
kau teikti jam vispusišką pagalbą 
ir prisiderinti pie jo pageidavimų“. 
Pasirašė: Adolf Hitler.

Su šitokiu Įsakymu, kaip šian
dien pats Skorzenny pastebi, jis 
galėjęs visą Vokietiją apversti 
aukštyn kojom.

Nakties metu Skorzenny skambi
na: '

— Halio, kapitone Foelkersam! 
Prašau pasižymėti:

Pirmoji SS. kuopa, sutlprinta pa
rinktais žmonėmis, pasikrauna 
Gatow aerodrome, aštuoniomis ry
to. Sutrigubintl amunicijos nor
mas. Geležinės maisto porcijos še
šioms dienoms. Karininkas, vado
vaująs eskadrilei, žino paskyrimo 
vietą. Aš būsiu dešimtą valandą 
Henkello aerodrome. Nėra klausi-, 
mų? Sutvarkyta.

Visi daliniai, vadovaujami pulk. 
Skorzenny, grupuojami Vienoje. 
Kapitonas Foelkersam atveža dėžę 
naujausios sprogstamosios medžia
gos, .pagamintos prieš kelias dienas 
vokiečių laboratorijose. Skorzenny 
persirengia civilio drabužiais, ap
sirūpina' atitinkamais dokumentais 
ir išvažiuoja Dr. Wolff vardu į Bu
dapeštą. Čia, vokiečių karinėse 
būstinėse, kruopščiai studijuoja
mas smulkus veikimo planas: užė
mimas visų strateginių vietų Ven
grijos sostinėje, nuginklavimas, rei
kalui esant, vengrų kariuomenės, 
geležinkelio mazgų, telefono stočių 
ir visų viešų įstaigų užėmimas.

ŽURNALAS „GABIJA”
Pastaruoju metu gal viena gy

viausių spaudos darbo baruose yra 
Brukly.no lietuviškoji leidykla „Ga
bija“. Išleidusi „Miunchhauzeno

nuotykius“, keturių jaunų autorių 
prozos knygą „Prozą“, J. Krumino 
„Naktį viršum širdies“, neseniai
perspausdino jaunimui V. Pietario 
„Lapės pasaką ir Lazdynų Pelėdos 
„Motulė paviliojo“, o suaugusiems 
vėl J. Savickio „Raudonus batukus“ 
ir J. Kėkšto poezijos knygą „Ramy
bė man“. Savo artimiausiame pla
ne ši leidykla numačiusi dar kelias 
knygutes jaunimui (M. Valančiaus 
„Vaikų knygelę, Stp. Zoborsko „Do. 
lerį iš Pitsburgo“), o suaugusiems 
N. Mazalaitės apysaką „Mėnuo, va
dinamas medaus“, J. Jankaus ro
maną „Paklydę paukščiai“ ir L. Do
vydėno apysaką „Per Klausučių 
ulytėlę“.

šiomis dienomis „Gabija“ suteikė 
skaityjojui dar vieną naują staig
meną — pirmąjį naujo literatūros 
žurnalo, kuris kaip ir pati leidyk
la, pavadintas Gabijos vardu, žur
nalas numato pasirodyti kas trys 
menesiai. Redaguoja jį Stp. Zobar- 
skas. Viršelis dail. P. Osmoiskio 
Atskiro numerio kaina 1 doleris 
(būtų malonu, kad ir Didž. Brita
nijoje jis pasiektų skaitytojus!) 
Teksto 84 puslapiai.

šis skoningai išleistas nedidelio 
formato žurnalas jau iš pat pirmojo 
numerio sutraukęs gražų būrį ben
dradarbių. Eilėraščių išspausdinta 
J. Aisčio (Tu esi, Tartum perlų na
rai ir vienas bevardis), F. Kiršos 
(Svajonė, Kaliniui), Bern. Braz
džionio (New Yorko fragmentai: 
Rytas, Vakaras, Naktis), Ant. Gu
staičio (pasakėčios be fabulos: šuo, 
Kiaulė), J. Jankus davęs romano 
fragmentų „Dūmai“. Antroji roma
no ištrauka turi savotiškai Įdomių 
istoriją — tai Kazio Borutos „Jur
gos jaunikis“, ištrauka iš jo romano 
„Baltaragio malūnas“, išleisto an
trojo bolševikmečio pradžioje Lie
tuvoje, ir tas puikus romanas apie 
žmogų, mylėjusi obuolmušius ark
lius, kaip kitoje žurnalo vietoje 
prasitariama, ar tik nebus prisidė
jęs, kad autorius buvo ištremtas 
Sibirą. Dar prozos dalykų išspaus
dinta: Al. Barono (Pusiausvyra). 
Alg. Landsbergio (Sniegas ir duo
na), N. Mazalaitės (Miestelis, kuris 
buvo mono), A. Tūlio (Šviesi saulė 
Floridoje), Bražvjliaus jumoristinė 
apysakaitė (Literatūrinė kavutė). 
Perspausdintas K. Binkio gabalėlis 
apie, nežinomąjį lietuvį poetą. Duo-. 
ta keletas įdomių straipsnių — tai 
V. Maciūno (Pamirštasis Donelai
čio gadynės poetas), J. Balio (žal
čio pasaka Indijoje, Ant. Rlmy- 
džio (Juozo Krumino palikintas: 
Salią straipsnio pridėti J. Krumino 
eilėraščiai; Girdžiu gegužę kukuo
jant, Eilėraštis apie karą ir Motinos 
šauksmas), J. Cicėno (Lietuviškos
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JUDOŠIŠKAS
IŠDAVIMAS

Išsipraususi, basnirčia, nudėvė
tais drabužiais apsirengusi mote
ris 1948 m. rudenį viename mieste 
netoli Birmingham© kreipėsi Į ge
rovės valdininką sutelkti informa
cijų apie seną vyrą, gyyenusį jos 
namuose. Ji sakėsi esanti našlė ir 
savo mažą pensljėlę padidinanti 
Išnuomodama įrengtus kambarius.

Ji tvirtino, kad namai ne jos, ji 
tik kampininką laikanti. Atėjo 
papasakoti pareigūnams apie po
ną EmbodĮ, kuris, kaip ji tvirtino, 
būtinas priežiūros.

Vis dar teberašydamas, valdi
ninkas paklausė:

— Ar tuo vyru niekas nesirūpi
na?

— O, ne, šitaip pasakyti būtų 
perdaug, pone. Jis turėtų ko nors 
griebtis, bet...

— Darbo?
— Pasakysiu tamstai tikrą tiesą, 

pone, kiek aš žinau ir matau, jis 
nieko neveikia. Jeigu tamsta no
rėtum išgirsti mano garbingą nuo
monę, Jis turi šiek tiek privačių 
pajamų.

— Ar jis nemoka nuomos?
— Laikrodžio tikslumu.
— Bet jis nepajėgia apsitvarky

ti. ar ne?
— Dievas žino, darau viską, ką 

galiu, pone, bet... taigi, jei ponui 
Embodžlul kas nors atsitiktų... 
tamsta žinai, kokie tie žmonės, po- 
ne, ką tie žmonės kalbėtų?

— žiūrėk ir būk atsidesnė, — 
pasakė valdininkas, nežiūrėdamas 
į Ją. — Sakai, kad jis išsiverčia, 

tas tamstos Embodis. Nuomą mo
ka. Ką aš turėčiau padaryti, ko 
tamsta norėtum, žinote, žiūrėkite 
ir būkite atidi.

— Na, matote, ponas Embodis 
gyvena pas mane devyneris metus. 
Aš gyvenu Beadle Circus, kur yra 
karo paminklas—galiu tvirtinti, kad 
tamsta žinai, — tamsta žinai, kur 
visi tie balandžiai būna. Privalau 
pasakyti, kad labai gailėčiausi, ne
tekusi pono Embodžio, nes mano 
namuose niekad negyveno puikes
nis ir švaresnis senas, bet tai dėl 
Jo gerovės, matote, ir jeigu, Dieve 
saugok, kas nors atsitiktų, taigi, 
būdama našlė, matote, turiu pra
gyventi ir savo namuose nenoriu 
Jokių numirėlių. O vargšas sena
sis ponas... taigi, viskas, ką aš 
galiu pasakyti, Dieve saugok.

— žiūrėk, ad tamsta paaiškinsi 
reikalą, ar...

— Taigi, Dievas žinlo. tam pinui 
atvirą langą, net ir tada, kai šal
tas oras.

— Protingiausi žmonės miega 
prie atdaro, ponia. Na? Kas dar?

Taigi, Dievas žino, tam ponui 
Embodžlul dar pusėtinai pakanka 
pragyventi ,kal jis sumoka sutartą 
nuomą, kuri nėra didelė — jis mo
ka dvylika šilingų, nors aš galė
čiau gauti šešiolika, — taigi, kas 
lieka, iš tiesų jis kiekvieną peną 
Iššvaisto paukščių lesalui. Paukš
čių lesalui ir duonai. Matote?

— Negalėčiau pasakyti, kad su
prasčiau. Duona — taip. Paukščių

— Pededa mažais trupinėliais 

ant palangės, žinote, pritrupina 
duonos ir sėdi, lyja ar šviečia, sėdi 
žiūrėdamas pro langą.' Niekad ne
valgo. Jei norite žinoti mano gar
bingą nuomonę ji,s tikras bado 
streikininkas.

