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JUNGTINES TAUTOS DEBATAI PARLAMENTE
Juntlnių Tautų Organizacijos še

štoji sesija tęsia savo darbus Pary
žiuje. Kas daugiausia krinta Į akis 
bešališkam stebėtojui, tai tos orga
nizacijos pavadinimas „Jungtinės 
Tautos“. Toks pavadinimas reiškia 
vieningą darbą bendram tikslui 
įgyvendinti; •— laisvas tautų apsi
sprendimas, žmogaus teisių apsau
gojimas, taikingas sugyvenimas ir 
p. Iš praktikos žinome, kaip aštriai 
yra tos „jungtinės“ tautos susiskal
džiusios i du frontus, veikiančius 
vienas prieš kitą. Rimti stebėtojai 
jau klausia, ar verta laikyti Rusiją 
ir satelitus toje organizacijoje, vien 
tam- kad jie galėtų savo propagan
dą vesti. Nei geros valios, nei kon
struktyvių, daugumai priimtinų pa
siūlymų iš rytų nebuvo gauta — 
vien trukdymai, šmeižtai, kolioji- 
masis... Iš kitos pusės atsakoma, 
kad nežiūrint kliūčių, Jungtinių 
Tautų O-j a vis dėlto nemažai at
siekė ir ją reikalinga palaikyti. 
Agresijai Korėjoj buvo pasipriešin
ta, Palestinos klausimas buvo išs

Pirmieji spaustuves fondo rėmėjai rašo:
„Gerai suprasdami „BL“ padėti, 

skubame jums l pagalbą, nors ir 
su mažais Inasais. Visgi kokį ratu
ką nuplrksite ir palengvins ,,BL“ 
riedėjimą“.

, Karalius, Miliauskas, JZubovas. staves fondui, o kai turėsime sava ti vakarų ir Rusijos nusiginklavimo 
spaustuvę pageidaučiau, kad ,.BL‘

. „Suprasdami skubų ir labai svar
bų spaustuvės įsigijimo reikalą, 
siunčiame Tamstoms devynis sva
rus ir penkis šilingus“.

Ketteringo skyrius.

„Siunčiu du dvarus savo ..BL“ 
spaustuvės įsigijimui. Aš manau, 
kad visi lietuviai supras tokios 
spaustuvės įsigijimo reikalą ir ji 
vieningai parems“.

J. Adomaitis.

„Bijodamas sąžinės graužimo, 
prisidedu prie įsigijimo kultūrinės 
vertybes, kad nereikėtų raudonuoti 
prieš mūsų visuomenininkus, kurie 
tiek daug dirba mūsų gerbūviui, 
noriu prisidėti su kukliu vieno sva
ro {našu lietuviškos spaustuvės 
įsigijimui.

Ligonis ,.B. Lietuvis“ po sunkios 
operacijos taisosi ir kas savaitę da
rosi įdomesnis. Jei taip seksis ir 
toliau, tai jis bus mūsų laukiamas 
svečias. Lietuviai daugumoje yra 
tikinti žmonės ir esame pasiilgę 
Sekmadienio Rimčiai straipsnių. 
Mes dar gerai prisimename Gerb 
kun. Markaičio straipsnius, kuriuos 
su dideliu malonumu skaitėme. Aš 
manau, kad atsiras vienas kitas 
kunigas, kuris ir toliau tokių 
straipsnių parašys.

Taip pat ir jaunimui reikėtų 
duoti šis tas įdomesnio. Juk tai 
mūsų atžalynas! Kai jie pamils lie
tuvišką spaudą, tai ir nutautejimui- 
bus atsparesni“.

J. Sadūnas

5 LIETUVIAI LAISVOSIOS EUROPOS UNIVERSITETE
Pagal Dr. S. Bačkio pateiktas in

formacijas iš Paryžiaus pranešama, 
kad Laisvosios Europos Universite
te, Strasburge studijuoti stipendi
jas iki lapkričio 3 d. gavo šie lietu
viai: K. Jasutytė — baigti litera
tūros studijoms, P. Klimas — che
mijos studijoms, B. Kvietelaitis — 
medicinos mokslams baigti, j. Nor
kaitis — soclaloglją, ekonominius 
mokslus ir teisę studijuoti, Natke
vičius — pusę stipendijos 8-iems 
mėnesiams sociologiją ir filosofiją 
Studijuoti, 

pręstas, deramasi dėl Kašmiro, 
daug darbo atlikta socialinėj ir hu
maniškumo srityse, čia lieka neat
sakytas klausimas, ar visa tai ir 
dar daugiau nebūtų galima atsiekti 
greičiau ir efektingiau be Rusijos 
ir jos satelitų.

Atsakydamas Višinskiu!, Britani
jos užs. reik, ministeris Edenas, vi
siškai ignoravo Rusijos pasiūlymą, 
bet kvietė visus baigti žodžių karą 
ir nuoširdžiai, lojah’.i apsvarstyti 
vakarų nusiginklavimo planą. Kiti, 
Edeno pasiūlyti taikai pasiekti da
lykai, buvo šie: taika Korėjoj. Aus
trijos taikos sutartis, tarptautinė 
komisija laisvų rinkimų visoj Vo
kietijoj galimybei ištirti ir Italijos 
priėmimas pilnateisiu JTO-jos na
riu.

JTO organizacijos pilnaties sesija 
priėmė dienotvarkę, nežiūrint Ru
sijos ir satelitų didelio pasipriešini
mo. Iš pažymėtinų punktų yra; Va
karų ir Rusijos nusiginklavimo pla
nai ir tarpt- komisijos sudarymas 
laisviems rinkimams Vokietijoj pri-

„Linkiu sėkmės užsibrėžtame 
darbe!“

V. Janušauskas

„Aukojame po vieną svarą spau- 

išeitų nors du kartus į savaitę“.
Juškus, Noakas.

Ir taip su svarais plaukia patari
mai, padrąsinimai ir pabarimai. Per 
kelias pirmąsias dienas po vojaus 
paskelbimo antrasis šimtas gerokai 
įpusėtas- Tai rodo, kad lietuviai 
nori savos spaustuvės ir ją turės. 
Būtų tikrai gražu, kad kalėdinis 
„BL“ išeitų ne tik padidintas, pasi
puošęs gražiomis iliustracijomis, 
bet ir SAVOJE SPAUSTUVĖJE 
SPAUSDINTAS.

PIRMIEJI SPAUSTUVĖS 
FONDO RĖMĖJAI

B. Kmieliauskas 5 sv., P. Navasel- 
skis .iš Kanados) 10 dol., po 2 sv.: 
Adomaitis. V. Janušauskas, B. Kur
tinaitis, a’ Ananka, M- Valikonis, 
po 1 sv. 10 šil.; St. Adomaitis, j. 
Simanavičius, V. P. 1 sv. 5 šil., po 
1 sv.; K- Karanius, P Miliauskas, T. 
Zubovas, Krivickas, Sauliūnas, J. 
Sadūnas, B. Zinkevičius, J. Jarutis, 
J Llaugminas. A. Rūsys, J. Spudu- 
lis. J. Paulauskas, J. Belevlčius, J. 
Vilčinskas, J- Bublys, L. Palavin- 
skienė, A. Petrauskas, K. Kučins
kas, J, Pocius, N. žvirblis, K. Gari- 
sonas, P. Juslonis, J. Gutauskas, J. 
Jonkaitls, A. Pūras, R. Dubinskaitė, 
M- Kilas, Andrijauskas. K. Plukas, 
Jušksu. Noakas, Senvaitis, K. Po
cius, A. Mažonas, S. Petkevičius, F. 
Butkus. P. Vilkauskas, V. Babins- 
kas, K. ivoškus, po 10 šil.: K. Matu
lionis. K. Norkaitis, suvažiavimo 
dalyviai 39 sv-, Bletchley sk. 20 sv., 
Ketteringo skyr. 9 sv., 5 šil.. Leices
ter skyr. 3 sv. 6 šil., Vėgelis 5 šil. 

Pirmieji trys gyvena Prancūzijo
je ir kiti du — Vokietijoje. Lietu
vių kandidatų prašymų buvo atsių
sta 42 iš Vokietijos. Prancūzijos, 
Šveicarijos, Švedijos ir JA Valsty
bių.

Reikia pažymėti, kad 14 kandi
datų iki šiol tepristatė reikalautų 
bylų — dokumentų. Būdinga, kad 
pirmiausiai sutelkta pirmenybė 
norintiems savo anksčiau pradėtas 
studijas užbaigti ir nesenesniems 
kaip 32 m. amžiaus.

žiūrčti. Sesija atmetė Rusijos rei
kalavimą svarstyti komunistinės 
Kinijos vyriausybės priėmimą na
rių į JTO-ją.

Imkime kad ir ką tik prasidėjusią 
JTO-jos sesiją Paryžiuje. Nuo pat 
pirmų dienų prasidėjo propagandi
nis karas. Vakarų demokratijos, 
JAV, Britanija ir Prancūzija pa
siūlė visiškai konkretų ir realų nu
siginklavimo planą. Tas planas 
reikalauja, kad valstybės pirmiau
sia pasisakytų, kiek kariuomenės 
ir ginklų ({skaitant atominius gin
klus) jos dabar turi, toliau susitar
ti, kiek kiek viena didžiųjų valsty
bių turėtų laikyti karinių pajėgų ir 
laikantis to pradėti nusiginkluoti 
JTO-joms priežiūrint- Niekas nesi
tikėjo. kad Rusija priims tą planą, 
bet Višinskio atsakymas nustebino 
ir didžiausius pesimistus. Jis sako, 
iš juoko naktį negalėjęs miegoti, 
begalvodamas apie tą pasiūlymą. 
Kaip paparastai, Višinskis išdrožė 
kontrapasiūlymą, reikalaujant pa
naikinti Atlanto Pakto o-ją ir už
drausti atominių ginklų gamybą. 
Joks sveiko proto žmogrs negali 
tikėti, kad vakarai tokias sąlygas 
priimtų, nes Atlanto Paktas yra 
vakarų gynybos pagrindas, gi ato
minė bomba — jų karinė persvara. 
Višinskis irgi tai žino. Nežiūrint to, 
vakarai pareiškė, kad jie rekalaus 
JTO-ją jų nusiginklavimo planą 
svarstyti.Dienotvarkėn buvo įtrauk-

pasiūlymai,
bekonui 1/3Į d„ sviestui 9i d., sū
riui 1/1 s. margarinui 3J d., taukams

Gen. Mark Clark žmonos ir dukros draugijoje. Neseniai jis buvo 
paskirtas pirmuoju JAV ambasadoriumi prie Vatikano.

CHURCHILLIS SUSITIKS SU TRUMANU
Oficialiai pranešama, kad Brita

nijos min. pirm. Churchillis sausio 
pradžioje vizituos prez. Trumaną 
Vašingtone. Churchillį lydės arti
miausi jo patarėjai: Edenas (užs. 
reik. min.). lordas Ismay (Common
weal tho reik, min.) ir lordas Cher- 
well (patarėjas atomo reikalams), 
lams).

Susitikimo tikslas — aptarti už
sienio reikalų ir gynybos klausimus 
pasauliniu mastu. Taip pat bus sie
kiama rasti glaudesnį bendradar
biavimą tarp JAV-bių ir Britanijos 
atominės bombos reikalu.

Atsakydamas į paklausimą parla
mente. Churchillis pareiškė, kad 
nors tuo tarpu nėra jokių planų su
sitikimui tarp jo, Amerikos prezi
dento. Prancūzijos premjero ir Sta

GINKLAVIMOSI LENKTYNES
žvalgybos žiniomis, rusų aviaci

jos pramonė, kurios pagrindą su
daro 92 įmonės su milijonu darbi
ninkų, per metus gamina; 7000 
naikintuvų, 4000 lengvųjų bombo
nešių, 1000 sunkiųjų bombonešių ir 
3500 transporto ir mokomųjų lėk
tuvų. Tokiu būdu mėnesinė pro
dukcija yra 1290 lėktuvų. Amerikie
čiai šiuo metu gamina po 400 — 450 
lėktuvų per mėnesi ir tikisi sekan
čių metų vidurvasari produkciją 
pakelti iki 1Q00 lėktuvų par mėnesį

Pirmas aštrus partijų susikirti
mas naujame parlamente įvyko pe
re;.o sekmadienio naktį. Socialistai 
pasiūlė karaliaus kalbos pakeitimą, 
apgailestaujant vyriausybės nuta
rimą atvalstybinti plieno ir geležies 
pramonę ir susisiekimo kelias įmo
nes. Socialistai argumentavo, kad 
toks žygis bus reikalingas kraštui 
ir kad konservatoriams rūpi ne 
bendri žmonių reikalai, o noras su
daryti sąlygas privatiems biznie
riams daugiau pasipelnyti. Darbie- 
čių partija sieks vėl suvalstybinti 
tas, sritis pirma pasitaikiusia proga.

Pramonės ministeris p. Sandys 
atsakydamas pažymėjo, kad prie 
dabartinių tarptautinių sąlygų bri
tų geležies ir plieno įmonėms turi 
būti duota laisvė ir sąlygos, įgalinti 
jas daugiau parodyti iniciatyvos, 
kad būtų galima konkuruoti tarp
tautinėje rinkoje. Tik privati ini
ciatyva gali tai atsiekti. Iš kitos 
pusės tam tikra vyriausybės prie
žiūra ir kainų kontrolė bus reika
linga, bet tą galima atsiekti ir pa
liekant pramonę privačiose ran
kose.

Po šių debatų sekė balsavimai, 
kuriuos vyriausybė laimėjo 38 balsų 
daugama. Liberalai balsavo su kon
servatoriais.

