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BEVA NO 
PERGAL

Bevano grupės laimėjimas rin
kimuose užtemdė visus kitus Dar
bo Partijos konferencijos darbus.

Lelmėjimas buvo nelauktas ir 
skaudus nuosaikesniems darbie- 
člų vadams, kurie iki šiol vado
vavo partijai. Pats Bevanas gavo 
daugiausia balsą iš visų kandi, 
datų į Tautinę Valdybą. Ir visi 
kiti penki Jo šalintn kai buvo iš
rinkti: Wilsonas, Crossmanas, 
Barbora Castle, Drlbergas ir Mi- 
kardo. Tuo būdu bevanistai lai
mėjo 6 vietas iš septynių, kurias 
renka konferencija Vyriausią 
Darbo Partijos Valdybą. Tik vie
nas J. Griffiths, Attlee šalininkas, 
buvo išrinktas.

Nuostabesnis dalykus ir už be- 
vanistų išrinkimą yra buvusių 
vadų ir Attlee's pritarėjų pralai
mėjimą. Tie vyrai, kurie buvo 
mlnisteriais darbieėių vyriausy
bėje Ir ilgus metus dirigavo par
tijos politiką nebu^|> išrinkti. 
Morrisonas, Daltonas, Gaitskellis 
ir kit.

PraleimėJImas ypatingai skau
dus turėję būti Morrisonul, arti, 
miausiam Attlee's padėjėlui ge
riausiam partijas orgianinizatoriui 
ir kovotojui už darbo partijos 
teises.

Tautinėje Valdyboje Jis buvo 
nariu per paskutinius 30 metų. 
Tašiau neatrodo kad šis pralai
mėjimas „pabaigs“ Morrisoną. 
Jis gimė kovotoju ir kovos toliau 
Ir, kas žeino, kitais metais Jis gali 
vėl Iškopti j viršų.

Po rinkimų, Jis pareiškė delega-* 
tams, kad jis ir toliau dirbs par
tijai be pagiežos kitiems.

Kokia yra tos revoliucijos dar
bo partijoje priežastis? Kreditas 
tenka pačiam Bevanui, kuris savo 
pigia, neatsakominga demogogija, 
gaudė balsus. Bevanas, buvęs vy 
riausybės narys, turi žinoti Ir su
prasti pavojus, kurie gręsia šiam 
kraštui iš rytų, Paprasti žmonės 
mažiau apie tai žino. Bevanas gi 
Jiems sako, kad reikia sumažinti 
apsiginklavimą, ir už tuos pinigus 
pakelti žmonių pragyvenimo stan
dartą ir duoti geresnę socialinę 
globą. Aišku, žmonėms tas patin
ka. Bevanas, tačiau, nesako, ką 
Jis Irgi žino, kad Iš to bus mažai 
naudos Jei kraštas taps Rusijos 
okupuotas. Bevanas taip pat yra 
didelis Tl<to garbintojas ir nekenčia 
Amerikos. Jis sakosi nesąs komu
nistas ir tuo reikia tikėti, bet Jo 
politika kartais būna beveik iden
tiška su komunistų politika.

Bevano laimėjimas Darbo parti
jai yra didelis minusas ir tas gali 
jai pakenkti per rinkimus į par
lamentą. Britų tauta nemėgsta Jo
kių kraštutinumų ir gali susilai
kyti nuo darbieėių rėmimo, bijo
dama, kad kairysis Bevano spar
nas nepaimtų valdžios. Partija 
dabar yra aiškiai pasidalinusi į du 
blokus, tačiau vargu ar kai kurių 
pranašaujamas skilimas J dvi par
tijas (vyks.

Nel Attlee nei Bevanas nenori 
suskaldyti partijos. Bevanas nori 
paimti visos partijos kontrolą.Ne. 
sinori tikėti, kad tas Jam pasiseks 
nors pradžia ir buvo sėkminga.

Vyriausia Valdyba, kurion bu
vo išrinkti šeši bevanistai, susi
deda iš 27 narių, kurių daugumą 
renka profsąjungos. Profsąjungų 
atstovai Vyriausioje Valdyboje, 
yra aršūs antlbevanistai ir lojalūs 
Attlee ir kitiems nuosaikesniems 
Darbo partijos vadams. Be to, į 
vyriausią Tarybą dar Jei na Mote
rų atstovai ir partijos vadas 
Attlee, kuris skaitosi ex-oficio 
narys.

Todėl, nors bevanistai pravedė 
6 atstovus, Jie toli gražu, neturės 
daugumos, nors Jų balsas aiškiai 
bus garsesnis ir stipresnis.
Partijos Vadas Attlee, atrodo, te

bestovi tvirtai ant kojų ir vargiai 
Bevanas išdrįs kėsintis į Jo „ba
tus“. Nors skilimas tarp politinio 
darno partijos sparrjo Ir profsą
jungų yra didelis, tas toli gražu 
nerodo, kad politinis sparnas Be-

SOVIETU PENKMEČIO PLANAS
„Buržuazijos valdymo laikais 

Lietuva buvo skurdus imperialis
tinių valstybių priedėlis“, — rašo 
prof. r. P. Slavėnas, LTSR Moks
lų akademijos prezidiumo moksli
ais sekretorius 223 „Tiesos“ nu
meryje, rugsėjo 19 d.

Dabar, prof, ir daktaro P. Sla
vėno žodžiais kalbant, ji, Lietuva, 
„laisva ir didingu liaudies ūkio 
uždavinių akivaizdoje pradėjo žy
dėjimo laikotarpį“... Ir, reikia pa
sakyti, kad pagal sovietų penk
mečio planą, kurio detalės jau 
paskelbtos, ypatingas dėmesys 
skiriamas Pabaltijos valstybėms. 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
numatyta pakelti ekonominis ger
būvis žymiai aukščiau, negu pa
čioje Sovietų Sąjungoje.

Pvz., elektros energijos gamyba 
Rusijoje iki 1955 m. numatyta pa
kelti dvigubai, palyginus su 1950 
metais, tuo tarpu Pabatlijo kraš
tuose užplanuota 2,5 karto padi
dinti. Tam reikalui ant Narvos ir 
Kaune prie Nemuno bus pastaty
tos hidroelektrinės stotys ir šilu
minė stotis Rygoje.

Yptaingos svarbos skiriama lai
vų statybai, kuriai pastatyti nepa
prastai augšti gamybos uždavi
niai. Rygos ir Klaipėdos uostai ir 
dokai turės būti išplėsti ir įgalins 
rusams didesniu mastu panaudoti 
Baltijos jūroje didžiuosius laivus. 
Kitos pramonės šakos, reikalingos 
laivų statybos pramonei, susilauk, 
siančios ypatingos globos. Lietu

PLB PIR-KU SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI

(Tąsa iš praeito numerio)
Be anksčiau „BL“ paskelbti, 

nutarimų laikraščio ir Informaci
jos Biuro reikalais, PLB pirmi
ninkų suvažiavimas, propagandai 
prieš genocidą sustiprinti ,nutarė 
platinti išleistus „Stop, ge
nocide“ ženkliukus, prašant 
lietuvių laisvos aukos. Šie ženk
liukai yra klijuojami \ant vokų. 
Suvažiavimas nutarė tirti galimy
bes genocido parodai į Europą 
parsivežti.

Iš Lietuvos grįžusių vokiečių 
apklausinėjimas ir jų atsiliepimų 
registravimas yra būtinas ir mums 
visokeriopai reikalingas. Suva
žiavimas nutarė galimybių ribose 
tai atlikti. Su apgailestavimu bu. 
vo konstatuota, kad dar iki šiol 
nėra suorganizuotas Vilniaus ra
dio klausimas.

Tačiau pačios Bendruomenės 
dėl lėšų stokos tokio darbo imtis 
negali. Egzistuojančios mažos 
knygų leidyklos nėra ekonomiš
kos ir taip jų vykstantis paraleliz
mas dažnai sunkina jau ir taip 
mažas kultūrinės pajėgas.

Suvažiavimas sveikino Vokieti
jos ir D. Britanijos kygų leidyklų 
susijungimą ir ragina kitas lei
dyklas prie šio apjungimo prisi
dėti. Knygų platinimas ateityje 
vyks per atskirų kraštų bendruo
menių centrus ar jų skirtus orga
nus, bei asmenis.

Konstatuota, kad pasikeitimas 
menininkais ir kultūrininkais bū
tų naudingas ir pageidautinas. Dėl 
finansų sunkumų tas ne visada 
galima padaryti. Nutarta tai da
ryti galimybių ribose. Bendruo
menės informuos kitas bendruo
menes apie į tuos kraštus vyks
tančius veikėjus bei kultūros dar
bininkus, tuo būdu sudarant pro
gos suruošti tokių svečių paskai
tas, pasikalbėjimus ir kt.

Knygų trūkumui pašalinti nu-

vanui vadovaujant, galėtų paimti 
partijos kontrolę j savo rankas. 
Profsąjungos sudaro ekonominį 
darbo partijos veiklos pagrindą, jų 
atstovai yra lojalūs Attleo grupės 
ir Jie turi daugumą Vyriausioje 
Valdyboje Profsąjungų vadai taip 
pat turi sveiką galvoįimą Ir 
konstruKtyvų supratimą apie kraš
to reikalus, 

voje bus išplėsta turbinų ir įran
kių gamyba, o Latvijoje ir Estijo
je koncentruosis elektrinių reik
menų ir staklių gamyba.

Iš degančiųjų kalkių, Estijoje, 
bus praplėsta dujų gamyba ir tie
kimo vamzdžiais iš Kokhtla — 
Jarva perduodama Talinui.

Pagal planą antrąją vietą užima 
susisiekimo ir transporto gerini
mas Pabaltijo kraštuose. Numato
ma atremontuoti visas geležinke
lių tinklas, reorganizuoti Volgos 
— Baltijos vandens kelių tinklas

(By kind permission of „Daily 
Telegraph and Morning Post", 
Fleet Str. E.C.4.)

tarta retesnėmis knygomis pasi
keisti. Ruošiant jaunimo stovyk
las nutarta kviesti į jas jaunimą 
iš kitų kraštų ir sudaryti tam pri
imtinas materialines sąlygas.

Stovyklos ruošiamos Britanijoje 
ir Vokietijoje, nes kituose kraš
tuose gyvena per mažai lietuvių. 
Tų kraštų jaunimas bus kviečia
mas į Vokietijoj ir Anglijoj ruo
šiamas stovyklas.

Nutarta sušaukti sekantį PLB 
pirmininkų suvažiavimą ateinan
čią vasarą Vokietijoje, sudarant 
prieš tai bendrą suvažiavimo biu
džetą tikslu sudaryti sąlygas ir 
mažesnėms bendruomenėms at
siųsti savo atstovus. Taip pat bu
vo konstatuota, kad Europos lie
tuvių bendruomenių tampresnis 
bendradarbiavimas efektyviai pri
sideda prie lietuvybės išlaikymo 
ir mūsų tautos bendrų reikalų. 
Todėl buvo nutarta tartis su Lie
tuvybės Išlaikymo Taryba dėl jos 
prisidėjimo prie ateities PLB pir
mininkų suvažiavimo finansavimo.

PLB pirmininkų suvažiavimo 
aprašyme buvo išleistas D. Brita
nijos PI.B pirm. p. Varkalos pra- 
nešimąs, nes to pranešmo turinys 
D. Britanijos lietuviams yra žino
mas. Čia dar dedame Šveicarijos 
PLB pirm. p. Stankaus sutrum
pintą pranešimą atsiųstą laišku.

KAS GIRDĖTI ŠVEICARIJOJ
Šveicarijos lietuvius tenka su

skirstyti į tris grupes: diplomati. 
nės ir konsuliarinės tarnybos lie
tuviai, gyvenę čia prieš karą, se
selės — vienuolės, kurių čia esa
ma 75 ir tremtiniai.

Pirmieji tremtiniai Šveicarijoje 
atsirado 1944 m„ bet didžioji jų 
dalis atvyko 1945 m. balandžio, ge
gužės mėnesiais. Jų skaičius sie
kė tada 258 asm. Lietuvių inicia
tyva šveicarų vyriausybė įsteigė 
tautinį židinį, kuriame gyveno 
apie 200 lietuvių. Balfo pastango
mis buvo sudarytos sąlygos šešio
likai lietuvių lankyti universitetą 
1945—1946 na., trims — gimnazi. 
jas.

Iš visų tautinių grupių lietu
viai užsirekomendavo geriausiai 
tiek Šveicarijos visuomenėje, tiek 
ir universitetuose, ar mokyklose. 
Grynai lietuvių šeimose nutauti
nimo klausimas nėra opus. Tačiau

Nukelta į 4-tą psl.

ir Nemuno, Dauguvos upių pri. 
taikymas laivininkystei.

RUSŲ PLANO TIKSLAS
Sovietų Sąjunga, savo planuose 

numatytus darbus vykdydama turi 
du tikslus: komercinių santykių 
išplėtimą su likusiu pasauliu ir 
prekybos laivyno pagerinimą ir, 
antrą, svarbiausiąjį — užtikrinti 
strateginį saugumą karo atveju.

Iki šiolei daugiau, kaip 50 proc. 
sovietų eksporto plaukdavo Juodą
ja jūra. Tačiau Baltijos uostai yra 
natūralūs vartai Rusijos centri
niams regijonams į Vakarų Euro
pą ir, be to, tie uostai neužšala 
beveik per ištisus metus. Pabalti
jo geležinkeliai ir vandens keliai 
talkininkaus Rusijai, plečiant pre
kybą su Vakarais ir, suprantama, 
visa tai eis išimtinai pačios Rusi
jos gerbūviui paketli. Pabaltijo 
kraštai bus toje pat situacijoje, 
kap ir carų laikais, tik tuo skir. 
tumu, kad patys tų kraštų gyven
tojai turės mažiausiai naudos iš 
ekonominio gerbūvio pakilimo.

Nors penkmečio planas nieko 
nemini, bet visiškai suprantama, 
kad pats didysis Kremliaus tikslas 
— išplėsti karo laivyną ir karinių 
bazių tinklą Baltijos jūroje. Drau. 
ge su satelitine Lenkija ir rfytų 
Vokietija, kurioms taip pat įsaky
ta tvirtntis prie Baltijos, Suomi
jai esant bejėgiai, o Švedijai neut
raliai, rusai aiškiai stengiasi Bal
tijos jūrą paversti Stalino ežeru.

