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DBLS METINIAM 
SUVAŽIAVIMUI ATĖJUS

Ateinantį šeštadienį ir sekmatte- 
nį Londone įvykstąs šeštasis meti
nis DBLS skyrių atstovų suvažia
vimas vėl sudaro progą apžvelgti 
ligšiolinius mūsų organizaci.os car. 
bus ir pasvarstyti sumanymus, ku
rie ateityje sudarytų DBLS veik
los pagrindą.

Nuo pat įsikūrimo dienos DBLS 
veikė ir veikia trimis svarbiausio
mis kryptimis.

1. Kova dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstą'ymo,

2. Lietuvybės išlaikymas,
3. DBLS narių kultūriniai ir so

cialiniai reikalai.
Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo 

yra tiek naši, kiek ji vedama orga
nizuotu būdu. Lietuviškoji visuo
menė D. Britanijoje šitai suprato 
labai gerai, ir todėl Ji nesiskaldė 
į smulkias grupeles, bet solidariai 
sutilpo ir sutelpa vienoje DBLS- 
goje. Bet koks skaldymas’s ir vi
dujinis tarpusavio trynimasis yra 
žalingas Lietuvos bylai. Reikia 
tik pasidžiaugti šio krašto lietuvių 
politiniu subrendimu ir sąmonin. 
gurnu, kas sudaro sąlygas išlaikyti 
D. Britanijos lietuviškos visuo
menės natūralinę vienybę ir sėk
mingai dirbti Lietuvos išlaisvini
mui. šiame kovos bare DBLS su
vaidino nemažą vaidmenį, veikda
ma Į britų visuomenę, tarptautinė
se organizacijose ir antibolševiki- 
nėje akcijoje atstovaudama lietu
viškus interesus, keldama aikštėn 
Sovietų Rusijos okupuotoje Lietu, 
voje daromus kriminalinius nusi
kaltimus, kiekviena proga reika
laudama atstatyti Lietuvos laisvę. 
Ta kryptyml DBLS eis ir ateityje, 
stengdamosi savo veiklą dar labiau 
suaktyvinti, Išplėsti ir pagilinti.

Su šia veikla yra artimai suriš
tas lietuvybės išlaikymas mūsų 
tautiečių tarpe. Emigracijoje, laikui 
bėgant, nubyra atitinkamas pro
centas tautiečių nuo bendrojo mū
sų visuomenės kamieno. DBLS 
rūpestis yra, kad Jos nar’ai ar nuo
šaly stovį lietuviai nesusinivelluo 
tų svetimoje visuomenėje, neuž
mirštų savo prigimties, nebūtų 
abejingi lietuviškam reikalui ir, 
svarbiausia, neprarastų kovos dva
sios. Todėl DBLS remia, skatina 
ir vykdo visokiariopą lietuvių tau
tinę veiklą: vaidinimus, chorus, 
taut'nius šokius, vargo mokyklas, 
sportą, paskaitas, svarbiųjų įvy
kių minėjimus ir t.t. Darbo čia yra 
labai daug ir reikia, kad Jis būtų 
varomas visu intensyvumu.

Suprantama, kad juo daugiau 
DBLS narių aktyviai dalyvauja 
lietuviškame judėjime, juo aukš
čiau kyla jų pačių, o kartu ir visos 
mūsų visuomenės, kultūrinis lygis. 
Bet DBLS kreipia dėmesį Ir į sa
vo narių individualinius kultūri
nius bei socialinius reikalus, ska
tindama mokymąsį, specializavi- 
mąsi ir Iniciatyvą imtis savarankių 
verslų. Kad varge atsidūrę l'etu- 
viai rastų konkrečios materialinės 
paramos, o tuo pačiu ir dvasinės 
užuojautos, yra įsteigta šalpos ka
sa. Nuo mūsų pačių susipratimo 
ir įnašų pareina, kiek ji galės būti 
efektyvi socialinėje globoje.

Stengdamosi, kad vykdymas Jos 
pagrindinių uždavinių, kurių žymi 
dalis šiandien yra ir visos mūsų 
visuomenės uždaviniai, būtų efok- 
t'ngesnis, DBLS jau savo organi
zavimo pradžioje kūrė šiai tvirtus 
ekonominius pagrindus ir įsigijo 
būtiniausias priemones. Londone 
įsigijo gražius, savo pelnu visą 
DBLS veiklą remiančius, Lietu
vių Namus ir lietuvišką spaustuvę. 
Šiandien jau drąsiai galima tvir
tinti, jog DBLS darbas toli gražu 
ypač per pastaruosius metus žy
miai daliai narių emigravus į už
jūrius, nebūtų davęs turimų rezul
tatų, jei ne Lietuvių Namų ekono. 
minė parama. Apybraižomis palietę 
tik pačius svariausius DBLS 
ve'klos barus, neturėtume užmiršti 
ilgos virtinės tų mažesnės reikš
mės darbų, kurie išplaukia iš pa
grindinių uždavinių, dla yra nuo
latinės organizacijos išlaikymo pa

stangos, narių organizacinio są
moningumo ūgdymas, skiepijimas 
draugingumo ir meilės bei pagar
bos lietuvis lietuviui, ypač šiose 
vargo dienose svetimoje šalyje.

Kokį gi DBLS užsimojimai atei
tyje. Jų yra visa eilė, tačiau tenka 
išvardinti tik pačius ryškiausius.

1. Kuo dargiausia lietuvių įtrauk
ti į DBLS eiles,

2. Platesnis išėjimas į britų vi
suomene,

3. Lietuvių koncentravlmašis į 
didesnius centrus.

Nenukrypdama nuo esminių sa
vo uždavinių vykdymo ir nemažin
dama savo pastangų Lietuvos by
loje ar lietuvybės išlaikymo tarny
boje, o, atvirkščiai, tas pastangas 
tik didindama, DBLS turi siekti, 
kad kuo daugiausia š'ame krašte 
gyvenančių lietuvių įsijungtų į 
Jos eiles. Gana neorganizuotai gy
venti. Esame lietuviai, lodė) si bur
tomis jėgomis turime dirbt) savo 
Tėvynės laisvei atstatyti. Ateinan
čiais veiklos metais visiems DBLS 
organams teks įdėti nemaža darbą, 
kad pasiektume organizacinio vi
suotinumo.