— O ką jis daro, kai nežiūri pro 
langą?

— Na, jis prisideda kišenes ga
balėlių duonos, paukščių lesalo, 
kukurūzų ir panašių dalykų ir sto
vi aikštėje prie karo' paminklo, 
mėgdžiodamas bučiavimo garsus, o 
jei tamstą galvoji, kad aš netiesą 
sakau, pamėgink palesinti paukš
čius. Tada grįžta ir sėdi prie at
daro lango, šaukdamas flu-fiu-flu, 
kol sutemsta, o tada eina gulti, pa
likdamas plačiai atdarą langą, 
nors lietus pilia, ir nesisieloja, jei 
pabunda iki odos perdrėkęs. ir 
tuojau pat, kai tik atsikelia vėl 
sėda, fiu-fiu-fiu šaukdamas paukš
čius, kurie niekada neatlekia, ir aš 
nesivaržysiu pasakyti tamstai, kad 
nesigailiu, jog jie neatlekia, nes 
iki tol, kol ponas Embodis atėjo į 
šiuos namus, šitie pabaldos balan
džiai įkyrėdavo namams savo (at
siprašau) teršimu, lesimu ir bur
kavimu. Nors turiu pasakyti, kad 
jis tvarkingai moka nuomą ir el
giasi kaip tikras džentelmenas, bet 
jis silpnas, žinai tamsta, ir nebe
jaunas žmogus, o aš nenoriu jokius 
bėdos namuose. Taip —.

— Įsigilinsiu Į reikalą. Labo ry
to.

Kitą dieną gerovės valdininkas 
nuėjo pažiūrėti Embodžio. Mirk
čiodama ir linkčiodama, išdarinė- 
dama paslaptingus mostus, šeimi
ninkė nulydėjo jį į patį galą namų, 
atsidarė rudas duris ir parodė jam 
pustuštį miegamąjį-salionėlį. šiau
rės rytų vėjas taškė šaltus lietaus 
šuorus, o ponas Embodis keistai su

sirūpinęs sėdėjo prieš plačiai atida
rytą langą.

x X x

JIS buvo nedidelis žilas žmo
gelis, susisupęs į nunešiotą, seną 
mėlyną palaidinį; liguistai drebąs, 
iki kaulų išvargęs.

— Ko tamsta nori? — paklausė 
jis.

Gerovės valdininkas tarė:
— Atėjau pasiklausti, ar negalė

čiau tamstai kuo nors pagelbėti, 
pone Embodi.

— Labai dėkoju, bet man nerei
kia nei tamstos pagalbos, nei nie
ko. Labos dienos tamstai.

—Bet, brangusis mano pone, ne
galiu žiūrėti Į tamstą, šitaip sėdintį 
neapsirengusį, prie atdaro lango, 
tokią dieną kaip šiandien. Tamsta 
mirtinai peršalsi. Pagaliau leisk 
bent langą tamstai uždaryti.

— Prašau išeiti, — pasakė ponas 
Embodis, pasilenkdamas ties duo
nos rieke. Jis sutrupino ją į ma
žus gabalėlius, kuriuos atsargiai 
sudėjo ant palangės.

Gerovės valdininkas matė, kad 
šis išgesusio žvilgsnio,, sulysęs, nu ■ 
simaitinęs žmogelis yra išsekęs ir 
serga. Jis tarė:

— Pone Embodi, tamsta nesvei-r 
kuoji, iš viso esi nesveikas, štai 
leisk nušluostyti tamstai kaktą. — 
Ir jis iš savo kišenėlės išsiėmė no
sinę, bet senis numojo, sakyda
mas:

— Mano kakta yra mano kakta, 
ir mano reikalas yra mano reika
las. Kas čia pakvietė tamstą'? 
Išeik.

—Šis įsibrovimas, pone Embodi, 
gali atrodyti nepateisinamas. Ti
kėk manim, gerbiu tamstos namų 
ramybę. Bet man buvo patarta 
ateiti ir pažiūrėti tamstos, nes., 
iš tikro buvo duota suprasti, kad 

tamsta dabar laikinai nepajėgi 
pasirūpinti savim. Tamsta žinai, 
kad nekaip jautiesi. Ar nebūtum 
tamsta toks malonus leisti man 
uždaryti tą langą.

Nepaprastu užsidegimu senis 
pratarė:

— Aha! Tai šita galvijas mote
riškė nešioja liežuvius ar ne? Pra
keiktoji, niekad nebūčiau kojos 
įkėlęs Į jos šiukšlinus namus, jei 
ne dėl tų paukščių gero. Kad ją 
velnias paimtų ,ji gauna nuomą, 
jai mokama — ko dar ji nori? 
Nuomą apmoku. Laikau atdarą 
langą. Pasiūlau paukščiams tru
putį maisto. Kas čia per Velnias, 
tu prakeiktas biurokrate; ar tu 
nori už tai uždaryti mane kalėji- 
man?

Geroves valdininkas paėmė jo 
apsiaustą ir užgaubė ant pečių, 
kalbėdamas.

— Aš esu vyriausybės tarnas, ži 
note, ir ne mano pareiga kaišioti 
nosį į tamstos privatų gyvenimą, 
bet kaip žmogus žmogui aš sakau 
tamstai, tvirtindamas savo garbės 
žodžiu, kad tenoriu tik padėti 
tamstai. Iš sielos darau tai.

Tada jis kaip tik laiku davė šuo
lį, spėdamas sugriebti krintantį iš 
kėdės Embodį.

Senis tesvėrė mažiau kaip šimtą 
svarų, todėl gerovės valdininkas 
be pastangų pakėlė jį, nugabeno į 
lovą ir apklojo antklodėmis ir jo 
apsiaustu. Tada jis pašaukė šeimi
ninkę ir įsakė jai surasti daktarą.

Keistu, liūdnu, monotonišku bal
su ponas Embodis tarė:

— Atleiskite man šiek tiek ne
paprastą priėmimą, bet faktas, kad 
aš buvau užimtas... užimtas. Aš ir 
mirštu, kad tamsta žinotum, dėl 
to... Paprastai išsireiškiant, aš 
buvau užimtas. Aš nesveikas, To

dėl, tikiuos, tamsta turėsi atlaidu
mo ir dovanosi man. Tamsta at
leisi man. — pasakė jis susimąstęs.

— Ak, mano brangusis pone Em- 
bodi, prašau, prašau! Tamsta nes- 
veikuoji, kaip sakei; bet...

— Mirštu, mirštu ir esu prakeik
tas, mirštu ir prakeiktas.

Gerovės valdininkas nežinojo, ką 
sakyti; jis tepajėgė tik pražiopčio- 
ti savo rūšies protesto murmtelė- 
jimą.

Senisxtęsė:
— Aš esu Judas Iškąri jotas. Pa

bučiavau ir išdaviau. -Aš esu Neat
leidžiamasis. Aš esu Prakeiktasis.. 
Buvo kažkuris ten šventasis, kuris 
sakė, kad Dievas pasigailėjęs Judo 
ir leidęs jam vieną kartą per me
tus išeiti iš pragaro ugnies ir atsi
vėsinti ant ledo lyties... tik vienai 
dienai. Ar tamsta manai, kad tai 
teisybę? Aš nemanau. Įsivaizduok 
— iš verdančios sieros požemio T 
ant ledo gabalo... ak, koks merdė
jimas. ė? Ak, neišvengiamos kan
čios!... O pagaliau ar ne Dantė iš
davikus patalpino paskutiniajame 
apskritime ant ledo?... Ak, šaltis, 
šaltis, amžinas šaltis — ak, kaip 
aš bijau išorinės kančios šalčio!.. 
Dieve, Dieve, kek kartu turiu kar
toti, kad iš tikrųjų gailiuos?

— Tamsta turi truputį karščio, 
pone Embodi, Ir privalai ilsėtis.

— Kaip aš galiu ilsėtis, kol man 
neatleista?

— Už ką? — juokaudamas pa
klausė gerovės valdininkas.

— Klasta, išdavimas, žemas iš
davimas! Atleiskite man, atleiski
te, dėl Dievo meilės atleiskite! - 
šaukė senis, sėsdamasis ir tiesda
mas rankas į atdarą langą. — Argi 
nesakiau jums, kad aš iš tikro gai
liuos?

(b. d.)
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MŪSŲ GYVENI MAS
LIETUVIU IŠKILMES BRADFORDE LAISVOJI TRIBŪNA

Bradforde nestinga judrių ir 
darbščių kultūrininkų. Dirbama, 
kas tik dabarties sąlygose įmano
ma.- rengiami paminėjimai, vaka
rai, iškylos, Lietuvių Mokykloje 
mokomi vaikai, sportuojama, šoka
ma ir meldžiamasi.

Lietuvių Sąjungos Bradfordo 
skyriui po neseniai įvykusio meti
nio susirinkimo vadovauja nauja 
valdyba, kurios žmonės (A. Šukys 
— pirm, ir nariai — V. Ignaitis, V. 
Tomkus, V. Taseckas ir J. Repečka) 
gerai žinomi kaip taurūs, veiklūs ir 
energingi žmonės. Jų dėmesio lau
kia ir dalis neorganizuotų, kurie, 
kai kam emigruojant į kitus kraš
tus, turėtų būtinai papildyti Lie
tuvių Sąjungos gretas.