Atsakydamas i paklausimą, mai
sto min. Lloyd George pranešė, kad 
vyriausybės subsidija maisto pro
duktams yra sekanti (už 1 svarą): 

lino, galimybė tam gali būti, jei 
aplinkybės pasidarytų palankios. 
Višinskis, Paryžiuje, komentuoda
mas Churchillio pareiškimą tuo rei
kalu. pridėjo; „Tas gali būti“.

Churchillis taip pat priėmė kvie
timą aplankyti Kanadą vizito Ame
rikoje proga.

ARTIMIEJI RYTAI
Nors Egipte jokių didesnių pasi

keitimų nebuvo, būklė ten pamažu 
blogėja. Didžiausią galvosūkį Bri
tams sudaro darbo jėgos trūkumas. 
Egiptiečiai pamažu palieka savo 
vietas, kurias Britai mėgina užpil
dyti kariais ar darbininkais iš kitų 
kraštų. Britų karinės pajėgos kaip 
sausumoje, taip ir jūroje, yra dar 
tebestiprinamos.

Per vadinamas Nepriklausomy
bės dienos demonstracijas Egipto 
premjeras pareiškė, kad Vakarų 
valstybių planas Artimųjų Rytų 
saugumui yra blogiau, negu koloni
zacija-

Persijoj opozicija pradėjo garsiai 
kalbėti. Parlamente vienas atsto
vas aštriai kritikavo Mossadeko 
vyriausybę ir pasmerkė vyriausybės 
taktiką nukreiptą prieš Vakarų val
stybes. Tik komunistai turės nau
dos iš blogos krašto ekonominės 
būklės.

3į d„ cukrui 1 d. ir arbatai 8į d. 
Reiškia ant tiek maisto produktai 
pabrangtų, jei vyriausybė atimtų 
subsidiją.

Antradienio naktį parlamentas 
vėl pasidalino. Opozicija kritikavo 
vyriausybes nutarimą paleisti par
lamentą ilgoms Kalėdų atostogoms 
(nuo gruodžio 7 d. iki sausio 29 d.) 
ir leisti vyriausybei veikti be par
lamento patarimų ir priežiūros. 
Parlamento vadas p. Crookshank 
atsakė, kad tos atostogos reikalin
gos tikslu duoti laiko mlnisterlams 
geriau susipažinti su savo pareigo
mis. Balsavimus vėl laimėjo kon
servatoriai 37 balsų dauguma.

Per debatus dėl karaliaus kalbos 
socialistai kaltino vyriausybę, kad 
ji nesilaikanti per rinkimus duotų 
pažadų (suvaržymų nuėmimas, 
daugiau maisto, namų statyba ir 
t.t.). Statybos ministeris atsakė, 
kad vyriausybė laikysis savo pažado 
pastatyti 300.000 per metus, bet to 
nebus galima pasiekti nei šiais me
tais nei kitais- Pažymėjo, kod so
cialistai paliko kraštą labai blogoje 
būklėje ir teks pernešti daug sun
kumų, kol reikalai pradės gerėti.

GROMYKO RŪPESTIS
Atrodo, ko gera- Gromyko užsi

trauks Kremliaus nema. j ię nėl sa
ve sūnaus, Gromyko, -akaruose va
dinamas „No-Man“, ilgesni laiką 
viešėdamas Amerikoje, buvo atsive
žęs ir savo sūnų, kuris New Yorke 
mokėsi anglų kalbos. Ten jis susi
tiko 19 metų studentę Jeanne Sa- 
vorson ir. tėvo nelaimei, įsimylėjo. 
Grįžęs į Maskvą, Gromyko sūnus 
Anatolis dažnai rašo Jeannal ir, 
kaip vakariečių spauda rašo, jis 
pasižadėjęs dar prieš Kalėdas vėl 
su ja New Ycrke susitikti. Supran
tama. kad šitoks nukrypimas nuo 
partijos linijos Kremliaus enkave
distams jau žinomas ir tėvui suke
liąs nemažai rūpesčių.

VAKARU PASAULIU 
KARINIAI PASIRUOŠIMA!

Gen. Elsenmowerls, grįžęs iš 
Wašingtono su viltimis, kad Ame
rikos vyriausybė pagreitins Europos 
valstybių apsiginklavimą. Jo ma
nymu, ginkluotos pajėgos, esančios 
jo žinioje, bus tiek pajėgios, kad 
įveiksiančios pasipriešinti, sovietų 
puolimui, jei tai įvyktu ir ateinan
čiais metais.

GERA PAMOKA
Amerikiečių kariniai sluogsnial 

diskutuoja klausimą, kaip apsaugo
ti Amerikos žemyną nuo galimos 
rusų atominių bombų atakos. Re
miantis antrojo pasaulinio karo 
patyrimu, vyrauja nuomonė, kad 
iš dešimties, tolimo skridimo bom
bonešių yra įmanoma numušti tris 
prieš jiems pasiekiant tikslą. Kaip 
numušti likusius septynis? Atsaky
mą praėjusią savaitę davė rusų 
aviacija. „Juodąjį antradienį“ 
aštuoni B29 tipo lėktuvai skrido su 
bombardavimo uždaviniu i šiauri
nę Korėją, Juos saugojo 90 Sabre 
naikintuvų. Nepasiekus tikslo, juos 
pasitiko 150 rusų MIG. Trys bom
bonešiai buvo numušti, likusieji 
penki grįžo sunkiai sužaloti ir kau
tynėms toliau netinkami. Uždavi
nys liko neįvykdytas. Amerikiečiai 
gali iš to pasimokyti.

KEISTA ŽVEJYBA
Amerikos laivyno pareigūnai yra 

labai susirūpinę keistu reiškiniu. 
Kai tik Amerikos viduržemio laivy
nas susirenka manevrams, staiga 
pasirodo rusų žvejybos laivai. Toks 
reiškinys pastebėtas visur nuo Bos
foro iki Gibraltaro,

MUSU UŽTARĖJAI
Sheffieldo spauda neseniai apra

šė tą darbą, kurį atlieka kai kurios 
Britų organizacijos pabėgėliams 
remti.

P-lė Elsie Needham, kuri jau Vo
kietijoj dirbo tarpe dipukų, dabar 
apsigyveno Sheffielde, kur JI atsto
vauja Britų Tarybą Pabėgėliams 
remti. Ji ten dabar organizuoja at
skirą komitetą rūpintis pabėgėliais 
Midlande, o taip pat tais, kurie dar 
atvyks iš Vokietijos ir Austrijos. 
P-lės Needham pasakymu: „yra tra
gedija. kad daugiau žmonių nesu
pranta, kad ir šiandien dar pabėgė
liai daug kenčia šioje šalyje“.

■ Mums džiugu Ir malonu, kad at
siranda žmonių, pasiruošusių mums 
padėti.

Pasaulyje
* Persijos premjeras Mossadekas 

pranešė, kad jis prašęs paskolos iš 
Amerikos, bet negavęs jokio atsa
kymo. „Persijos ekonominė krizė 
yra tokia bloga šiuo metu, pareiškė 
Mossadekas, kad niekas negali būti 
tikras dėl ateities, jei nebus imtasi 
žygių tam pataisyti“, išvažiavimą 
iš Amerikos Mossasdekas atidėjo iš 
ketvirtadienio l sekmadieni.

* Egipto vidaus reikalų ministe
ris perėmė taip vadinamo išlaisvi
nimo batalionų vadovavimą kovai 
prieš Britus vesti.

* Bekono norma pakeliama 1 oz. 
nuo gruodžio 2 d. iki 4 uncijų per 
savaitę. Jokiu ektsra maisto normų 
nebus duodama per šiais Kalėdas.

* Amerikos štabo viršininkas gen. 
Bradley pakely į Romą lankėsi Lon
done ir matėsi su Churchllllu, karo 
minlsteriu ir Britų karo vadais, 
šiaurės Atlanto pakto valstybių gy
nybos reikalams aptarti.

* Geležinkelių tarnautojams pa
keltas atlyginimas 8%-

* Peronas buvo balsų daugama 
perrinktas Argentinos prezidentu.

* Malajuose banditų veiksmai 
sustiprėjo. Trijų paskutiniųjų dienų 
bėgyje banditai nužudė 11 nekaltų 
žmonių.

* Korėjoje, JAV armijos karinin
kas. remdamasis 8-tos armijos duo
menimis, apkaltino Kinijos komu
nistus, nužudžiusius 2.643 Amerikos 
karius, patekusius komunistų be
laisvėm

* Pulk. Hanley pareiškė, kad ko
munistai Išžudė per 7.000 pietų ko
rėjiečių, buvusių komunistų belai
svėje.

X JAV karinės administraci
jos žiniomis. Vakarų Vokietijoje l 
rytus nuo Reino yra numatoma zo
na būsimiems karo veiksmams. Ry
šium su šiais numatymais, visos 
amerikiečių ir anglų karinės bazės 
iškeliamos iš Bremenhaveno ir 
Hamburgo į Bordeaux ir Antwerpe- 
no apylinkes.

* Jugoslavija pareikalavo Įtrauk
ti į dienotvarkę jos kaltinimus 
prieš Rusiją ir satelitus, kurie vedė 
ekonomini ir psichologini karą 
prieš Jugoslaviją ir kiršinę gyven
tojus-

* Prez. Trumano sekretorius pra
nešė, kad Britanijos premjeras 
Churchillis lankysis Vašingtone 
sausio mėn. ir turės pasitarimus 
su Prezidentu.

JTO ŠEŠTOSIOS SESIJOS 
posėdžius Paryžiuje seka šeši spe
cialiai prie JTO akreditavęs! lietu
viai žurnalistai; Dr. Bačkls, Prof. 
Baltrušaitis, Pulk. Lanskoronskis, 
Min. Ed. Turauskas, A. V. švirmic- 
kas ir Jonas Masiulis.

Izraelio valstybės delegatų tarpe, 
delegacijos juriskonsultas yra adv. 
J Robinzonas, buv. Nepriklauso
mos Lietuvos Seimo narys ir Lietu
vos advokatas (Tarptautiniame 
Hagos Tribunole,
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II-

Tuo laiku Vengrijoje vokiečių po
licijos viršininku buvo gen. Wlnkel- 
mann. Jis praneša Skorzenny, kad 
sekmadieni, spalio 15 d., {vyksiąs 
dar vienas Nlklaso "Horthy susiti
kimas su Jugoslavijos tltininkais. 
Ir, jo manymu tai būsiąs spren
džiamasis susitikimas. Reikia veik
ti. Reikia trukdyti šiam susitiki
mui. Dalykas, tačiau, nėra taip jau 
lengvas. Šiaip ar taip reikalas vyk
siąs suvereninio krašto sostinėje, 
kuris dar savarankiškai tvarkosi 
ir turi savo žinioje gerai ginkluotą 
jėgą- Gen- Winkelmann Įspėja, kad 
pirmasis susitikimas Įvykęs vengrų 
kariuomenės apsaugoje. Jo many
mu- šis susitikimas taip pat bus 
stipriai apsaugotas.

Slaptasis suokalbis numatytas 10 
vai. ryto, tuščioje vieno prekybinin
ko Įmonėje. To pastato antrame 
aukšte yra viešbutis. Išvakarije ke
li gestapininkais tame viešbutyje 
išsinuomavo kambarius... 10 vai. 
15 mln. du vokiečių policininkai 
turėsią Įeiti per paradines duris. 
Būrį SS vyrų Skorzenny paslepia 
nuošalioje alėjoje, esančioje netoli 
nuo susitikimo namų. Pats, persi
rengęs civiliais drabužiais, lydimas 
vieno aviacijos puskarininkio, va
žiuoja J paskyrimo vietą.

Namai, kuriuose turi {vykti susi
tikimas, randasi prie mažos aikšte
lės. Prieš namus stovi du automo
biliai.’ Vienas mažas, tai privatus 
Nlklaso Horthy automobilis, antras 
didesnis, brezentu pridengtas. Ka
riškas- Jame sėdi trys apsiginklavę 
vengrų karininkai. Keli karininkai 
ir puskarlnlnkal vaikštinėja aikšte
lėje. Skorzenny Įsako jiems pasisė
dėti ant suoliuko. Pats važiuoja prie 
namų Ir sustoja čia pat prie kariš
kos mašinos prišaklo, tikėdamasis, 
kad šitokiu būdu užstosiąs kelią, 
jej vengrams Imtų noras staiga 
pasprukti. Jis išlipa, atvožia moto
ro dangti ir vaizduoja taisąs moto
rą.

Aplinkui sekmadienio ramybė. 
Mėlyname danguje šviečia rudens 
saulutė, tebežydinčiose gėlėse plu
ša darbščios bitės...