Vakarų pasauliui blaivėjant ir 
Lietuvos byloje tylos sąmokslui 
lūžtant, reikia žymiai plačiau, kaip 
ligšiol išeiti į britų visuomenę. Ne
pakanka palaikyti gerus sanyius 
su britais tik darbovietėse ar as
meniniuose rateliuose, bet reikia 
ieškoti kelių Lietuvos reikalus nu
kreipti į tuos, nuo kurių pareina 
britų oficialių siučkšnlų laikyseną. 
Britų visuomenėje, net laba! žymių 
asmenų tarpe, yra mums labai pa
lankių žmonių, su kuriais mes tu
rime sudaryti kuo draug’ngiausius 
santykius. Reikėtų DBLS Centro 
Valdybai, o vėliau ir padalinių va
dovybėms, imtis inic'atyvos orga
nizuoti Lietuvių-Britų draugijas, 
kurių nariais būtų ab ejų tautybių 
asmenys.

Pagaliau, ateinančiais metais 
tektų imtis konkretaus plano ma
žais būreliais ar paskirai gyvenan
čius lietuvius koncentruoti į di
džiuosius centrus, nes tik susikon
centravus sudarysime lietuvišką 
masę, kuri galės duoti efektyvius 
tautinio darbo rezultatus.

Šituos reikalus tektų pasvarstyti 
ir įvykstančiame DBLS suvažiavi
me, nes tik diskusijų būdu galėsi
me juos geriau išryškinti ir kon
kretizuoti.

Kaip ligšiol, per visus šešerius 
metus, D. Britanijos lietuviai, kaip 
politiškai ir visuomeniškai stbren. 
dusi mūsų tautos dalis, išlaikė sa
vo vieningumą ir didžiųjų uždavi
nių svarbos gilų supratimą tokioje 
augštumoje, reikia tikėti, išs laiky
sime ir ateityje.

Kas be ko, turime ir mes kai ku
rių neesminių vidaus nesklandu
mų, tačiau jie kyla no iš skirtingo 
požiūrio į DBLS uždavinius, bet 
dažniausiai išeina iš skirtingų D B 
LS nariu asmeninių charakterių 
ar nuomonių skirtumo metoduose.

Tas skirtingumas, tačiau, nieko 
neturėtų gązdinti ar baldyti. DBLS 
rūpi išlaikyti ne mechaninę, bet 
natūralinę lietuvių vienybę, pa
grįstą bendru lietuvišku darbu, 
tolerancija, pagarba ir meile savo 
broliui-lietuviui, nes kai mumyse 
viešpatauja lietuviškų širdžių vie
nybė, tai lietuviški protai patys 
skirtumus sugeba išlyginti.

J. SENKUS

MAU MAU TERORISTŲ 
MEDŽIOKLĖ

Rytinėje Afrikoje, Kenijoje, bri
tų kariuomenės daliniai ir vietos 
policija šią savaitę surengė dides
niu mastu teroristinės Mau Mau 
organizacijos narių medžioklę. 

■Suimta 89 asmenys. Suimtųjų tar
pe yra negrų vadas Jomo
Kenyatta, ilgesnį laiką buvęs
Maskvoje. Manoma, kad jis ten
išėjęs specialius „kursus“.

Jomo yra vedęs anglę, tačiau
nuo 1946 m. jis su ja nebegyvena.

Spalio 25 d., šeštadienis.
11 vai. .......

1. Suvažiavimo atidarymas (p.
M. Bajorinas)

2. Darbo prezidiumo rinkimas.
3. Sveikinimai — a) žodžiu (gar

bės svečiai) b) raštu (skaito 
suvažiavimo sekretorius)

4. Komsijų rinkimas — a) man
datų ir balsų skaičiayimo ko
misijos, b) rezoliucijų ir svei
kinimų komisijos, c) nomina
cijų komisijos.

PIETŪS

5. DBLS Centro Organų prane
šimai — a) Sąjungos Pirmi
ninko pranešimas iš S-gos 
metinės veiklos, b) Centro 
Valdybos nario pranešimas iš 
skyrių veiklos (kun. A. Kaz.

MILANO KONFERENCIJA
(Mūsų specialaus korespondento)

Antrą konferencijos dieną Lie
tuvos S. D. Partijos delegatas vėl 
gavo balsą. Šį kartą inž. R. Baub
lys supažindino konferencijos da
lyvius su L.S.D.P. istorija, nuro
dė nueitą kelią kovoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir pažymėjo, 
kad bolševikams ’ okupavus mūsų 
kruJtą, aocialdomokratai buvo ne
paskutiniai, kuriuos komunistai iš
vardijo ištrėmimui i Sibirą.

Lietuva, kartu su kitomis Balti
jos valstybėmis, buvo pirmoji So
vietinio imperializmo auka. Dabar 
tas dažnai užmirštama, ir, gal būt, 
dėlto, Lietuvos Soc. dem. partija 
lig šiol dar nebuvo priimta nariu 
į praeitais metais atgaivintą So
cialistų Internacionalą, šių metų 
konferencija neturėtų praeiti, 
neapsvarsčiusi šio klausinio.

Po pranešimų ir diskusijų, išrin
kus naują vykd. komitetą, Rytų ir 
Vid. Europos Socialistų Linijos 
konferencija, kurios metu buvo 
paskelbta eilė rezoliucijų, kurias 
pi iėmė dvi dienas trukusi konfe
rencija. Vienoje priimtų rezoliuci
jų pareiškiamas pasiryžimas tęsti 
kovą prieš Sovietų kontroliuojamų 
kraštų sovietizaciją ir reiškiama 
viltis, kad laisvasis pasaulis ir So
cialistų Internacionalas padarys 
viską, kad tautos galėtų laisvai pa
sirinkti valdymosi formą.