„PRAVDAI" NEPATIKO 
TIESA

JAV ambasadorius MasKvoje 
Kennan pereitą savaitę buvo at
vykęs į amerikiečių diplomatinį 
pasitarimą Londone. Grįždamas 
Maskvon ambasadorius Kennan 
stabtelėjo Berlyno aerodrome. 
Spaudos atstovams, užklaususiems 
apie santykius su sovietais, Ken
nan atsakė, kad šiuo metu tarp 
amerikiečių ir sovietų yra nepa
prastai šalti santykiai ir bet ko
kie draugiški ryšiai tarp ameri
kiečių ir rusų sovietų vyriausybės 
yra uždrausti. Dabartinę ameri
kiečių padėtį Maskvoje, ambasa
dorius palygino su tais laikais, 
kada 1941 — 1942 m. Kremlius ge
rinosi Hitleriui, įsivėlusiam į ka
rą su JAV. Kennan šitaip apibū
dino dabartinę amerikiečių būklę 
Maskvoje: „Jei anuomet hitleri. 
ninkai būtų leide mums, ameri
kiečiams vaikščioti gatvėmis be 
teisęs kalbėtis su vokiečiais, tai 
būtų visiškai tas pats, ką mes da
bar piergyvename Maskvoje“.

Suprantama, kad maskviškė 
„Pravda“ pasiuto už tokį drąsų 
Amerikos ambasadoriaus tiesos 
pasakymą.Ji ambasadorių Kennan 
išvadino „šmeižiku, diplomato 
drabužiuose“. Iš „Pravdos“ ve
damojo eilučių galima išskaityti, 
kad Maskva pareikalausianti at
šaukti šį JAV ambasadorių, kuris 
yra laikomas vienas geriausiai pa
žįstančių sovietų taktiką ir 
tikslus.

„LA SIBYLLE" TRAGEDIJA
Panašią, kaip 1951 m. britų po- 

vandeniu laivo ,,Affray" tragedi
ją, pereitą savaitę pergyveno 
prancūzai. Povandeninis laivas 
„La Sibylle“ su 48 įgulos nariais 
pasinėrę prie Cannes, vienoje gi
liausių Viduržemio jūros vietoje 
ir daugiau nebeiškilo. Prancūzi
jos Jaivyno vadovybė yra kaltina
ma, kad ji slepianti šios baisios 
nelaimės priežastis. Laikraštis 
,,Franc Tireur“ rašo, kad šis po
vandeninis laivas jau turėjęs vie
ną nelaimę pratimu metu, tačiau 
į tai nebuvo atkreipta reikiamo 
dėmesio. Prancūzų spauda kriti
kuoja povandeninių laivų įrengi
mus, kurių daugumas yra arba 
pasenę vokiečių, arba įsigyti iš D. 
Britanijos. Nuskendęs „La Si
bylle“ yra britų laivas, pastatydin
tas 1942 m., kurį prancūzai pa

siskolinę iš anglų.

7 DIENOS
Stockholmas. Stockholme vyks

ta tarptautinis šachmatų turnyras. 
Mūsų šachmatų meisteris Vaito
nis, iškovojęs Kanados pirmeny
bėse pirmąją vietą ir tuo pačiu 
įgijęs teisę dalyvauti tarptauti
niame šachmatų turnyre, taip pat 
dalyvauja šiame Stockholme vyks
tančiame turnyre. Iš Hamiltono 
Vaitonis išvyko per New Yorką, 
Angliją, Norvegiją. Turnyras 
uėsitęs iki spalio 22 d. Maskvos 
radio žiniomis Vaitonis žaidęs su 
sovietiniu Šachmatjų taeisteriu ir 
tomis žiniomis, Vaitonis šią par
tiją praleimejęs.

Paryžius. Amerikos laivyno mi- 
nisteris, Dean Kimball, viešėda
mas Paryžiuje, pareiškė, kad vi
si amerikiečių aereodromai jau 
tūri įrengimus atominėms bom
boms transportuoti.

New Yorkas. Senatorius H. 
Lehmanas reikalauja, kad JAV 
pakeistų dabar veikiantį imigraci
nį įstatymą. Senatorius siūlo pa
naikinti tautinį kontigenFą ir jo 
vieton įvesti naują, pagal kurį 
Amerika galėtų vienerių metų 
bėgyje įsileisti naujų imigrantų 
nuo 300 — 350 tūkstančių tokių, 
kurie jai būtų reikalingi darbo 
rinkos papildymui. Pirmenybė 
turėtų būti politiniai persekioja
miems.

Londonas. Pereitą savaitę iš 
traukinio, ėjusio iš Barnsley į" 
Doncasterį pavogta trys pašto 
maišai su 14.000 svarais.

Ankara. Turkijos judėjimo poli
cija paskelbė, kad kiekvienas 
taksi šoferis, pastebėtas neblaivus, 
bus išvežamas 25 mylės už miesto 
ir paliktas ant kelio. Iš ten jis tu
rėsiąs grįžti pėščias.

Paryžius. Garsioji filmu žvaigž
dė Rita Hayworth atvyko iš JAV 
į Paryžių ir apsistojo savo vyro 
— Ali Chano viloje, į kurią iš 
Rivieros atvyko ir pats Ali. Kal
bama, kad šis jų susitikimas pra
našaująs jųjų susitaikymą. Prieš 
keletą mėnesių Rita pareiškė, kad 
ji norinti persiskirti ir reikalavo 
„tik“ vieno milijono dolerių duk
relės išlaikymui.

Kairas Gen. Neguib vyriausybė 
atleido į atsargą 450 aukštesnio 
laipsnio karininkų ir eilę užsienio 
diplomatų. 200 liuksusinių Faru- 
ko automobilių, kuriais naudojosi 
aukštieji karaliaus pareigūnai, 
parduoda&i iš varžytynių. Ateity
je ministerial ir kiti valdžios pa
reigūnai, kurie neturi nuosavų 
automobilių darbovietėn turėsią 
eiti pėsti, arba važiuoti autobu
sais.

Londonas. Britų advokatas, lor
das Dunboyne, pasivėlinęs į teis
mo posėdį Gravesend, atsiprašė, 
pareikšdamas, kad tuo metu, kai 
jis užėjęs į savo ginamo kalinio 
kamerą, durys užsitrenkusios ir 
jis negalėjęs iš ten laiku išeiti.

Geneva. JTO Ūkio Komisija 
praneša, kad po vienerių metų 
D. Britanija galėsianti naudotis 
elektros energija iš Alpių kalnuo
se veikiančių vandens jėga varo
mų elektros stočių. Komisijos pra
nešimu, prancūzų ir britų elektros 
tinklas bus sujungtas aukšto įtem
pimo kalbeliu, pravestu per La 
Manche kanalo dugną.

Berlynas. Rugsėjo paskutinią
ją dieną britų kariuomenės dali
niai manevravo vak. miesto da
lyje 1 klm. nuotolyje nuo sovieti
nės zonos. Sovietų stebėtojai ne
buvo pakviesti.

Londonas. Britjų vyriausybės 
pareigūnas patvirtinęs, kad Ko
rėjos fronte dalyvauja nuo 7.000 
iki 12.000 rusų karių, kurie yra 
techniškieji kinų -— komunistų 
kariuomenės patarėjai.

Madridas. Dr. Schachtas atvy
ko j Madridą finansiniams pasi
tarimams su Ispanijos vyriausy
be. Prieš kurį laiką dr. Schachtas 
taip pačiais tikslais viešėjo Egip

te ir Persijoje.

Vašingtonas. Pagal Gallupo 
pravestas anketas — 55% užklaus
tųjų pasisakė už Eisenhoverį, 41 
procentas už Stevensoną ir 4 pro
centai dar abejojančių. Net ir tuo 
atveju, jei tie 4 procentai pasisa
kytų prieš Eisenhoverį, jis laimė
tų rinkimus. Ankstyvesnieji 
Gallupo ankietos spėjimai pasi
tvirtindavę 3 procentų tikslumu. 
Atseit, atrodo, kad Eisenhoveriui 
nebėra kliūčių į Baltuosius Rū
mus...

Derby. Tekstilės darbininkams, 
dirbantiems British Celanese fa
brikuose, nuo spalio 10 d. pake
liams uždarbis po 2 penus valan
dai vyrams ir po pusantro peno 
per valandą moterims. Tokių bū
du vidurkis savaitinio atlyginimo 
(44 vai.) vyrams — 119 šil., mo
terims 84 šil.

Sydnejus. Victorijos valst., 
Australijoje, kiekvienais metais 
nesąžiningi privačių ligoninių di- 
rektoriai parduoda kelis šimtus 
naujagimių nuo 100 iki 120 svarų 
už vieną kūlikį. Tokių ligoninių 
vadovybė susitaria su atėjusia li
goninėn motina, kad ji bus gydo
ma nemokamai, jei pagimdytą 
kūdikį paliks ligoninės nuosavy
bėn. Pagal veikiančius įstatymus 
teismai negali iškelti bylų už pre
kybą tokiais vaikais.

Toklo.Japonijos tekstilės pramo
nininkai pranašauja, kad tarp Bri
tanijos ir Japonijos neišvepgiamas 
„tekstilės karas“. Japonija, par
duodama savo tekstilės gaminius 
pigesnėmis kainomis, išstumia D. 
Britanija iš tekstilės gaminių rin
kos ir tuo būdu pasidaro vienas 
rimčiausiu koųkurentu britų teks
tilei. *

VIENA. JAV per šių metų 
antrą pusmetį Austrijai! išmokės 
35 milijonus doleriu paramos.

BRITŲ ATOMINĖ BOMBA
Dar iki šiolei vis amerikiečiai 

nenori pasidalinti su britais ato
minės energijos paslaptimi, po K. 
Fuchso ir Pontecorvo atominių 
aferų. Šie abu mokslininkai, dir
bę britų atominės energijos labo
ratorijose, pažeidė britų pasitikė
jimą, susirišdami su Kremliaus 
siųstais šnipais. (K. Fuchsas sė
di, o Pontecorvo pavyko paspruk
ti Maskvon). Todėl numatytas pa
čių britų pagamintos atominęs 
bombos sprogdinimas Australijo
je, Monte Bello saloje, yra laiko
mas nepaprastoje paslaptyje. Ma
noma, kad premieras Churchillis 
nori įrodyti amerikiečiams, kad 
britai sugeba išlaikyti sprogdini
mo paslaptį ir tuo pasiremdamas 
reikalauti pasikeitimo naujaisiais 
atominės energijos išradimo pa
slaptimis.

Melbourne. Pirmosios britų 
atominės bombos išsprogdinimas 
Monte Bello saloje dėl stiprių vė
jų atidėtas. Si bomba • turėjusi 
būti išsprogdinta spalio t d.

IŠ CENTRO VEIKLOS
DBLS Visuot. suvažiavimui ar. 

tėjant, Centro Valdyba išsiuntinė
jo skyriams du aplinkraščius: 
suvažiavimo dienotvarkę ir PLB 
pirmininkų suvažiavimo nutari
mų santrauką..• * •

Paskutiniajame Centro Valdybos 
posėdyje nutarta Londone gyenan- 
člus lietuvius kviesti įsirašyti į 
DBLS Londono Skyrių (buv. 
l-mas skyrius), kad tuo būdu Jį 
sustiprinus ir Jo veiklą pagyvinus.

.Į Nottlnghamo skyriaus narių 
susirinkimą, įvykstantį spalio 11 
d., 6.30 vai., vyksta DBLS-gos 
pirmininkas, M. Bajorinaš.
Į Corby skyriaus susirinkimą, 

įvykstantį tą pačią dieną 3 vai., 
vyksta C. valdybos narys kun. 
A. Kazlauskas.« • •

„Br. Lietuvio“ Loterijoj pajamų 
surinkta 136 svarai.

. ' A _ . i-
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DIKTATORIŲ AUKOS
Tūlas, skaitydamas šį laišką, 

paklaus: kas šis per džentelmenas ? 
Pavardžiuotis prasimanė... Kokie 
mes ubagai?... Ir taip, dar ko ge
ro, nevienas bandys užsigauti Kad 
taip neįvyktų, paaiškinu, kad čia 
ubagais laikau tuos savo priete- 
lius, kurie turi po keletą vaikų, 
kurie yra susikimšę viename 
kambarėlyje, nes niekas jiems 
nenori buto išnuomuoti, ir kurie 
dažnai yra pakaltinami nemokėji
mu „apsisaugoti“ nuo šeimos pa
didėjimo ir kartais net kvailais iš
vadinami. Savo „gimtamiestyje“, 
Coventryje, aš juos vadindavau 
ubagais. Ir jie dėl to neužsigau- 
davo, nes žinojo, kad šioje sąvo
koje slypi jų atžvilgiu pagarba ir 
paguoda dėl sunkios jų būkės.

Atvirkščiai, jie tik skaniai pasi
juokdavo, tardami, kad jų vaikai 
yra ne tik jų paguoda, bet ir tau
tinės gyvybes pagrindas. O, kad 
jie dabar beveik visi vienoje lovo
je guli ir ant sulūžusių sėdi, vi
siškai nesvarbu. Kai kurie jų 
skaitė, kad jų gyvenimas, palygi
nus su erdvių ir laiko begalybe, 
yra paprastas akies mirktelėjimas. 
O kai jų akys jau nustos mirksė
ję, tai argi jiems nebus vistiek! 
ant kokios jie kėdės sėdėjo ir kiek 
vienoje lavoje gulėjo. Lygiai taip 
kaip bus vistiek ir tiems, kurių 
baldai kadaise šilkais šiugždėjo, 
o vietoje vaikų, šunys ir katės ant 
kelių drypsojo.

Išvažiuodamas į Kanadą, paža
dėjau jiems parašyti laiškus, pa
sidalinti kelionės, įsikūrimo ir ki
tais įspūdžiais. Deja, savo pažado 
iki šiol neišpildžiau. Priežastis — 
stoka laiko, naujos gyvenimo ap- 
linkybės ir kt. Dėl to jiems vi
siems rašau bendrą laišką. Mai
nau, jie nesupyks, jei juo pasi
naudos ir kiti, „Britanijos Lietu
vio“ skaitytojai.

Tiesa, čia nerašysiu apie tuos 
įšpūdžius, kuriuos teko patirti 
kelionėje, Atlanto ir 36 valandų 
geležinkelio juostoje jungiančioje 
Halifaxą su Toronto. Tai buvo 
gaižu, didinga, dieviška. O audra, 
užklupusi mus viduryje vandenyna 
priminė gamtos majestotiškumą, 
kurio dar buvo netekę matyti nei 
kino teatruose, nei niekur kitur. 
Tai buvot gražu, šiurpu ir didinga. 
O tos Šv. Lauryno upės pakrantės, 
ežerų ežerėliai, kalnų kalneliai, 
girių girelės priminė Didžiojo Me
nininko Kaltuką, kuriuo. Jis iš
drožė tokius gilius, griovius, pa- 
'šlaitas ir visą puikią gamtą. Ret 
niekas nepriminė Vilniaus kalne
lių, Baltijos kopų gilių Lietuvos 
vandenų ir snaudžiančių girių. Ir 
matėme daug gražių šalių ir 
miestų, bet tokių mielų, kaip mū 
sų sodžiai, kaip tėviškės paprasta 
ramunėlė, kaip mūsų vieškelių 
rūpintojėliai, niekur nėra pasauly. 
Dėl to ir vagonų langus tarytum 
šerkšna apraukė ir mes nematėme 
to, ką turėjome matyti, nes mū
sų mintys skraidė ten, kur jaunys
tės takai vingiavo.