Skorzenny .,taiso“ motorą ir žiūri 
l rankini laikrodj. Sekundes rodan

ti rodyklė artėja prie 10 vai. 15 mln. 
Drama prasideda. Iš gatvės 1 na
mus įžengia du vokiečių policinin
kai Tuo pačiu laiku vengrų kari
ninkai, sėdį automobilyje, susio
rientuoja ir paleidžia .iš automatų 
kelis šūvius l įeinančius policinin
kus. Vienas jų krenta. Skorzenny 
šoka už savo automobilio ir prade
da šaudyti l vengrų karininkus. Iš 
aikštelės bėga jam į pagalbą puska
rininkis ir šoferis, o vengrams — 
vaikštinėję karininkai, viskas vyk
sta žaibo greitumu. Vengrai šaudo 
į Skorzenny automobilį- Jo šoferis 
sužeistas, bet dar atsišaudo. Sko
rzenny švilpuku duoda ženklą. Iš 
nuošalios alėjos būrys SS vyrų sku
ba pagalbon. Po poros minučių iš 
artimų gatvių kampų ir koridorių 
jie atidengia pragarišką ugnį. Ven
grai pasitraukia į namų kiemą ir 
iš ten ginasi. Iš vakaro Viešbutyje 
apsigyvenę geštapo agentai ramiai 
nulipa laiptais ir suima bėgančius 
žemyn regento sūnų Niklasą Hor
thy ir Tito pasiuntinius. Tačiau 
vengrų karininkai iš kiemo pusės 
bando juos išlaisvinti. Skorzenny, 
pamatęs, kad jiems tai gali pavykti, 
svaido l vartus rankines granatas 
ir užgriauna išėjimą.. Pats bėga į 
namus ir, atsivaręs belaisvius, suki
ša į karinę mašiną. Pats sėda į savo 
automobilį ir lydi vengrų karinę 
mašiną, viruojamą vokiečio. Atro
do, viskas pavykę. Urnai, vos kelis 
šimtus metrų pavažiavus, iš skersi
nės gatvės bėga kuopa vengrų ka
rių Padėtis, atrodo, beviltiška. 
Bet Skorzenny nepraranda nervų. 
Jis ramiausiai sustabdo savo auto
mobilį prieš pat nosį kuopai vado
vaujančiam karininkui ir sako:

— Mielas kapitone, sulaikykite 
savo vyrus. Anoje gatvėje įvyko 
kažkas nepaprasto. Ten šaudo iš 
kiekvieno kampo. Patarčiau tam- 
stairylenam porina išsiaiškinti, nes 
kitaip neteksite daug vyrų...

Karininkas padėkoja Skorzenny 
už ..žinias“, sulaiko kuopą ir pats 
vyksta žvalgybom šis triukas Sko
rzenny pavyksta ir vengrų kuopa 
praleidžia jam ramiausiai su be
laisviais pravažiuoti pro jų gretas. 
Regento sūnus pasilieka vokiečių 
geštapo naguose,

Vokiečių ambasada prie Vengri
jos krališkosios vyriausybės savo 
būstinę turėjo Burgbergo pilyje, ša
lia admirolo Horthy rezidencijos. 
To paties sekmadienio popiečiu *š 
ambasados pranešama, kad pilyje 
paskelbtas išimties stovis. Visi ke
liai užblokuoti. Telefono ryšis su 
ambasada nutrūksta. Vėlesnėmis 
valandomis vengrų radijas praneša, 
kad Vengrijos vyriausybė sudaran
ti atskirą taikos sutartį.

Įvyko. Dabar, turint galvoje Hit
lerio instrukcijas, reikia bet kuria 
kaina sutrukdyti tolimesnius 
vengrų vyriausybės nutarimus. 
Venck duoda atitinkamus įsa
kymus ir užima strategines mie
sto dalis. Tuo pačiu laiku išsiunčia 
vieną vokiečių generolą į vyriau
siąją vengrų armijos būstinę, esan
čią Karpatų fronte. Tačiau gene
rolas pavėluoja: armijai vadovau
jąs vengrų generolas su štabo ka
rininkais jau buvo perėjęs sovietų 
pusėn. Bet visa armija dar tebeslgl- 
na ir atvykusiam vokiečių genero- 
luo pavyksta laikinai padėtį stabi
lizuoti. Dabar svarbiausiu uždavi
niu lieka užkirsti kelią tolimes
niems Vengrijos vyriausybės po
tvarkiams. Išeitis viena — užimti 
Burgbergo pilį ■— vengrų vyriausy
bės būstinę.

šis Skorzenny atsiminimų skyre
lis vaizdžiai parodo tas pasekmes, 
kada iš vienos pusės yra staigus ir 
iš anksto suplanuotas veiksmas, iš 
kitos gi nėra, aiškių įsakymų ir sto
ka rizikingo, bet dažnai visa nule
miančio sprendimo.

Suprantama, kad Burgbergo pilis, 
turint galvoje karo priemones, nė
ra kietas riešutas, bet policijos 
jėgomos. kurias vokiečiai buvo nu
tarę panaudoti, norėdami išvengti 
tarptautinės reikšmis turinčio 
skandalo, tai tikrai buvo sunkiai 
įvykdomas uždavinys. Burgbergo 
pilis buvo tikra tvirtovė, sustiprin
ta moderniškais ginklais ir skaitlin
ga įgula. Pilyje buvo milžiniškos 
vengrų karių — honovedų kareivi
nės, krašto ministerijos Ir gynybos 
pastatai, vyriausybės rezidencija ir 
daug kitų svarbių įstaigų.

Pulk. Skorzenny planas buvo

toks: neskaitlingas SS parašiuti
ninkų dalinys turės šturmuoti, pe
rėjęs Dunojaus tiltą; vienam karo 
mokyklos batalionui duotas užda
vinys pulti pilį iš priešingos — dar
žų ir sodų pusės. Jį remsianti spe
ciali patyrusių karių grupė. Tačiau 
šluos dalinius Skorzenny nutaria 
panaudoti tik tada, jei pagrindinis 
jo triukas nepasisektų. O jo avan- 
tiūrinis triukas labai paparastas: 
keliais šarvuotais automobiliais jis 
įvažiuosiąs per pagrindinius, taip 
vadinamus ..Vienos vartus“, nugin
kluosiąs sargybas ir paimsiąs tuos 
žmones,1 kurie valdo Vengriją. Lai
kas dirbo vengrų naudai, todėl Sko
rzenny nedelsia. Akcija prasideda 
pirmadienio ryte, 6 vai. Dar tamsu, 
kai iš vokiečių kareivinių pajuda 
keli tankai ir maža vilkstinė šar
vuotų automobilų. Pirmajame, at
darė. sėdi iki dantų apsiginklavęs 
Skorzenny ir keli jo bendrininkai. 
Jie ramiausiai važiuoja pilies kryp
timi. „Vienos vartai“ uždaryti. Ap
linkui sustiprintos sargybos, smėlio 
maišai, išstatyti kulkosvaidžiai, ša
lutiniai siauručiai varteliai atdari. 
Pro juos Skorzenny ramiausiai įva
žiuoja, atiduodamas sargybiniams 
pagarbą- Vengrų sargyba, matyda
ma tokį ramų vokiečių įvažiavimą, 
nesusigaudo kas daryti, šaudyti, ar 
nešaudyti? Jokio įsakymo, vokie
čiai pravažiuoja pro honovadų ka
reivines. Ir čia sargyba budi už 
smėlio maišų prie užtaisytų kulko
svaidžių. Vokiečiai važiuoja, tarsi, 
į paradą, pravažiuoja krašto ap
saugos ministerijos rūmus. Kelias, 
vedąs į pilies rūmus, užblokuotas 
barikadomis. Skorzenny pamoja. Į 
priekį išslenka tankas. Barikados 
byra- Pro langus iš pilies rūmų pra
deda vengrai šaudyti, bet jau vėlu: 
vokiečiai rūmų viduje. Nuginkluo
jami prie langų ir durų įstatyti 
sargybiniai, nutraukiamas pilies 
ryšis su miestu. Visa drama tęsiasi 
vos pusvalandį.

Antradienį ryte, Vengrijos sena
sis admirolas Horthy, lydimas vo
kiečių SS generolo Pfefferlo, spe
cialiai Hitlerio atsiųstu traukiniu 
išgabenamas į Vokietiją. SS pulk. 
Skorzenny, persirengia civiliai ir 
išeina pasivaikščioti Budapešto 
gatvėmis...

Svarbiausiu vyriausybės uždavi
niu bus ekonominės krašto būklės 
pagerinimas. Bus imtasi griežtų 
priemonių prieš gyvenimo išlaidų 
pabrangimą ir siekiama atstatyti 
pasitikėjimą svarui, kad kraštas 
galėtų privežti reikalingų prekių ir 
žaliavų produkcijai pakelti ir duoti 
visiems pakankamai darbo. Bus 
imtasi priemonių sustabdyti inflia
ciją, kuri graso pakelti pragyveni
mo išlaidas ir pakenkti ginklavi
mosi programai. Įvairūs suvaržy
mai bus sumažinti iki minimumo. 
Iš siūlomų įstatymų pažymėtinas 
geležies ir plieno pramonės atvals- 
tyblnimas.

Darbo minlsteris peržiūrės darbo 
pajėgos rezervus, kad kuo daugiau 
darbininkų būtų paliuosuoti iš ma
žesnės svarbos įmonių ir kad liktų 
daugiau darbininkų ginklavimosi 
pramonei ir kitiems svarbiems 
reikalams.

Taip pat numatoma atstatyti ka
ro meto Vidaus Sargybą (Home 
Guard), kad sustiprinti krašto sau
gumą. Vriausybė sieks išlyginti ža
lą, kurią kraštas nukentėjo Persi
joj. Egipte bus išlaikoma Britanijos 
pozicija Kanalo zonoje.

Tuojau po Karaliaus kalbos Dar
bo partija turėjo pasitarimą, kad 
nustatyti puolimo liniją.

Vertinant socialistų atsiektus 
darbus iš kitos medalio pusės, ga
lima ant tų darbų užpilti ir daug 
šalto vandens. Pragyvenimo pa
brangimas, užsienio prekybos de
ficitas, prekių trūkumas, nepakan
kama gamyba — buvo kasdieniai 
reiškiniai.

Pirmoji socialistų meilė teko ta
čiau suvalstybinimui ir planuotam 
ūkiui, ko jie griebėsi, tuoj atėję į 
valdžią. Netenka abejoti, kad dar
bininkai yra suvalstybinimu paten
kinti, bet ar suvalstybinimas duos 
kraštui produktus prieinamomis 
kainomis *— tai tik ateitis parodys. 
Prekių ir žaliavų trūkumas krašte 
yra didelis ir dėl to įvairūs ūkio 
suvaržymai tebesitęsia. Privati 
iniciatyva varžoma ir valstybė 
atlieka daug funkcijų, kurias an
ksčiau turėdavo privatūs prekybi
ninkai. Tai yra planuoto ūkio išda
va, tvirtinant, kad esant trūku
mams, negalima pasitikėti privačių

asmenų veikla krašto gyventojų 
gerbūviui aprūpinti.

Paliekant vidaus reikalus, socia
listų užsienio politika, Bevinul va
dovaujant, davė patenkinamus re
zultatus. Bevinas Įnešė naują atmo
sferą 1 tarptautines konferencijas, 
lygiai kaip dar būdamas darbinin
ku, Bevinas tvarkė savo santykius 
su kitais, taip jis elgėsi ir užsienio 
reikalų minlsteriu būdamas. Buvo 
atviras, nuoširdus ir laikėsi pado
raus elgesio principų. Tiesos nevy
niojo į vatą, bet ją tiesiai drožė 
Molotovui į akis.

Morrisono laikotarpis užsienio 
reikalų ministerijoj nors ir trum
pas, buvo nesėkmingas. Morrisonas, 
kaip partijos organizatorius ir par
lamento vadas neturėjo sau lygaus, 
bet kaip užsienio reikalų ministe
ris, neturėjo, sėkmės.

Didžiausiu socialistų nuopelnu 
istorija neabejotinai skaitys nepri
klausomybės davimą Indijai, Paki
stanu! ir Ceilonui. Istorija dar ne
žino atsitikimo, kad valstybė atsi
sakytų nuo savo užimtų pozicijų 
tokiame dideliame ir turtingame 
kontinente, kaip padarė Britanija 
Indijoj. Indijai buvo duota laisvė 
visiškai atsiskirti nuo Britanijos. 
Visų nustebimui, kaip Indija taip 
ir Pakistanas su Ceilonu laisvu 
noru pasirinko pasilikti Common- 
wealtho nariu. Tas žygis pakeitė ii 
paties Commonwealtho spalvą, nes 
pirmu kartu istorijoj i ji Įėjo lais
vais nariais ne europietiškos kilmės 
tautos.

Panašią politiką darbiečių vyriau
sybė vedė ir kolonijose, sudarant 
sąlygas ir paruošiant tautas nepri
klausomam valdymui. Tos eigos jau 
jokia kita vyriausybė nesustabdys. 
Tautų a.psisprendimo principų dva
sioje socialistų valdymas buvo ir 
mums, lietuviams, palankus ir 
užsitarnauja mūsų padėkos. Jeigu 
šiandien Lietuva dar tebevergauja, 
tai yra susidariusios tarptautinės 
būklės ir Kremliaus diktatūros 
darbas. Viena Britanija yra bejėge 
pakreipti įvykius norima linkmė. 
Galima, tačiau drąsiai sakyti, kad 
Darbo Partijos valdymo laiku Lie
tuvos išlaisvinimas buvo gerokai 
priartintas.

B.

GERALD KERSH

JUDO SI S K AS
IŠDAVIMAS

KARŠČIO apimtas monotoniš
kai jis tęsė:

— Tik nusižeminimas gali išmo
kyti... tik nežinojimas moko... at
siprašau, ką aš čia sakau? Jie bu 
vo papratę vadinti mane Paukš
čių Vyru. Ar atsimenate? Ar ir da
bar tebevadina, St. Jamso Parke, 
Trafalgaro Atlkštėje, visur... jie 
lesina paukščius. Ar jie dar tebele- 
slna paukščius? Nežinau. Užmir
šau. Ar atsimeni šituos juokingus 
sutvėrimus, kuriuos myli paukš
čiai — senelius, seneles, vaikus? — 
ar matei juos? Jie išleidžia pinigus 
žemės riešutams ir grūdams, stovi 
Trafalgaro Aikštėje laukdami, pa
prasčiausiai laukdami, laikydami 
pilnas rieškučias žemės riešutų; 
atskrenda balandžiai ir lesa jiems 
iš rankų. Arba kartais jie nueina l 
St. Jamso parką ir lesina antis... 
Turiu prisipažinti, kad ančių nie
kad labai nemėgau: Tai ėdrūs sut
vėrimai... nors daugelis šitaip 
kalba apie balandžius. Jie pa
pratę vadinti mane Paukščių Vy
ru, nes Trafalgaro Aikštėje ir 
kitur, kur balandžiai susirenka, 
aš buvau figūra. Paukščiai mylė
davo mane. Garbės žodis, esu Įsi
tikinęs, kad jie mylėdavo mane 
dėl manęs, bet ne dėl tų duonos 
gabalėlių, kurių mėgdavau prisi
pilti kišenes. Ne kur kitur, bet pas 
mane pirmiausiai ateidavo. Jie 
nutūpdavo mane nuo pečių iki ke
lių net ir tada, kai nieko neturėda
vau jiems duoti. Balandžiai atsi
liepdavo 1 kiekvieną menkiausią 
mano krustelėjimą: net į kiekvie
ną mano balso pasikeitimą.