Neseniai gėrėjomės ,.Valkatos“, 4 
v. dramos, pakartojimu. Jaunas, 
bet veiklus vaidintojų kolektyvas 
(V. Taseckas, Birutė ir Joana šu
kytės, J. Pauliukaitis, Br. Pivoriū
nienė, St. Liutkevičius), vadovau
jamas nenuilstamo režisieriaus P. 
Masiulio padarė tai, ką galėjo. 
Vaidyba publiką įtikino, dekoraci
jos (V. Jokūbaičio) žavėjo, tiktai 
pati drama —- negyvenimiška ir su 
nemažomis psichologinėmis sprago
mis. Reikia tikėtis, kad naujas se
zonas bus pradėtas su aktualiu lie
tuvišku veikalu, kurių, atrodo, pa- 
jieškojus galima rasti.

šalia lietuvių Sąjungos skyria
us Bradforde veikia gražiai suorga
nizuota katalikų bendruomene. 
Vietinį bažnytinį komitetą sudaro 
veiklus V. Janulevičius — pirm, ir 
nariai — J. Jokubka, J. Giparas, P. 
Jonikas ir P. Zajankauskas. Jie ne 
tik lengvina savo kapeliono pastan
gas, bet ir aktyviai reiškiasi religi
nėje — kultūrinėje veikloje.

Spalio 21 d. St. Ann's bažnyčią, 
kurioje lietuviai turi savo pamal
das. kanoniškai vizitavo naujasis 
Leedes Vyskupas John Carmel Hee
nan. Bažnytinis komitetas, talki
ninkaujant visai bendruomenei au 
komis, Ganytojui parengė dovanas, 
kurias įteikė audiencijos metu. Pui
kų adresą (pieštą ž. Duobaitės ir 
V. Jokūbaičio), perjuostą puikia 
tautine juosta (austa J. Gurskytės) 
įteikė perskaitęs sveikinimo tekstą,
A. Arlauskas. Ponios D. Arlauskie
nė ir P. Janulevičienė įteikė lietu
višką kryžių po berželiu (V. Jokū
baičio darbo) Ir plačią ligą juostą 
(austą S. Lukoševlčiūtės). Vysku
pas nuoširdžiai dėkojo už sveikini
mus ir dovanas, patikindamas, kad 
visuobet globos katalikiškos lietu
vių tautos tremtinius.

Tą patį sekmadienį Vysk. J. C. 
Heenan po lietuviškų pamaldų baž
nyčioje pasakė pamokslą lietu
viams. Priminė Lietuvą seniai ži
nąs o Londone nuoširdžiai bendra
darbiavęs su Lietuvos Ministeriu
B. K. Balučiu. Lietuvius atsimenąs 
dar iš Londono, kur jie tikėjimo 
atžvilgiu esą tikru pavyzdžiu ang
lams.

Spalio 28 d. Bažnytinis komite
tas surengė puikų Kristaus Kara
liaus Ir 700 metų Krikščionybės 
Įvedimo Lietuvoje jubiliejaus mi
nėjimą, Jau šventės išvakarėse per

KETER
Spalio 28 d. Ketteringo skyriaus 

valdyba sušaukė visų apylinkėje 
gyvenančių lietuvių susirinkimą, 
kuriame buvo išklausyta Coventrio 
apygardos pirmininko p. J. Sen
kaus kalba. Savo žodyje p. Senkus 
nanagrinejo tarpautinę padėtį, ku
rios į tampa einanti prie vienokio ar 
kitokio išsiprendimo, paliete Britų 
vyriausybės pasikeitimą ir ilgiau 
sustojo ties mūsų kolonijos Brita
nijoje problemomis. Jis nušvietė 
mūsų Sąjungos uždavinius, išaiš
kino „Britanijos Lietuvio“ padėtį 
ir prašė remti tolesnį laikraščio 
gyvavimą. „Mūsų laikraštis“, kal
bėjo p. Senkus, „tai mūsų veidas, 
mūsų gyvenimas — tai mes patys; 
be laikraščio visas Britanijos lie

tuvių gyvenimas susmuktų ir imtų 
merdėti“. Susirinkimui plrminka- 
vęs S. Nagys padėkojo Apygardos 
pirmininkui už atvykimą į Kette- 
ringą ir pasakytus žodžius.

Susirinkime Valdybos pirminin
kas p. A. Adomėnas papasokojo 
apie spalio 7 d. Coventry įvykusį 
Apygardos skyrių valdybų suvažia
vimą, o p. A. Pužauskas pranešė 
apie visuotinį metinį suvažiavimą 

rožančiaus pamaldas susirinko gau
sus būrys lietuvių. Išpažinties klau
sė kan. B. Martinėlis, lenkų kape
lionas ir geras lietuvių draugas.

Sekmadienį pamaldų metu baž
nyčioje solo giedojo mūsų jaunieji 
talentai J. Liustikaitė (Sveika Ma
rija) ir B. Povilavičius (Maldą), 
akompanuojant J. Juškai. Visi lie
tuviai įspūdingai ir iš visos krūti
nes giedoję pamėgtąsias Pulkim ant 
kelių, Marija Marija ir šventas 
Dieve giesmes. Mišias alke ir pri
taikintą pamosklą pasakė kape
lionas.

4 vai, p.p. didelėje St. Mary's sa
lėje pirm. V. Janulevičius atidarė 
iškilmingą akademiją, į garbės pre
zidiumą pakvietęs lietuvių ir lenkų 
kapelionus, Liet. Kat. Bendr. c. 
Komiteto pirm. L. Valkūną, DBLS 
Bradfordo Apygardos pirm. VI. Ja
nušauską, paskaitininką F. Preke- 
rį, P. Zajankauską ir sekr. A. Ar
lauską.

A(pie „Mūsų minėjimo prasmę“ 
kalbėjo kun. J. Kuzmickis. Po jo 
F. Prekeris įdomiai peržvelgė Lie
tuvos kryžiaus kelius, pabrėžė krik
ščionybės įvestus principus, kuriuo
se glūdi įvairių problemų išspren
dimai. Gaila tiktai, kad tautos jų 
nesilaiko.
' Meninę dalį konferavo tautiniais 
rūbais apsirengusi D. Arlauskienė. 
Sceną puošė V. Jokūbaičio dekora
cijos: didelis kryžius su Rūpintojė
liu saulės spindulių fone viduryje, 
o iš šalių ant tautinėmis spalvomis 
papuoštų pjedestalų Mindaugo por
tretas ir Angelas Sargas.

Su lietuviškomis ir svetimų kom
pozitorių dainomis pasirodė solis
tai: J. Liustikaitė, B. Prpvllavičius 
ir P. Vytė. Pirmieji du (iš Cardiff 
ir Londono) Bradforde pasirodė 
jau antrą kartą. Jų balse jausti ge
ros mokyklos įtaka ir dainininkų 
kruopštus darbas. Mūsų tarpe jie 
yra beveik vieninteliai, kurie rep
rezentuoja lietuvišką dainą aukš
tame meniniame lygyje. Į juos su
dėtos didelės mūsų viltys su linkėji
mu ištverti ir pasiekti didžiausių 
laimėjimų. Bradfordiškiai džiaugė
si ir vietine pajėga — P. Vyte, ku
ris čia pirmąkart pasirodė ir savo 
daina visus sužavėjo. Po pirmos 
pradžios lauksime dažniau pasiro
dant!

Klausytojus labai gražiai nutei
kė jauna pianistė Sigute Pilipony- 
tė, išpildžiusi C. Gounod „Avė Ma
ria“, Scharwenka „Tarantella" ir 
k. Ne be reikalo ji mokėsi-muzikos 
mokykloje.

Gražiai pasirodė ir jaunųjų — 
mūsų atžalyno — tautiniai šokiai, 
vadovaujami O. šergalytės. Reikia 
palinkėti, kad šis šokėjų- būrelis 
neišbirtų, o dirbtų ir toliau, popu
liarindamas gražiuosius mūsų šo
kius.

Nuotaikingus eilėraščius pasakė 
pačios jauniausios ■— Nijolė Janu- 
levičiūtė ir Birutė Kazlauskaitė.

Minėjimą uždarė pirm, V. Janu
levičius, dėkodamas atsilankiu
siems ir visiems' prisidėjusiems 
prie jo surengimo.

J.K-s

I N O A S
Londone. Pranešimai sukėlė gyvų 
diskusijų. Dar buvo apsvarstyta 
skyriaus valdybos pasiūlymas steig
ti Ketteringo apylinkės Bažnytinį 
Komitetą, Į kurį išrinkti; S. Nagys, 
J. Bakaitis ir V. Ivanauskas.

Surinkausiejl pavedė skyriaus 
valdybai suruošti Kalėdų proga 
bendrą eglutę apylinkės mažie
siems ir saugusiems.

Po to buvo nemažai pakalbėta 
apie mūsų laikraštį „Britanijos 
Lietuvį“. P. Bakaitienei pasiūlius, 
susirinkimas nutarė, nieko nelau
kiant, paremti laikraštį pinigais ir 
skyriaus iždininkas K. Klegeris tuoj 
pat surinko spaustuvės fondui de
vynis svarus.

Prieš išsiskirstydami, susirinku
sieji apgailestavo, kad ne visi apy
linkėje gyveną lietuviai priklauso 
DBLS, tačiau pareiškė vilties, kad 
daugumas tų, kurie dar nėra sąjun
gos eilėse, noriai į sąjungą įstos ir 
skyriaus valdybai pasistengus na
rių skaičius padidės.