Praeitą šeštadienį prasidėjo di
džioji konferencija. Iškilmingas 
Socialistų Internacionalo konferen
cijos atidarymas įvyko „Scalos“ 
teatro rūmuose,, kurie lig šol dar 
niekad nebuvo naudojami politi
niams susirinkimams. Atidaryme 
kalbėjo Soc. Internacionalo pirmi
ninkas Morgan Philips, italų so
cialistų lyderis Romita, Darbo par
tijos lyderis C. Attlee, Saragat ir 
Milano miesto Burmistras. Atida
rymas baigtas koncertu.

Viešame mitinge, Katedros aikš
tėje, sekmadienį, į 30 tūkst, minią 
prabilo itališkai britų darbo parti
jos lydetis C. Attlee. Italams džiū
gaujant, jis pasakė, kad socialde-. 
mokratiios idealas yra: tautų, 
bendradarbiaujančių visų gerovei, 
šeima. „Mūsų tikslas yra — ly
giųjų bendradarbiavimas — ne 
viešpatavimas vienos tautos, save 
paskyrusios vadovauti eilei sateli
tų“. — įvardinęs Britų darbo par
tijos pasiekimus, miniai plojant, 
p. Attlee pasakė, kad tie dalykai 
buvo padaryti ne jėgos ir diktatū
ros pagalba, bet tautos valia, de
mokratišku būdu pareikšta parla
mente. Viešame mitinge kalbėjo 
keli kiti konferencijos dalyviai jų 
tarpe lenkų socialistų atstovas 
Ciolkosz.

šiam mitingui dar vykstant bu
vo paskelbtas Socialistų Interna
cionalo Tarybos sprendimas, ku
riuo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kelios kitos partijos iš už gelež. 
uždangos tapo priimtos nariais į

DBLS VISUOTINIO
SUVAŽIAVIMO
DIENOTVARKE

lauskas), c) Redaktoriaus pra
nešimas, d) B L ateities leidi
mo klausimas, e) Sąjungos 
Iždininko pranešimas ir biu
džeto patiekimas, f) Revizijos 
Komisijos pranešimas, g) 
Garbės Teismo pranešimas.

6. Diskusijos dėl padarytų pra
nešimų.

VAKARIENĖ

Spalio 26 d. sekmadienis. 
9 vai. 10.30.

7. Pamaldos Londono liituv ų 
bažnyčioje.

8. a) Tarybos Pirmininko prane
šimas ir ateities veikimo gai
rės, b) Diskus!jo;.

9. DBLS Centro Organų rinki
mai — a) Sąjungos Pirmin n-

Socialistų Internacionalą.Šis spren
dimas nebuvo lengvai iškovotas. 
Internacionalo pirm. Morgan 
Philips buvo pasisakęs prieš prie, 
mimą. Jis aiškino, kad tų partijų 
mia mūsų kovą dėl laisvės, o iš 
antros pusės — jis padarys galimu 
Lietuvos socialdemokratams, daly
vaujant konferencijų posėdžiuose, 
nuolat priminti laisvosioms tau. 
toms, kad lietuvių tauta trokšta 
laisvės ir neatgavusi nepriklauso
mybės nenurims.

Pirmadienio konferencijos po
sėdyje inž. Baublys jau užėmė Lie
tuvos delegatui skirtą vietą. Die
notvarkėje trys platūs klausimai: 
r. Santykiai tarp Socialistų Inter
nacionalo ir Jungtinių Tautų, 2. 
Tarptautinė padėtis ir 3. Depres
sed and LIndeveloped Areas, klau
simas susijęs sd gerbūvio pakėli
mu Azijoje ir Afrikoje. V. 

KAI SĄLYGOS LEIS
Iš 23 laisvų kraštų, kuriuose ' 

gyvena 13 milijonų kiniečių, For- 
mozos suvažiaviman atvyko 185 
atstovai. Suvažiavimą atidarė Can 
Kai Sekas. Savo kalboje jis pažy
mėjo, kad visi kiniečiai, gyveną 
laisvajame pasaulyje reikalautų tų 
kraštų vyriausybių pritaikyti kinų 
komunistams ūkinę sankciją tol, 
kol sąlygos leisiančios pradėti di
džiąją ofenzyvą prieš komunistus, 
pavergusius kiniečių tautą.

Spaudos atstovams Can Kai Še-' 
kas pastebėjo, kad tautinė Kinija 
nejaučianti didelio kartelio bri
tams, pripažinusiems komunistei- 
nę Kinijos vyriausybę. Jis kieipė- 
si į visą laisvąjį pasaulį ir Aziją, 
ragindamas užmiršti senas sąskai
tas ir susijungti prieš vieną bendrą 
priešą — Rusijos komunizmą.

„ŠALTOJI TAIKA"
Abu JAV kandidatai į preziden

to postą, gen. Eisenhoweris ir Ste- 
vensonas, kalbėdami New Yorke 
apie JAV užsienio politiką, šitaip 
išsireiškė: Gen. Eisenhoweris — 
„Maskvos kongresas ir ten aptarti 
planai, tai mirtinas iššaukimas, 
mestas laisvam pasauliui. Naujoji 
Maskvos priimta formulė gali • 
reikšti tam tikrą pasikeitimą iki 
šiolei vestame šaltajame kare, ar
ba tai reiškia pradžią „šaltosios 
taikos“, tačiau kaip šį dalyką be- 
vadintume. Maskvos planai yra 
viena didžiausių grėsmių pasau
liui“.

Stevensonas: — „taikos gadynė 
artėja su tokiu greičiu, kaip nie
kad iki šiolei pasaulio istorijoje“..

Du kandidatai, dvi kalbos ir dvi 
nuomonės.

Teheranas.Naujuoju Persijos už
sienio reikalų ministeriu paskirtas • 
dr. Hussein Fatemi, vadovavęs 
Mossadeko vedamai žibalo politi
kai.

ko rinkimas, b) Centro Valdy
bos rinkimas, c) Tarybos rin. 
kimas, d) Revizijos Komisijos 
rinkimas, e) Garbės Teismo 
rinkimas.