Šitaip pasakęs, senasis Embodis 
mėgino atsisėsti, bet negalėjo, ir 
švilptelėjo ton pusėn, kur jaunas 
balandis plasnojo apie langą, mo
stelėjęs savo pilkais sparnais ir 
nuskridęs karo paminklo krypti
mi.

— Al ,al ,ai! Ar matote? Prakeik
tasis, kuriam neatleidžiama. Aš! 
Buvo laikas kai jie vadindavo ma
ne Paukščių Vyru. Dabar leiskite 
man ši tą pasakyti tamstai. Iš
pažintis geras dalykas sielai. Aš 
jau miręs žmogus.

— Prisipažinkite, kad sergate, 
pone Embodi... leiskite palenkti tą 
anklodę, nes...

— ...Buvo laikas, kada aš turė
jau seser{. Buvo laikas, kada mes, 
rlnčlai gyvenome. Buvo ir blogų 
dienų. Mano tėvas, kuris, tikiuos, 
ilsisi ramybėje, paikai bizniavo. 
Žinoma, jis beveik visko neteko ir 
paliko man ir seseriai tik septynis- 
tūkstančius svarų, kuriuos aš... aš 
buvau jaunas ir visiškai kvailas... 
įkišau 1 gumos bizni. Esu tikras, 
kad žinote ,kas 1923-192... metais 
atsitiko su guma.

— Jeigu teisingai atsimenu, — 
greit pasakė gerovės valdininkas, 
— per vieną savaitgalį guma krito 
su dideliu trenksmu.

— ...Dar po truputėlį užteko, 
kaip tamsta gali įsivaizduoti: 
mudviems kiekvienam maždaug 
po svarą savaitei. Tuo tarpu ne
vykusio! ištekėjo mano sesuo už 
vyro, kuris buvo tobulas piktybių 
įsikūnijimas, ir šis tikėjosi, kad ji 
yra poslturinti (iš tikro ji tokia 
ir buvo ištekėdama), ir pabėgo, 
palikdamas ją visiškai be skatiko, 
su mažu kūdikiu.

— Pasitaiko, — tarė gerovės val
dininkas, žiūrėdamas į laikrodį ir 
tikėdamas, kad tuoj turėtų ateiti 
daktaras. — Taip, pasitaiko, pasi
taiko.

— Visą savo gyvenimą nieko ne
dariau. Ar žinote, ką aš dirbau visą 
savo gyvenimą? Lesinau paukš
čius. Jeigu aš imsiu kartotis, pra
šau atleisti man; manau, kad jau 
ankčiau esu minėjęs, jog jie va- 
dlndavi mane Poukščių Vyru- Tra

falgaro Aikštė, žinote... Milijonų 
milijonai balandžių... taip pat eko
nomiškai, tikiu, nevertas dalyka. 
Bet jei kas mėgsta, ką jam padarysi 
kai kurie vyrai įsymili fatališkas 
moteris, femmes fatales, supran
tate; kiti šunis, kates, paukščius... 
Pats aš nemėgstu kačių, bet gyve
nime reikalinga — kas per išsireiš
kimas? — ak, taip, visokių 
gyvenime reikalinga — kaš per iš
sireiškimas? •— ak, taip, visokių 
rūšių, kad susidarytų pasaulis, 'š 
buvau slunkius, niekas kitas, kaip 
slunkius. Daugiausia laiko praleis
davau Trafalgaro Aikštėje — tai 
labai nepaprasta vieta, mano bran
gusis pone, labai žymi. Ten balan
džiai susirenka iš viso Londono, jie 
išdidūs, pasipūtę vaikščioja, lesi- 
nėja iš praeivių žemės riešutus ir 
duonos trupinius. Jie mėgdavo ma
ne. Ar tamsta galvoji, kad jų meilė 
kilo dėl to, jog mano kišenės vi
sada būdavo pilnos? žinote, taip 
būdavo sakoma, bet tai netiesa. 
Taip nėra. Dėl mano nemirštamo
sios sielos, ne! Esu ten buvęs ir 
tuščiomis kišenėmis, o balandžiai 
vis tiek palikdavo žmones, kurių 
rankos būdavo pilnos žemės riešu
tų, atlėkdavo ir atsitūpdavo man 
ant pečių. Kai nebebūdavo vietos 
man ant pečių, jie tūpdavo kur 
galėdami — ant mano galvos, 
šlaunų, rankų — visur, kol jie bū
davo arti manęs.

x X x
ŠITAI ir buvo, kad visi mane va 

dindavo Paukščių Vyru. Ir šitaip 
būdavo ne vien tik su balandžiais. 
Net žvirbliai mylėjo mane; ir ta 
žvirblių meilė buvo tikra. Bet kas 
pasakys tamstai, kad senis Paukš
čių Vyras buvo fotografuojamas, 
nuo galvos iki kojų apgultas žvir
blių ,ir ne todėl, kad jie ką nors 
laimėtų! Aš tik sušvilpdavau, ir 
kad jūs tada pamatytumėte vaiz
dą. Nuo Nelsono Kolonos viršaus, 
nuo Northumberland Avenue. Pall 
Mall. Charing Cross Ligonines, 
šienturgio — tai būdavo skridimas 
paukščių, didžiulis ūžimas sparnų, 
pasiruošusių pritrenkti mane, ži
note, patapau visiškas vargšas.

— Ak, brangusis ,kaip man gaila 
girdėti tai.

— Brangusis, taip! Užtikrinu 
tamstą — visiškas vargšas. Per 
savaitę, matote ,lš viso turėdavau 
apie trisdešimt šilingų.

-— Ar tai nėra daug?
— Ak, man pačiam visiškai bū

tų galėję užtekti. Bet kai taip jau 
atisltiko, pinigų reikėjo mano varg
šei seseriai. Tarp mudviejų šne
kant, tikiu, kad jos nevykėlis vyras 
ištraukė iš jos kapitalą ir. nedorai 
jį tvarkydamas, pralošė ar ki
taip iššvaistė. Tik turiu pasakyti 
...ką aš čia kalbėjau?

— Apie savo seserį...
— Ak, taip, ačiū. Taip, iš tikro, 

jis paliko ją, tas nesuvaldomas 
bastūnas, paliko ją visiškai be ska
tiko kelias savaites prieš gimdy
mą. žinote, jis buvo neišauklėtas; 
oi Ela visada buvo tokia, kurią ga
lima pavadinti jausminga mergi
na ir šiurkštumas jai svetimas... 
Gailestinga, tai jau gailestinga! 
Atidaviau jai viską, ką turėjau, 
kad ir nedaug; tarp mūsų šnekant, 
iš tikro vaikščiojo alkana; trupu
tėlį padėjau jai. Nėra ko parduoti, 
jokio darbo, — o jei koks buvo, tai 
netikęs, —- nieko nebeliko iškeisti 
— neviltis, pone, galutina, nevil
tis.

— Tai didžiulis nenusiseklmas. 
Leiskite užkloti pečius.

—■ Ką tamsta būtum padaręs? — 
paklausė ponas Enibodls. — Pasa
kyk man, ką tamsta būtum daręs, 
būdamas mano padėtyje?

— Tikrai nežinau. Bet prašau 
nenuspardyti apklotų. Dabar būki
te ramus.

— ...Aš pasidariau išdavikas, —. 
tarė senis.

— Juk ne tikras?
— Tikras ir aiškus. Atėjo diena... 

ak, šitoji baisi diena! Aš buvau pa
sigailėjimo vertas, suglebęs ir pa
vargęs. Gal tamsta .pažįsti nevil
tį? Tikiuos Jog ne. Nusivilti... tai 
mirtinoji nuodėmė- baisi nuodėmė 

šv. Jonas nuo Kryžiaus kalba 
apie Tamsiąją Sielos Naktį: aš pa
žįstu tai, mano siela pažįsta šitą

tamsią nakt{. Nežinojau, ką dary
ti. Neturėjau duonos plutos savo 
į Aikštę, ir jie sulėkė pas mane. 
Pasakiau jiems: ..Vargšai mano 
paukšteliai, neturiu ką duoti jums, 
atleiskite man, bet gal pasikeis 
laikai ir tada atbusiu už vis
ką. Dabar pabučiuokite mane...“.

O kai šitaip pasakau, balandžiai 
trynė galvas man į smakrą, iš kaž
kur-— tai buvo ketvirtadienio ry
tas >—išdygo mažas storas žmogu
tis, kurio veido nebegaliu įsivaiz
duoti, priėjo ir sako: „Atsiprašau, 
ar tamstai nerūpėtų uždirbti kelis 
svarus?“ Suprantate, buvau visiš
kai skurdžiai apsirengęs. Prieš de
šimt'metų, patikėkite, toks asmuo 
nebūtų drįsęs kreiptis į mane... eik 
šalin su tokiu... jis nebūtų Išdrįsęs. 
Bet tada pasakiau, kad man rūpė
tų tie keli svarai, ir paklausiau jį, 
kaip, kur ir kodėl. O kai jis papa
sakojo, man užšalo kraujas.

— Ar užšalo?
— ...Užšalo? Ne, atsiprašau, man 

karšta... Prieš valadėlę buvo šalta, 
o dabar... ak, taip! Jis pasakė: 
„Aplinkui tamstą čia vadina, kaip 
aš. tikiu, Paukščių Vyru“. Aš pa
sakiau, kad turiu tą garbę, o jis 
tarė:“ Man rodos, kad tamsta 
mėgsti paukščius?“ žinoma, pa
sakiau jam, kad aš mėgstu pauk
ščius, o'jis tęsė:“ Paukščiai, gerai, 
jie tinka, bet su saiku. Jie. pavyz
džiui, tinka kaime. Bet Londone, 
na, tamsta žinai, kaip čia yra. Jie 
minta ištekliais, žmonės maitina 
juos, o jie dauginasi dauginasi ir 
dauginasi ir darosi nebepakenčia
mi. Jie apteršia pastatus, langus ir 
viską; jie trukdo susisiekimą... 
žinote. Na, tai mūsų rūpestis būtų 
sumažntl jų. Bėda, žinoma, ta, 
kaip juos pagauti. Tarnauju Lon
dono Miesto Korporacijoje — ma
no pavardė Kolė. Man atėjo šito
kia mintis: toks žmogus, kaip tam
sta, galėtų padėti mums apvalyti 
miestą nuo tų balandžių greičiau, 
negu tai iš viso įmanoma. Toks 
žmogus, kaip tamsta, galėtų tik 
švilptelėti prie tinklo, Ir šilingas 
jam žvanga saujoje. Ką pasakysi?“ 
Ak, mano brangusis! Vargšai pauk

ščiai, vargšas žmogus, vargingas 
pasaulis! Įsivaizduokite save mano 
padėtyje. Tamsta supratingas žmo
gus — nesakykite, kad toks nesate, 
pone. Sakykite, pavyzdžiui, kad 
tamsta myli paukščius Ir myli sa
vo seserį. Kurį tamsta paaukosi? Jei 
gali būti vienas arba kitas, tai 
kuris tūri būti? Paukščiai. Taip 
yra, nes taip turi būti. Ar tamsta 
žudysi savo seserį kad papenėtum 
paukščius, ar paukštį, kad papenė
tum seserį Pažvelk į savo širdį ir 
pats atsakyk į tą klausimą.

— Viščiukas, pavyzdžiui, yra 
paukštis, — tarė gerovės valdinin
kas. — Niekas nežudo paukščių iš 
išdykumo, tačiau viščiuko buljonas 
atgaivina Ilginį.. čia dėl to neguli 
būti jokio klausimo. O kaip tamsta 
sakai, tai būtų didžiai netinkama 
žmogenos kepsniu papenėti alkaną \ 
balandį, bet visiškai leistina ba- 
landžil kepsniu papenėti alkaną 
žmogų. Tamsta perdėti, pone 
Embodi.

x X x
AK. NE, atleiskite man. — tarė 

senis, — žinote, žmonės žudo paukš
čius ir iš išdykumo. Kai aš buvau 
dar labai jaunas vyras, pats taip 
dariau šautuvu... Ak, tai buvo ne
dora! Mes išeidavome į raistus — 
taip buvo Jorkšyre — tetirvinu 
šaudyti. Jei galiu taip išsireikšti, 
aš labai taikliai šaudžiau, šešis iš
šovęs, numušiau tris. Septintasis 
šūvis sulaužė paukščiai sparną. Ar 
tamsta patikėsi, jei pasakysiu, kad 
užmušiau ji, trenkdamas galvą l 
bato prieki? Tai ir buvo, kad aš 
mečiau medžiojęs ir atidaviau šau
tuvą... Buvo lašas kraujo, kaip 
tikras rubinas, balandžio kraujo 
rubinas ant snapo galo; ir dėl to 
pasibiaurėjau. „Daugiau ne“, pa
sakiau. Visi nustebo. Esu buvęs 
toks geras šaulys. Labai gailėjausi 
Mėginau pasitaisyti. Paukščiai su
pranta — įsidėmėk mano žodžius, 
pone, jie supranta. Jie atleido man. 
žinote, ne,abejotina, kad tas, kas 
daugiau atleidžia, daugiau jus ir 
myli. Jie mylėjo mane. Ir aš par
daviau juos. Aš pardaviau juos už 
tris svarus Ir penkliolika šilingų. Ar
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BRITANIJOS LIETUVIS 3

Manchesterio kronika
Tėvų rūpesčiu, Juozui šneliui 

Heywood kapuose pastatytas ir 
pašventintas gražus, lietuviškas 
antkapis. Vietiniuose jis žadina ne 
tik pasigrožėjimą, bet ir smalsumą 
pačiais lietuviais.