Šio laiško informacija bazuosis 
tik Toronto Lietuvių gyvenimu, 
nes niekur kitur dar nesu buvęs 

ir nežinau, ar kada nors teks bū
ti, nes savo mašinos dar neturiu 
ir, jeigu niekas nepadovanos, tai, 
rodos, niekad ir neturėsiu. O ir 
pačiame Toronte esu dar naujo
kas ir visų jo gyvenimo paslapčių 
dar nesuspėjau patirti. Viena tik 
paaiškėjo, kad čia, sako, esama 
apie 36 lietuviškų organizacijų. 
Bet, tarp kita ko, tai dar nereiš
kia, kad čia būtų nuveikiama 36 
kartus daugiau kaip, sakysime, 
Anglijoje, kur yra tik DBL Są
junga. Tačiau nemanyčiau ir at
virkščiai, nes išeitų, kad Britani
jos Lietuviai yra tiek pat kartų 
veiklesni. Ne, tokio aukšto laips
nio Jūs dar nepasiekėte, nors pir
mieji įsigijote puikius namus -ir 
spaustuvę.

Kad man nereiktų „ekskursuo- 
ti“ berašant,' o Jums beskaitant, 
bandysiu savo mintis dėstyti pa
punkčiui.

APIE LIETUVIUS
Niekas tiksliai nežino, kiek čia 

jų būtų apie 3 kartus daugiau, 
kaip pastaruoju metu Anglijoje. 
Apie tiek čia jų gali būti, nes lie
tuviškai kalbant galima girdėti 
kiekvienos gairės kertėje. Jie visi 
yra išsibarstę po visą milijoninį 
miestą, kuris savo plote sutalpin
tų apie penkius coventrinius.. 
Daugelis jų turi savo namus, au
tomobilius, šaldytuvus, krautuves, 
valgyklas ir pan. Tūli šių nuosa
vybių savininkai yra augštokai 
užrietę nosis, manydami, kad, sa
kysim, automobilis yra pakėlęs jų 
vertę. Iš jų, vienas kitas, yra nuo
monės. kad, esą, jiems jokiu būdu 
neapsimokėsią grįžti į Lietuvą ir 
tenai braidyti po purvyną.

Bet, ačiū Dievui, tokių nedaug. 
Dauguma, vis dėlto, svajoja apie 
grįžimą ir taupo pinigus ne tik 
kelionei, bet ir keliomis poroms 
guminių ilgų batų, kurie tą taria
mą purvą lengviau galėtų „min
kyti“.

Svarbiausia, kas daugeliui Ang
lijos Lietuvių, naujai atvykusių, 
krenta į akis, yra tai, kad seniau 
čia patekę mūsų tautiečiai yra ge
rokai sumaterialižėję. Tvirtai 
atsistoti ant kojų yra pagrindinis 
jų tikslas. Net ir jų pašnekesių 
temos yra šiam tikslui charakte
ringos: kur dirbi, kiek uždirbi, 
ar jau baigei mokėti: skolas už na
mą, kada pirksi automobilį, kur 
praleisi savaitgalį ir pan. Ir taip 
besišnekučiuodami jie dažniausiai 
praleidžia ir susirinkimus ir tau
tinius parengimus ir net pa
maldas. Bažnyčioje, prie ku
rios durų dažniausiai Šie 
pasikalbėjimai ir vyksta. An
tai- Birželio įvykių minėjime da
lyvavo tik apie 100 lietuvių, 
prieškomunistinėj demonstracijoj 
tik per 200. Vadinasi, pirmuoju 
atveju truputį daugiau, kaip r %, 
o antruoju — 2%. Ar Anglijos 
Lietuviui tatai neatrodytų, kad tai 
yra per žiauru, juk tenai procen- 
taliai imant tokiais atvejais susi
renkama net iki viso 100%. Ypač 
judresnėse kolonijose.

Bet gi piknikuose, arba, „ang
lišku liežuviu“ tariant, gegužinė

se čia dalyvaujama palankamai 
skaitlingai. Ypač paežerės, paplū
dimiai, pavėsėliai, ir kitos pato
gios vietelės sutraukia didelį skai
čių musų tautiečių. Ypač tie mū
sų mašinuočiai yra dideli patogu
mų mėgėjai. Del to ir bažnyčioje 
ir susirinkimuose jie yra reti sve
čiai.

O tų gegužinių čia esama labai 
dažnai. Beveik kekvieną sekma
dienį. Kartais net po porą. Žino
ma, tai vra nepeiktinas reiškinys. 
Tačiau jis negali būti kliūtimi 
svarbiausiems dalykams. O beto, 
ir pačios gegužinės ir kiti pasi
linksminimai turėtų būti bent kul
tūringesni. Butelių, stiklų skam
bėjimui, ant akių juodų '„fanarų“ 
kabinimui čia nevieta. Vadinasi, 
svaigalams lėšų užtenka Ir čia, o 
kultūriniams reikalams taip ir 
nėra.

KULTŪRINIO DARBO 
PAJĖGOS

Torontas yra, tarytum, Mažoji 
Lietuva. Čia yra susispietusių 
įvairiausio plauko žmonių. Yra 
profesorių, daktarų, kunigų, mo
kytojų, rašytojų, dailininkų, vo
kalistų ir kitų kitokių. Vadinasi, 
visuomeniškai veiklai jėgų pilna. 
Dažnai, žmogus net pagalvoji, tai 
kad taip būtų buvę Coventryje, 
Anglijoje. Ne vienas skyriaus pir
mininkas džiaugtųsi. O ir Bajorū
nui netektų „vilkti kryžių“ visą 
savo amželį: būtų kam ir jį pa
keisti. Taip pat ir Daunorui atsi
raišiotų visi nervų mazgai, kurie 
jį pančioja, belaužant galvą, kuo 
užkišti tuščią vietą -,,Br. Lietuvy
je“. Vis jau būtų daugiau kas pa
rašo. O gal ir ne, nes atrodo, kad 
p. Šapoka su Kardeliu taip pat 
„paknibinėja“ pakaušius, kol su
dėlioja savo laikraščių eilutes. Va
dinasi, ir čia daug yra kalbančių, 
bet maža dirbančių.

Taigi kanadiškės inteligentinęs 
pajėgos neatrodo, kad būtų per
daug nusiteikusios atžymėtinam 
darbui. Gal dėl to, kad čia jų daug 
esama ir vieni kitais pasikliauna- 
ma, o gal ,,piocework‘ai“ perdaug 
nualina jų jėgas ar prasiskirsty- 
mas į politines grupes, kurios šio 
krašto lietuvių tarpe yra taip la
bai išbujojusios, . nublukina ' jų 
akiračius. Juk, mano supratimu, 
čia ir laikraštija galėtų būti dar 
įdomesnė, ir- tautiniai parengimai 
skaitlingesni ir visas kultūrinis 
gyvenimas judresnis.

Čia ir lietuviška daina galėtų 
dažniau nuskambėti, nes operos 
solistų .įr puikių choristų bei ki
tokių, muzikos žinovų ir mūsų 
gražieji tautiniai šokiai dažniau 
turėtų dundenti salių grindis, ir 
vienas kitas lietuviškos scenos 
vaizdelis atsiverti prieš svetimų 
fabrikų sienų ir tramvajų išvar
gintas akis, ir dar daug kas čia 
būtų galima padaryti. Bet, žino
ma, tai ne vieno kito pasiryžėlio 
darbas, kaip paprastai mūsų gy
venime esti, o visų pajėgių tau
tiečių. Mat ir čia, kaip ir visur 
kitur, dirba tik tam tikras skai
čius žmonių. Ir tik šitie žmonės 
daugumoje užpildo visas spragas.

Daug jau rašalo išlieta svars
tant Vokietijos kariuomenės atkū
rimo klausimą. Kaip vokiečių 
kultūra pasireiškia, kada vokie
tis, pajutęs savo militarinį prana
šumą pradeda mindžioti savo ■kai
mynų žemes, žino ir lietuvis ir 
prancūzas. Jea paskutinioji vo
kiečių okupacija Lietuvoje buvo 
vykdoma „išlaisvinimo“ sūkiu 
nuo dar baisesnio Rytų „išlais
vintojo“, tai Prancūziją vokiečiai 
okupavo ne ją nuo ko nors iš
laisvinti norėdami, bet vykdydami 
savo groboniškus tikslus. Kai vo
kietis negali vykdyti savo ,,Drang 
nach Osten“, tada jis bando laimę 
„Drang nach Westen“...

Tie", kurie ant savo kailio paty
rė vokiečių „Drangų“ malonu
mus, šiandien negali rodyti dide
lio entuziazmo ar užsidegimo, kai 
kyla klausimas ir net rimtas rei
kalas vėl germanams įduoti kala
viją į rankas. Prancūzijoje beveik 
kiekviena šeima tebenešioja vo
kiečių prisiminimą — skaudžią 
gedulą, kritusių savo narių, be 
siginant nuo kaimyno. Per daug 
gerai prisimena prancūzai tokius 
vokiečių „žygdarbius“, kaip Ora- 
dour sur Glane įvykius, kur, ker
šydami už savo militarinius nepa
sisekimus, vokiečiai, suvarė į baž
nyčią visus miestelio gyventojus, 
moteris ir vaikus, sudegino iki 
vieno. Šitos nekaltos aukos liudi
ja apie vokiečių kario „garbę“.

Šiandien vėl toji nelemta ju gar
bė išplaukia į viršų tai generolo 
von Choltitz byla.

Generolas von Choltitz 1944 
metais buvo paskutiniuoju Pary
žiaus vokiečių komendantu. Hit
leris jam buvo davęs įsakymą, 
prieš sąjungininkams ateinant, 
susprogdinti Paryžiaus tiltus ir 
didžiuosius pąfcUJtus. Pasirodo, 
generolo turėta šiek tiek žmoniš
kumo, ir jis neįgyvendinęs šitų 
Hitlerio barbariškų įsakymų. Von 
Choltitz kovojo iki paskutinės mi
nutės ir tik iš visų pusių apsuptas, 
pasidavė su savo. štabu "Paryžiaus 
išvaduotojui gen. Leclerc, kuris 
sų antrąja šarvuočių divizija vy
kusiai išvalė įvairiose Paryžiaus

Mūsų spec. Paryžiaus korespondento 
dalyse įsitvirtinusius vokiečių da
linius.

Iki šiolei, atrodė, viskas kaip 
ir tvarkoje. Bet... senųjų vokie
čių generolų garbės teismas jau 
trečią kartą ' t e i šia generolą 
von Choltitz už neįvykdymą Hit
lerio įsakymo susprogdint Pary
žiaus miesto tiltų ir didžiųjų pas
tatų...

Gen. von Choltitz, neseniai iš
leistuose atsiminimuose, savo el
gesį pateisina žmoniškumo ir mo
ralės priežastimi, gi prieš vokie
čių generolų teismą turi gintis iš 
formaliosios pusės. Jis teisinasi 
nebeturėjęs pakankamai karinių 
priemonių tokiam įsakymai įvyk
dyti ir, tarp kitą ko, šis įsakymas 
nebeturėjęs jokios reikšmes, nes 
Paryžius jau buvo visiškai atkirs
tas ir sąjungininkų armija žygia
vusi pirmyn. Nors pb trečiojo 
karto gen. Choltitz ir buvo ištei
sintas, vis dėlto, daugelis buvusių 
vokiečių aukštųjų karininkų su to
kiu teismo sprendimu nesutiko ir 
su išteisintuoju nepaliko jokių ry
šių ir nesisveikina...

Paryžiaus spauda šiuo metu 
įvairiai komentuoja šią bylą ir 
nuogastaujančiai klausia, kaip vo
kiečių kariai supranta kario gar
bę? Ar kriminalinis Hitlerio įsa
kymas sugriauti Paryžių dar ir 
šiandien turi vokiečių galvose ry
šio su tikrąja kario garbe?

Pereitą savaitę Paryžius pergy
veno netikėtą sensaciją: du Pran
cūzijos komunistų partijos šulai, 
sėdėję pačioje partijos viršūnėje, 
buvo išpurtyti iš bųjojančio me
džio.

Andre Marty išmestas iš partijos 
sekretoriato, Charles Tillon iš po

litinio biuro. Jie abu ne eiliniai 
komunistėliai, bet žmonės su pra
eitimi. Marty neseniai atšventė 35 
metų komunistinės veiklos sukak
tį 1 Tai žymus partijos „herojus“, 
pagarsėjęs Juodųjų Jūrų prancū
zų laivyne maištu, o vėliau pilie
tiniame Ispanijos kare ir, paga
liau, čia, Prancūzijoje. Ir jo pasi
žymėjimai, suprantama, taip pat 
ne eiliniai. 1917 m., būdamas krei
serio mechanikos inžinieriumi, 
pagal komunistų pavyzdį suorga
nizuoja jurininkų sovietą... Kai 
Prancūzijos vyriausybė siunčia 
laivyną į Juodąsias Jūras prieš 
raudonąją Rusiją,' Marty sukelia 
laivyne maištą. .Už tokius „pa
triotinius“ darbelius karo lauko 
teismas nuteisia jį 20 metų sun
kiųjų darbų kalėjimu. Nežiūrint 
to, 1924 m. jis išrenkamas į par
lamentą, kaip kompartijos atsto
vas, tačiau jo rinkiminė propagan
da buvo varoma tokiais metodais, 
kad jam tenka atsakyti už vidaus 
tvarkos griovimą ir vėl sėdėti 5 
metus. Vėliau jis nuolat išrenka
mas į parlamentą, o Ispanijos pi
lietinio karo metu buvo Tarptau
tinių Brigadų generaliniu inspek
toriumi. Jis taip pat ilgus metus 
redagavo kompartijos dienraštį 
— oficiozą „Humanite“.

Rašytojas Hemingway, rašyda
mas apie ispanų pilietinį karą, 
apie Marty šitaip išsireiškęs: „tai 

Jei ne jie, tai būtų tuščios ir baž
nyčios, ir salės, ir visas dvasinis 
gyvenimas būtų tuščias, bepras
mes, miręs. ' Atseit, pati didžioji 
Kanados lietuviškos visuomenės 
dalis tautiniu atžvilgiu yra sugle
busi, neryžtinga, paskendusi savo 
asmeniškuose smulkiuose reika
liukuose.

Net pvz., Toronto lietuvių cho
ras. kuris savo vokaliniu pajėgu
mu ir menišku pasirengimu • gali 
prilygti ne vienam žinomam Ne
priklausomos Lietuvos chorui, bet 
savo skaičiumi jis yra ne ką di
desnis, kaip Coventrio lietuvių 
buvusis choras, kuris buvo, susior
ganizavęs skyriuje, turinčiam tik 
100 narių, ir kuriam vadovavo tas 
pats dirigentas Kun. B. Pacevi- 
čius. (B.D.)