PIETŪS

10. Sveikinimų ir rezoliucijų priė
mimas (referuoja rezoliucijų 
komisijos pirmininkas).

11. Rinkimų rezultatų paskelbi
mas.

12. Klausimai ir sumanymai.
13. Suvažiavimo uždarymas.

6 vai. vak. Londono meno sam
būrio „Vaidyla" spektaklis Petro 
Vaičiūno „Tuščios pastangos", 
Lietuvių Sporto ir Socialiniam 
Klube.

VIŠINSKIO 
„KONCERTAS"

Kai iki prezidento rinkinų die
nos beliko vos pusantros savaitės, 
ten, Amerikoje, visas kitas {ooliti
nis gyvenimas nubluko rinltimų 
šešėlyje. JTO sąskrydis taip pat 
šiuo metu yra antraeilės reikšmės 
įvykis. Todėl ir draugas Višinskis, 
matyt, nujausdamas, kad jokie, jo 
šūkavimai ir vaidinimai, ko gera, 
neatkreips reikiamo jankių dėme
sio, kalbėdamas „pausaulio tautų 
parlamente“, laikėsi labai santū
riai ir, tarsi, musmirių užkandęs, 
kalbėjo taip, kaip Kremliaus mu.š- 

_ kietininkams visiškai ne prie veido.
Atidesni stebėtojai mano, kad 

Višinskis yra atsivežęs į sąskrydį 
„magiškąją armoniką“, bet ja pa
grosiąs tik tada, kai Amerika išsi
rinksianti naują prezidentą. Dabar, 
jei jis panaudotų vakarams mig
dančius „taikos miltelius“, ko ge
ra, amerikiečiai ims ir išrinks Ste- 
vensoną, o Višinskiu! tėvelis yra 
įsakęs balsuoti už Eisenhowerj..., 
kuris, Kremliaus spėliojimu, su
mažinsiąs karinę ir ūkinę pagalbą 
Europai ir Azijai. O šito kaip tik 
ir laukia „duosnioji“ Stalino ran
kutė, pasiruošusi šiems kraštams 
„pagelbėti“ ir „išlaisvinti“, tik 
vis dar toji „imperjalistinė“ Ame- 
rka iki šiolei nesutikusi.

Stebėtojai, kurie ružavus aki
nius jau pakeitė į padidinąmąjį 
stiklą, tvirtina, kad draugas Vi
šinskis, norėdamas partęsti vieš
nagę naujuose rūmuose ir atsipūsti 
po Maskvos kongreso, gaišina 
laiką ir groja satelitinėmis plokš
telėmis, pagamintomis Moskvoje. 
Taip, pvz., „demokratinės“ Len
kijos patefonas šitoki JTO sąskry
dyje pagrojo „kūrinį“: 1) Baigti 
Korėjos karą, repatrijuoti visus 
karo belaisvius ir atitraukti sveti
mųjų kariuomenę iš Korėjos; 2) 
vienu trečdaliu sumažinti visų di
džiųjų valstybių apsiginklavimą; 
3) uždrausti atominių ginklų var
tojimą ; 4) pasmerkti baktereologi- 
nį katą ir 5) didžiųjų valstybių 
taikos pakto sudarymas. Ar gi gali 
kas nors ką nors gražesnio pasiū
lyti pasauliui ?!

Atrodo, kad Vakarų užsienio 
ministerial Edenas ir Schumanas, 
nujautė, kad draugas Višinskis iki 
prezidento rinkimų gros senomis 
satelitinėmis plokštelėmis, nes abu 
susilaikė iki lapkričio 4 d. klausy
tis Višinskio „plokštelių“ koncer
to, o į JTO sąskrydį vyksią tik po 
rinkimų, kada, kaip stebėtojai pra
našaują, drauga s Višinskis už
trauksiąs ką nors įdomesnio „ant 
samarskos šešeblankės“... Palauk
sime ir mes. Brr.

Bonna. Vakarų Vokietijos parla
mentas priėmė rezoliucija. įgali
nančią kancleriui Adenauriui arti
miausioje Europos Tarybos kon
ferencijoje iš naujo kelti Saaro 
krašto klausimą.

7 DIENOS
Teheranas. Persų vyriausybė 

pranešė D. Britanijos vyriausybei, 
kad ji, ryšium su anksčiau premje
ro Mossadeko pranešimu, oficialiai 
nutraukianti diplomatinius san
tykius su D. Britanija. Už savaitės 
persų ambasadorius pasitrauksiąs 
iš Londono.

Londonas. Britų iždo kancleris, 
Butter, jiareiiškė, kad ateityje į 
užsienį, vienerių metų bėgyje, 
bus galima išsivežti 25 svariai 
saugusiams keleiviui ir 15 svarų 
vaikui. Vaikų amžius skaitomas 
iki 12 metų. Naujasis devizų 
potvarkis pradeda veikti nuo lap
kričio 1 d.

Londonas. Britų spauda prane
ša, kad vienas dingusių britų 
diplomatų — Maclean buvo paste
bėtas Varšuvoje. Macleano žmo
na, išvykusi prieš savaitę į Gene- 
vą, laikraštininkams pareiškė, kad 
ji nieko nežinanti apie tai, kad jos 
vyras būtų Varšuvoje. Ji pridūrė, 
kad mielai pasiliktų Genevoje, jei 
spaudos reporteriai duotų jai ra
mybę...

Londonas. Vienas žymesnių bri
tų geiiekelogų, Burt-White, 51 m. 
amžiaus, tragiškai mirė savo bute. 
1932 m. britų gydytojų tarybos 
sprendimu jis buvo išbrauktas iš 
gydytojų sarašo už tai, kad jis, 
esą, turėjęs netinkamus ryšius su 
viena savo paciente — „Mrs. B.“ 
Tuomet D r. Burt-White tuos kal
tinimus paneigęs. Tik po 5 metų, 
vienos jo pacientės pastangomis, 
jam buvo grąžintos teises.

Berlynas. Rytų Berlyno krimi
nalinės policijos viršininko pava
duotojas, Heinz Tacke, atbėgo į 
Vakarų Vokietiją ir paprašė azilio 
teisių.