Sisirinklmas tomis viltimis ir 
buvo užbaigtas..

A. P.

PADĖKOS LAIŠKAS BARBORAI 
Esu sužavėtas Tamstos, Barbora, 
švelniu ir maloniu laiškučiu, tilpu
siu „B. L.“ nr. 43. Iš turinio galiu 
spręsti, kad jo autorė yra tikrai 
pilna estetinių jasmų ir įkūnyto 
švelnumo moteriškė. Aukštai ver
tindamas Tamstos vertingas pažiū
ras į estetiką ir normalumą, noriu 
čia išstaikinti (maždaug papunk
čiui!) keletą klausimų.

1. Nors Tamsta, atrodo, kalbi 
didelės lūpų dažymo patrijočių ar
mijos vardu, bet kodėl gi išeini gin
ti šį kilnų selkalą partizaniškai, 
t.y. pasislėpusi po nieko nereiš
kiančiu vardu „Barbora“? Ar tai 
tik drąsos stokos ar pozicijų silp
numo ženklas? O gal tai tik dėl to, 
kad dabar partizanavimas madoj, 
o moterims juk sunku atsisakyti 
madingo dalyko!...

Aš šia prasme buvau drąsesnis 
ir išėjau į „mūšį“ vienas ir tikru 
vardu. Ligi šiol į mano kovotojų 
eiles savanoriškai įstojo tik vienas 
karys: tai mūsų skyriaus viršaičių 
šefas ir anstolis Petras B. Nežiū
rint to, pasitikiu savo pozicijų tvir
tumu ir jei Centro Valdyba prave
stų demokratiškus balsavimus — 
tikiu, kad laimėtų valterininkai, o 
ne barborininkai (tiksliau — bar- 
borininkės!)!.., Bet eikim toliau.

mirtų kaip musės rudenį, o bjau
rūs randai po sužeidimų keltų 
praeivių pasibaisėjimą ir tt. Bar
butei šie vaizdai gal keltų pasigė
rėjimą nes jai svarbu, kad tik ne
būtų ,,mėsinėjimo“? Ką gi — sko
nio dalykas!...

5. Estetiniai ir kiti jausmai yra 
labai subjektyvus dalykai ir kei
čiasi (kaip ir mados!) amžių bėgy
je. Kai aš dar buvau gimnazistas 
ir studentas, tai mėgau į bažnyčią 
ir kitur eiti be kepurės. Mano gim
dytojai vis sakydavo; „Vaje, vaike
li. kaip gi tu eini be kepurės — 
žmonės dar tave durnium palai
kys?“... Na, o jei prieš 50 metų ko
kia nors Barbutė mano parapijoj 
būtų pasirodžiusi šių laikų mau
dymosi kostiume tai būtų sukėlusi 
ne tik visuotiną mano parapijonų 
pasipiktinimą, bet ir vargu ar būtų 
išvengusi rykščių ir net deguto... 
O dabar?!... šimtus įtikinamesnių 
pavyzdžių galėčiau duoti Barbutei 
asmeniškai — žodžiu, nes ir „Lais
voj Tribūnoj“ vieta yra ribota. Ten 
ir kiti nori savo išmintį parodyt!

6. Dėl popieriaus gadinimo šiuo 
atveju nesijaudinkim. „B. L." gau
na savo normą pagal skaitytojų 
skaičių ir redaktorius kol kas turi 
rūpesčių kuo ir kaip tuos keturis 
puslapius užpildyti. Taigi kol atsi-

2. Tamsta tvirtini, kad nesi hi- 
sterikė. Aš juk Tamstos ir neįta
riau šia prasme! Bet mes, gydyto-
jal, nesutinkam pacientų, (o ypač 
pacienčių!), kurie prisipažintų, 
kad jie yra histerikai. Todėl ir 
Tamstos teigimą galėčiau patvir
tinti tik nuodugniai Tamstą išty
ręs. Tamstos nenuoseklus ir ner

ras rimtesnių bendradarbių — mu
du (manau ■— dideliam redakto
riaus pasitenkinimui!) galim drą-
štai gadinti popierių!...

7. Ot, kad Barbutei nepaaiškėjo 
iš mano straipsnio kam reikalingos 
lūpos, tai čia jąu rimtas dalykas! 
Gaila, kad Barbutė buvo taip 
užimta lūpų dažymo technikos

viškas svaldymasls žodžiais anaip- problemomis, kad net negalėjo nuo- 
tol nerodo, kad Barbutė būtų sti- sekliai perskaityti tą „paklodinį“ 
prių nervų... Tuo gink Dieve, nevi- strapsnį. Perskaičius dar kartą tą

TAI!' SKAITYTOJAMS ATRODO BARBORI 

lioju Tamstos pas save kaip pa
cientės; ypač kad dar neturiu 
praktikos teisių šioj saloj ir nega
lėčiau Tamastai patarnauti nemo
kamai... Bet, manau ,bet kuris an
glų nervų specialistas galėtų tam
stai padėti jei būtų reikalo.

3. Tamsta klausi ar gali būti 
normalus redaktorius jei jis patal
pino mano straipsnį? Aš gi galė
čiau klausti ar jis yra normalus jei 
spaudino Tamstos laišką? Bet ka
dangi jis spaudino mūsų abiejų 
raštus, tai jis yra tikrai normalus, 
o be to, tirdamas mediciniškai nie
ko nenormalaus pas jį neradau. 
Tikiu, kad redaktorius leis pasi
sakyti šiuo „gyvybiniu" klausimu 
dar eilei Barborų, Brigitų Tamo
šių Zebedlejų ir tt. Todėl palikim 
redaktorių ir tęskim mūsų draugiš
ką pasikalbėjimą.

4. Gaila, kad žmogaus kūno „mė- 
slnėjimas“ Barbutei sukelia pasi
šlykštėjimo jausmą. Tas vėl rodo 
į silpną nervinę pusiausvyrą. Bet 
miela Barbute, jei nebūtų to „šlykš
taus mėslnėjimo", tai ir po šiai die
nai cholera, maras, ir kitos epide
mijos tebesiaubtų žemynus, kas 
kelinta gimdyvė mirtų ar liktų vi
sam gyvenimui invalide, kūdikiai 

šie klausimai visai aiškūs ir su
prantami ,bet aš čia visai nesusi
vokiu ir todėl prisipažįstu, kad esu 
Ir atsilikęs ir laukinis ir kvailas...

Dėkodamas už parodytą dėmesį 
mano, kad ir „pakiodinlam“, 
straipsniui ir ir už mano vardo iš
populiarinimą, pasilieku Tamstai 
už tai skolingas.

K. Valteris

GERAS LIETUVIŲ VARDAS
Beveik visur lietuviai turi užsi

tarnavę gerą vardą. Išimčių yra 
labai mažai. Tą gerą vardą jie ge
riausiai įgauna darbovietėse ir dėl 
to lietuviams yra lengva gauti dar
bą ten, kur jau jų tautiečiai dirba.

štai ryškus to pavyzdys iš Londo
no. Praeitame šio laikraščio nume
ryje buvo North Thames Gas Board 
skelbimas. Ten dabar dirba spie 20 
lietuvių. Įmonės vadovybė yra taip 
patenkinta jais, kad ji nori klek 
galima daugiau lietuvių pritraukti 
j savo įvairius skyrius. Tuo reikalu 
Lietuvių Namuose lankėsi du aukšti 
jų pareigūnai, matėsi su Sąjungos 
pirmininku ir įstojo nariais į Lie
tuvių Klubą.

Lietuviai, norintieji apsigyventi 
Londone, ten lengvai gali gauti 
darbo pagal pasirinkimą. Pečių 
skyriuje, kur daugiausia lietuvių 
dirba, darbas yra lengvesnis ir šva
resnis ir dirbama dienos metu. 
Sunkesnis, bet geriau apmokamas 
darbas yra kituose skyriuose, kur 
gamina anglies dujas, čia dirbama 
pamainomis.

Darbas pastovus, dviejų savaičių 
apmokamos atostogos metuose. 
Taip pat telkiama lengvata ligos 
atveju. Po metu laiko, darbininkas 
gauna pilną atlyginimą ligoje, kuri 
tęsiasi neilgiau 13 savaičių. Taip 
pat turi valgyklą, kur galima pa
valgyti papigintomis kainomis.

IŠVYKO Į AMERIKOS MIŠKUS
„Victoria" laivo keleivis miški

ninkas Jonas Salys, Ilgesnį laiką 
įstrigęs Airijoje, šiomis dienomis 
išplaukė „America" laivu į JAV mi
škų inžinieriaus pareigoms.

J. Salį išsikvietė viena Amerikos 
miškininkystės bendrovė, su kuria 
•jis yra pasirašęs ilgesniam laikui 
sutartį. J. Salys pažadėjo iš naujo
sios vietos parašyti „Br. Lietuviui“.

LIETUVIAI ĮSPĖJO ANGLĄ
„The Birmingham Mali“ lapkri

čio 1 d. dieninėje laidoje rašo: 
„Kensingtono Mosklo Muziejaus 
gidas William Richitts, kuris sten
giasi susigrąžinti pas save rusę 
žmoną iš Maskvos šiandien gavo iš 
Lietuvių Sąjungos Birminghamo 
skyriaus laišką su patarimais, ku
riame sakoma; „Netikėkit savo 
žmonos laiškais Ir telegramomis. 
Jie yra redaguoti MVD".