A. Kalnius.

aukščiausio leipsnio beprotis, tu
rįs maniją šaudyti žmones“...

Atrodo, kad kvalifikacijų būti 
geru komunistu draugui Marty 
netrūko ir, vis dėlto, išvalytas...

Draugas Tillonas taip: pat ne
tuščias. Jis taip pat pasižymėjęs 
drauge su Marty Juodose Jūrose 
ir, gabus maištininkas, vokiečių 
okupacijos metu parodo didelius 
sugebėjimus pogrindžio veikloje. 
Tuojau po išlaisvinimo Tillonas 
dalyvauja net vyriausybėje ir, bū
damas avaicijos ministeriu, paro
dė būdingus gabumus, kaip reikia 
sabotuoti aviacijos pramonę: di- 
džiuosiouse Pirancūzijos aviacijos 
fabrikuose Tillonas pradėjo ga
minti ne lėktuvus, bet... vaikų 
vežimėlius. Tuo tarpu reikiamus 
lėktuvus Prancūzija pirko JAV.

Ir, vis dėlto, jie abu, tie Stalino 
linijos išulai — iįvalyti. Už ką? 
Atsakymas labai paprastutis: 
Maskva keičia liniją. Marty ir 
Tillonas buvo kietos linijos šali
ninkai. Prityrę maištininkai abu 
norėjo eiti,prie valdžios per revo
liuciją, streikus ir visokius nera
mumus. Thorezui, išvažiavus .gy
dytis“ į Maskvą, jie bandė suak
tyvinti partijos veiklą. Tas akty
vumas pasireiškė per politinius 
streikus ir jų organizuotas de
monstracijos prieš gen. Ridgway.' 
Visa šitai pasibaigė fiasko, nes 
politiniam streikui darbininkai 
nepritarė, o demonstracijomis 
prieš Ridgway komunistai patys 
save sukompromitavo.

Paskelbta, kad Thore’zas greit 
grįšiąs iš Maskvos ir, matyt, 
Maskva ' pareikalavo nubausti 
„persistorojusius“ kaltininkus už 
partijos nepasisekimus tuo laiku, 
kai Thorezas viešėjo pas savo 
darbdavius Kremliuje. Spėjama, 
kad grįžęs Thorezas užimsiąs 
„minkštą“ — sugyvenimo su ki
tomis partijomis liniją.

Marty ir Tillonas susilaukė 
Slanskic ir Onos Pauker likimo — 
Mauras atliko, Mauras gal eiti.

Iš viso, reikia pasakyti, kad ko
munistai bando „trauktis“. Su
prantama, kad toks pasitratlkimas 
tereiškia, kad jie kita proga ban
dys dar smarkiau pulti pirmyn. 
Bet dabar traukiasi ir tai reiškia, 
kad jie priversti yra taip elgtis. 
Juos snaudžia laisvasis pasaulis, 
parodąs vis daugiau ir daugiau 
kietumo, santykiuose su sovietais. 
Marty ir Tillonas vra Stalino nuo
monės pasikeitimo aukos, bet Sta
linui nuomonę keisti verčia Vaka
rų pasaulis.

Kuo sparčiau ir labiau komunis
tai „minkštės“. o Vakarai „kie
lės“, tuo greičiau ir mūsų ateitis 
darysis aiškesnė.

J. Masiulis,

Berlynas. Iš Rytų Vokietijos į 
Vakarus pabėgo piemuo, atsivary
damas 800 avių.

Toronto. Iš netoli Toronto esan
čio areodromo vagys pagrobė 
skrynias su aukso lydiniu 350.000 
dolerių, vertės.

Vakarieniauti šį vakarą Mylius 
taip ir nebeišsirengė. Nelauktas 
Rindžiuvienės vizitas ir sutartas 
pasimatymas galutinai jį išmušė 
iš vėžių. Kurį laiką jis vis dar 
rymojo ant palangės, tarsi lauk, 
damas, ar ji, Rindžiuvienė, vėl 
nepasirodys ir nepasakys, kad tai 
buvę tik juokai ir jis neturįs eiti 
už valandos sutarton vieton.

Anuomet, kai jis dar užsukda
vęs prie Gražinos lango, jie išei
davę pasivaikščioti už hostelio ra
jono ir ten, laukuose, jie rado 
plačias, vielų tvora aptvertas pie
vas Netašytų karčių vartai jiems 
priminė Lietuvos ganyklas ir, kai 
po to jie norėdavo susitikti, skir
davo pasimatymus prie tų ganyk
lų vartų. Ir dabar, Mylius, žiūrė
damas į pakelėje sušluotą dulkių 
kupstelį, kur išskėstais sparnais 
vanojosi pilkšvi, pasipūtę, hoste
lio baltos duonos prilesę žvirbliai, 
galvojo, — kiek daug laiko jau 
praėjo nuo tada, kai jie ten buvo 
paskutinį kartą. Laiko daug pra
bėgo, bet jo gyvenime niekas ne
pasikeitė, išskyrus to, kad jis su 
Rindžiais „nebepažįstamas1... Va, 
kad ir šitas pasipūtėlis žvirblis,— 

mąsto Mylius, — sotus, bet ner
vingai straksi ir stačiu kampu 
uodega užlaužęs, taip įniršęs čirš
ka, lyg jis, Mylius, savo bepras
miu žvilgsniu būtų viliojęs jo 
žvirblienę, tik ką purptelėjusią 
nuo dulkių krūvos. Kaip žmogus, 
taip ir žvirblis, viena duona ne
pasitenkina, nors ji ir balta būtų, 
— galvoja jis ir ūmai vėi grįžta 
prie to paties klausimo: — koks 
reikalas privertę šiandien Rin- 
džiuvienę skirti jam pasimatymą. 
Juk nuo ano incidento nę vieno 
karto jie nėra susitikę ir niekad 
nesikalbėję. Net ir tais atsitiki
mais, kai jis ją vieną sutikdavęs 
valgykloje ar hostelio koridoriuose 
ji praeidavo, lyg jo nematydama. 
Jam visiškai aiškus ir supranta
mas Rindžiaus elgesys, bet kodėl, 
ji, Gražina, šitaip su juo pasiel
gė? Juk prieš tai jie tiek daug 
kartų įvairiomis temomis kalbėjo
si, ateidavo drauge į valgyklą, o 
kartą prie tų pat ganyklų vartų ji 
jam net šitaip pasakius: — Tu, 
Antanai, /esi vienintelis šitame 
hostelyje, o gal ir visame šitame 
krašte, su kuriuo aš eičiau taip 
toli ir taip ilgai, kol prieičiau že

mės kraštą, o jį priėjusi, nušok
čiau j kitą pasaulį... Tu gtįštumei 
į hostelį ir skelbimų lentoje kreida 
įrašytumei: — Gražina Rindžiu
vienė daugiau nebepriima skalbti 
baltinių“... Taip ji tada jam pasa
kė ir jis dabar, rišdamasis kakla
raištį, tebegirdi tuos jos žodžius, 
anuomet jam pasakytus.

Mylius, išėjęs iš hostelio rajono, 
pasuko siauru taku, vedančiu į 
pievas. Darbo dienomis mažai kas 
čia vaikščiojo ir jis žinojo, kad to
kiu metu hostelio gyventojai čia 
nesilanko. Be. to, pagal anuome
tinį jų susitarimą, Gražina į ga
nyklas ateisianti plentu, taip, kad 
jei kas nors dabar jį ir pamatytų, 
neįtartų einant pasimatymui.

— Belaukdama ir uogų pririn
kau, — sako jam Gražina, sėdė
dama ant žemutinės vartų kartės 
ir rodo ant plaštake kelias parau
dusias avietes.

— Ponia vis su dovanomis...
■— Kai čia paskutinį kartą bu

vome, aviečių kelmų dar nebuvo. 
Daug kas ir šitose ganyklose pa
sikeitė...

— Gerai, kad nors tie patys var
tai pasiliko... Jei jų nebūtų, netu
rėtume kur susitikti. Stebiuos, 
kad ponia' Gražina dar prisimeni, 
kad tokie vartai iš viso buvo, — 
su neslepiamu kartėliu pasakė 
Mylius.

— Nors ne visi vartai į dangų 
veda, bet šių, kaip ir tavęs Anta
nai, tikrai aš nepamiršau. Hoste
lyje mes nepažįstami, bet čia, ti

kiuos, būsime tokie pat, kaij) ir 
tada, kai dar tų aviečių nebuvo, 
— keldamasi nuo kartės kalbėjo 
Gražina, tiesdama jam ranką su
sitaikymui.

— Antanas Mylius, plieno fabri
ko pamainų darbininkas, ček nu
meris 333 — juokdamasis prisi
statė Mylius.

— Missis Gražina Rindžiuvienė, 
gelumbės medžiagų dažytoja, 
akordininkė, Rindžiaus žmona, 
hostelio viengungių baltinių skal
bėja, — atsikirto ji tuo pačiu, ir 
valandėlę jie stovėjo rankas su
siėmė, balsai juokdamiesi.

Mylius jaute jos šiltą ranką sa
vo saujoj ir jam atrodė, kad jei 
jis dabar trūktelėtų ją prie savęs 
ji nesigintų jo artumo.

— Na, bet ir mes, kaip čiabu
viai, reikalus norime aptarti prie 
durų... Prašau į sitingrūmą... Iš
traukusi ranką kvietė ji Mylių į 
ganyklas, pro truputį atkeltus var
tus:

Kelios juodmargės karvės, pa
mėčiusios „sitingrūme“ neprašy
tus svečius, pakėlė nuo žolės gal
vas ir nustebusiomis akimis žiū
rėjo į praeinančius suokalbinin
kus.

— Gerai, kad jos lietuviškai 
nesupranta. Ko gera, imtų ir iš
bliautų visam hosteliui, kad My
lius ponią Rindžiuvienę po ganyk
las vedžioja, :— pasakė Mylius, 
kai Gražina glostė atkištas, drėg
nas ir šiurkščias juodmargės 
šnerves.

— Karvės ne žmonės, ios pasa
kytų teisybę, kad šį kartą ne My
lius, bet Rindžiuvienė Mylių pri
siviliojo į pievas, — atsakė Gra
žina tokiu balsu, lyg ji tikrai kar
ves vertintų daugiau, negu žmo
nes...

— Bet, jei jis būtų neatėjęs?...
— Jis būtų padaręs blogą 

darbą.
— Kam ?
— Man! — ūmai ji apsisukus 

šūktelėjo šį žodį ir pirštu parodė 
į save.

— O ponui Rindžiui ?!...
— Sęskime prie šito ąžuolo, ji 

atsakė taip greit, tarsi nuo vieno 
šito jo žodžio ji būtų pavargusi 
toliau eiti lygiu, besileidžiančios 
saulės nušviestu žaliu kilimu.

— Žmogau, — ji kreipėsi į My
liu, imdama jo ranką, kai jie at
sirėmę ąžuolo kamieno, sėdėjo jo 
pavėsyje. — Ne flirto tikslais ir 
ne nuotykių ieškodama aš pasi
kviečiau tave šičia, slėpdamasi nuo 
žmonių akių. Tu esi vienas, vie
nintelis, kuriuo aš pasitikiu. De
vynis šimtus dienų aš su tavim 
nekalbėjau, nežiūrėjau į tą pusę, 
kur tu praeidavai, vengdavau to 
paties stalo, kur' tu sėdėdavai, 
niekad nepraeidavau pro tavo ba
raką ir užsiimdavau ausis, kai iš
girsdavau valgykloje kalbant apie 
tave. Aš bijojau tavęs daugiau, 
negu senatvėje bijoma mirties. 
Aš buvau dėkinga savo vyrui už 
tai, kad jis anuomet tave ir mane 
išplūdo, nes jis- buvo teisus ir, 
mano laimei, tai įvyko kaip tik

didžiuoju laiku. Tu, ateidamas 
prie mano lango, nuolat man pri
mindavai, kad yra kitokie vyrai ir 
kitokie žmonės, negu mano vyras, 
o apie tai aš nenorėjau galvoti, 
nors puikiai žinojau, kad taip yra. 
Bet koks jo elgesys, jo storžieviš
kumas, jo šykštumas, jo visiškas 
nesiskaitymas su mano asmenišku 
gyvenimu ir reikalais, neatsvertu 
tos nuodėmės, kurią aš būčiau 
padariusi, įsimylėdama tave. De
vyni šimtai dienų sunkaus darbo 
fabrike, svetimų baltinių plovi
mas, nuolatinis tūpčiojimas apie 
vyrą ir apie jo kraunamus pinigus, 
mane išgydė... Šiandien aš vėl iš
drįsau su tavimi čia ateiti, nes 
jaučiu, kad ir tau aš pasidariau 
svetima, kaip ir visos , kitos. Tik 
dabar, kai mane užgulė ir kaip 
kirminą prislėgė neįsivaizduoja
mai biaurį žinią, aš ryžausi kreip
tis į tave pagalbos, nes kito žmo
gaus, kuris ištiestų man ranką, aš ' 
neturiu. Aš žinau, kad tu man 
pagelbėsi, kad tu niekad neklausi 
manęs, kodėl aš šitaip pasielgiau.
Dabar tu turi atostogas ir pado- ’ įi 
vanok kelias tų atostogų: laisvas 
dienas man. Rytoj pat, kai tik 
vyras išeis fabrikan, padėk man 
nuvažiuoti Sovietų atstovybėm Aš 
turiu grįžti Lietuvon ir tai taip 
greit, kaip tik įmanoma. Aš turiu 
iš čia dingti nepastebiamai ir vi
sam laikui... — Ne, ne, tu, Anta
nai, būk vyras, nesikelk nesiste
bėk. Aš esu taip nutarusi ir pri
valau tai padaryti...

(b.d.)
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„BRITANIJOS LIETUVIO“ 
LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

š.m. rugsėjo mėn. 27 d. Lietu
vių Namuose, 43, Holland Park, 
London, W.11 dalyvaujant Loteri
jos Komisijai, kurią sudarė Inž. 
Vilčinskas, Pulk. Vidugiris ir p. 
Bulaitis ir būrys svečių stebėtojų, 
įvyko „BL“ Loterijos laimėjimų 
traukimas.

Laimėjimus traukė komisijos 
pakviesta p. V. Plotaitė.

Laimėjimai teko:
1. Kelionė lėktuvu į Paryžių ir 

savaitė atstogų, arba 25 svarai — 
bilietuti Nr. 3876 — Dominikui 
Graužiniui Škotijoj.

2. Rankinis laikrodis, arba 12 
svarų — bil. Nr. 763 — V Urbo
navičiui Darley Moor, Ashbourne, 
Derby.

3. Odinis moteriškas rankinu- 
las arbu 5 sv. — bil. Nr. 2942 — 
Motiejui Neiberkai, 122 Cling- 
bord, Mount Rd., London, E.4.