Dr. Kuzminskas skaitė paskaitą
— „Dipl. šefo ir VLIKO susitari
mas“. Po to buvo šokiai, veikė bu
fetas. Dalyvių apie 50. .

Kristaus Karaliaus minėjimą 
N. D. konvente prasmingais žodžiais 
pradėjo ir užbaigė Aug. Zubrickas. 
Po paskaitos B. Valterienė, Sės. Te
resei piano palydint, solo giedojo 
Tchaikovski© „Legendą“ ir Dam
brausko „Kentėsiu Tau“, šventės 

. temomis eilėraščius deklamavo 
B. R. Gerdžiūnaitės ir B. Gelažni- 
kaitė. Randelio „Largo „plano — 
M. švelnytė. Užbaigai — S. Zubric
kas akordeonu Brahmso „Laba
nakt“ ir Lietuvos Himnas. Dalyvių 
apie 120. Minėjimo metu pasveikin- 
ta-ir Įteikta, dovana — kryžius (K. 
Steponavičiaus rankdarbis) Kon
vento seserims, jų 100 m. Įsikūrimo 
proga.

i1.- Sportininkų vadovas Juozas že
maitis jau rūpinasi ir tautinių Jo
kių grupe. Lietuvių klube vyksta 
šachmatininkų turnyras.

Leonas Venckus skaudžiai darbe 
susižeidė ranką. Gydosi namuose. 

rCrompsall ligoninėje gydosi pr. 
Puodžiūnas ir P. Palkimas.
MANCHESTERIO ŠOKĖJAI PAS 

ROCHDALES LATVIUS
Manchesterio lietuvių tautinių 

šokių grupė lapkričio 10 d. buvo 
pakviesta Į Rochdales latvių orga
nizuotą keturių tautybių pasirody
mą .’(latviai, ukrainiečiai, lietuviai 
ir lenkai). Lietuviai sušoko 4 šokius
— „Suptą“ ir „Kepurinę“ labai ge

trai". o ..Kalveliui“ ir „Malūnui“ gal
dar kiek trūksta reguliarių repeti- 
ęijų. nes į repeticijas gana sunkiai 
renkamasi. Ukrainiečiai ypač gerai 
sušoko miškakirčių šokį., 

"' šokių grupės techniškasis vado
vas J. žemaitis sako, kad tokį va
karą "lietuviai galvoją suruošti 
'Manchester y j e-

Lietuviai šokėjai, matydami, kad 
ruoštasis vakaras.. davė nuostolių, 
padarė latviams kuklų mandagumo 
žestą: atsisakė paimti net kelionės 
Išlaidas.

aš pasakojau tamstai, kad mano 
nelaimingajai seseriai reikėjo pi
nigų ir kad aš neturėjau. Sušvil
piau savo balandžius Į spąstus. 
Paskui bėgau gatvėmis, rankoje 
nešdamasis pinigus. Kai nubėgau, 
Ela buvo mirusi, ir aš buvau ten su 
trimis svarais ir penkiolika šilingų. 
Tikiuos, kad nieko bloga nemany
damas p. Kolė išmokėjo man pus- 

.kroniais. Kai suskaičiau, pamačiau, 
kad ten buvo trisdešimt sidabrinių. 
Tada aš pajutau šaltį ir nežinojau, 
ką daryti- Ką tamsta būtum daręs

— Pone Embodl, jei tamsta nori 
mano garbingos nuomonės, man 
rodos, kad tamsta perdedi šito 
reikalo reikšmę.

— Dešimt šilingų išleidau už 
pyragaitį. Ten buvo dar šimtų šim
tai balandžių Trafalgaro aikštėje. 
Nuėjau" palesinti jų. „Atleiskite 
man“, pasakiau, siūlydamas pyra
gaitį; bet kai ištiesiau pilnas ran
kas ir sušvilpiau, jie nuskrido. Ti
kiu, kad tada pravirkau, nes maža 
mergaitė pasakė: „Tamsta verki — 
kas per reikalas?“ Pripyliau jai 
rieškučias pyrago trupinių ir pasa
kiau; „Lesink balandžius, mažoji 
mergaitė“. Iš rytinio aikštės kampo 
atsigrįžau ■ pažiūrėti. Balandžiai, 
kurie nuskrido nuo manęs, iš jos 
rankų lesė. Nuėjau į St. Jamso 
Parką, ir net antys vengė manęs. 
Tada parėjau i savo kambarį, bai
giau laužyti likusius pyragaičius ir 
gabalus sudėjau ant palangės. Bu
vo šalta. Tamsta žinai, kaip, kai 
blogas oras, žuvėdros atskrenda 
nuo upės? žinai, aišku. Tai buvo 
alkani paukščiai, tos žuvėdros, pa
laimink jų širdis — jos nenorėjo 
lesti ir sklandė ore. Net ir jos vengė 
manęs. Pajutusios maisto kvapą, 
oru sklęsdavo žemyn, bet apsisuk
davo atgal, palikdamos jį neliestą, 
ir aš girdėjau jų spiegiančius riks
mus; Judas Iskarijotas, Judas Is- 
karijotas! O daugumas kaimyninio 
stigo žvirblių (jie niekad neatlėk
davo ant mano stogo) čirškė; tris
dešimt sidabrinių, trisdešimt sida
brinių! Taigi, matote, aš esu mėgi-

IR DAR VIENAS B/
Paskutiniu metu „B. Lietuvy“ 

pasirodo vis daugiau laiškų apie 
gyvenimo sąlygas Kanadoje. Kar
tais tie laiškai būna objektyvūs ir 
apibudina padėtį iš blogosios ir iš 
geriosios pusės, bet pasitaiko ir to
kių, kurie savo menkus nepasiseki
mus ima kaip taisyklę ir labai juo
dai viską vaizduoja.

šiuo savo laišku nesu suintere
suotas ką nors iš Anglijos lietuvių 
paskatinti emigruoti ar nuo to 
susilaikyti, bet noriu jį nukreipti 
prieš „B.L.“ Nr. 41 (219) tūpusį buv. 
DBLS Elmsbrldge skyriaus pirmi
ninko K.B. laišką., kuris.yra asme
ninio pobūdžio ir neatatinka tik
renybei.

Iš darbininko niekas čia nereika
lauja, kad jis dirbtų tris- kart 
daugiau, negu Anglijoj. Fabrikuose 
darbai dažniausiai yra akordiniai 
ir darbininkas pats stengiasi dau
giau padaryti, kad didesnį atlygini
mą gautų. Pats ant savo kailio esu 
patyręs, kad ekordiniai dirbdamas 
gaudavau 20 — 30 dol. į savaitę 
daugiau, nei tą darbą dirbdamas 
valandiniai. Vaizdas dėl ateities 
taip pat nėra toks baisus tikrumoje, 
kaip kad atrodo paskaičius p. K.B. 
laišką. Darbininkas netekęs darbo 
dėl bedarbės gauna 15 — 18 dol. 
per savaitę (vyras) pašalpos. Su 
šeimomis sunkiau. Bet neteko gir- 
išstumtas į gatvę, ka’p p. K B. rašo, 
dėti, kad bent vienas lietuvis būtų 
Nepaslaptis, kad senesnio amžiaus 
žmonės, nemokėdami pakan
kamai anglų kalbos ir nemokėdami 
jokio amato, bent iš pradžių turi 
sunkumų. Bet tokio darbo, į kokį 
mes per tris su puse metų turėjome 
teisę Anglijoje ir čia galima gauti. 
Taip pat man nea’škus yra p. K.B. 

■ Išsireiškimas apie „keletą laimin
gųjų“, kurie nesiskaitydami su 
priemonėmis siekia tikslo. Nesu
prantu ko čia siekiama. Ar tuo 
norima čia gyvenančius lietuvius 
apjuodinti, kad jie patys ėmėsi pri
vačios iniciatyvos ir užsitikrino sąu 
geresnį rytojų. Tiesa, čia daug 
lietuvių, buv. D.P. turi savas krau
tuves, biznius, ūkius, namus Ir pan. 
Nemažas skaičius verčiasi amatais 
bei profesijomis. O kad takių daly
kų nebūdavo Anglijoje, man rodos, 
visiems ten gyvenusiems yra pa-

nęs sakyti jiems, šitiems paukš
čiams, kad aš iš tikro gailiuos. Ir 
tai yra priežastis, kodėl aš — bent 
vidujis pasitenkinimas gali apra
minti — siūlau jiems paskutinius 
kelis trupinius savo duonis. ar 
tamsta nematai... jie netiki man. 
Jie žino. Ką žmogus turi daryti?

Gerovės valdininkas tarė;
— Man rodos, kad tamsta, pone 

Embodl, turėtum apsvarstyti ir tą 
reikalą išmesti iš galvos, — ir jis 
susirūpinęs žiūrėjo Į duris, tikėda
masis laiptuose išgirsti daktaro 
žingsnius.

—..- Ką tamsta darai., Nedary
kite! Tamsta turi gulėti ,ir šiltai 
laikytis...

žioruodamas karščiu, ponas Em- 
bodis veržėsi Į atdaro lango pusę.

— Klausykite, klausykite, — šni
bždėjo jis.

Įsiklausęs gerovės valdininkas 
išgirdo atokiai čirškiant daugybę 
paukščių nuostabiai melodingai. 
Senio veidą išvagojo džiaugsmo 
raukšlės, kai jis pradėjo mėgdžioti 
pabučiavimo garsus. Jis paėmė nuo 
palangės duonos gabalą, įsidėjo 
tarp lūpų ir laukė.

— Tai netikra, — tarė gerovės 
valdininkas.

Bet tada iš už debesio išnėrė di
džiulis baltas balandis. Jis nėrė, lyg 
krintanti žvaigždė, kol pasiekė 
atdarą angą, kur vasnojo spranais, 
tiesdamas savo stiprų pilką snapą. 
Labai švelniai paėmė duoną iš po
no Embodžio lūpų ir, kartą suplas
nojęs savo stipriais, plačiais spar
nais, dingo.

Gerovės valdininkas išgirdo ati
darant ir uždarant duris iš gatvės 
pusės ir vyriškio balso aidą iš sa- 
liono. O ponas Embodis, prieš leng
vai atsidusdamas, puikiai šypsoda
masis tarė;

— Ačiū. Ar tamsta pagaliau tiki, 
kad aš iš tikro gailiuos? Ar atleista 
man?

Po pusės minutės, kai įėjo dak
taras, gerovės valdininkas tarė:

— Bijaus, kad tamsta būsi tru
putį pavėlavęs, daktare, f

Išvertė K. Barėnas

MUSU GYVENIMAS
(LSAS 1$ KANADOS 
kankamai aišku. Jeigu žmogus be 
specialių ir ypatingų leidimų nega
lėjo pakeisti darbą, ką gi jis gali 
galvoti apie privačią iniciatyvą.

Kaip Anglijoj taip ir čia, vieni 
geriau Įsikuria, kiti blogiau, todėl 
manyčiau, kad geriausia jeigu pats 
žmogus apsispręs turėdamas pa
kankamas informacijas, be jokių 
„geriau“ ar „blogiau“. Sutinku su 
p K.B. nuomone, kad tos informa
cijos turėtų būti neišpūstos. Todėl 
man neaišku, kodėl jos pasirodė 
tokios jo laiške. Jeigu vienam ki
tam ir blogiau, tai dar nereiškia, 
kad visiems ar bent daugumai tokia 

: liūdna padėtis.
Į Angliją, kaip p. K.B. mini, su

grįžti galima, jei tik kas nori ir turi 
geras apie save paliktas žinias. Bet 
taip kalba tik naujai atvykę ir tai 
tik pirmas kelias savaites. Vien 
Toronte yra apie šimtas lietuvių iš 
Londono ir nežinau ar daug atsi
rastų tokių, kurie grįžtų, o juk 
buvo ir su šeimomis ir tikrai padė
tis iš karto atrodė nepavydėtina..

Reiškiu pagarbą 
P. Navaselskis

NOTTINGHAMAS
Lapkričio 10 d- Bradford© Vaidy

bos Studijos „Aažalyno“ gastrolės 
Nottinghame praėjo su dideliu pa
sisekimu. Buvo suvaidinta S. Čiur
lionienės 4 veiksmų drama .,Aušros 
sūnūs“. Veikalas savo turiniu, gera 

vaidyba ir gražiomis dekoracijomis 
nukžlė žiūrovų mintis į mjsų visų 
išsiilgtą tėvynę Lietuvą ir Išryškino 

, tų didžių kovų prasmę už lietuviš
ką spaudą ir laisvę.

Pažymėtina, kad Bradfordo „At
žalynas“ savo spektakliu tikrai su
silaukė atsilankiusiųjų lietuvių 
nuoširdaus dėkingumo.

• A.M.

JAU SPAUSDINAMI 
KALĖDOMS ATVIRUKAI 

IR SVEIKINIMAI
Lietuvių Namų b-vės spaustuvė 

„N i d a“ spausdina seriją kalėdi
nių sveikinimų ir atvirukų, kuriuos 
galima užsisakyti DBLS skyriuose ir 
Centre ateinančios savaitės bėgyje.