Laiškas buvo pasirašytas dviejų 
asmenų, kurte prašė laikyti pavar
dę paslaptyje.

P. Richitts šiandien pareiškė 
Londone, kad jis dar negavo laiš
ko, kurį jam žmona pažadėjo tele
gramoj prieš vieną savaitę.

P. Žukauskas iš Wolverhampto- 
kurts yra vietinio skyriaus pirmi- 

NINKU IMTYNES SU VALTERININKAIS... 

straipsniapalaikį — man pavyko 
nustatyti, kad lūpos tarnauja kal
bai, mimikai, burnos atidarymui ir 
uždarymui ir matinlmuisi; pa
brėžta jų reikšmė kūdikiui žindymo 
metu.

8. Kiekvienas šposas turi ribas, 
bet vienoj vietoj Barbutė, mano 
manymu, bus jas peržengusi. Pasa
kymas „moksliškoms blevizgoms“ 
jau nebeišlaiko kritikos! Galima 
(ir reikia!) pakolioti dvasiškius, 
bet nelieskim Dievo! Tas jau ne 
mūsų nosiai! Lygiai galim pakolio
ti mokslininkus, bet nelieskim blo
ga prasme mokslo. Gali būti valte- 
riškos, barboriškos, tamošiškos Ir 
klklos blevizgos, bet negali būti 
mokskliškų blevlzgu! Mokslo neger
bimas labai blogai atestuoja jo 
niekintoją protine prasme...

9. Prieš atsakydamas į Tamstos 
paskutinį klausimą — noriu ir aš 
paklausti. Kodėl dailininkai, filmų 
režisorial, poetai ir rašytojai (ku
rie, Barbutės manymu, verčiasi tik 
estetinių j ausmų sužadinimu!) 
vaizdavo ir vaizduoja padugnių 
moteris girtaujančias, rūkančias 
ir išsidažiusias? Gal tas turi ką 
nors bendro su dažymosl mados at
siradimu? Tamstai gal pasirodys

ninkas ir Coventry Apygordos se
kretorius pareiškė, kad jis norėjo 
įspėti p. Richitts nerašyti savo 
žmonai, bet jau buvo per vėlu.

„Ji yra rusų rankose ir jie gali 
daryti su ja kas jiems patinka. Te
legramos, kurias ji siuntė iš Švedi
jos, yra visai ne jos, bet slpatosios 
policijos“.

VAIKŲ POBŪVIS 
LIETUVIŲ NAUMOSE

Pareitą sekmadienį Lietuvių Na
muose buvo suruošta vaikams pra
mogėlė. Susirinko nemaže skaičius 
vaikų. Buvo visokių žaislų ir vi
siems buvo kas veikti. Vieni mėgo 
žaislelius, kiti sviedinį. Buvo ir to
kių, kurie gavo pasiboksuoti su ti
kromis bokso pirštinėmis ir pažais-, 
ti stalo tenisą.

Onutė Liudvlnavičiutė ir Kasty
tis Baublys gražiai padeklamavo 
keletą eilėraščių. Laikas jaukioje 
nuotaikoje praėjo labai greitai ir 
vaikai skirstėsi nenoromis.

Artinas Kalėdos. Lietuvių Na
muose vėl bus valkams eglutė. Ka
lėdų Senis neapvils nė vieno vaiko 
sų dovanėlėmis, bet ir vaikams rei
kia ruoštis jį gerai pasitikti. Kad 
programa būtų įvairesnė reikia 
vaikams jau dabar ruoštis. Vaikai,

kurie tinkamai pasiruoš, bus ats
kirai apdovanoti.

Kitame numeryje bus paskelbta 
Kalėdų Senio sutikimo programė
lė.

Tautinių Organizacijų Koordi
naciniam Komitete Londone DBL 
Sąjungą dabar atstovauja M. Ba- 
jorlnas ir L. Trilupaitls, kuris bu
vo Į komitetą paskirtas vietoj į 
Ameriką Išvažiavusio P- Dėdino. P. 
Trilupaitls perėmė Koordinacinio 
Komiteto pirmininkavimą atei
nantiems trims mėnesiams.

GRAŽINAMI LIETUVIŲ NAMAI
Leituvlų Namuose baigiami da

žyti langai, durys Ir kitos medinės 
dalys. Dažymo darbus atliko paty
ręs dažytojas Leonas Alekna.

Baigęs šluos darbus L. Alekna ti
kisi gauti panašaus darbo anglų 
firmose.

SPORTAS
KREPŠINIS

Krepšinio tėvynė yra laikoma 
Amerika. Iš ten šioji sporto šaka 
paplito visame pasaulyje ir dauge
lyje valstybių tapo viena populia
riausių sporto šakų.

Europoje krepšinis yra mėgiamas 
Prancūzijoj, Italijoj, Vengrijoj, Če
koslovakijoj, Baltijos valstybėse ir 
kituose kraštuose. Tačiau yra ne
maža valstybių, kur krepšinio žai
dynės nekultivuojamos arba turi 
vfškai mažą atgarsį, kaip tai 
Graikijoj, Vokietijoj, Airijoj, An
glijoj Ir kitur. Tačiau ir šiuose 
kraštuose šis kupinas jaunystės en
tuziazmo, reikalaująs didelio vikru
mo, greitos orientacijos ir tempe
ramento žaidimas kas kart labiau 
populiarėja.

Lietuvoje krepšinio sportas gana 
anksti prigijo ir ypač akademinio 
jaunimo tarpe susilaukė nemažo 
pasisekimo. Tačiau ilgą laiką Lie
tuvos krepšinio lygis buvo gana že
mas. Mūsų kaimynai latviai ir estai 
šioje sporto šakoje visa klase buvo 
už mūsiškius pranašesni. 1936 m. 
grįždamas Iš Berlyno sporto olim
piados, Lietuvon užsuko Amerikos 
lietuvis, pasaulinio masto krepši
ninkas Lubinas. Jis, pamatęs mūsų 
krepšinio žemą lygį, liko Kaune il
gesnį laiką ir ėmė mūsų žaidėjus 
mokinti tikrojo krepšinio žaidimo 
meno.

No to laiko lietuvių krepšinio ly
gis žymiai pakilo ir netrukus pasi
vijo kaimyninių valstybių klasę.

Po nekurto laiko mūsų krepšinin
kai dėka Lubino, Talzūno, Kriau
čiūno Ir’kltų Amerikos lietuvių šio
je sporto šakoje liko vieni geriau
sių pasaulyje. Lietuvos krepšinin
kai 1937 — 1939 m. Europos krepši
nio pirmenybėse Iškovojo I vietą, 
tuo būdu Išgarsindami Lietuvos 
vardą plačiame pasaulyje.

Ir Anglijoj gyveną lietuviai krep
šininkai yra pasiekę puikių rezul
tatų. 1949 m. sporto klubo „Kovas“ 
krepšininkai laimėjo Anglijos vice- 
melsterio vardą.

Pirmosios Europos krepšinio pir
menybės įvyko 1935 m. Rygoje, ku
rių nugalėtojais tapo latviai, šie
met Europos krepšinio meisterio
titulą laimėjo Sovietų Sąjunga, ku
rios rinktinėje žaidė ir geriausiai 
pasirodė 2 lietuviai.

M. ‘Mėčius

Dėmesio Manchesterio ir apylin
kės lietuviams!

Pagal įsigalėjusią brangią lietu
višką tradiciją ir šiemet, gruodžio 
24 d. DBLS Manchesterio skyr. val
dyba ruošia bendras lietuviškasF 

Kūčias
Kaina 12/6 šil. asmeniui. Norin

tieji dalyvauti prašomi iki gruodžio 
10 d. užsiregistruoti Lietuvių Soc. 
Klube pas p. J. Benderių ir pas p. 
J. šiaučiulį, 151, Bishop St., Moss 
Side, Manchester 16. Toliau gyveną 
kreipiasi paštu, paslunčiant savo 
adresą ir pašto orderį minėtai su
mai. Dėl vietovės vėliau pranešime 
kiekvienam.

DBLS Machesterio skyr. valdyba

Nottlnghame, Liet, patalpose 
(Sycamore Rd.) Bradfordo „Atža
lynas“ lapkričio 10 d. 5.30 vai. p.p. 
stato 4 veiksmų dramą

„Aušros sūnūs“
Po vaidinimo šokiai. Važiuoti iš 

centro 31 autobusu iki Sycamore 
Road.

Nott. Liet. Klubas „Romuva“
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BRITANIJOS LIETUVIS

SKRYNINGAS KODĖL ČEKOSLOVAKIJA ANUOMET Prof. Vac, Biržiška, gyvenąs JAV 
rašo senųjų lietuvių rašytojų, gyve-

Nieko nuostabaus, baisaus ir ne
paprasto. Skryningai yra mums 
nepirmlena. Buvome skryninguo- 
jami Vokietijos stovyklose, emigra
cijos įstaigose ir kitur. Tūli gal net 
keletą kartų. Taigi ir pastaruoju 
metu šiame krašte vykstąs skry
ningas mus ne labai jaudina. Apsi- 

■ pratome.
Kaip daugeliui teko patirti, šis 

skryningas daug kuo skiriasi nuo 
liūdnos atminties skryningų Vokie • 
tijoje. Tenai dypukų tarpe buvo 
ieškoma tokių kuriuos būtų galima 
„išpašalvonlnti“ iš stovyklos ir po 
to „įgarblntl“ į „plačiąją tėvynę“. 
Atsieit, „gestapininkų, koloborantų, 
karo kurstytojų" ir kitų kitokių bu
vo ieškoma. Vadinasi, taikinių cn- 
kavėdlstų „bazūkoms“.