Me'bournas. Queenslande (Au
stralijoje) buvo pastebėta skrai
danti lėkštė Vėliau paaiškėjo, kad 
tai būta paprasto aitvaro, prie ku
rio vaikai, paleidę aitvarą, buvo 
pritvirtinę batarejine šviesos lem
putę. ■ U

Hanoi. Vietminho komunistų da
liniai, apginkluoti naujais, moder
niškais ginklais, išstūmė prancūzų 
kariuomenę iš Nghia Lo pozicijų. 
Prancūzų parašiutininkų dalinys, 
nuleistas į kalnuotas vietas prane
ša, kad jis apsuptas komunistų da
linių ir neturįs maisto nei šaud
menų.

New Yorkas. New Jersey valsti
joje, Trenton mieste, į kalbantį 
prezidentą Trumaną iš minios bu
vo paleisti du kiaušiniai. „Kiau
šinienės“ prez. Trumanas išven
gęs. Ji kliuvųsi vienai laikraštinin
ke! ir foto korespondentui.

Paryžius. Prancūzu policija, ieš
kanti britų Drummondo šeimos žu
dikų, užtikusi naujus pėdsakus. 
Tikimasi, kad artimiausioje atei
tyje bus suimtas tikrąsis nusikal
tėlis.

Londonas. Ginybos ministeris 
lordas Alexandras atidarė metinę 
automobilių parodą Earls Court 
halėje, Londone. Kai kurių firmų 
automobilius parodos lankytojai 
galės tuojau pat įsigyti. Tai pir
mas kartas nuo daugelio metų Ta
čiau pigesnių automobilių pirkė
jai vis dar turės laukti ilgesnį lai
ką. Parodoje yra išstatyta 197 au
tomobilių modeliai.

New Yorkas. Prez. Trumanas 
apkaltino gen. Eisenhoweri, kad 
šis persiėmęs rasistine Hitlerio 
teorijos dvasia, šitoksai prez. 
Trumano kaltinimas Amerikos re- 
publikonų partijoje sukėlė didelį 
pasipj ktinimą. Spauda rašo, kad 
prez. Trumanas pertempęs stigas 
ir tuo būdu dar daugiau užtikrino 
gen. Eisenhoweriui laimėjimą. 
Pats prez. Trumanas, matyt, su
pratęs, kad „persistengė“ ir vėliau 
kalbėdamas, paneigė, kad jis ši
taip niekad gen. Eisenhowerio ne 
iškoneveikęs.

1



BRITANIJOS LIETUVIS

BAŽNYČIOS IR LIETUVYBĖS SARGYBOJE
Lietuvių Soc. Klubo salė, kurio

je prieš savaitę buvo suglaudintos 
kėdės spektakliui, pereitą šeštadie
nį joje išrikiuota eilės ilgų stalų, 
užtiestų baltomis staltiesėmis ir 
padengtų užkandžiais. Didžiąją da- 
Ij už stalų susėdusių svečių — tai 
senieji išeiviai Londono parapijie 
čiai, susirinkę pagerbti savo para
pijos dvasios vadovo Kun. Dr. K. 
A. Matulaitį, MIC.

Sukaktuvininko pagerbti ir jį 
pasveikinti asmeniškai atvyko mi- 
nlsteris B.K. Balutis, patarėjas 
Balickas, D BES pirmininkas M. 
Bajorinas, „Londono Vaidilos“ 
pirmininkas Mašalaitis, šv. Onos 
D-jos pirmininkė O. Liūdži.ivienė, 
parapijos pirmininkas Bulaitis, 
kuris visos parapijos vardu sukak
tuvininkui įteikė aukso laikrodėli 
dovanų. šv. Onos d-jos pirminin
kė, visos draugijos vardu pasvei
kinusi sukaktuvininką, įteikė taip 
pat kuklią dovaną. DBL S-gos var
du sveikino M. Bajorinas, „Lon
dono Vaidilos“ vardu — Mašalai
tis.

Lietuvos Pas-bės Patarėjas p. V. 
Balickas visu pirma pasveikino vi
sus lietuvius, Londono Bažnyčios 
parapijiečius, susirinkusius J savo 
parapijos vakarienę, palinkėdamas 
visiems asmeniškos kloties. Jis 
pagyrė juos už jų nuveiktus dar
bus, ugdant ir puošiant savo vie- . 
nintelę lietuvišką šventove Angli
joje. Anot p. Balicko, Londono lie
tuvių bažnyčia dabar yra tikra pa
žiba, kuria galima didžiuotis ir 
prieš svetimšalius. O patiems lie
tuviams ji yra tikru lietuvišku 
švyturiu, nušviečiančiu visus lie
tuviško gyvenimo įvykius.

Apibudinęs lietuvių bažnyčios 
vaidmenį, p. Patarėjas pasidžiau
gė buvusių bei esamų ganytojų — 
kunigų nuveiktais darbais bažny
čios ir tėvynės dirvoje. Jie skatino 
ir tebeskatina palaikyti tėvų — 
protėvių papročius bei tradicijas; 
jie ragino ir teberagina jaunimą 
gerbti savo tėvų kalbą; jie vado
vavo ir tebevadovauja gausiomis 
ir stiprioms lietuviškoms organi
zacijoms bei draugijoms. Garbė 
jiems už tai!

Pagaliau Pasiuntinybės Patarė
jas Balickas sveikino kun. Klebo
ną Dr. K. Matulaitį, jo garbingų 
35 metų kunigystės sukatuvių pro
ga, reikšdamas jam geriausius 
jausmus, pagarbą bei padėką už' 
jo nuveiktus darbus, drauge linkė
damas jam sveikatos, stiprybės ir 
ilgiausių metų, dirbant Dievo ir 
Tėvynės naudai ir garbei.

Laiškais ir telegramomis sukak
tuvininką sveikino: PLB pirmi- ' 
įlinkas P. Varkala, kun. Sakevi- 
čius ir kun. Matulis iš Romos, 
DBLS Rochdalės skyriaus valdyba 
ir Glasgovo choro vardu — J. Sa- 
rafinaitė.