DBLS COVENTRY 
SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Coventry skyriaus valdyba 
pareitą sekmadienį turėjo ilgesnį 
pasitarimą. Buvo aptarti eina
mieji. gerokai užsigulėję skyriaus 
reikalai ir planas >,Br. Lietuvio“ 
spaustuvės fondui remti."
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MIELI LIETUVIAI,

Su širdgėla išvykstu iš Anglijos, 
nes esu paskirtas naujoms parei
goms Romoje. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems garadariams, kurie savo 
aukomis parėmė Londono Lietuvių 
bažnyčios pagražinimo darbus. Baž
nyčia rūpestingai išdekoruota dail. 
K. Dargio, tikrai sužavi kiekvieną 
lietuvį ir svetimtautį. Ypačiai ža
vinčiai atrodo naujai perdažytas 
medžio drožinių didysis altorius.

Dar reikalinga daugiau 200 sva
rų. kad galėtume padengti susida
riusias išlaidas. Todėl mielai lau
kiamos aukos iš visų Didž. Britani
jos lietuvių, kurie dar negalėjo iki 
šiol paremti.

Prašoma jas siųsti Kun. K. Ma
tulaičio arba kun. A. Kazlausko 
vardu tuo pačiu adresu: 21, The 
Oval, Hackney Rd.. London E. 2.

- Mano naujas adresas bus šis:" Via 
Corsica 1. Rome, Italy.

Linkiu visiems gausios Dievo pa
laimos!

Jūsų
Kun. J. Sakevičius.MIC

inž. Šalkauskas, C. V-bos kasi
ninkas, paskirtas švietimo reikalų 
vedėju prie Centro Valdybos.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME 
Įvyksta lapkričio 24 d. 18 vai. 30 

min. p.p. lietuvių klubo ..Romuva“ 
salėje (Sycamore Rd.)-

Programoje: paskaita,ir meninė 
dalis, kurioje dalyvauja Nott. lie
tuvių choras „Rūta“ ir tautinių 
šoklų grupė. Po programos šokiai, 
grojant lietuviškai muzikai.

Nottingham© ir apylinkės lietu
vius maloniai kviečiame dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai.

Skyriaus Valdyba

LAISVOJI
MOTINA AR KŪDIKIS?

Anglijoj didelį pasipriešinimą 
iššaukė neseniai padarytas šv. Tė
vo pareiškimas motinos ir kūdikio 
gyvybės klausimu- Anglų protestan
tų spauda rašo, kad tuo atveju, ka
da gimdant galima išgelbėt! tik vie
ną gyvybę, Popiežius sako, jog kū
dikio, kad ir dar negimusio gyvybė 
yra svarbiau, negu motinos. Neži
nau, kiek teisingai Popiežiaus kalba 
yra interpretuojama ir būtų įdomu 
išgirsti mūsų dvasiškių ir gydytojų 
nuomonę tuo labai svarbiu reikalu.

Anglijoj gi reakcija yra labai aš
tri ne tik prieš šv. Tėvą, bet ir prieš 
katalikus gydytojus. Net patariama 
žmonėms šalintis nuo katalikų gy
dytojų. jeigu jie vykdys Popiežiaus 
nurodymą- Parlamente bus tuo 
reikalu paklausimas- Jų tezė; jei 
negalima išgelbėti abiejų gyvybių, 
tada kūdikis turi būti paaukoja
mas, bet jokiu būdu ne motina.

B. M.
Red. prierašas: Duodame Popie

žiaus kalbos ištrauką, dėl kurios ki
lo kontroversija (laisvas vertimas 
iš angliško teksto):

„Kiekviena žmogiška esybė, riet 
kūdikis motinos ysčluje, turi teisę 
gyventi pirmoj eilėj iš Dievo, o ne 
iš tėvų ar bet kokių žmogiškų orga
nizacijų ar autoritetų.

Dėl. to nėra žmogaus, žemišku 
socialinių, eugeniškų, ekonominių 
autoritetų, mokslų, mediciniškų, 
ar moralinių „vadų“, kurie galėtų 
parodyti ar duoti teisėtą juridinį 
pagrindą nekaltos žmogiškos gyvy
bės tiesioginiam ir apgalvotam su
naikinimui. kuris būtų kaip tikslas 
arba kaip priemonė pasiekti kitą 
tikslą nors tas kitas tikslas ir būtų 
teisėtas.

. Taigi. pvz„ išgelbėti motinos gy
vybę yra labai kilnus tikslas, bet 
tiesioginis kūdikio nužudymas, 
kaip priemonė tam tikslui pasiekti, 
yra neteisėtas. Jokiu būdu negali
me pateisinti tiesioginį sunaikini
mą taip vadinamos „nevertingos 
-gyvybės“, gimusios ar dar negimu
sios, kas buvo plačiai praktikuoja
ma prieš kelis metus“-

BARBOROS ŽODELIS
PONUI OR. VALTERIUI

Būdama hotselio virtuvės darbi
ninkė, atitrūkusi nuo bulvių sku
timo, suprantama, neįveiksiu dis
kutuoti „moksliškomis“ temomis su

L1ETUVIA
Kompozitoriaus J. Gaidelio sty

ginį kvartetą N 2, sukurtą tremty
je, savo koncertų repertuarams 
įtraukė Bogotos kvartetas Kolum
bijoje.

Čikagos dienraštis „Sun Times“ 
įsidėjo buv. Resp. Prezidento Dr 
K. Griniaus žmonos atvaizdą ir pla
tų su ja pasikalbėjimą apie jos da
bartinio gyvenimo sąlygas JAV.

Australijoj lietuviai nėra šaukia
mi karinei prievolei atlikti. Nau
juoju įstatymu svetimšaliai gali 
stoti tik savanoriais. Tačiau tokių 
iš lietuvių tarpo dar neatsirado.

Urugvajuje pradėjo veikti lietu
viška radio valandėlė, kurią leng
vai girdi ir Argentinos lietuviai-

Adomas Galdikas, vienas žymiau
sių mūsų dailininkų, šiuo metu gy
venąs Paryžiuje, ruošiasi emigruoti 
į JAV.

Daug studentų tremtinių iš Bos
tono ir New Yorko vyksta savo lė
šomis Vokietijon, kur tikisi galėsią 
studijuoti įsteigtame Laisvosios 
Europos' Universitete.

Kanados lietuvių laikraščiai pra
neša apie didelį darbų sumažėjimą 
Kanados miestuose. Netekę, darbo 
fabrikuose, lietuviai važiuoja dar
bams į miškus ar ūkius.

Australijos lietuvių laikraščiui 
„Australijos Lietuvis“ sukako 3 me
tai nuo jo pirmojo numerio pasiro
dymo. Laikraštį redaguoja Jurgis 
Glušauskas.

R. Glodenis, prieš tris metus at
vykęs iš Europos Brazilijon, jau su
spėjo taip praturtėti, kad nusipir
ko tris didelius sklypus žemės ir 
lėktuvą, kuriuo dažnai skraido.' Jis 
yra Brazilijos Aero klubo narys-

Dr. K. Vyšniauskas iš tremties 
atvykęs Amerikon,išlaikė papildo
mus egzaminus dabar turį teisę 
verstis gydytojo praktika. Dr. Vyš
niauskas Vokietijoj buvo UNRROS

TRIBŪNA
universiteto profesoriumi, daktaru 
ar kitais išminčiais. Į tuos visus 
punktus, kuriuos mano garbei ir 
mano adresu prirašė p. Dr. Valte
ris neatsakysiu jau vien todėl, kad 
jų net devyni. Man, atseit, reikė
tų siekti aštuoniolikos, na o P- Dr. 
Valteris juk skolingas neliktų.

Mano vardas, pavarde ir adresas 
yra žinomas redakcijai. Pasirašyti 
nei pirmojo, nei šio laiškelio neno
riu, nes noriu..- ištekėti. (Tam ir 
lūpas pasidažau. Visos mano 
draugės, kurios dažėsi nuo pat gim
nazijos suolo, seniai jau garbingo
se šeimose motinų pareigas eina. 
Aš dažytis pradėjau tik Čia, An
glijoje. ir tikiuosi greit ištekėsian
ti.).

Bet koks išsvajotasis bernelis 
mane vestų po tokios p. Dr. Valte
rio „recenzijos“ ir sveikatos skry
ningo,! Juk pirštais užbadytų-., 
„žiūrėk“, sakytų. ..tai toji Barbora, 
kuri lūpas dažo“, O ginti nenor
malias lūpa-s šokausi todėl, kadan
gi gerb. Dr. Valteris kovą su vėjo 
malūnais pradėjo ne iš to galo. Įsi
vaizduokime sau. kad pas Dr. Val
terį (kai jis turės teises) ateitų pa
cientas su skaudančia galva. Atro
do, būtų nelogiška, jei gydytojas 
Imtų žiūrėti į kojos pirštų pana
ges. Taip ir su „nenormaliomis“ 
lūpomis. Jeigu jums, ponai vyrai, 
nepatiktų šitokios „nenormalios“ 
lūpos. tikėkite, nė su žvake visame 
pasaulyje nerastumėte išsidažiusios 
moteriškės. Todėl, mano suprati
mu. p. Dr. Valteris turėjo ne apie 
„nenormalias“ lūpas rašyti, bet 
ieškoti „normalių“ vyrų, kuriems 
patiktų „normalios“ lūpos.

Vieną p. Dr. Valterio pastraipos 
iššaukimą mieliausiai priimu.- p. 
Dr. Valteris taip giliai savo ne- 
Klaidingumu įsitikinęs, kad siūlo 
pravesti demokratiškus balsavimus, 
tikėdamasis, tikrai valterininkai 
almėsią. Idant nebūtų tuščiažo
džiavimo. aš siūlau 5 svarus „B- 
Lietuvio“ spaustuvės fondui tuo 
atveju, jei barborinlnkal pralaimė
tų. Tokį pat depozitą turėtų įnešti 
p. valterininkai, jei jie drįstų iš
statyti savo kandidatūrą.

Tikiuosi, kad .-B. Lietuvio“ re
dakcija ras būdų šiam demokratiš
kam balsavimui pravesti.

Su nužeminta pagarba, 
Jūsų

Barbora 

I SVETUR
išlaikomos džiovininkų sanatorijos 
Edmundsthalyje direktorium.

Al. Ranitas, estų poetas ir meno 
kritikas su savo žmona Kauno ope
retės soliste Gr. Matulaityte atvyko 
Amerikon. Al. Ranitas lietuvių, es
tų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbo
mis yra daug rašęs apie mūsų me
ną ir kai kuriuos menininkus.

S. Zaunius, žinomos mūsų daini
ninkės V. Januškaitės-Zaunienes 
sūnus, kaip JAV karys tapo pa
siųstas1 Korė j on ir šiuo metu jau 
randasi fronte.

IR ARGENTIJOJE NE VISI 
MĖGSTA TIESĄ

Besiblaškydami po laisvą!jį pa
saulį sutinkame įvairių žmonių, ku
rie spaudoje skelbia ne visai teisin
gas žinias. Toksai faktas verčia 
griežtai pritestuoti. Tais atvejais, 
tačiau, kada mes patys nukrypsta- 
me nuo tiesos, verti esame, bent sa
vojoje spaudoje, pabarimo. Bet ir 
vėl bėda, nes, paliestieji, tiesą sten
giasi apversti aukštyn kojomis.

Prieš kurį laiką esu parašęs „Br. 
Lietuviui“ korespondenciją apie Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Skyriaus Argentinoje balių, 
kurio pelnas buvo paskirtas Vasario 
16-tosios Gimnazijai. Nenorėdamas 
nukrypti nuo tiesos, parašiau, kad 
balius turėjęs pajamų 5000 pesų, 
o pelno tik 507,40 pesų. Tokiai padė
čiai susidarius, PLIAS ėmėsi šaluti
nių priemonių sukelti nors 1000 pe
sų. Daugelis tos organizacijos narių 
pripažino, kad išlaidos buvusios pa
darytos labai didelės, o gimnazija 
sušelpta labai menka suma. Nežiū
rint šito, „A.L. Balso“ skiltyse pasi
didžiavimas buvo lygus padarytoms 
baliaus išlaidoms... Kai Argentiną 
pasiekė „Br. Lietuvis“ su mano ko
respondencija, daugelio rengėjų 
veidai surūstėjo, o „A.L. Balse“ p. 
Dalyvis rašo, kad „Br. Lietuvio“

redakcija yra suklaidinta, kores
pondencijos autorius kaltinimas su 
tiesos prasilenkimu, nes girdi, ko
respondenciją rašęs baliuje visai 
nenedalyvavęs. Tačiau pažiūrėjus Į 
„A.L. Balso Nr. 931 atspausdintą 
baliaus apyskaitą, visagaliai skai
čiai rodo, kad korespondencijoje 
buvo primintas tik liūdnokas fak-

L. Kančauskas

Skautiškuoju keliu
VYČIU SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 24 d. (šeštadienį) 3 vai 
p-p. p- Strumskio namuose, 11, Flo
rence Terr., Slnkin St. Nottingham, 
šaukiamas visų Anglijoj esančių 
skautų vyčių suvažiavimas. Važiuo
ti iš centro autobusu Nr. 9-

Broliai Vyčiai prašomi suvažiavi
me būtinai dalyvauti.

------- ooOoo-----—
Skautų-čių vadai ir vadovės, no

rintieji reguliariai gauti „Mūsų Vy
tį“ P.L.S.S. vadų, vadovių ir akade
mikų skautų-čių laikraštį (atskiro 
num. kaina 2/-), kreipiasi į sktn. 
Vaitkevičių, 21, Cobden St., Derby- 

-----—ooOoo------- -
Kiekvieno skauto-ės pareiga pre

numeruoti ir skaityti „Skautų Al
dą“. Jo atstovas Anglijoj, Brolis V. 
Fidlerls. Dryden Hostel. Shakes
peare St., Nottingham.