4. Savaitė atostogų Lietuvių 
Namuose, arba 4 svarai — bil. 
Nr. 2715 — Stasiui Alesiai, Low- 
ton.

S- Arbatos servizas, arba 3 sv. 
10 šil. >— bil. Nr. 3185 — Irmai 
Jaungailis, Bradford, Yorks.

6. -Amžina plunksna, arba 2 sv. 
to šil. — Nr. 2391 — Pijui Iš
kauskui, Silsden.

7. Portsigaras, arba 30 šil. — 
bil. Nr. 3051 — O. Leniauskienei, 
Bradford, Yorks.

8. Savaitgalis Lietuvių Namuose 
arba 30 šil. — bil. Nr. 2407 — 
Vladui Stankui. The Cocking 
Mill, Nr. Midhurst, Sussex.

LĖKTUVU AMERIKON
šį trečiadienį, vilkaviškietis A. 

Kairaitis, paviešėjęs keletą dienų 
Lietuvių Namuose, Londone, iš
skrido Į Detroitą. Paskutiniuoju 
laiku A. Kairaitis dirbo puošnia
me Newquay pajūrio viešbutyje 
virėju. Tame viešbutyje vasaroja 
žymūs anglų ir kitų kraštų meno 
ir filmos asmenys. Kairaičiui te
ko matvti, kaip viešbučio patalpo
se ir apylinkėje buvo sukamos dvi 
britų filmos.

A. Kairaitis gaudavęs to svarų 
savaitinio atlyginimo, pilną, iš
laikymą ir, suprantama, viršva
landžių taip pat netrukdavę. Iš
važiuodamas jis prisipirko lietu
viškų knvgų ir užsisakė oro paštu 
„Britanijos Lietuvi“.

GLASGOVIEČIAI MANCHESTERYJE
Kai mes, naujieji tremtiniai, 

pradedame išsisemti ir, tarytum, 
senti Manchesteriui didėlė staig
mena buvo Glasgovo jaunimas, 
blikstelėjęs naujumu nublukusia
me Manchesterio gyvenime. Ir 
tikrai, reikia • stebėtis, ne
paprasta jų ištverme: keliauti per 
visą naktį ir, nesudėję akių da
lyvauti rugsėjo 8 dienos minėjimo 
programoje, nėra jau taip lengva. 
Ką jau bekalbėti apie gerb. kun. 
Gutauską, tą amžinai nenuvargs- 
tantį lietuvybės apaštalą Škotijoj, 
atlydėjusį glasgoviečius į Man
chester!.

Garsas apie glasgoviečių atvy
kimą pasklido plačiai ir nedidelė 
minėjimui gauta salę, kuri šiaip 
perdidelė, šia proga netalpino vi
sų, norinčių patekti, tiek buvo lie
tuvių iš plačių apylinkių.

Pats minėjimas buvo įspūdin
gas, kaip retai Manchesteryje. Su
darius garbės prezidiumą, kuriam 
pirmininkavo Socialinio Klubo 
pirmininkas Venckus, paskaitai 
skaityti buvo pakviestas A. J. 
Kaulėnas. Tokių paskaitų žmonęs 
pasiilgę. Klausytojai dėkingi 
gerb. prelegentui už pavėdžiojimą 
po istorinius labirintus ir, už įro
dymą ,kad mūsų tautos praeitis 
tikrai didinga ir raminanti. Per 
šimtmečius lietuvių tauta nežuvo 
ir nežus. Juk ir dabar įsiklausę 
girdime Tėvynės pulsą — Ji dar 
gyva. Lietuvių tauta bus tol gy
va, kol mes būsim tvirti dvasioj, 
nepalūšim ir nenustosite pusiau- 
kelyįe. Kinkykim visus arklius į 
vežimą, nežiūrėkim ar jis margas, 
ar bėras, ar kitoks. Tegu visi jie 
bėga paskutinį barą vienu keliu, 
viena kryptim, kuri veda į Laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvą.

Ne vieną sugraudino, tai sve

SKAUTŲ STOVYKLOS 
APYSKAITA

Šios vasaros skautų ir jaunimo 
stovykla buvo įvykdyta PLB ir 
Anglijos skautų brolijos sujung
tomis jėgomis. Lietuviui visuome
nė taip pat betarpiškai savo au
komis prisidėjo prie stovyklos 
suruošimo, todėl stovyklos 
rengėjai laiko pareiga pranešti 
visuomenei šio darbo apyskaitą.

Stovykla sutraukė 68 stovyklau
tojus,-jų tarpe io-18 metrj am
žiaus jaunimo — 28 mergaites ir 
28 berniukus.

PLB atliko visus paruošiamuo
sius darbus, parūpino stovyklos 
įrengimas ir padengė transporto 
priemones tiems įrengimams nu
vežti ir stovyklautojus, kurie ne. 
priklausė Londono apylinkei. 
Skautų brolija rūpinosi stovyklos 
pravedimu vietoje ir lėšų mobili
zavimu neturtingiems- stovyklau
tojams paremti, pravesdama aukų 
rinkliavą.

Išlaidų padaryta ir pajamų gau
ta stovyklos reikalams:

Iš PLB apyskaitos: 
Išlaidos;
Palapinių nuoma £26. 2. o
Transporto priemonės £91. 1. o
Virtuvės inventorius £ 3. 4. 3
Įvairios išlaidos £ 9. 6.it

Viso £129.14. 2
Pajamos:
Škotijos Lietuvių PLB

parama £30, o. o
Surinkta iš stovyklau

tojų £:S. o. o
Paskirta iš PLB Kasos £81.14. 2

Viso £129.14. 2
Iš L. Skautų Brolijos apyskai

tos :
Išlaidos:
Stovyklautojų maitini

mas £140. 5.11
Įvairios išlaidos £ n. 4. 1
Palikta LSB Kasoje £ 23. 6. 8

Viso £174.16. 8
Pajamos:
DBI S skyrių susirink

tos aukos £ 61. 4. 3
Pavienių asmenų aukos £ 0.17. 5
Stovyklavimo mokestis £112.15. o

Viso £17416. 8
Kaip matyti iš apyskaitų visuo

menės paramos dėka stovyklavi- 

čių choras, diriguojamas J. Sera- 
pinaitės. Juk šis jaunimas, nema
tęs to tėvų gimto krašto, dainuo
ja žilagalvių tėvų dėka, kurie, 
sunkią gyvenimo naštą nešdami, 
nepamiršo, kas lietuvį per visus 
vergovės amžius stiprino ir kas 
dabar kovojantį brolį Tėvynėj 
stiprina — tai daina. Svečiai dar 
sušoko ir keletą nuotaikingų tau
tinių šokių.

Programai pasibaigus, DBLS 
Manchesterio skyriaus pirminin
kas, VI. Kupstys, padėkojo sve
čiams už jų vargą ir pasiryžimą 
paskaidrinti Manchesterio apylin
kės lietuvių nuotaiką, išreikšda
mas viltį, kad pradėtas bendravi
mas nebenutrūksiąs.

Sekmadienį Tautos šventės pro
ga atlaikytos pamaldos. Vakarą 
daugumas praleido Socialiniame 
Klube, kur buvo pasivaišinta ir 
pasidalinta įspūdžiais.

Šiais keliais žodžiais jūsų ko
respondentas negali aprašyti bei 
padėkoti visiems prisidėjusiems 
prie šventės surengimo. Taip ir 
norėtųsi, kad visi nesklandumai 
būtų užmiršti, kad šis subuvimas 
ir glasgoviečių pavyzdys įkinky
tų dar kelis naujus arklius ve
žimą, kad jo ratai sparčiau suktų
si tą paskutinį barą...

p. G ii vyt is.

Visuotinas susirinkimas No'.ting- 
hame. Susirinkimas įvyksta spalių 
11 d. 6 vai. 30 min. klubo salėje 
Lilac Str. Dienotvarkėje Centro 
Valdybos atstovo žodis ir kita. 
Prašome į susirinkimą atsilankyti 
visus Nottingham© lietuvius.

Skyriaus Vaidyba. 

mas buvo žymiai atpigintas ir pa
darytas- prieinamas didesniam lie
tuvių jaunimo skaičiui. Visai nuo 
stovyklavimo mokesčio buvo at
leista 5, stovyklavimo mokestis 
buvo sumažintas 8.

Nėra abejonės ta parama buvo 
tautiniu atžvilgiu panaudota 
tikslingai.

Visiems aukojusiems ir prisidė- 
jusiems bet kuriuo būdu reiškia
ma padėka. z

Didž. Britanijos PLB Krašto 
Valdyba

PADĖKA
D.B.L. S. Londono skyriaus 

Valdybai, surengusiai mums iš 
leistuves, dalyvavusiems šiose iš
leistuvėse: D.B.L.S. pirmininkui 
p. Bajorinui, Londono skyriaus 
pirmininkui p. Senkui, kun. kleb. 
Matulaičiui, Londono sambūrio 
pirmininkui p. Mašalaiciui, p. 
Bulaičiui ir visiems išleistuvių 
dalyviams tariame nuoširdžią pa
dėką.

Stasė Ir Vladas Palubeckai.

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
„Lietuvio Pasas“ yra duoda

mas kiekvienam aukotojui, paau
kojusiam Tautos Fondui nemažiau 
kaip 2 šil. 6 p. Visos tolimesnės 
aukos yra atžymimos Pase, įkli
juojant specialius ženklelius.

Kiekvienas, kam rūpi tėvynės 
išlaisvinimas, yra kviečiamas pri
sidėti piniginėmis aukomis ’Tautos 
Fondui. Visi D. Britanijos lietu
viai aukoja nemažiau vieno šilin
go per mėnesį, arba 12 šil. per 
metus. Dabar jau lankas pa
sitikrinti, ar pilnai esate įmokėję 
savo šių metų įnašus.

Aukas priima Fondo įgaliotiniai 
prie kiekvienos lietuviškos orga
nizacijos D. Britanijoje, ir taip 
pat T. Fondo Atstovybė, 43, 
Holland Park, London, W.n.

Norintiems aukoti Akc. Liet. 
Namų B-vės akcijomis, T. F. 
Atstovybė su apgailestavimu pra
neša, kad tik piniginės aukos yra 
atžymimos ženkleliais „Lietuvio 
Pase“.

T. Fondo Atstovybė 
D. Britanijos.

J. KULVIEČIO KONCERTAS 
B.B.C.

Šios savaitės pradžioje Londo
nan atvyko akordeonistas Juozas 
Kulvietis, įgroti plokštelių. šį 
pavasarį, Oldhame, J. Kulvietis 
dalyvavo muzikiniame konkurse 
ir, laimėjęs pirmąją vietą, atkrei
pė dėmesį vietos muzikų savo 
neabejotinais šioje srityje gabu
mais. Pirmasis jojo koncertas per 
B.B.C. įvyks spalio 22 d.

J. Kulvietis pareiškė, kad jis 
pasiliktų Londone, jei gautų čia 
darbo. Reikia tikėtis, kad Londo
no lietuvių kolonija nebepaleis iš 
savo tarpo šio gabaus lietuvio 
akordeonisto, juo labiau, kad jis 
jau pats savo jėgomis yra daug 
pasiekęs.

Tikslu J. Kulviečio koncerto 
laiką pranešime kitame „Br. Lie
tuvio“ numeryje. J. Kulvietis vie-, 
ši Lietuvių Namuose.

ŠVENTĖS IR RINKLIAVOS
Kartais išgirsti nusiskundimų, 

kad mūsų tautiečiai nėra duosnūs 
lietuviškiems reikalams, negausiai 
lankosi tautinių švenčių minėji
muose ir pan. Bandoma ieškoti 
priežasčių ir, pagaliau, apkaltina
ma šykštumu, atbukimu lietuviš
kiems reikalams ir t.t. Bet kodėl 
gi nepaieškoti ^priežasčių ir mūsų 
minėjimų bei rinkliavų organiza
vime, pravedime?

Pakuliniu metu visose lietuviš
kose kolonijose įvyko Tautos 
šventės minėjimai. Pasitaikė taip, 
kad skirtingu metu suruošti pa
rengtiniai sugundė pasižmonėti. 
Iš šių įvykių teko parsivežti ne 
vien tik daug gražių įspūdžių, 
kuriais paprastai pasidalinama ir 
su „B.L.“ skaitytojais, bet daug 
ir mūsų organizacinių netikslumų.

Tautos šventes minėjimų metu 
visur buvo pravesta eilė rinklia
vų, platinami „Liet. Pasai", 
ženkleliai ir t.t. ir t.t. Lietuviškų 
duosnumu gėrėjausi. Tik ar ne 
perdaug visa tai suburta šiai die
nai. Geriau būtų visas, nieko 
bendro su šiuo minėjimu neturin
čias rinkliavas, atidėti kitam kar
tui, kad tautietis, atėjęs J šią

APIE ROŽE IR JOS 
„UZKALBEJIMA"

„Daktarai nepripažįsta rožės!“ 
— tai taip dažnai girdėtas posakis 
net ir prasilavinusių tautiečių 
tarpe! Na, o jei daktarai nepri
pažįsta rožės, tai reikia kreiptis 
pas tuos, kurie ją pripažįsta ir ste
buklingai pagydo — t.y., pas „už
kalbėtojus“ (tiksliau sakant — 
„užkalbėtojas“!...). Tai 
visai logiška išvada ir pateisina
mas veiksmas, ar ne? Bet šia pro
ga noriu labai garsiai visiems pa
reikšti, kad daktarai ne tik pripa
žįsta rožę, bet net puikai žino jos 
priežastį ir visai patikimą gydymą 
nuo jos! Žinau, kad šiuo pareiški
mu galiu sugadinti „užkalbėto
jams“ biznį, užsitraukti ant savęs 
jų rūstybę ir tuo susitiprinti savo 
priešų — barborininkų frontą... 
Bet jei tuo patrauksiu nors dalį 
pacijentų į savo pusę ir turėsiu iš 
to biznį, tai šis mano drąsus žy
gis bus pateisintas!...

Ką „užkalbėtojai“ laiko rože — 
nežinau ir esu tikras, kad ir jie 
patys... nežino... Kiekvienas odos 
paraudimas ir patinimas jiems jau 
yra „rožė“ ir ima ją „užkąlbinė- 
ti“. „Užkalbinėjama“ įvairiai: ar
ba vien paslaptingomis „malde
lėmis“, arba dar atlieka tam tik
ras „apeigas“ bei prideda atitin
kamų „vaistų“. Kuris iš šių bū
dų yra „pamačlyviausias“ —■ ne
žinau ir besidomintiems šiuo klau
sima patariu kreiptis pas autorite
tingus „užkalbėtojus“...