Kun. Kazlauskas, „teoretiškas“ 
sukaktuvių šeimininkas,(praktiškai 
sukaktuves suruošė parapijos „mo
teriškasis pasaulis“), įžangos žo
dyje „supažindino“ parapijiečius 
su kun. Matulaičio jaunyste, jo

KUN. C. A. M A T U L A I C I O, Ph, D., MIC, SUKAKTUVIŲ
„giminystės“ ryšius su Londono 
lietuvių parapija, nuveiktus bažny
čiai ir parapijai darbais. Iš kun. 
Kazlausko žodžių paaiškėjo, kad 
gerbiamas sukaktuvinkas tą die
ną švenčia net trigubas sukaktu
ves: 35 metų kunigystės, 40 m. 
spaudos darbo ir 58-ąji gimtadienį.

Kun. Matulaitis yra gimęs 1894 
m., spalio ig d., Marijampolės 
gimnazijoje, Seinų Kunigų Semi
narijoje. Kunigu įšventintas Pet
rapilyje 1917 m., spalio 21 d. Ka
dangi, baigęs, buvo dar perjaunas 
šventinimams, tai 1916—1917 m. 
mokytojavo Dysnyje lietuvių trem
ties mokykloje. Lietuvon grįžo 
1918 m. ir kurį laiką buvo Igliau
kos parapijoje vikaru. Vėliau įsto
ja į Marijonų Vienuolyną, o iš ten 
1920 m. išvažiuoja studijoms į 
Šveicariją, Fribourgo Universite. 
tan, kurį baigęs, įgija Filosofijos 
Daktaro laipsnį. Aukštuosius moks
lus baigęs, 1924m. persikelia Ame
rikon ir nuo pat pirmųjų dienų 
redaguoja „Draugą“ ir „Laivą“ 
iki 1927 m.

Londonan atvyksta pirmą kartą 
1931 m., antrą kartą 1935, trečią— 
1941 m. ir ketvirtą kartą Londono 
lietuvių parapijoje pasirodo 1951 
m. ir nuo to laiko vadovauja šiai 
parapijai..

Jūsų laikraščio bendradarbis, 
pasinaudodamas šitokia proga, pir
madienio lietingą popietį, įsielino 
klebonijon, tikėdamasis susirinkti 
kiek daugiau duomenų apie sukak
tuvininką.

Kun. Matulaitį užtikau prie krū
vos raštų, tačiau tie raštai ne kiek
vienam mirtir.gąjam išskaitomi. 
Tiesa pasakius, tai buvo ne raštai, 
o stirtos sąsiuvinių su įvairiausiais 
paveiksliukais, kuriuos dažnai pai
šo tie, kurie dar nei skaityti, nei 
rašyti nemoka ir dar, jų laimei, pa
gal veikiančius potvarkius nerei
kia jiems tūnoti mokyklose suo
luose. Žinote, tokie paveiksliukai: 
žuvies galvos, iešmai, kultuvės, 
kabliai, ąsočiai, puodai, šunys ir 
liūtai, duituvai, ir taurelės ir tūks
tančiai kitokių. Na, manau, kuni
gas, tai kunigas, bet kodėl jis da
bar čia jogų mokslu ar kokia kita 
magija užsiima, todėl ir klausiu 
be įžangos:

— Sakykite, kunige, kokiais čia 
burtais verčiatės ? O jis, rodydamas 
į „raštą“, sako:

— Skaityk, čia lietuviškaį. para
šyta... Žiūriu mikčiodamas į jerog- 
lifus ir, žinoma, netikiu, o kun. 
Matulaitis šitaip skaito: — Su 
iešmu išrakė akį“...Taip, sako, čia 
parašyta prieš tūkstančius metų 
mūsų prosenių kalba... Mano lai
mei į kambarį įėjo kun. Kazlaus
kas su kava Kitaip, nė nežinau, 
kaip ten būtų pasibaigus su tais 
„iešmais“...

— Sakykite, gerb. kunige, Tams
ta dirbote spaudoje ? Kas šiuo me
tu daugiausiai Tamstai rūpi mūsų 
spaudos baruose? — paklausiau 
kun. Matulaičio, tikėdamasis, kad, 
ko gera, ims ir pasakys, kad „Bri
tanijos Lietuvis“...

— Daugiausiai man dabar rūpi 
„Nidos“ spaustuvei atiduota spaus
dinti arkiv. Jurgio Matulevičiaus 
knyga „'UŽRAŠAI“... Matote, tos 
knygos prenumeratoriai jau dabar 
nerimsta ir norėtų ją greit turėti. 
Juk tai bus didelis veikalas ir jo 
spausdinimas pareikalaus laiko. Vi- 
,są reikia gerai ir apgalvotai su
tvarkyti, be to,' knyga iliustruota 
dail. K. Dargio piešiniais, reikia 
padaryti klišes... O kaip ten, neži
note, ar daug jau tos knygos Ni
dos spaustuvė surinko? — puolė

KUN. C. A. MATULAITIS, Ph. D., MIC.
Jūsų korespondentą kun. Matu- Tuo pat laiku parašiau ir mažesnių
Taitis. dalykėlių. Gal geriausiai pavyko

— Sriūbtelėjau juodos kavos 
gurkšnelį ir, neatsakęs į klausimą, 
persimečiau į kitą, „patogesnę“ 
sritį...

— Atleiskite, rodos, Tamsta ir 
Amerikoje leidote lietuviškas kny
gas?

— Lietuviškas knygas Ameriko
je pradėjo leisti kiti. Aš padėjau 
Lietuvių Katalikų Spaudos Drau
gijai, kuri leidžia dienraštį „Drau
gą“, suorganizuoti Lietuviškos 
Knygos Klubą. Jam vadovavau 
daugiau metif, o dabar tą reikalą 
gražiai atlieka kun. Dr. V. 
Bagdonavičius, MIC, Čikagoje.

Ar galėčiau sužinoti, kokias kny
gas esate parašęs? Kuri buvo pir
mutinė ?

— Pirmausiai pasirodė mano 
disertacija, parašyta lotynų kalba, 
apie prigimtinę teisę, kaip apie 
tai moko Tomas Hobbes (1588 — 

1679). Ji buvo atspausdinta Mari
jampolėje, „Šešupės“ spaustuvėje.