Čia ne. Perėjus per šią „šerengą", 
tuojau aiškėja, kad ieškoma komu
nistų. Tai visai aišku ir supranta
ma: Anglija kiša kuolą po penkto
sios kolonos pamatais, kad tuo bū
du pašalinus komunistinį pavojų 
ir „padarius šį kraštą laimingą vi
siems padoriems gyventojams’ 
kaip vienas klausinėjantis valdinin
kas išsireiškė. Be abejonės, šio skry
ningo pasekmėje daug kas paaiškės 
ir kolona bus Išsproginta. Tai yra 
vienas ir iš mūsų svarbiausių tikslų. 
Juo daugiau bus Išgriauta komu
nistinių kolonų, juo greičiau suby
rės Maskvos budelių kameros ir j uo 
greičiau atsidarys vartai ir į mūsų 
mielą Tėvynę.

Kadangi šis skryningas dar yra 
nebaigtas ir tūli mūsų tautiečiai, 
prisimindami unrlškus skryningus, 
būkštauja, tad per jį perėjusiems 
tenka laukiančiuosius savo eilės nu
raminti.

Nieko balsaus. Valdininkai yra 
mandagūs, be reikalo „nesikabinė
ja“ ir klausimus stato tiksliai. Bet 
reikalauja ir tikslaus atsakymo. 
Išsisukinėjančius tuojau pagauna 
ir dėl to atsitinka nemalonumų.
Taigi, einant „išpažinties“, reikia rusų kariuomenėje nė vienas lietu- 
paslruošti. Klausimai yra statomi 
maždaug sekantys; kur gyvenai ir 
dirbai nuo 1939 metų, ar tarnavai 
kariuomenėje, ar susirašinėji su
Lietuva ir Vokietija ir apskritai su škos kariuomenės likučių, kurie sa- 
komunlstlnials kraštais, ar skaitai vo lietuviškų karininkų vadovybėje 
komunlstynius lalkraščus ir iš kur yra kovoję prieš bolševikus ir nie- 
Juos gauni, ar bendrauji su komu- kur kitur. Taigi, nereikia painiotis, 
nistais ir ką apie Juos žinai, ar ma-jį 
nal grįžti J savo' tėvynę, kai ji bus ' A. žilvitis^

laisva, ar rengiesi kur nors emi- 
guroti, kodėl bėgai iš savo krašto 
Ir ar pats savo valia bėgai, ar buvai 
ištremtas, kokie giminės liko Lietu
voje, ar turi apie juos žinių ir pan.

Pačioje pradžioje patikrinami tu-, 
rlmi dokumentai. Labai pravartu 
turėti lietuvišką pasą, karinius do
kumentus, unrišką DP kortelę, ar 
kitą dokumentą, ant kurio yra viza 
1 Angliją ir visus šiame krašte gau
tus asmens dokumentus. Labai ge
rai, kas gali visą savo gyvenimą 
pagrįsti dokumentais, (šita proga 
tenka pastebėti, kad tie mūsų tau
tiečiai, kurie neturi lietuviškų pasų, 
gautų Lietuvoje, būtinai turi išsi
imti lietuviškus užsienio pasus iš 
mūsų Atstovybės Londone. Juk 
kaip galima be lietuviško doku
mento apsieiti? Jis visur ir visados 
bus reikalingas).

Aplauslnėjimo metu patartina 
pačiam nefantazuotl ir niekų ne
kalbėti, nes tokiu atveju dažnai 
įsipainlojama ir sunku išsinarplio
ti. Nekonkrečių faktų neminėti. 
Atsakinėti tik į klausimus.

Kadangi šio skryningo tikslas, 
kaip minėjau yra Išsijoti komunis
tinį elementą, kurio mūsų tautie
čių, ypač E.V.W., tarpe, abejoju, ar 
yra, tad, mano supratimu, nėra to
kių klausimų kurių reiktų išsiginti. 
Atvirkščiai, kas yra žinoma apie ko
munistus, pasakytina viskas. Kraš
tas, kuriame mes suradome prie
glaudą, yra mums brangus ir yra 
mūsų pareiga padėti jam apsiginti 
nuo raudonojo pavojaus. Tačiau 
reikia būti atsargiems ir neįpainioti 
nekaltus žmones. Dieve apsaugok 
nuo sąskaitų suvedinėjimo ir ne
pagrįstų skundų! Atlikime savo pa
reigą lietuviškai, broliškai, garbin
gai.

Dar maža pastabėle. Tūli tautie
čiai susipainioja, kad jie tarnavę 
rusų kariuomenėj, vokiečių ka
riuomenėj. Juk tikri! tais laikais

ATSISAKĖ MARSCHALIO PAGALBOS

vis netarnavo. Gal tik dabar yra 
sugautų ir išvarytų į rusiškuosius 
dalinius. Tap pat mes neturėjome 
jokių SS dalinių. Buvo tik lietuvi-

Raudonoji bacila skverbiasi
3. IR PAGALIAU — RUSIJA jo aukų, be karštojo karo Vakari- 

Anglams pasitraukus iš Perijos nlų demokratijų postą užima ko- 
žlbalo pramonės, joje liko vakuL munlzmas — pasaulinis rusų im
amas — tuštuma. Bet, pagal pri
gimties dėsnius, natūraliai tuštu
mos negali būti: iš bet kurios vie
tos pasitraukus vienam daiktui, jo 
vietą užima bet kuris kitas daiktas.
Kas veržiasi J anglų paliktą vaku
umą Persijoj? —

Tik atsiminkim šių neramumų 
pradžioj anglų laikraščiuose pas
kelbtą vieną žinelę: vieną dieną 
neramumų metu netoli Abadano, 
Khorramshare, staiga buvo paste
bėtas vienas rusų pulkininkas Iš 
kaž kurios rusų misijos, esančios 
Isfahane!

Ta'gl cherchez la femme! Tik 
šiuo atveju tai yra ne didelių aklų 
moteris, bet didelių antpečių rusų 
pulkininkas. —

Tai buvo žymiai anksčiau — bet 
tai Jau buvo tikroji pirmoji kregž
dė po Tudeh partijos atlikto pa
ruošiamojo darbo.

Jau žymiai vėliau yla išlindo iš 
maišo daug aiškiau: rugsėjo mėn. 
3 d. Persijos premlero pavaduoto
jas Dr. Fatlmi Teherane pranešė, 
Jog nacionalizuotą persų žibalą tarp šių dviejų didžiųjų vakarinių 
dideliais kiekiais pirkti pasisiūlė 
Lenkija ir Čekoslovakija, o trim 
dienom vėliau Tautinės žibalo Na
cionalizavimo Komisijos pirm. 
Makki Abadane pareiškė, jog „jei 
anglai mums neleidžia mūsų žibalo 
parduoti Vakaruose, mes jį par
duosime Rytuose“. Tas pats Dr. 
Fatlml rugsėjo 14 d. visiškai aiškiai 
atidengė visas kortas, pareikšda
mas, jog Rusija pasiūlė Persijai ži
balo reikalu visokeriopą pagalbą, ir 
pagaliau rugsėjo 19 d. B.U.P. pra
nešimu, jau sudarytos rusų-persų

• delegacijos svarstyti žibalo reikalu 
sutartį.

Faktai aiškūs ir kalba patys už 
save: nutraukę santykius su ang
lais, persai juos pradėjo su rusais 
— į išstumtos Anglijos vietą at
šliaužia raudonoji bacila; be krau-

perializmas.
šio straipsnio pradžioje anglų- 

persų bylos pasekmes pavadinau 
baugiomis. Kodėl? — Todėl, kad 
blaiviom akim ir per visų šitų fak
tų prizmę į ateitį žiūrint, jos ne tik 
atrodo, bet ir yra baugios:

1) . Tokiu metu, kada visas pa
saulis galutinai rikiuojasi į dvi 
priešingas stovyklas, persų tautos 
susiskaldymas bei tuo pačiu metu 
žengimas ir į ekonominę krizę, ir į 
komunizmo glėbį susilpnina visą 
demokratinį Vakarų pasaulį:

2) . Didžioji Britanija tokiu metu 
netekdama didesnės dalies savo 
sunaudojamo žibalo, pati patenka 
į sunkumus, paskui save patrauk
dama ir dalį Vakarų pasaulio; kar
tu ji netenka to ’atspalvio, kuris 
charakterizuojamas stiprumu (ku
rio rezultatai matyti visuos Arti
muosiuos Rytuos, paskutiniu laiku 
ypač Egipte);

3) . Susilaikanti Amerikos politi
ka aiškiai paremti Angliją jos ži
balo ginče su Persija rodo, jog ir

partnerių nėra tokio vieningumo, 
kokio šiuo sunkiu metu visas pa- 
sualls laukia;

4) . Jungtinių Tautų delsimas 
greit ir aiškiai šią bylą išspręsti 
rodo, kad ir jos plūduriuoja kažko
kio netikrumo, abejojimo ar savo 
silpnumo žinojimo baloj;

5) . Aiškus Rusijos žengimas į 
Persijos žibalo laukus rodo ir didelį 
materialinį rusų imperializmo di
plomatijos lalmėjmą, ir dar vieną 
šuolį! kitą, HgSlol buvusią nepri
klausomą, valstybę — Persiją.