O štai kaip gydytojai supranta 
rožę, ši liga medicinoj žinoma tri
mis vardais: rožė, Sv. Antano ug
nis ir erysipelas; pasku
tinysis vardas tevartojamas mo
derniojoj medikų kalboj. Rožė gy
dytojams žinoma nuo seniausių 
laikų, bet jos, kaip ir daugelio ki
tų ligų, priežastis ir patikimi gy
dymo būdai sužinota neperseniau
siai.

Rožė yra užkrečiama odos, (kar
tais ir gleivinių) liga. Užsikrėsti 
galima kontakto keliu (prisilie
čiant, bučiuojantis ir pan.) ar per 
daiktus, patalynę ir tt. I.igos su
kėlėju yra tam tikra bakterija 
(Streptococcus erysipelatis), kuri 
patenka į odą ar gleivinę per aki
mis matomą ar nematomą įdrės
kimą ir čia ima veistis ir gaminti 
stiprius nuodus. Nuo užsikrėtimo 
momento ligi ligos pasireiškimo 
gali būti įvairus laikotarpis: nuo 
vienos dienos ligi vienos savaitės. 
Tas pareis nuo įsiveržusių (de
santinių!) bakterijų piktybingu- 
mo (modemiškai kalbant — agre- 
singumo!) ir skaičiaus ir nuo kū
no atsparumo. Jei žmogaus orga
nizmas yra stiprus ir atsparus, o 
bakterijos silpnos ir taikingos ir 
tik ribotas skaičius pateks į odą, 
tai toks „prietiltis* gali būti leng
vai kūno pasipriešinimo jėgų su
naikintas- ir liga gali visai nepa
sireikšti; Jei viskas bus atvirkš
čiai — pasekmės gali būti 
liūdnos... Bet trečioji išeitis yra 
dažniausia: bakterijos įstengia 

šventę, jaustų svetinę, bet ne 
rinkliavos, nuotaiką.

Pakaktų, kad šia proga paauko
tu Tautos Fondui įsigydamas 
„Liet. Pasą“, ženklelių. Abejoti
nos reikšmės yra ir lygiagrečiai 
pravedama rinkliava T. Fondui, 
kur ženkleliai lipinami į skyriaus 
įsigytą „Liet. Pasą“.

Bet tai dar ne viskas. Kartais 
pasitaiko, kad įeinant pro duris 
paprašo Įsigyti bilietą. Pasiteirau
ji kuriam tikslui bus panaudotos 
šios pajamos. Atsakymas, kad 
reikia užmokėti už salę. O salės 
nuoma šiam kartui... 10 šilingų. 
Kur eina šie surinkti pinigai? 
Aišku, kad į skyriaus kasą, , nes 
programą išpildo vietinės, neap
mokamos meninės pajėgos, nėra 
nei pasilinksminimo, taigi sky
rius kitų išlaidų ir neturi. Nėra 
kalbos, kad skyrius, nors ir ma
žiausias, būtų nepajėgus iš nario 
mokesčio procentų užmokėti už 
salę. Jeigu jau reikia mokėti už 
įėjimą Į Tautos šventės minėji
mą, tai tas turi būti auka ir tik 
Tautos Fondui.

Kokios įtakos turi duosnumui ir 
švenčių lankymui panašūs reiški
niai. Pagalvokime.

J. Burinskas. 

sukelti ligą — rožę, bet organiz
mo pasipriešinimo jėgos ją nuga
li po kurio laiko.

šios bakterijos greit paralyžuoja 
kūdikių, senių, alkoholikų ir ben
drai nusilpusių žmonių kūno 
atsparumą ir, jei jie bus gydomi 
tik „užkalbėjimu“ — jų mirtin
gumo nuošimtis bus labai aukš
tas 1

Rože sergama dažniau pavasario 
mėnesiais negu kitais metų laiko
tarpiais. Kodėl? Tiksliai nežino
ma. Gal dėl to, kad dėl vitaminų, 
gryno oro ir saulės stokos žmonių 
kūno atsparumas sumažėja? O gal 
ir ši „rožė“, kaip ir dauguma ki
tų gėlių, labiau mėgsta „žydėti“ 
pavasarį ?...

Rožė reiškiasi odos paraudimu, 
bloga savijauta, šalčio krėtimu, 
galvos skausmais, noru vemti ir 
temperatūros pakilimu. Pilnai 
„pražydusi“ rožė atrodo taip: 
skaisčiai raudonos spalvos pati
nimas, ryškiai atsiribojęs nuo ap
linkinės odos pakiliu kraštu, kurį 
kartais lengviau pračiuopti negu 
pamatyti. Toks paraudimas (pa
prastai veido odoj!) plinta į šalis 
kartais iš lėto, o kartais greit ir 
gali išplisti gana plačiai, pvz., po 
visą veidą. Jei liga pasiekia pu* 
rius audinius pvz„ apie akis, lū
pose („lipstikai“, deja, neapsau
go!.. ), tai ištinimas gali būti pa
sibaisėtinas !

Jei rožė nesikomplikuoja, tai po 
kelių dienų ji savaime pra
eina: paraudimas blykšta, patini
mas nyksta, oda minkštėja, šiek 
tiek lupasi ir atgauna normalią 
išvaizdą. Galima įsivaizduoti li
gonio dėkingumą ir „užkalbėto
jo“ pasididžiavimą jei „užkal
bėjimas“ įvyko šio savaimingo 
pasveikimo išvakarėj!... Tada sa
koma: „Užkalbėjimas rožę kaip 
ranka atėmė“!...

Jei bakterijų (streptokoku) liz
das yra kur nors kūne (nosy, bur
noj, tonzilose, kiauruose dantyse), 
tai rožė gali kartotis. To
kie atsikartojimai paprastai būna 
organizmo susilpnėjimo momen
tais, k.a. persišaldžius, „pagirioms 
sergant“, laike stiprių dvasinių 
pergyvenimų, persigandus ir t.t.

Rožės „žydėjimo“ amžius būna 
maždaug nuo vienos iki trijų sa
vaičių ir tik retais atsitikimais pa
lieka pėdsakus — patinimą. Bet 
jei bakterijos savo pagamintais 
nuodais pakerta kūno atsparumą, 
(ypač jei jis ir taip jau yra men
kas!) ,tai ligos sukėlėjai pasisėja 
kraujuje ir apvaldo svarbius gy
vybei organus: plaučius, smege
nų plėves, inkstus, širdį. Tokiais 
atvejais jau jokie „užkalbėjimai“ 
nepadės!...

Norint ligos eigą sutrumpinti, 
komplikacijų (o tuo pačiu ir mir
ties !) išvengti, patariama vartoti 
puikiausius rezultatus duodančius 
vaistus: sulfonamidus ir peni- 
cillin'ą.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
ne kiekvienas odos patinimas ar 
paraudimas jau yra rožė. Yra eilę 
ligų, kurios reiškiasi visai pana
šiai ir jų „uzkalbinėjimas“, o tuo 
pačiu ir ligos užtęsimas; gali baig
tis liūdnai...

K. Vaite-is.

M E D A L I AJI 
(„Tiesa“ 

„Sutinkamai su TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
1949 metų balandžio 20 d. Įsaku už 
aukštų rodiklių gyvulininkystėje 
pasiekimą 1951 metais, tarybiniam 
ūkiui įvykdžius žemės ūkio pro
duktų pristatymo valstybei planą, 
ir už metinio kiekvienos rūšies 
produktyviųjų gyvulių bei paukš
čių skaičiaus padidinimo plano 
įvykdymą bei viršijimą apdova
noti:

LENINO ORDINU
1. Vasiljevą Aleksiejų, Vasili

jaus s., — Joniškėlio tarybinio 
ūkio gyvulių šėriką, gavusi iš 24 
karvių po 5.075 kilogramus pieno 
sn 154 kilogramais pieno riebalų 
vidutiniškai iš karvės per metus.

2. Vinogradovą Valentiną. Ni
kolajaus d., — Joniškėlio tarybi
nio ūkio melžėją.

3. Mitigailą Petrą, Juozo s., — 
Joniškėlio tarybinio ūkio gyvulių 
šėriką.

4. Talataitę Vladę, Vytauto d.,
— Troškūnų tarybinio ūkio mel
žėją.

DARBO RAUDONOSIOS 
VĖLIAVOS ORDINU

r. Bernotaitę Pranę, Prano dr„
— Kuršėnų tarybinio ūkio melžė
ją

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

„KOVO“ IŠVYKA
Gal nemažai Anglijos Lietuvių, 

pasiskaitę „B.L.“ kad „Kovas“ 
grįžo nelaimėjęs nė vienų rung
tynių, numojo ranka ir, pakėlę 
antakius žinovų tonu, tarė. Aš 
sakiau, kad taip bus. Apžiota per 
didelis kąsnis.

Norėčiau pasakyti, kad visi tie 
„žinovai“ gerokai klysta. Žvilgte
rėkime į faktus.

šios išvykos ptrmas ir tikrasis 
tikslas buvo LIETUVOS VARDO 
PRIMINIMAS PRANCŪZAMS, 
šio tikslo akivaizdoje ir buvo pa
sirinkta žaisti su vienomis iš 
stipriausių prancūzų profesionali
nėmis komandomis, nežiūrint pra
laimėjimų galimybių. O, taip, jei 
būtų buvę norėta, būtų buvę ga
lima pasirinkti rungtynes su silp
nesnėmis Il-ros ar III-čios lygos 
k-domis ir grįžti šimtą procenti
niu laimėtoju, bet visiškai 
neatsiekiant savo pirmojo 
tikslo, nes tik vienas kitas pran
cūzas būtų matęs juos, nekalbant 
apie prancūzų sporto spaudą, kur, 
tikriausiai, toks „Kovo" vizitas 
būtų buvęs paminėtas tik trumpa 
žinute.

Žvilgterėkime, kas atsitiko, pa
sirinkus pirmąjį kelią. Beveik 
kiekviename miesto, kur „Kovas“ 
žaidė, jau prieš savaitę plakatai 
skelbė apie atvykimą lietuvių 
k-dos. Beveik visas, išskyrus Pa
ryžiaus, rungtynes stebėjo per 
1000-2000 žiūrovų, taip kad laike 
išvykos „Kovą" pamatė per 
10.000 prancūzų.

Sporto dienraščiai viešnagės 
metu rašė ne tik apie „Kovo“ 
žaidimą, kurį visi pripažino esant 
geresniu ir gražesniu už prancūzų 
k-dų žaidimą (o, taip!...) bet pri
mine prancūzų skaitytojams apie 
prieškarinius metus, kai Lietuvos 
rinktinė buvo Europos meisteriu, 
priminė apie dabartinius metus, 
kai keli Lietuviai žaidžia sovietų 
Rusijos rinktinėje, priminė, jog 
buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas 
Ruzgys buvo kelis metus Prancū
zijos rinktinės treneriu, ir daug 
kitų dalykų ir faktų, kurie primi
nė prancūzams Lietuvą.

Surengtuose po rungtynių priė
mimuose buvo susitikta su miestų 
burmistrais, augštais prancūzų 
sportinio gyvenimo vadovais, 
sportininkais. Pasidalyta tarpusa
vyje ne tik dovanomis, gražiais 
žodžiais, bet ir stipria sportine 
draugyste ir susilaukta kvietimų 
vėl apsilankyti. Rungtynių laimė
jimas ar pralaimėjimas lietuvių 
reprezentacijai nepakenkė. Svarbu 
kaip žaista, kaip pralaimėta, kaip 
reprezentuotasi. O čia „Kovas“ 
išėjo tikru laimėtoju. Aštuonis 
kartus koviečiai savo puikiais 
treningais, gražiomis uniformomis 
sukėlė pasigėrėjimo šauksmus, 
aštuonis kartus nuskambėjo Lie
tuvos Himnas ir aštuonis kartus, 
nežiūrint technikinio pralaimėjimo 
taškais. „Kovas“ išbėgo iš ankšte
lės laimėtoju propogandiniu atžvil
giu.

Nuoširdžiai sušukime koviečiams^ 
tris kartus Valio... V. S.

PRAŠOME ATSILYGINTI UŽ 

„BR. LIET.“ PRENUMERATĄ.

MELŽĖJOMS p
Nr. 222)

2 Bikulčiūtę Oną, Jono d., — 
Joniškėlio tarybinio ūkio melžėją.

3. Vaikasytę Stasę, Juozo d., — 
Kuršėnų tarybinio ūkio melžęją.

4. Danską Jokūbą, Jokūbo s.,— 
Troškūnų tarybinio ūkio gyvulių 
šėriką.

5. Ivanovą Klavdiją, Jakubo d.,
— Troškūnų tarybinio ūkio mel
žėją.

6. Juozapavičių Joną, Antano 
s., — Troškūnų tarybinio ūkio vy
resnįjį veterinarijos gydytoją.

7. Isakovą Mariją, Afanasijaus 
d., — Joniškėlio tarybinio ūkio 
melžęją.

8. Kudžmaitę Zofiją, Mykolo d„
— Kuršėnų tarybinio ūkio mel
žėją- >

9. Lagaunikaitę Emiliją, Felikso 
d., — Joniškėlio tarybinio ūkio 
melžėją.

10. Medvedevą Liną, Nikolajaus 
d., — Joniškėlio tarybinio ūkio 
brigadininkę.

n. Norkutę Zinaidą, Stanislavo 
d., — Tryškių tarybinio ūkio mel
žėją.

12. Pakėną Antaną, Prano s„ — 
Troškūnų tarybinio ūkio brigadi
ninką.

Petronį Joną, Kazio s., — Troš
kūnų tarybinio ūkio fermos ve
dėją. Nukelta į 4-tą pel.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE
KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKAS BONNOJE
Krašto Valdybas pirmininkas, 

Pr.’ Zunde, rugsėjo men. pabaigo
je aplankė Bonnoje UNO augštojo 
komisaro pabėgėlių reikalams 
ištaigą, kur tarėsi dėl paskolos 
gimnazijos statybai gavimo. Iš 
pakalbto paaiškėjo, kad Pabėgė
lių Bankui skirtųjų statybos kre
ditų dalinimo nuostatai dar neiš
dirbti ir kreditų gavimo prašymai 
iš viso bus svarstomi tik po ko
kių 6-8 savaičių.

Pabėgėlių Ministerijoje p. Pr. 
Zunde dar kartą teiravosi dėl prak
tiškų', lietuvių kolonijos statybos 
sąlygų. Jis taip pat lankėsi Įvai
riose vokiečių organizacijose. Grį
žusiųjų belaisvių organizacijoje 
tartasi dėl .bendradarbiavimo, ku
rio pasėkoje Krašto Valdyba ga

ilėtų gauti visas prieinamas sugrį- 
žėlių žinias, kiek jos liečia Lietu
vą ir lietuvius.

Su vokiečių organizacija, Volks- 
bund fur Frieden und Freiheit, p. 
Zunde jau pradėjo paruošiamuo
sius pasitarimus, dėl Genocido pa
rodos perkėlimo iš JAV į Vokie
tiją Tai minčiai organizacija vi
siškai pritaria ir principe užtikri
no tiek moralinę, tiek materialinę 
paramą ją keliant į Vokietiją ir 
parengiant ją Įvairiuose Vokieti
jos didmiesčiuose.