.— Ir Amerikoje išleidote keletą 
knygų?

— Taip. Tuo metu, kai buvau 
šv. Kazimiero seserų kapelionu, 
Chicagoje ir drauge redagavau 
„Laivą“, tai sakomas seserims 
konferencijas atitinkama forma 
spausdinau „Laive“. Keturių metų 
bėgyje pasidarė 3 knygos: „Kris
taus Patarimų Keliais", „Sielos 
Takai Tobulybėn“, „Dorybės“, o 
ketvirtoji dar nėra ątspausdinta.

šv. Teresėlės novena, kult paplito 
dešimtimis tūkstančių ir buvo pri
dėta prie vysk. V. Padolskio leistos 
knygos „Šv. Teresė“. O kai Mari
jonų Generolas, kun. P. Būčys, 
MIC buvo paskirtas rytų apeigų 
vyskupu, kun. Fel. Kudirkai, MIC 
patariant, parašiau knygelę „Mišių 
Maldos lotynų ir rytų apeigomis“.

— O kuris Tamstos veikalų yra 
stambiausias ?

— Jis dar neparašytas. Iš para
šytųjų tai „Šventųjų Gyvenimai“ 
turi 714 puslapių. Ten yra kiek 
plačiau pažymėti visi tie šventieji, 
kurie kuriuo nors būdu vra susiję 
su Lietuva.

— Girdėjau, kad šį veikalą esa- 
ta savo rankomis rinkęs linotipu?

— Tikrai taip, Matote, „Drau
ge“ dirbantieji rinkėjai buvo ap
krauti darbais. Susitariau su Mari
jonų broliu Jonu Peldžium, kuris

PROGA
mane pamokino ir, keletą kartų ge
rokai apsišutinęs skystu švinu, iš
mokau rinkti „Intertype“ mašina. 
Surinkau visą „šventųjų Gyveni
mą“.

— Ar tai buvo paskutinis Jūsų 
veikalas, išleistas Amerikoje?

— Ne. Esu išvertęs ir Liet. Kny
gos Klubas išleido 1950 m. Fv. von 
I ama veikalėlį „Angelai“. O pa
skutinis, tai šiais metais išleistas 
veikalėlis „Londono Lietuvių Baž
nyčios Auksinis Jubiliejus“. Kaip 
žinote, jį spausdino „Nida“ ir su 
ta knygute Londone šj spaustuvė 
pradėjusi darbą.

— Apie Londono lietusius buvo
te ir seniau jau rašęs ?

— Taip. Marijonų Spaustuvė 
atspausdino 1938 m. 210 psl. kny
gą ■— „Londono Lietuviai“.

— Minėjote, kad esate redaga
vęs „Laiva“. Ar neteko redaguo
ti kitų laikraščių?

— Ir dar kaip! Tik nuvykau į 
Ameriką, tuojau patekau lyg į 
karštą vandeni, — 1924 m. sausio 
,j d. buvau paskirtas dienraščio 
„Draugas“ vyr. redaktoriumi, bet, 
tikrumoje, tuo laiku mokiausi re
daguoti pas ten dirbusi kun. B. 
Boruša. Džiaugiausi, kai po kelių 
mėnesių galėjų užleisti vietą p. 
Zujui, dabartiniam „Garso“ re
daktoriui. Deja, teko prie dienraš
čio dar kelis kartus grįžti. Sun
kiausiai man buvo su prof. K. 
Pakštu pirmadieniais. Kaip žino
te, redaktorius turi būti visur: su
važiavimuose, subuvimuose, spek
takliuose rr t.t. Šitokie dalykai, 
paprastai, vyksta sekmadieniais. 
Atvyks, būdavo, su skaudama gal
va, neišsimiegojęs ir nori, nenori 
turi pavaduoti. Bet užtat pailsė- 
tau, kai redaktoriauti atėjo L. Ši
mutis. O kai 1932 m. vyresnieji 
sukeitė mane su kun. VI. Mažonų, 
ji atsiuntė Londonan, o mane pa
liko Marijampolėje, tai ir ten turė
jau „šaltinį“ redaguoti.

— Girdėjau, kad ir mokytojauti 
Tamstai yra tekę ?

— Dysnoje mokytojavau du me
tus. Ten bemokytojaudamas esu 
ir džiova susirgęs, šiaip taip išsi- 
gydžiau Jaltoje, bet 1917 m. vos 
kojas v’lkau. Mokykloje, paprasta
me bute, turėjau 30—40 mokinių, 
suskirstytų į 4 skyrius. Visus tu
rėjau vienas mokyti, nes mokyto
jų tuo laiku nebuvo.

— Ar ir kunigystės pirmąsias 
dienas esate praleidę Dysnoje?

— Taip. Ten, Dysnoje, nuo se
nų senovės gyveno lietuviai. Vė
liau užėjo gudai. Vietos klebonui 
ir dekanui, kun. V. Taškūnui lei
džiant, kas sekmadienis sakydavau 
lietuviams pamokslėlius, oficia
lioms pamaldoms pasibaigus. Ir 
klausytojų atsirasdavo jier 200. Da
lį tų klausytojų sudarė tremtiniai, 
bet taip pat buvo ir vietinių žmo
nių.

— O ką dabar, Tėve, be įprastų 
kunigo pareigų veikiate?

— Kaip matote, — atsakė Dr. 
kun. Matulaitis, rodydamas į stir
tas sąsiuviniu, prirašytų, tikriau 
sakant, pribraižytų įvairiausiais 

ženklais. — Noriu surasti lietuvių 
senuolių pėdsakus, jų raštus iš
skaityti iš akmeninių raštų ir pa
rodyti saviesiems ir svetimiesiems, 
kad lietuviai turi ne vien seniau
sią gyvą kalbą, bet kad mūsų bo
čiai buvo sukūrę keletą stambių 
valstybių. Bet apie tai Jūsų skai
tytojams papasakosiu kita proga, 
— baigė pasakojimą gerbiamas 
sukaktuvininkas, Dr. kun. Matu
laitis, MKJ.