------- ooOoo------- -
Skautų bičiuliai ir rėmėjai, no

rintieji gauti L.S.B. Anglijos Rajo
no informacinį biuletenį „Budėk“, 
prašomi kreiptis į V. Fldlerį, anks
čiau nurodytu adresu-

--------ooOoo------- -
Sesės, norinčios gauti skautų 

ženklellų-rūtelių. kaina 2/-, krei
piasi į sktn. K- Vaitkevičių, aukš
čiau nurodytu adersu.

------- ooOoo—-----
Pavieniai skautai, emigruodami 

iš Anglijos, prašomi pranešti Vadi- 
jai apie savo išvykimą.

-----—ooOoo-------

SPORTAS
„KOVAS“ STENGIASI 

IŠSILAIKYTI
Manchesterio sporto klubas „Ko

vas“, nebeišslversdamas iš jam per 
„Sąją" ar vietinę apygardą tenkan
čiomis labai kukliomis pašalpomis, 
o stengdamasis išsilaikyti ir dirbti 
darbą, pastaruoju metu pradėjo or
ganizuoti narius rėmėjus, kurie sa
vaitiniais ar vienkartiniais savo 
mokesčiais galėtų jam sudaryti gal 
ir kiek reikšmingesnę sumą bėga
miesiems reikalams. O išlaidų esa
ma (vien tik klubo registracija per 
20 svarų). Dabar kaip tik vyksta 
rėmėjų registracija, pati pradžia.

šiuo metu ..Kovas“, kaip lietuvi
ška YMCA komanda, pradeda žaisti 
Lancaširo anglų krepšinio pirme
nybėse (10 komandų po dvejas 
rungtynes). Lapkričio 10 d. tokios 
rungtynės buvo su Rochdales 
YMCA, ir „Kovas“ laimėjo 69; 21 
rezultatu. Pažymėtina, kad ..Kovo“ 
sudėtyje čia pirmą kartą žaidė trys 
pradedantieji, kurių tarpe ypač 
išsiskyrė Verbyla.

Dabar „Kovui“ vadovauja ener
gingasis J. žemaitis, kuris taip pat 
yra ir Sporto „Sąjos“ pirmininkas.

(k b)

TARPTAUTINE PAIEŠKOJIMŲ 
TARNYBA

Tarptautinė paieškojimų tarny
ba (International Tracing Service) 
buvo įsteigta prie IRO kaip pagal
binis organas 1948 m. Jos tikslas 
surasti milijonus suaugusių ir val
kų dingusių karo metu. 1951 m., 
balandžio 1 d. jos kontrolė buvo 
perduota Aukštajam Sąjungininkų 
komisarijatui -Vokietijoje. Per tris 
savo gyvevimo metus IRO globoje 
ITS atliko milžinišką darbą. Buvo 
gauta 220.000 paieškojimų iš 100 
kraštų. 27.000 žmonių likimas buvo 
nustatytas ir apie 19.000 kitų žmo
nių likimą buvo surinkta svarbi 
medžiaga. Aukštoji Sąjungininkų 
Komisija, perimdama ITS, gavo 
100 tonų nacių dokumentų, kurie 
parodo dingusiųjų paslaptį. ITS 
biblioteka ir ypatingai jos kartote
ka su 10.000.000 vardų, yra vienin
telė šios rūšies pasaulyje ir am
žiams liks nacių bestiališkumo liu
dytojas. Daugiausiai nuveikė vai
kų paieškojimo skyrius. Iš 5-576 už
klausimų pavyko rasti net 4-808.
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BRITANIJOS LIETUVIS

JONAS MAŠANAUSKAS Jei šiandie namo pareičiau

KELIONE AUSTRALIJON
Po visų atsisveikinimų šeštadie

nio rytą, IX. 22. sėdau Coventry 
Stotyje | traukini ir metęs paskuti
nį žvilgsni per traukinio langą j 
daug kartų lankytas vietas, paju
dėjau Londono link.- Sis kelio tar
pas mums gerai žinomas, tad apie 
JI Ir nerašysiu, pagaliau nieko ypa
tingesnio ir nejvyko.

Londone pernakvojau Lietuvių 
Namuose ir atsls veiklnęs su visais 
pažįstamais, sekmadieni, 2 vai. p.p. 
sėdau Vlctorljos stotyje į kontinen
tini Londonas — Milanas traukini. 
Traukinis kontlnetlnis, publika !n- 
temaclonall: anglai, prancūzai, 
italai, olandai, belgai,na, ir aš, vie
nas lietuvis. Po poros valandų pa
siekėme Folkestone uostą. Cla pri
siėjo traukini apleisti ir tempti sa
vo „mielus" lagaminus pro pasų ir 
muitinės kontroles. Viskas ėjo labai 
greit ir sklandžiai, net buvo gaila, 
kad taip langval iš Anglijos išlei
do! Vis dėlto gaila buvo iš Anglijos 
iš važiuoti. Anglų muitinės nieko 
netikrino, net neklausė ką vežu, 
tik gero vėjo palinkėjo. Pro visa 
tai praėjęs žiūriu, kad esu Jau lai
ve. Neilgai trukus laivas pajudėjo 
Ir, turbūt, paskutini kartą pama
čiau Anglijos krantus, 'žinoma, 
koks ten laivas, maždaug kaip „Kę
stutis" ar „Balanda", kur J Kulau
tuvą plauklodavom. Bet clgeretės 
laive vlstfek pigesnės: 20 št. „Pla
yers“ 2/6 Ir įpakavimas daug tur
tingesnis.

Laive prisistatė prancūzų pasų 
kontrolė, žinoma, aš su savo „dlpu- 
kišku" ir įkliuvau: „Atsiimsite, sa
ko, kai nuplauksite | Prancūziją"' 
Kągl darysi, plaukiu be paso, nors 
kažkaip nesmagu, lyg vieną čemo
daną būtum kur nors palikęs. Apie 
6 vai. pasiekėme Calais uostą, čia 
tuojau nešikai griebė už mūsų la
gaminų. Tas kur mano ant diržo 
susivėręs laikė, rodo sau 1 kaktą ir 
kažką man sako, maždaug „karan- 
to katr“. Aš jam sakau: „okey, 
okey“, tik tu mano lagaminus nešk, 
ba aš neužtenku rankų —- vienoj 
portfelis, o kitoj nosinė, su kuria 
šluostau matyt nuo neįprasto Jū

ros oro paleistą nosį. Tik po poros 
valandų, kai jau patogiai sėdėjau 
traukinyje, kuris nešėsi per Pran
cūzijos lygumas supratau, kad tai 
buvo jo numeris ant ktpurės užra
šytas.

Na, grįšiu atgal i Calais uostą. Iš 
laivo suvarė visus i muitinės salę, 
kur jau nešėjai laukė su lagami
nais. žinoma, tuo laiko aš dar „ka- 
ranto katr“ nesupratau, o nešėjo 
fizionomijos neatsiminiau, bet 
šiaip taip kelis kartus per kelis 
šimtus lagaminų perėjęs, savuo
sius suradau, o prie jų ir nelaimin
gą „karanto katr“

Šiaip taip per naktį išvargus ant 
suolo pusiau gulom, pusiau sėdom, 
praaušo ir rytas. Ir didžiausiam 
mano nustebimui, prisistatė pasų 
kontrolė vėl. Na, sakau, nejaugi 
mes per 12 vai. nuo vieno iki kito 
krašto Prancūzijos pervažiavom, 
žinoma ne! Traukinys stovėjo Ba
zelio stotyje ir pasus kontroliavo 
šveicarai! Na, ir pakliuvau, galvo
ju. Juk mano agentas sakė, kad per 
Šveicariją važiuot nereiks ir švei
carų vizos aš neturėjau. Ką daryti. 
Daug nereikėjo galvoti. Pavartė 
šveicaras mano pasą ir sako.- „Stei- 
gen Šie aus“ Vidžiai priešintis ne
galima, sakydavo dėdė Zaranka. 
Susiėmiau aš savo daiktus ir lipu 
lauk. „Eikite į pasų Įstaigą", dar 
pridūrė iš užpaklio. Na ir banguo
ju jo nurodyta kryptimi. Nuėjęs 
žiūriu, kad mano pasas jau guli iš
kilmingai ant stalo. „Blogai“, sako, 
..kad neturite šveicarų vizos“. „O 
švicariškų pinigų turite.“ „Kas 
tau duos“, sakau, „gal bus geri 
prancūziški“. Geri buvo ir tie ir 
sumokėjęs 200 frankų gavau švei
carų vizą. Po to dar muitinė, kur 
paklausė ką vežu ir vėl į tą patį 
traukinį.

Šveicarija gražus kraštas. Kal
nai. upeliai, kriokliai, miškai ir Lt. 
žodžiu, gražu. Kaip Šveicarijoj. 
Miestai primena Vokietiją, stotyse 
daug kareivių panašiom į vokiškas 
uniformom ir vokiečių kalba astro- 
do yra plačiai vartojama. Per Švei

cariją pervažiavau be ypatingų 
nuotykių ir vėl tos pačios ceremo
nijos įvažiuojont Italijon.

Per Prancūziją ir Šveicariją 
traukinys važiavo retai kur susto
damas, gi Italijoj mūsų internacio- 
nalos stovinėjo, kiekvienuos Pilviš
kiuos ir kiekvienoj Garliavoj, o ir 
mūsų kupė ramybę suardė prisi
grūdę italai, kurie visi kartu kal
bėjo ir mojavo rankomis. Po 3 va
landų pasiekiau Milaną ir persė
dęs į kitą, jau ne tarptautinį ir tu 
kietais suolais traukinį, pavakare 
atsidūriau Genevoje. Viso nuo Lon
dono iki Genevos važiavau 28'/į 
vai., bet nepasakyčiau, kad buvo 
labai malonu.

Genovos stotyje besidairant, tuoj 
prisistatė ne labai švariai apsiren
gęs pilietis ir pradėjo kažką mar
maliuoti. „Aš“, sakau, „nespykiuo- 
ju Italiano, gal tu kaip nors kitaip 
moki". „O, ja, ich sprechen 
deutsch, Šie wollen hotel“. „Ja“, 
sakau, „ich wollen hotel, aber was 
kosten, ba ich nix viel Geld haben" 
„O nix viel, nix viel“, Jis man sako, 
„ūnd Porto Maritme bus netoli“. 
Nu. galvoju, vesk tu mane, vistiek 
tu iš manęs daug negausi.

Viešbutis, nepasakyčiau, kad bū
tų iš tų gerųjų, bet ir labai skųstis 
negalima. Kambaryje trys lovos, 
pakankamai švarios ir be to dar 
prausykla. Susipažinus su kam brio 
bendrais, pasirodė, kad jie irgi plau
kia Australijon tuo pačiu laivu: 
vienas prancūzas, kitas čekas, ku
ris, laikui bėgant, pasidarė sudėtų 
vokiečiu. Jie buvo jau anksčiau at
vykę ir mane painformavo, kad lai
vas išplaukia ryt rytą ir visi kelei
viai turi tuojau registruotis ben
drovės būstinėje. Pavalgęs neblogą 
vakarienę, užsigerdamas itališku 
vynu, išbangavau ieškoti tos būsti
nės.

Genovos centras nelabai žavėti
nai atrodo. Gatvės siauros, šali
gatvių kaip ir nėra ir baisu kad 
neužvažiuotų tramvajus ar auto
mobilis, nes apšvietimas taip pat 
nelabai šviesus, šiaip taip susira

dau ko ieškojau ir čia jau laukė 
siurpryzas: dėl „trobelio“ sausame 
doke laivo išplaukimas atidėtas 
vienai dienai, Siurpryzas labai ne
malonus, nes mano apskaičiavimais 
finansiniai ištekliai turėjo baigtis 
sekančią dieną, žinoma, aš visu 
savo svoriu užprotestavau ir po 
trumpo pasikeitimo argumentais 
iš vienos ir kitos pusės, gavau 2000 
lirų padengimui išlaidų. Pradžioje 
galvojau, kad turiu būti patenkin
tas, nes vienas, svaras —- 1.600 lirų, 
bet kai reikėjo mokėti sekantį kar
tą už viešbutį 4.000 lirų (2 naktys, 
2 vakarienės ir 2 pusryčiai) plius 
700 lirų už pietus, mano nosis pail
gėjo maždaug per pirštą.

Genovos gerai neapžiūrėjau, nes 
vis dar kankino. Anglijos pali ki- 
mas — sloga ir didesnę dalį laiko 
praleidau kambaryje. Bet kas cha.- 
rakteringa Genovai, kaip ir visai 
Italijai, vieši pasatai, uostų rūmai, 
geležinkelio stotys, savivaldybės ir 
kiti valdiški pastatai yra stilingi, 
gražūs ir gerai užlaikomi, bet pri
vatūs tai neduok Dieve — apšepę, 
nešvarūs, ilgą laiką neremontuoti 
ir apleisti- Tai teko pastebėti ne 
tik Genovoje, bet ir Neapolyje bei 
Mesinoje, Sicilijoje, kur mūsų lai
vas buvo sustojęs. Ypatingai gra
žiai iš uosto atrodo Mesina.

Na, bet grįšiu į Genovą. Trečia
dienį rytą, IX. 26. vis dėl to į laivą 
sulipom ir apie pusę trijų atsisvei
kinom su Genova ir uoste stovin
čiais 3 anglų povandeniniais ir 3 
kitais karo laivais. Atrodo, kad an
glosaksai ypatingai „rūpinasi“ ita
lais, nes Neapolyje be anglų, stovė
jo keli amerikonų ir net vienas ka
nadiečių karo laivas.