KRAŠTO TARYBOS PADĖKA
Vokietijos Krašto Taryoa, susi

rinkusi Hannoveryje posėdžio 
rugsėjo 3 d-, nutarė pareikšti 
tūkstančiams žinomų ir nežinomų 
lietuvių padėką už siunčiamas 
aukas lietuvių švietimui. Padėka 
reiškiama visiems lietuviams, ku
rie savo aukomis prisideda prie 
vienintelės lįhtuvįų gimnazijos 
Vokietijoje išlaikymo. Aukoja mū
sų tautiečiai susibūrę po kelis ar 
po keliolika, bet aukoja taip pat 
ir pavieniai, atsisakydami lietu
viško švietimo labtuį net nuo la
bai didelės savo pajamų dalies, 
išlaikydami vieni po mokini arba 
siųsdami bendriems švietimo rei
kalams nemažas sumas. Mūsų kil
niųjų tautiečių aukomis lietuvių 
gimnazijos išlaikymas jau nebeke
lia tų abejonių, kurios buvo ją 
steigiant. Jų aukomis išlaikomas 
nors nedidelis lietuviškų pradžios 
ir vargo mokyklų tinklas. Už šitą 
pasišventimą lietuviškam reikalui 
ir paramą Vokietijos Krašto Tary
ba reiškia tautiečiams savo nuo
širdžiausią padėką.

PIRMAS DEPORTACIJOS 
BANDYMAS VOKIETIJOJE

Krašto Valdyba rugsėjo mer
gavo vieno tautiečio pagalbos 
šauksmą; nes jis Celles Ober- 
kreisdirektoriaus patvarkymu ga
vo draudimą gyventi toliau Vokie
tijos federalinės respublikos teri
torijoje ir {sakymą tuojaus iš jos 
išvykti.

Krašto Valdyba tuojaus pranešė 
apie tai UNO Augštojo Komisaro 
įstaigai, o pati kreipėsi į Žem. 
Saksonijos vidaus reikalų m-ją. 
Kadangi Krašto Valdyba apie by
lą tuo tarpu turi tik tautiečio pra
nešimą, kuris kaltinamas, pasikė
sinimu nužudyti, bet neigia savo 
kaltę, tai su ministerija tartasi dėl 
šios bylos iš principo ir prieita 
sutartinos nuomonės, kad deporta
cija negali būti įvykdyta. Pasirė
mus šia ministerijos konsultacija, 
Krašto Valdyba kreipėsi į Celles 
Oberkreisdirektorių, prašydama 
deportacijos patvarkymą atšaukti 
ir Krašto Valdybai tuojau praneš
ti. apie tolimesnę šios bylos eigą. 
Tikimasi, kad pavyks jau žemes
nėse instancijose šią bylą mums 
palankia prasme išspręsti.

NAUJA DILLINGENO 
APYLINKĖS VALDYBA

Bendruomenės susirinkime nau
jai išrinktoji Valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Jonas 
Rauchas. sekretorius Edvardas 
Getneris ir iždininkas Ignas Žilio
nis. Kontrolierium išrinktas Vik
toras Paukštaitis.

Dillingine pasilikęs nedidelis 
lietuvių būrelis rugsėjo 10 d. ga
lutinai persikėlė į naujai pastaty
tus blokus. Buvusi stovykla visai 
likviduota. Gyvenimas naujuose 
butuose patogesnis, nors daugeliui 
bus daug sunkesnis. Dalis lietu
vių gyvena iš bedarbių arba socia
linės pašalpos.

Gyventojų nuotaika nebloga. 
Gyvenama viltimi grįžti iš čia 
Laisvėn Tėvynėn. Rugp. 30 d. 
bendruomenę aplankęs Balfo pir
mininkas, kan. Končius, įsteigė 
Šalpos Komitetą. Šių Balfo pir
mininko pastangų reikalingumu 
bendruomenės vadovybė abejoja, 
bet tikisi, kad nebus atsiektas 
koks susiskaldymas ir kad dides
nių nesusipratimų savųjų tarpe 

nebus. Šalpos Komisiją sudaro 
Sirvinskaite, Ėilionis ir Kalvanas.

Bendruomenę ketina ir toliau 
pagal išgales remti Krašto Valdy
bos darbus, dar geriau rinkti pri
deramus solidarumo mokesčius ir 
bendradarbiauti su visa organi
zuota lietuvių bendruomene,
SPORTAS LIETUVIŲ VASARIO 

16 GIMNAZIJOJE
Rugsėjo 27 d. gimnazija ruošia 

didelę sporto šventę, kurioje mo
kiniai viešai pasirodys savo darbu 
parenktose lengvosios atletikos 
aikštelėse. t

Rugsėjo 17 d. gimnazijos ber
niukai lankėsi Hamburge, kur 
gražiai sužaidė ir pelnytai 7:3 san
tykiu laimėjo stalo teniso rungty
nes prieš vokiečių gimnaziją 
(Wissenschaftliche Oberschule in 
Eimsbūttel). Lietuvius atstovavo 
Kazirskis, Kempka ir Brakauskas. 
Jos buvo labai įtemptos ir įdomios 
ne tik lietuviams, liet ir vokie
čiams .kurie visą laiką pasižymė
jo nepaprastu taktiškumu. Lietu
vių simpatijas laimėjo vokiečių 
gimnazijos diYektorius Dr. Win
ners, kuriam gimnazijos sportinin
kų globėjas, p. O. Gešvantas, įtei
kė tautinę juostą, ir gimnazijos 
parengimų organizatorius, jos 
gimnastikos mokytojas.

Tą pačią dieną vakare E.T.V. 
sporto salėje- mūsų krepšininkai: 
Brakauskas, Kazirskis, Kempka, 
Venclovas, Bireta, Polkis ir Rei- 
šys sužaidė draugiškas rungtynes 
prieš Hamburgo ir Siaurės Vokie- 
jitos meisterį Elmsbiittel Turn 
Verein.

Rungtynės buvo gana kietos, 
pradžioje mums gerokai nesėk
mingos, bet baigėsi 29:28 mūsų 
naudai. Iš mūsų pusės teisėjavo 
stud. Aukštikalnis. Vokiečiai tal
koje turėjo porą amerikiečių, ku
rie savo dideliu ūgiu ir gana tiks
liais mėtiniais padidino jų krepšių 
skaičių. Rungtynė buvo įdolmios 
tuo, kad fiziniai silpnesni mūsų 
sportininkai turėjo didelę spartą, 
daug gražių derinių, gerą nuotai
ką ir daug takto.

Sportininkus kukliai priėmė 
Hamburgo lietuviai, gyveną Hmb. 
— Altona lageryje ir kun. V. 
Šarka.

SKIRTINGOS NUOTAIKOS 
LIETUVOJE IR LATVIJOJE 
Viena iš sugrįžusiųjų vokietai

čių, Lietuvoje gyvenusi trik 1948- 
49 m., o vėliau iki grįžtant Latvi
joje, netoli Liepojaus, tarp kitko 
pasakoja:

„Kaimuose iki kolchozų atsira
dimo ūkininkai laikė ūkio darbi
ninkus ir jiems per metus mokė
davo iki 400 rublių. Atsiradus 
kolchozams ir suvarius į iuos vi
sus ūkininkus, kolchozai niekam 
nemokėjo pinigais. Už darbą žmo
nės gaudavo tik javų, ir tų nevi- 
suomet būdavo, nes kolchozas, 
atidavęs valstybei prievolę, apmo
kėjęs skolas MTS už mašiną pa
skolinimą, pritrūkdavo sėklai.

1948-49 m. pragyvenimo stan
dartas kaime buvo gana augštas. 
Žmonės švaistėsi pinigais ir mais
to produktais, nes jų buvo pertek
lius. Pav. už vieną darbo dieną, 
kasant pas ūkininką bulves, gau
davau 20 ir daugiau rublių pini
gais, visą dieną maitindavo ir dar 
vakare duodavo 20 kiaušinių ir- 
1 ašinių.

1950-51 m. iš Latvijos kelis kar
tus buvau Lietuvą aplankiusi. 
Pragyvenimo standartas buvo vi
sai smukęs: žmonės valgė tik 
duoną, o ir ta buvo juoda, kaip 
žemė, neskani ir su 70 proc, bul
vių priemaišų... 1

Radio aparatų mačiau žmones 
turint, tačiau žmonės juos slepia, 
kad neįtartų klausantis užsienio. 
Už tai gręsia 25 metai Sibiro. 
„Amerikos Balsas“ girdimas. Te
ko pasiklausyti ir kitų pranešimų 
vokiečių kalba iš Hamburgo ir 
Londono. Užsienio radio translia
cijos komentuojamos gyvai, bet 
tik savųjų ratelyje. Naujausios 
pasaulio žinios tuojau pasklinda 
po žmones. Paskutiniai įvykiai 
atidžiai sekami ir daromos savor 
tiškos išvados: karas ryt, ar karas 
po mėnesio... ,,Amerikos Balso" 
pranešmai labai naudingi. nes 
duodami sava kalba, bet per nuo
bodūs, aiškinant kas yra bolše
vizmas. Tas Lietuvoje žinoma ir 
be „Amerikos Balso“, net kur 
kas geriau...

Daug komunistų Lietuvoje ne
buvo. Visoje apylinkėje galėjo bū
ti 2-5, bet ir tari ne vieši kompar
tijos nariai, nes tokius tuojau pat 
likviduodavo partizanai. Partijon 
žmonės verbuojami visokiausiais 
būdais: siūlomas geresnis darbas, 
tarnybos ir paskolos statyti na
mams. Žmonės partijon nestoja, 

nenorėdami eiti prieš savo sąžinę, 
bijodami ateities ir partizanų. Ko
munistų partijoje 70 proc. rusai ir 
žydai. ,

Apylinkėse buvo labai daug 
partizanų. 1950 m. balandžio mėn. 
Linkmuose, netoli Skuodo, parti
zanai buvo išplėšę daug krautu
vių ir kelis kolchozus iššlavę, ta
čiau pakelyje šiek tiek ilgiau už
truko ir juos prieš aušrą ant tilto 
pasitiko milicija ir NKWD. Įvyko 
ilgas ir žiaurus susišaudymas, 
kurio metu žuvo labai daug par
tizanų.

Dar gyvenant man Paežerių 
kaime prie Upynos, 1948 m. pa
baigoje, pas šeimininką atėjo 
penki partizanai, iš kurių pažinau 
du. Jie visi buvo jauni vyrai ir 
dėvėjo lietuviškas karines unifor
mas. Tik vienas jų buvo vokiečiui 
aviacijos karininko uniformoje. 
Jie, tarp savęs pasitarę lietuviš
kai, priėjo prie manęs ir pristatė 
tą aviacijos karininką, sakydami, 
kad tai mano tautietis. Jis man 
prišistatė kokia tai slapyvarde ir 
bavartĮ tarme pasakė esąs kilimo 
nuo Muencheno.

Kaip Lietuvoje didelis ir akty
vus partizanų veikimas, taip Lat
vijoje apie tai visiškai nieko ne
sigirdi. Ten ir žmonės sovietams 
pasivesni ir labai daug pataikūnų 
ir išdavikų palyginus su Lietuva. 
Latvijoje yra neįmanoma j'okia 
antibolševikinė veikla. Ten ir jau
nimas visu 100 proc. daugiau ko
munistinis. Vienas iš daugelio pa
vyzdžių: motina siunčia 15 metų 
amžiaus sūnų bažnyčion, gi sū
nus atsako: „Tylėk, kapitalistę 
ir maukė, nes kitu atveju as tave 
sutvarkysiu“.

Vyriausybė imasi griežčiausių 
ir rafinuočiausių priemonių prieš 
partizanus. Jei apylinkėje pastebė
tas partizaninis veikimas, ta apy
linkę apipilama šnipais, kontro
liuojami keliai ir vieškeliai, tikri
nami dieną naktį asmenų doku
mentai. Yra specialios skrajojan
čios NKVD kariuomenės dalys, 
kurios iš nakties apsupa ištisas 
apylinkes ir kiekvienas bent kiek 
įtariamas ar pagautas atvykęs iš 
kitos apylinkės, suimamas ir pri
statomas kontrolės centrui“.

BALSAI IŠ LIETUVOS
Krašto Valdyba, planingai 

apklausinėdama grįžusius iš Lie
tuvos vokiečius, surenka nemaža 
medžiagos, kurios dalį čia paduo
dame. Tai yra grįžusiųjų pasako
jimai. kuriuos duodame be komen
tarų ir savos korektūros. Paduo
damos dainos, dabar dainuojamos 
Lietuvoje partizanų ir šiaip susi
pratusių lietuviui, atvežtos iš Lie
tuvos užrašuose.

Lietuvoje į subuvimus partiza
nai atsinešdavo dainas ir partiza
niškus eilėraščius, kuriuos skaity
davo ir dainuodavo. Merginos ši
tokias dainas nusirašydavo ir 
rinkdavo poezijos albumo prasme, 
nors rašydavosi į paprastus sovie
tiškus mokyklinius sąsiuvinius, 
kuriuos paskui reikėdavo slėpti. 
Slėpdavo ant aukšto arba {kišda
vo į bonką ir užkasdavo. Lietu
voje dabar iš viso yra paprotys 
viską užkasti.

Viena iš dabar grįžusių voketai- 
čių, sekdama lietuvių merginų pa
pročiu, taip pat rinko dainas ir 
nusirašinėjo jas iš partizanų į są
siuvinius. Du tokius sąsiuvinius ji 
turėjo drąsos įsiuvusi j paltą 
slapta, 1951 m. grįždama į Vokie
tiją, atsivežti.

Kai apie mus groja automatai, 
Apie imis skraido mirtis, 
Prisimenu gimtąjį sodžių 
Ir jnelsvas mergaitės akis.
Sudie, Tu graži lietuvaitė, 
Pakeiki žydriąsias akis 
Į šitą Lietuvos gynėją, 
Kuriam nėra baisi mirtis.
Sudie, Tu graži lietuvaitė. 
Laikas keliauti toliau.
Jei žūsiu už laisvę rytoj jau, 
Manęs nebelauki daugiau.
Ateis diena gal paskutine, 
Žiūrėsim kas garbės sulauks, 
Ar trūks lietuviška krūtinę, 
Ar mūsų priešas pasitrauks.

Redaguoja A. Makarskas

PADĖKA
Tautos Fondo Atstovybė dėko

ja vsiems tautiečiams, aukoju
siems Fondui pinigais š.m. rugsė
jo mėnesio laikotarpyje.

Taip pat dėkoja prisiuntusiems 
aukas Akc. Liet. Namų B-vės ak
cijomis. J. Gedminui už 1 sv. ak
ciją, J. Jokaičiui už 1 sv. akciją 
ir St. Adomaičiui už 6 sv. akci
jas.