Ir kaip tik dėl viso to Šitos bylos 
pasekmės yra baugios — Vakarai 
silpnėja, Rytai stiprėja ir Persija 
po Korėjos darosi pirmaeilės reik
šmės trečiojo pasaulinio gaisro 
pradžios arena.
(b. d.) A. Dičpetris

Viename Kremliaus posėdyje 
Stalinas paskelbė savo planus pa
sauliui užkariauti.

' eiga tokia;
Pusmetis prieš 

užgrobimą, Stalinas 
čekų delegacijai: 
negali dalyvauti Marshalio plane“. 
Tuo pačiu metu jis išryškino savo 
planus apriboti JAV įtaką vaka
ruose ir išplėsti’sovietu įtaką Eu
ropoje ir Azijoje“.

Turime būti dėkingi už tai suma
niam vyrui Amhost Heidrikui, įga
linusiam žinoti, ką Stalinas tada 
pasakė. Heidrikas žemas, storokas, 
.kieto žvilgsnio vyrukas, buvęs čekų 
užsienio reikalų ministerijos sekre
torius ir artimas Jan Masaryko 
draugas. Karo metu jis buvo čekų 
prlešnaci.iės pogrindžio veiklos va
du, bet jis nebuvo komunistas. Pro
gai pasitaikius, jis pabėgo į vaka
rus ir pasiekė Vašingtoną.

Jo istorija prasideda 1947 m„ ka
da Pragos aerodrome pakilo sovie
tų lėktuvas, vežąs čekų delegaciją 
į Maskvą. Heidrikas buvo vienas 
tos delegacijos dalyvių. Delegacijos 
vadovas Klementas Gotvaldas, il
gametis komunistas, gerai paži
nęs Maskvą, joje praleidęs karo 
metus ir Jan Masarykas, tuo metu 
užsienio reikalų ministeris, gar
siojo čekoslovakų Resp. įkūrėjo 
sūnus.

Oficialus delegacijos uždavinys 
buvo aptarti čekų sutartį su pran
cūzais. Tačiau visi čekai stebėjosi, 
ką gi iš tikrųjų Stalinas turi jiems 
pasakyti? čekų vyriausybė, su Got- 
valdo pritarimu, tik ką buvo priė
musi anglų ir prancūzų vyriausy
bių pakvietimą dalyvauti Marsha
lio pasiūlytojo plano diskusijoje.

Maskvoje čekai buvo nugabenti
į puošnią priemiesčio vilą ir paval- galėjo iš viso galvoti apie prisljun- 
šinti puikiais pietumis. Pietų metu 
Gotvaldas buvo Stalino Iškviestas.
Už poros valandų susijaudinęs Got
valdas griuvo į Heidriko kambarį 
ir paklausė: „Pasakyk man, Heidri- 
kal ,ar mes esame kokiu nors būdu 
įsipareigoję prisidėti prie Marsha
lio plano?“

Heidrikas jį užtikrino, kad kol 
kas nėra jokio tvirto įsipareigo
jimo. Gotvaldas atsisėdo su aiškiu 
pasitenkinimu.

Jis buvo nusigandęs, kad gali 
būti pagautas melavęs savo šeimi
ninkui. „Taip aš atsakiau ir marš. 
Stalinui“, — nusiramino jis.

Gotvaldas, susikvietęs kitus dele
gacijos narius, pranešė, kad tą patį 
vakarą 11 vai. jie išgirs Stalino 
nuomonę.

Heidrikas toliau pasakoja apie 
prožektorių šviesas, kurios Krem
liaus vartams prasivėrus, pasitiko 
delegatų veidus, apie begalinius 
Kremliaus koridorius, nustatytus 
eilėmis kaip marmuras sustyrusių 
enkavedistų, apie begales tikrini
mų ir galutinį delegatų patikrini
mą. Ir tik po to atsivėrė didžiulės 
durys į tuščią salę. Salėje tebuvo 
tik ilgas stalas ir keletas oda apmu
štų kėdžių.

Suėję delegatai rado tik tris vy
rus; Borodovą, savomokslį diplo- 1 
matą vertėją,Molotovą ir patį dik- l 
tatorių Staliną. Po trumpo pasis
veikinimo 
stalo.

Savaime 
buvo leista 
po susirinkimo Heidrikas ir Hora- 
kas, čekų vertėjas, pasižymėjo dar 
šviežius jų atmintyje 
džius. Po to Heidrikas parengė 
detalizuotą memorandumą čekų 
užs. reik. min. apie pasikalbėjimo 
turinį. Po savo pabėgimo jis paren
gė to memorandumo santrauką, 
kurią JAV saugumo žvalgyba rado 
visiškai sutinkančią su memoran
dumo detalėmis.

Kai Heidrikas pasakoja dabar 
apie Staliną, jam apibrėžti, jis 
vartoja žodį „tėviškas“. Stalino 
elgesys buvęs kaip savim patenkin
to mokytojo. Tik kai Stalino akys 
susitikdavo vieno iš dalyvių akis, 
jis parodydavo neišmatuojamą sa
vo galios pajutimą ir negailestin
gumą.

Stalinas 
sužinojau. 
Paryžiuje 
plano diskusijose. Aš nesuprantu, 
kaip jūs galėjote tai padaryti!?

čia staiga įsiterpė Gotvaldas:

šios Istorijos

Čekoslovakijos 
aiškiai pasakė 
„Čekoslovakija

Stalinas atsisėdo gale

surantama, niekam ne- 
užsirašinėti, bet tuojau

Stalino žo-

be įžangos tarė: „Aš 
kad sutikote dalyvauti 
įvyksiančiose Maršalio

„Taip, mes sutikome dalyvauti dis
kusijose, bet tai toli gražu dar ne
reiškia, kad mes dalyvausime Mar- 
shalio plane“. Stalinas nepažvelgė 
į Gotvaldą ir, atrodė, lyg jis visai 
negirdėjo jo žodžių.

„Jūs turite suprasti, ko ameri
kiečiai siekia savo Marshalio pla
nu“ — tęsė Stalinas. „Amerikiečiai 
yra pasiryžę neleisti vakarų pajė
goms mirtinai susilpnėti. Priešin
gai, jie yra nusistatę sustiprinti jų 
pajėgumą. Tai jie daro dėl daugelio 
priežasčių. Pirmiausia, amerikie
čiai nori sustiprinti savo ekonomi
nį pajėgumą. Amerikiečių valdan
čios grupės ne blogiau už mus žino, 
kad jie negalės išvengti žiaurios 
depresijos. Todėl bet kuriomis prie
monėmis jie nori tą depresiją nu
tęsti. Viena iš priemonių yra siųsti 
gerybių perteklių Europon. Tokiu 
būdu, Čekoslovakija, priimdama jų 
prekes, padėtų JAV nutęsti ekono
minę suirutę. Tas yra prieš Tarybų 
Sąjungos ir jos tarybinių sąjungi
ninkų interesus“.

Stalinas kalbėjo nepaprastu tik
slumu. Buvę aišku, sakė Heidrikas, 
kad jo pažiūra į amerikečių eko
nominę suirutę nebuvo propagan
dos vaisius ,bet plaukė iš jo gilaus 
įsitikinimo.

„Antras amerikiečių tikslas, ku- 
dio' jie siekia Marshalio planu, yra 
savo įtakos išplėtimas vakarų Eu
ropoje“ — tęsė Stalinas.

„Amerikiečiai nori sukurti sti
prias pozicijas ne tik Europoje, bet 
ir Azijoje“.

„šio tikslo įgyvendinimas, savai
me suprantama, yra kenksmingas 
Tarybų Sąjungai ir jos sąjunginin
kams. Ir taip, ■—■ tęsė jis beveik su 
gailesčiu, — aš negaliu suprasti, 
kaip Čekoslovakijos vyriausybė

girną prie Marshalio plano...“ 
čekai tylėjo. Stalinas tęsė toliau.

„Ne tik kad mums nėra jokios nau
dos iš amerikiečių stiprių pozicijų 
Europoje ,bet priešingai, mes tu
rime daryti visa, kad tai sutrukdy- 
tume. Mūsų pirmasis uždavinys 
turi būti — sugriauti amerikiečių 
stiprias pozicjjas Europoje ir Azi
joje. Kada tai bus padaryta, Angli
ja ir Prancūzija bus nepajėgios 
pasipriešinti spaudimui“.

Ši Europos ir Azijos užgrobimo 
trumpa formulė buvo tokia pras
minga, kad vėliau Heidrikas ir Ho- 
rakas patvirtino ją žodis žodin. Jie 
abu sako, kad Stalino sąvokai „su
griauti“ geriausiai tinka čekų žo
dis „obdaurati“, kitaip tariant, 
pastovus ir nuoseklus ardymas.

„Mes turime daryti visa ką gali
ma, kad šį tikslą pasiektume, — 
aiškino Stalinas. Tačiau mes ne
privalome imtis tokių žygių, kurie 
sukeltų JAV panašias nuotaikas, 
kokias sukėlė Pearl Harbour. Kai 
Stalinas tarė angliškus žodžius 
Pearl Harbour, jis patenkintai šyp
sojosi,tarsi jis pasakotų kokią iš
daigą.