Dabar šiek tiek apie laivą, kuria
me reiks praleisti bevelk 5 savaites. 
Didumo jis nemažas, 12.000 tonų. 
Patogumų, be barų, kaip ir nix. Nei 
sporto salės, nei šokių salės, nei 
baseino. Tik saulės vonios nemo
kamai ir jų pakankamai. Per tą 
savaitę nudegiau tiek, kiek Angli
joje per 4 metus neįveikiau.

(b. d.)

Gal būt širdies svajonės tik chimera,
Kuri ilgėjimos akim nušvinta,
O ne: šviesioji pasaka tai žėri,
Tai obelų žiedai tave apkrinta,

Dalim brangiosios žemės saulės kraičio 
čia gyveni, iš vasaros atėjęs.
Tari: o šiandie jei namo pareičiau, 
Ar ne! Rudenį pakviestų vėjas?

Gal būt. Bet kai girdžiu išvykstant gerves,
Taip gera man. Taip miela širdžiai.
Lig pasimatymo, kol vėl jus perves,

Per bedugnes, jūs mano žygio draugės,
Šviesus pavasaris, kadi vėl išgirsčiau,
Kaip ilgesingai mano žemėn plaukiat.

A. Tyruolis

IŠ DONCASTERIO PADANGES
šių metų lapkričio mėn. 4 d. įvy

kusiame visuotiname DBLS sky
riaus susirinkime buvo paminėtos 
Vėlinės.

Kritę nelygioje kovoje partizanai 
bei mūsų artimieji buvo pagerbti 
tylos minute. Atitinkamą Vėlinėms 
žodį tarė skyriaus pirmininkas Vla
das Janušauskas.

Po to platų pranešimą padarė 
Aldona Karnauskienė apie V-j į 
visuotiną DBLS suvažiavimą, įvy
kusį Londone, kuriame Karnauskie
nė atstovavo Doncasterio skyrių.

Susirinkimas nutarė rengti ben
drą kūčių vakarienę, eglutę su 
Kadėdų seneliu ir suruošti kalėdi
nius pietus, Kiekvienam dalyvau
jančiam teks pamokėti 2 sv. lo šil. 
bendro stalo išlaidas padengti. Kū
čių stalą ir kalėdinius pietus pasiža
dėjo paruošti A. Karnauskienė ir O. 
Zelenkevičienė- Eglutę — S. Kar- 
nauskas. Kelėdų seneliu pakviestas 
Vi Sabaliauskas, turįs tam įgimtų 
savybių — ūsus. Kūčios įvyks S. 
Karnausko namuose, Edlington, nr. 
Doncaster.

Baigiant susirinkimą, suaukota 
Tautos Fondui sv. 1.5.6. Skyriaus 
nariai yra pavyzdingi ir remia Tė
viškės laisvinimo bei lietuviškos 
spaudos darbus.

Doncaster skyr. koresp. Ž.K.S,

BRADFORDAS
Lapkričio 5 d. po sunkios skilvio

Lapkričio 24 d. 18,30 vai. p. p. 
Churnet St. Public Hali, Chumet 
St., Collyhurst, Manchesteryje 
ruošiamas

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas

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

Maloniai kviečiama visa lietu
viškoji visuomenė kuo skaitllngiau 
atsilankyti.

Ruošia DBLS Manchesterio skyr. 
valdyba

— 0 —
Lapkričio 24d. 18 vai. vak. DBLS- 

gos Londono 1-mas skyrius rengia 
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimą
kuris įvyks Lietuvių klubo patalpo
se, 345a, Victoria Park Rd.

Minėjimo programoje — paskai
ta, skaito p. L. Trilupaltis ir meni
nė dalis.

Londono 1-mo skyr. valdyba
— o —

DBLS Bradfordo skyrius lapkri
čio 24 d. 17 vai. St. Patrick’s Parish 
Hall, Paradise St.,Bradforde rengia 

Kariuomenės šventės minėjimą 
programoje „B. Lietuvio“ Redak. 

elnės Kolegijos nario J. Senkaus 
paskaita, tema „Lietuvos vadavimo 
aktualieji uždaviniai“. Po minėji
mo šokiai ir alus.

Bradfordo skyr. valdyba
— o —

„SIBIRO KASYKLOSE“ Dailininko Arturo Grottgero kūrinys iš paveikslų ciklo „Lithuania“.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KLESTĖJIMAS PRIE BALANŲ 

ŠVIESOS
„Panevėžio Tiesa“ pirmame pu

slapyje deda propagandinį straip
snį „Už tolesnį mūsų Tėvynės su
klestėjimą", o trečiame ir ketvirta
me puslapyje randame tokių Iliu
stracijų:

Prasideda šalčiai. Įstaigų Ir mo
kyklų patalpas jau būtina apšil
dyti. Tačiau Ramygaloje, tiek vi
durinė, tiek pradinė mokyklos dar 
neaprūpintos kuru.

Į Uliūnų pradžios mokyklą atvy
ko nauja mokytoja, Birutė Ališau
skaitė. Mokyklai numatytoje patal
poje nėra nei durų, nei langų, nei 
inventoriaus. Kolūkietis Stankūnas 
tariasi su kolūkio valdyba dėl len
tų suolams padaryti.

-Panevėžio IV vidurinė mokykla 
talkininkauja kolūkiuose „šiokia
dieniais laisvu nuo pamokų laiku“. 
Krekenavos vidurinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mokytojo 
A. Januškos ir mokyklos direkto
riaus Kaspariūno kolūkyje „Perga
lė“ nurovė apie 4 ha cukrinių run
kelių.

Ramygalos rajono Iciūnų apylin
kės eilė kolūkių nepradėjo rudens 
arimo. Tų kolūkių laukuose nema
tyti nei MTS traktorių, nei kolū
kiečių, ariančių laukus. Laikraštis 
nesako, kad kolchozai neturi ark
lių, tik skatina tuos, kurie laukia 
auto transporto cukriniams runke
liams pervežti.

„Sovletskaja Lltva“ rašo, kad 
Šiauliuose dažnai gesta elektros

šviesa. Rudenį ir žiemą elektros 
energija yra tiek silpna, kad tenka 
naudotis žibalynėmis lempomis.

* Mokslo Akademijos darbuoto- 
j ai Brundza, Šimkūnaitė ir Seibutis 
atliko pievų tyrinėjimo darbus Ši
lutės, Pagėgių ir Priekulės rajonuo
se. Rugsėjo mėn. taip pat sudary
tas Nemuno žemupio pievų ’žemė
lapis.

* Palanga iš rajoninių miestų 
teisių atžvilgiu pakelta į sritinius 
miestus.

* Lietuvos darbo žmones verčia
mi minėti net kruvinąjį čekos kū
rėją Dzeržinskį, bolševikų vadina
mą „Geležiniu Feliksu". Ryšium 
su jo mirties sukaktimi darbinin
kams buvo paaiškinta, kad „jo var
das yra tampriai susijęs su Kaunu. 
Mat, Kaune 1897 m. jis vedė revo
liucini darbą ir buvo caro valdžios

areštuotas“. Į karo muziejaus so
delį ta proga buvo suvaryta daugy
bė žmonių. Mitingą atidarė Kauno 
srities kom. pattijos setr. Ozarskis, 
pažymėdamas, kad Dzeržir.skis sa
vo veiklą pradėjo Vilniuje ir buvo 
vienas pirmųjų, kuris skleidė mark
sizmo leninizmo idėjas Lietuvoje. 
Tarp Kauno darbininkų vedęs re
voliucinį darbą, organizavęs strei
kus, leidęs revol. literatūrą. Po jo 
kalbas apie kruvinąjį čekistą pa
sakė dar Sniečkus, Lenino ordinu 
apdovanotas seniausias Kauno 
„Neries“ fabriko darbininkas Nar
kevičius ir „Priekalo“ brigadinin
kas šilauskas. (Elta)

IŠVEŽIMŲ BANGA LIETUVOJE
Šį rudenį Lietuvą vėl palietė iš

vežimų banga- Iš Lietuvos miestų 
ir miestel’ų ir iš kolchozų buvo ve
žami žmonės su šeimomis. Iš atski
rų miestelių buvo išvežta po kelioli
ka šeimų. Vežami buvo daugiausiai 
tie. kurie buvo įtarti bet kokiu bū
du padėję partizanams. Iš kolchozų 
buvo vežami taip vad. „buožės“, t.y. 
patriotiškai nusistatę Lietuvos ūki
ninkai. Kolūkiečiai buvo verčiami 
juos skųsti ir reikalauti jų išve
žimo. (LRS/IB)

KIEK GYVYBIŲ KAŠTUOJA 
„STALINIZMAS“

BERLYNAS. Vakarinėje Berlyno 
dalyje buvo atidengtas paminklas 
„stalinizmo“ aukoms. Keli tūks
tančiai berlyniečių dalyvavo šio 
paminklo atidengimo iškilmėse. 
Antisovietinės organizacijos „stali
nizmo“ aukos pirmininkas, pamin
klo atidarymo proga pasakytoje 
kalboje pareiškė, kad stalinizmas 
nuo revolucijos laikų iki šlolial nu
žudė 37 milijonus žmonių visame 
pasaulyje.

— o —
LIETUVIŲ NAMAI

43, Holland Park, w.ll-
Pono Varkalos paskaita: ..Lietu

viai verslininkai Anglijoje“, kuri 
buvonumatyta lapkričio 18 d. sek
madienį, nukeliama į šeštadienj, 
gruodžio 8 d. 7 vai.

operacijos mirė lietuvis Antanas 
Skvereckas, gimęs 1922 m. Šimonių 
km. Pasvalio valsč., Biržų apskr. 
Palaidotas West Bowling katalikų 
kapinėse, Bradforde.

Jei rastųsi a.a. A. Skverecko gi
minių, prašau kreiptis į DBLS Brad
fordo skyriaus sekretorių V. Tasec- 
ką, 21, Woodview, Manningham, 
Bradford, palikimo reikalu.

Bradfordo skyr. valdyba

SKELBIMAI
LIETUVIŲ NAMAI A. B-vė 

43. Holland Park, W.ll.
Prašome visus akcininkus pati

krinti savo turimas akcijas. Jei kas 
turėtų akcijas, išrašytas P. Endriu
kaičiui, Nr. 1003 £3 0.0 ir K. Bla
žiui Nr. 1004 £2.0.0 prašome gali
mai greičiau grąžinti jas Namų 
B-vei. Negrąžintos iki š.m. lapkri
čio 30 d., bus laikomos negaliojan
čiomis. L-N. B-vės Direkcija

— O —
Kaip ir praėjusiais metais, L. 

Namuose ruošiama bendros 
lietuviškos Kūčios

Norintieji dalyvauti, registruoja
si pas L. Namų administratorių iki 
gruodžio 15 d. Kaina 12/6 vienam 
asmeniui.

— o —
Gerai grojąs akordeonistas, norįs 

gyventi Londone, prašomas tuojau 
rašyti L. Namams- Apsigyventi ga
lės L. Namuose, parūpinant darbą.

— o —
Esu 32 m. rimtas, ramaus būdo 

lietuvis, pageidauju susirašinėti su 
lietuvaite ne jaunesne 20 m. iki 28 
m. amžiaus. Nuotrauka būtina. 
Atsakysiu į rimtus laiškus. Rašyti 
adresu: Juizas c/o Klimavičius. R. 
R 2, Otterville, Ontario, Canada.

— o —
Esu rimtas. 48 m. amžiaus lietu

vis. Ieškau gyvenimo draugės nuo 
35 iki 48 m. amžiaus. Gali būti ir 
našlė. Nuotrauka būtina. Atsakysiu 
tik į rimtus laiškus. Rašyti adresu: 
Andrius c/o P. Klimavičius, RR. 2. 
Otterville, Ontario, Canada.

Jei nori mokytis! Italijoj, prie 
Torino, kun. J. Bosko tėviškėj lie
tuviai saleziečiai atidaro namus — 
įstaigą. Kviečiama lietuviai berniu
kai 9—20 m. (su išimtimis ir vykes
ni) norį, ar bent neprieštaraują 
tapti saleziečiais. Informacijų ir 
visais saleziečių reikalais kreiptis; 
Rev. J. Steponaitis, St. Patrick's, 
Widnes, Lancs.

— o —
PAMALDOS

Bradforde — lapkričio 18 d.,
12.30 vai.

Halifaxe — lapkričio 25 d.,
11.30 vai.

— o —
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką 
kun. j. Kuzmicklui, DBLS Bradfpr- 
do skyr. pirmininkui p. A Šukiui ;r 
visiems Bradofordo lietuviams, 
pagelbėjusiems mūsų mielo pus
brolio A Skverecko paskutinėse die
nose Ir už ypatingai nuoširdų rū
pestingumą Jo laidotuvių surengi
me. B. ir V. Skvereckai

— o —
Ieškomas Stasys Norviiaitis. pra

šoma rašyti šiuo adresu: Jonas 
Struoginis, 8 Winifred Rd., Erlth, 
Kent.

— o —
GERIAUSIAS MAISTAS Iš 

LIETUVIŠKOS KRAUTUVES 
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo: 
Prancūziška salami 1 sv. 7/6
Austral, salami 1 sv. 6/6
Kiaulienos dešros 1 sv. 6/6
Airiška salami 1 sv. 5/-
Rūkyti lašiniai Isv. 5/-
Sūdyti lašiniai 1 sv. 5,'-
Daniškas bekonas dėže 3/6
Olandiškas sūris Isv.S7? 
Raugintų kopūstų dėžė !/•
Raugintų agurkų dėžė 2/6
Už persiuntimą — 1/8
Jei užsakymas viršija 60 šU., 
persiuntimo išlaidas pamo
kame mes. Siuntinius galinde 

pasiųsti ir i Vokietiją.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2- Telef.: 

SHOreditch 8734.
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