NERAMU GARDINE IR 
VILNIUJE 

Viena, 1952 m. Rugsėjo pabaiga.
Šūviai Gardino Gelumbės Kom. 

binate. Druskininkų miškuose 
MVD patruliai gaudo dezertyrus 
ir „banditus“ „Stribai“ šaukiami 
j PO/MVD atsarginių dalinius 
Vilniuje. Mobilizuota „streikų“ 
sargyba.

Atvykę į Austriją, Sovietų Zo
ną rusai — geležinkeliečiai pasa
koja. kad š.m. rugpjūčio 1-15 d. 
Gardino Gelumbės Kombinate pa
daryta daug įvairių vagysčių. Pa
vogta keliasdešimt gelumbės rie
timų ne tik iš fabriko, bet ir ge
ležinkelio stotyje.

Nakties metu įvyko tarp bandi
tų ir sargybinių susišaudymai. 
Pasirodo, kad „banditai“ plačiai 
siaučia Gardino srityje. Naktimis 
užpuola geležinkelių sandelius, 
išlaužo vagonus — ir dingsta be 
pėdsakų... Spėjama, kad jie įsi
veržia iš I.enkijos ir Sovietų Gu. 
dijos pasienio, yra gerai organi
zuoti ir ginkluoti. Nors Milicijos 
ir MVD daliniai stropiai seka ir 
gaudo, užpuolimai nuolat karto
jasi ir Lenkojos — Gudijos pasie
ny neramu.

Rugpiūčio 1-20 dienomis, Drus
kininkų miškuose įvyko žymesni 
susišaudymąi tarp MVD patrulių 
ir dezertyrų bei „banditų“ gru
pių. Tos grupės buvo gerai ging- 
luotos kulkosvaidžiais ir ranki
nėmis granatomis. Gardino — 
Vilniaus ruožo geležinkeliečių ži
niomis, iš sovietinių Rytprūsių 
kariškos įgulos Gusevske, pabėgo 
kelios dešimtys kareivių, kurie 
dabar slapstosi Grajevos — Drus
kininkų miškuose.

Prie dezertyrų prisijungė ir vo
kiečiai pabėgę iš Rytprūsių darbo 
stovyklų. Gaudyti dezertyrams ir, 
banditams sumobilizuoti Rytprūsių 
ir Gudijos PO/MVD daliniai. 
Rugpjūčio mėn. kelis kartus įvy
ko MVD-istų ir dezertyrų bei 
„banditų“ smarkūs susirėminai.

Visuose geležinkelio stotyse tarp 
Gardino ir Vilniaus veikia MVD 
apsaugos daliniai, o kelius patru
liuoja šarvouti automobiliai.

Kiek vėliau, rugpjūčio 30 d., į 
Vilniaus „stribų" apmokymo la- 

PLB Suvaž. — atk. iš l-nio psl. 
turima ir tokių mišriose šeimose 
pavyzdžių, kur, nors tėvas švei
caras, bet motina — lietvvė su 
vaikais kalbasi tik lietuviškai, o 
dažnai, jos, moterys, atsiveda sa
vo vyrus — šveicarus i lietuvių 
organizuojamas sueigas, ar pobū
vius.

Šveicarijoje tremtiniams nebu
vo galima susirasti pastovaus dar
bo ir nuolatinio apsigyvenimo, 
nes šveicarų policijos įstaigos jau 
nuo pirmų dienų, kiekviena pro. 
ga. pabrėždavo, kad Šveicarija 
gali būti tik tranzito kraštu. Nors 
po karo čia buvo aukšta konjunk
tūra ir didelė darbo jėgų stoka, 
tremtiniai negaudavo leidimo dirb
ti.

Tokių Šveicarijos įstaigų pa
stangų dėka dauguma lietuvių 
tremtinių apleido šį kraštą ir iš
vyko į užjūrį. Daugumas jų išvy
ko į Australiją, Kanadą, Kolumbi
ją. Argentiną, Venecuelą. Į JAV
mažai kas galėjo išvykti, nes DP 
status ir JAV DP bilius Šveicari
joje esantiems tremtiniams nebu
vo pritaikomas.

Tenka pripažinti, kad šveicarai 
tremtiniams nemažai padėjo. Jie 
įseigė visą eilę amatininkams kur
sų, kas palengvino išvykstantiems 
ir pasilakusiems, nes buvo gerai 
paruošti.

šveicarų įstaigos, ypač polici
jos ir darbo biurai, nebuvo palan
kūs, bet šveicarų visuomenė ge
rai atsinešdavo ir atsineša.

Dabar lietuvių tremtinių skai
čius Šveicarijoje siekia 50 — 55, 
bet jų skaičius sumažės. Likusieji 
gauna darbą ir darbui leidimus. 
Dauguma dirba dirbtuvėse, bet 
ne mažas nuošimtis yra tokių, 
kurie dirba savo specialybėje: 
trys veterinarijos gydytojai, ketu
ri gydytojai, 3 inžinieriai, kiti 
biuruose.

Nuo 1944—45 m. buvo 10 miš
rių santuokų, kurių dvi išsiskyrė. 
Net vedę šveicares turėjo apleisti 
Šveicariją ir išvyko į užjūrį. Lie
tuvių tarpe santuokų buvo 2. Nuo 
1944—45 m. tik viena lietuvė.

Atskirą grupę sudaro iš Lietu, 
vos sugrįžę Šveicarijos piliečiai, 
kurių dauguma yra vedę lietuvai
tes. Tai yra šveicarai, kurie prieš 
karą gyveno Lietuvoje (pieninin
kai, pirkliai, amatininkai). Kol 
jie gyveno Lietuvoje jų vaikai 
kalbėjo lietuviškai, bet dabar jie 
jau pamiršo. Kaip lietuvės, taip

Oro paštu.
gėrį pašaukti nauji atsargos kad
rai. Pašaukti savanoriai komjau
nuoliai. rusai, lenkai, gudai, Vil
niaus ir apylinkės gyventojai, pil
nai patikimi buvusieji komunisti
niai partizanai ir sek — setai — 
t.y., MVD slapti bendradarbiai. 
Apmokymo metu jiems mokama 
iki 1200 rublių mėnesiui. Iki rug
sėjo pradžios Vilniuje sumobili
zuota 300 atsargos „stribų“. Po 3 
mėn. apmokymo jie bus paskirti 
PO/MVD tarnybai, gal. ne tik Lie
tuvoje, bet ir Gudijos, Rytprūsių 
ar Lenkijos pasieny. įdomu, kad 
tarp „stribų“ apmokymo lagerio 
dėstytojų nėra nė vieno lietuvio 
— visi MVD ir MGB karininkai 
ir puskarininkai atvykę iš Minske 
PO/MVD Teritorinio Apmokymo 
Centro.

„Stribų“ atsargos kadrus ren
gia gen. maj. Ivan Demšin, PO/ 
MVD Kadrų Skyriaus Viršinin
kas.

Iš to atsargos kadrų parengimo 
atrodo, kad ir Vilniaus srityje ne
ramu.

Tuo tarpu Vilniaus ir Gardino 
geležinkelių direkcijose pradedant 
rugsėjo mėn., mobilizuota ZSK 
sargyba (Zeleznodorožnaja Strel. 
kova ja Kommanda). Visi prekių 
traukiniai yra saugomi ZSK ka
reivių. Kiekvienas traukinys turi 
radio ryšių stotelę. Garvežiai 
ginkluoti kulkosvaidžiais ir sar
gybos vagone vežamas taip vadi
namas „ėskortos" šarvuotas auto
mobilis ir kilnojąmi prožektoriai. 
Bendrai, ZSK skirtą kiekvienam 
prekių traukiniui sargybą sudaro 
15-20 kareivių.

Visi tie neramumai, susišaudy
mai ir vidaus saugumo nauji po
tvarkiai rodo, kad sovietuose ofi
cialiai vadinamas ..banditizmas“, 
kitaip pogrindžio judėjimas, yra 
gyvas Ir dar stiprėja. Ar naujos 
saugumo priemonės, įskaitant ir 
„stribių“ atsargos kadrų pašauki- 
mąs, sunaikins „banditizmą“ Gu
dijos ir Lietuvos pasieniuose? Ne
pavyko per septynis antruosius 
okupacijos metus, nepavyks ir šį 
kartą. VILIUS VANAGAS 

ir jų vyrai, palaiko su lietuviais 
ryšų ir lanko lietuvių susirinki
mus, keli jų yra net bendruome
nės nariais. Savo lietuvių laiko 
prof. Regelis (buv. botanikos so
do direktorius ir Liet. U-teto pro
fesorius). Lietuviška šeima reikia 
laikyti ir prof. Ereto šeimą, kurie 
namuose lietuviškai kalba.

1950—51 m. Šveicarijoje atsira
do dar viena lietuvių tremtinių 
grupė. Tai džiovininkai ir sene, 
liai, kurie buvo atgabenti iš Vo
kietijos ir Italijos ir bus išlaikomi 
šveicarų iki mirties. Tokių yra 
7-

Daugiausia lietuvių yra Zueri- 
cho apylinkėse. Šiaip jie yra iš- 
barsyti po visą Šveicariją ir retai 
gali susitikti ar susirinkti. To
dėl’visas lietuviškas gyvenimas 
ir reiškiasi daugiausia Zuerlche, 
nes čia yra ir lietuviškų organiza
cijų centras.

Pirmoji lietuviška organizacija 
„Lietuvių Draugija Šveicarijoje“
susiorganizavo 1947 m. Ji apėmė 
visą Šveicariją. 1949 m. sausio 
mėn. 15 d. Zuericho lietuvių ini
ciatyva buvo įsteigta PLB Apylin
kė, o kiek vėliau ir Berne. Tik 
1951m. rugpiūčio mėn 20 d. Zue
richo buvo įsteigta PLB Šveicari
jos lietuvių Bendruomenė ir 1052 
m. išrinkti visi organai — Tary
ba ir Valdyba Dar buvo ir „Lietu
vių Sąjunga Šveicarijoje“, bet 
ji neilgai egzistavo ir turėjo ma
žai narių. Dabar Šveicarijos lie
tuviai yra gerai susiorganizavę ir 
turi tik vieną organizaciją — PLB 
Šveicarijos Lietuvių Bendruome
nę, kurioje dalyvauja beveik visi 
lietuviai. Jokių ginčų bei separa
tizmo nejaučiama. Lietuviai remia 
Tautos Fondą ir nemažai yra į tą 
Fondą įmokėję. Be to aktyviai 
prisideda prie Diepholzo lietuvių 
gimnazijos išlaikymo.

Šveicarijoje leiddžiamas nepe
riodinis leidinys „Šveicarijos lie
tuvių žinios“.
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Melžėjai — atk. iš 3-člo psl.
14. Rakovskį Nikolajų, Martyno 

s., — Troškūnų tarybinio ūkio 
vyresnįjį zootechniką.

15. Sakalauskaitę Bronę, Petio 
d., Kuršėnų tarybinio ūkio mel
žėją.

16. Siniauskienę Mariją, Fomos 
d., — Tryškių tarybinio ūkio mel
žėją.

17. Siniauską Mitrotaną, Petro 
s., — Tryškių tarybinio ūkio bri
gadininką.

18. Skerstonaitę Stefą, Kazimiero 
d., — Tryškių tarybino ūkio mel
žėją.

19. Striogą Steponą, Vinco s.,— 
Troškūnų tarybinio ūkio gyvulių 
šėriką.

MEDALIU „UŽ DARBO 
ŠAUNUMĄ"

1. Bartkienę Teodorą, Antano 
d., — Kuršėnų atrybinio ūkio mel
žėją.

2. Gaukštienę Pranę, Adomo d., 
— Troškūnų tarybinio ūkio mel
žėją.

3. Ivanovą Pelagėją, Afanasi- 
jaus d.. — Troškūnų tarybinio 
ūkio melžėją.

3. Ivanovą Pelagėją, Afanasi- 
'.ius d., — Troškūnų tarybinio 
ūkio melžėją.
MEDALIU „UŽ PASIŽYMĖJIMĄ 

DARBE
1. Žarskutę Genovaitę, Povilo 

d., — Troškūnų tarybinio ūkio 
melžėją.

2. Paulovičienę Mariją, Ignato 
d., — Trokškūnų tarybinio ūkio 
melžėją.

„DAUGUVOS VANAGŲ“ 
SUVAŽIAVIMAS

„Baitische Rundschau“ Žinutę 
rugp. mėn. Augustdorfe įvyko 
latvių organizacijos „Daugavas 
Vanagi“ suvažiavimas, kurio me
tu Centro Komiteto pirmininkui, 
ats. pulk. Janums, dalyvaujant 
latvių legiono gener. inspektoriui 
ats. generolui Bangerskiui, buvo 
įteikta buvusi latvių legiono vė
liava. Vokiečius atstovavo ir jų 
vardu sveikino ats. pulk. Gotzel. 
„Vanagai“ Freiburgo įsigijo na
mus, kur bus apgyvendinti latvių 
karo sužalotieji.

Bostonas. Mokesčių inspekto
rius pareiškė, kad ir šuo, kaip ir 
žmogus, turįs mokėti mokesčius, 
sužinojęs, kad tūlas amerikonas 
savo šuniui užrašęs 5.000 dolerių 
palikimo. Nuo tos sumos šuneliui 
teksią sumokėti penkis šimtus do
lerių valstybinio mpkesčio.

SKELBIMAI'

CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Centrinio Skyriaus narių Meti
nis susirinkimas įvyks seĮcmadie- 
nį, spalio mėn. 12 d., 5 vai.. Lie
tuvių Klube, 43, Holland Park, • 
London, W.it.

Centrinio Skyriaus Valdyba.

Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas. chirurgiškas ir elektrinis 
kojų ligtj gydymas. Rašyti Priva
te Foot Clinic 196, Market Street,
Edenfield, Lancs.

Telef. PAR 9699.

._ __ L."._. Nesunaudoti ran-
jei autorius iš anksto neįspėja.

NAUJA PREMJERA
Londono Vaidila š.m. spalių 11 d. 
(šeštadienį) 6 vai. vak. parapijos 
salėje stato P. Vaičiūno įdomią 
komediją

TUŠČIOS PASTANGOS
Vaidinimas įvyks naujų ir pilnų 
dekoracijų fone, o bilietai tik po 
2,zį ir 3 šiK gaunami prie įėjimo. 
Publika prašoma rinktis punktua
liai.

Po vaidinimo šokiai.

SUSIRINKIMAS
š.m. spalio 12 d., 16 vai. Lietu

vių Soc. Klube DBLS Manches- 
terio skyriaus valdyba šaukia vi
suotiną skyriaus narių susirinki, 
mą. Nariams dalyvavimas būtinas.

DBLS Manchesterlo 
skyriaus valdyba.
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