Iš to Heidrikas, kuris yra inteli
gentiškas ir apdairus vyras supra
to, kad Stalinas netikėjo JAV val
džios pajėgumu valdyti mases. Jis, 
Stalinas, buvo tikrasis padėties 
viešpats. Dalinai tai buvo todėl, 
kad mokslinis tikrumas dėl Ameri
kos ekonominio griuvimo laidavo 
jam vadovavimą situacijai, iš da
lies jis tikėjosi, kad šiuo reikalu jis 
galės manipuliuoti amerikiečių 
nuotaikas.

Stalino monologas pasibaigė. 
Viešpatavo nejauki tyla. Pagaliau 
prašneko Masarykas. Jis nepapra
stai švelniai priminė, kad Čekoslo
vakijos ekonominė padėtis yra 
labai sunki ir, Čekoslovakija, norė
dama ištesėti savo įsipareigojimus 
Rusijai, yra priversta importuoti 
prekes iš vakarų.

Stalinas tvirtu balsu ir aiškia 
panieka atmetė Masadyko tezes 
pareikšdamas, kad Čekoslovakijos 
padėtis nėra tokia bloga, kaip Ma- 
sarykas ją vaizduojąs. Toliau jis 
tiksliai letalizuotai pacitavo kai 
kurias pozicijas čekų biudžete, ne
sinaudodamas jokiais užrašais. 
Baigdamas Stalinas švelniu balsu 
priminė Masarykui, kad jeigu Čeko
slovakija iš tikrųjų bus sunkioje 
būklėje, tai Tarybų Sąjunga visada 
pasiruošusi jai pagelbėti.

Molotovas trumpai pasakė, kad 
čekams vykti į Paryžių negalima. 
„Jūs girdėjote, kad Stalinas pasa
kė, jog tai būtų nedraugiškumo 
mostas Rusijos atžvilgiu. Aš tikiuo
si, kad jūs peržiūrėsite mūsų nu
tarimą ir jį priimsite iki ryt die
nos 4 vai.“

Suprantama, tai buvo šaltas 
umltimatumas. čekai nieko neat
sakė. Jie buvo bejėgiai ir jie netu
rėjo ką besakyti.

LIETUVIAI SVETUR
Viso pasaulio spauda plačiai rašė 

apie. tris drąsius . lietuvius, kurie 
prieš porą mėnesių žvejų kuteriu, 
nuginklavę kuterį saugojusius N. K. 
V. D. sargybinius, atbėgo švedijon 
Kurį laiką jų pavardes buvo laiko
mos paslaptyje, bet jiems pasiekus 
Vakarų pasaulį jų vardai paiškėjo. 
Tai; Ed. Paulauskas 19 m„ L. Ku- 
bickas 22 m., ir J. Gražinauskas 
24 m. amžiaus.

„Gen. Raštikio sūnus.“ Toronte, 
Klaremont gatvėje randasi lietuvių 
komunistų būstinė, į kurią, kaip 
praneša kimunistinis „Liaudies 
Balsas“, atsilankė du kanadiečiai. 
Vienas jų išdrožė ugningą kalbą 
keikdamas kapitalą ir smetoninį 
režimą. Po to pasisakė esąs gen. 
Raštikio sūnus Vytautas Raštikis. 
Kiek yra žinoma, gen. Raštikis savo 
sūnų neturi, o- šis staiga atsiradęs 
jo „sūnus“ yra niekas kitas, kaip 
tik bolševikinė propagandinė pro
vokacija.
Montreallo lietuvių visuomene op- 

solistei E. Kardelienei ir žurn. J. 
Kardeliui suruošė gražų 30 metų 
vedybinio gyvenimo 
minėjimą. Ta proga 
gavo daug sveikinimų

Barbara Darlys -
Amerikos lietuvė pakviesta New 
Yorko lenkų operon dainuoti svar
biausią partiją Moniuškos operoje 
„Halka“. Savo laiku B. Darlys lan
kėsi Lietuvoje ir dainavo Kauno 
Operoje.

Pagal lietuvio inž. archit. O. Ty- 
liaus projektą Vakarų Vokietijoj 
Dormstadte pastatyta didžiulė mo
derni senelių prieglauda kainavusi 
2 mil. D.M.
Pedagogo L. Krauso iniciatyva Au
stralijoj, Melbourne suorganizuota 
lietuviška, mokykla, veikianti sek
madieniais.

sukaktuvių 
p. Kardeliai 
ir dovanų.
Drangelienė,

Vokietijoj vokiškai išleista Jurgio 
Jankaus „Velnio bala“.- Išvertė 
Alexander Balkus. Tas pats vertė
jas vokiečių kolbon verčia Jurgio 

’’ jas vokiečių kalbon „žemė dega“.

nuslų prieš 1865 m. spaudos draudi
mo laikotarpį biografijas ir biblio
grafijas.

Daumanto knyga „Partizanai už 
geležinės uždangos“ sukėlė tarp
tautinio masto susidomėjimą, ši 
knyga jau išversta į anglų kalbą, o 
dabar verčiama į prancūzų ir vo
kiečių kalbas.

„G A B I J A” 
knygos pėdsakais), Pr. Balučio (Pa
vergtosios literatūros šešėliai), J. 
Aisčio recenzija (Jurgio Savickio 
Raudoni batukai).

Kūriniai ir straipsniai pailius
truoti autorių atvaizdais. Tarp llu. 
stracijų dar paminėtinos dali. Pr 
Lapės dviejų paveisklų reprodukci
jos.

Nors žurnalo redakciniame žody
je sakoma, kad „pradžia nėra tokia, 
kokios mes norėtume“, ir žadama 
tobulėti, bet jau pirmasis numeris 
ir malonios išvaizdos ir patrauklaus 
turinio. Yra ko paskaityti, todėl 
leidėjams linkėtina ištverti, o skai
tytojams — nepasigailėti kelių ši
lingų ir įsigyti jį.

K. Arenas

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park W. 11.

Lapkričio 10 d. 19 vai. p.p. bus p. 
F. Neveravičiaus paskaita tema 
„Literatūrinės kūrybos dalia nū
dienėje Lietuvoje“. Po paskaitos 
linksmi šokiai.

Lapkričio 24 d. 18,30 vai. p. p. 
Churnet St. Public Hali. Churnet 
St„ Collyhurst, Manchesteryje ruo
šiamas

Lietuvos kariuomenės šventes 
minėjimas

programoje paskaita, dainos, de
klamacijos, taut, šokiai ir pabaigoje 
bendri šokiai. Bus pulkus orkestras 
ir bufetas. Įėjimas aukomis. Vieta 
pasiekiama iš Cannon St. autobu
sais Nr. 17, 17a, 63 už 2 p. Netoli 
buvosio senojo Lietuvių Klubo.

Maloniai kviečiama visa lietu
viškoji visuomenė kuo skaitlingiau 
atsilankyti.

Ruošia DBLS Manchesterio skyr.
valdyba

Paieškomas Jonas Kaminskas 
anksčiau gyvenęs Invermay Farm, 
Ęorgandenny, Perth, Scotland. 
Pranešti: J. Šarūnas, 59 Seoforth 
Avenue, Toronto, Ontario, Canada.

Mgr. WANDA SWIDERSKA, at
lieka mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermann, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir t. t. 16, Gabrjels Rd., 
London, N. W. 2. Tel. GLA 8776.

KELIONIŲ BIURAS 
HICKLE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S W.l 
parūpina bilietus kelionei į visa’ 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukiniais ir sutvarko ke

lionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, 
be jokio specj alaus atlyginimo. 

Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).

Dėmesio važiuojantieji KANADON
Jei norite gauti vietas laive be delsimo užsisakykite dabar, 

išplaukimo datos:
Columbia 23. 2. 52 Suthampton — Halifax.
Neptunia 29. 2. 52. Southampton —- Halifax — New York.
Canberra 7. 3. 52. Southampton — Halifax.
Columbia 19. 3. 52. Southampton — Halifax.
Neptunia 1. 4. 52. Southampton — Halifax — New York.

Kelionė turistų klase nuo £ 54.10.0
Patarimai vizų gavimo reikalu mielai duodami.

Rašykite:

BROADWAY TRAVEL SERVICE LTD.
116, Brodway, London, S. W. 19, Tel. LIBerty 8141.

Laivą

DĖL KONTINENTINIŲ SKANUMYNŲ
Prašy’: GOODFARE marinuotų silkių vyno padaže, rolmopsų, raugintų 
agurkų bei kopūstų, įvairių rūkytų žuvų, šprotų ir panašių dalykų, kurie 

sužadina apetitą prie visokių patiekalų.
Visuomet žiūrėk, kad ant dėžutės būtų GOODFARE etiketė.

Galima gauti visose svarbiausiose kolonialinių, skanėstų ir 
maisto krautuvėse kiekviename mieste.

LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVĖ.
Maisto Pakavimas — Importas — Urmo Prekyba

House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7. 
Telefonas: BLAckfriars 3535-6. Telegramos: „Goodfare, Manchester 7".

Printed for the Lithuanian House Ltd. by Veritas Foundation Press, 12, Praed Mews, London W. 2. Tel. PAD 9734.
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