B r. Deblkonis.

LIETUVIAI
VOKIETIJOJE

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKINIŲ SĄSTATAS

Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
ir prie jos prijungtos pradžios mo
kyklos mokinių sąstatas amžiaus, 
tikybos, kilmės ir kt. atžvilgiais 
yra toks:

Gimnazijoje yra 64 berniukai
Pradžios mokykloj 14 berniukai 

ir 56 mergaitės, viso 120 
ir 16 mergaitės, viso 30 

Gimnazijoje R.kat. 59, evang. 61
Prad.mokykloj R.kat. 18, evang. v.*

iš Anglų zonos 105, US 15
iš Anglų zonos 26, US 4

Gimnazijos mokinių visų dau
giausia 13—16 m. amžiaus: 75 ir 
jų visų daugiausia mokosi I—V 
klasėje.

Kilmės atžvilgiu gimnazijos 82 
mokiniai iš Did. Lietuvos, 28* iš 
Klaijrėdos Krašto ir 10 iš Rytprū. 
šių. Pradžios mokykloje 25 Did. 
Lietuvos, 3 Klaipėdos kr. ir 1 
Rytpr. f

LEIDYKLŲ 
BENDRADAR.IAVIMO KEL U
Vokietijos Krašto Valdybos lei

dykla siūlo visoms lietuviškoms 
Vokietijos leidykloms eiti bendra
darbiavimo keliu ir konkrečiai 
kviečia pasvarstyti -tokias bendra
darbiavimo galimybes: t) bendras 
knygų platinimo biuras, 2) vieno 
das platintojams nuošimtis, _ 3) 
bendras leidžiamų knygų planas. 
Sėkmingai vykdant tuos tris punk
tus, eiti prie Knygos Bičiulių Klu 
bo steigimo.

PABĖGĖLIŲ MINISTERIJA 
REAGUOJA Į VKV SKUNDĄ
Į Krašto Valdybos patiektą Stutt- 

garto Apylinkės nusiskundimą dėl 
neteisingo butų naujuose namuose 
paskirstymo ir dėl nuomos dydžio 
pirmoji reagavo federalinės vy
riausybės pabėgėlių ministerija, 
nors jai tebuvo pasiųstas rašto 
nuorašas žiniai. Ministerijos refe
rentas Dr. Wieland ilgu dviejų su 
puse puslapių raštu išdėsto fede
ralinės vyriausybės gaires naujo
sioms statyboms, jų finansavimo 
ir apgyvendinimo būdus ir nuosta
tus, kurių turi laikytis kraštų vy
riausybės.

A. Makarskas.

BR. DAUBARAS 7

MĖLYNA
SUKNELE

Telefono būdelė buvo gatvių 
sankryžoje, kelios dešimtys metrų 
už paskutiniojo hostelio barako. 
Rindžius, laikydamas saujoj tris 
variokus, nuošaliu takeliu atėjo iki 
gatvių kryžkelės,apsidairė ir įslin
ko J apšviestą telefono būdelę, pri
traukdamas paskui save nevisai 
sklandžiai užsiveriančias dureles. 
Jis nusisuko nugara į gatvę ir, ne
patogiai stovėdamas, pakėlęs ra
gelį, sumetė dėžėn tris penus. 
Kiekvienos monetos kritimas gar
siai skambėjo ir Rindžius niršo, 
kad gatvėje buvo taip ramu, tarsi 
išmirusiame pasakos mieste. Nors 
jis ir nebe pirmą kartą šituo tele
fonu skambina, tačiau šiąnakt jis 
susijaudinęs ir pervingas. Buku, 
storu rodomuoju pirštu atrenka 
skritulyje raides ir skaitlines ir, 
pasukęs paskutiniąją, girdi ritmiš
ką aparato zirzimą.

— Gerai, kad nors neužimta, — 
galvoja Rindžius, laukdamas at
siliepiant pažįstamo Semionovo 
balso. Bet, ragelyje atsiliepus, jis 
netyčia stumtelėja kištuką „B“ 
ir į automato čiaupelį tarškėdamos 
iškrenta dvi monetos. Ūmni visa 
nutrūksta ir jis girdi ragelyje oro 

nereikšmingą užimą. Kelis kartus 
jis dar šūktelėja allio, alliol, bet 
ragelyje vis tas pats šnypštimas. 
Dabar jis kumštimi daužo dėžę ir 
kelis’kartus nuspaudžia abu apa
rato kištukus. Veltui. Treciąsis pe
nas nebeiškrenta. Vienoje raskeje 
laikydamas telefono ragvlj, kita 
ranka jis ieško kišenėse taip bran
gios ir reikalingos šiam momentui 
monetos. Pagaliau jis trenkia ra 
gelį ir abiem rankom iškrato vi
sas kišenes. Nėra. Išsisemia iš 
čiauptelio du iškritusi.is jitnus ir 
dar karta verčia kišenes. — Ki r 
gauti vieną peną ?, • - galvoja jis 
sušilęs ir susijaudinęs. Iš senos, 
nusitrynusiais šonais piniginės, 
išberia ant plaštakų visas pinigu*. 
Keli sikspeniai, milingai ‘r pi:«;>e- 
niai, be’ nė vieno dinaro! Jis vėl 
bando apgauti automatą ir ten su
meta abu turimus penus ir vieno 
šilingo sidabrinioką. Ir dar dau
giau niršta, kai kištuką nuspaudęs, 
grąžos gauna tik du nelaiminguo
sius penus, o brangus šilingo si. 
dabriniokas lieka dėžės viduje.

— Pragaro išmislas! Velnio ma
šinai... balsiai nusikeikia ir įkai
tusiais žandais išvirsta į gatvę.

Vėjas supa tarp vešlių medžių 
pakabintą žiburį ir nelygi šviesa 
krenta gatvės asfaltan. Jokio praei
vio. Juodas, nusipenėjęs hostelio 
valgyklos katinas, tupi ramus ant 
plytų tvoros ir fosforinėmis akimis 
spokso j susirūpinusio Rindžiaus 
veidą. Rindžius žino, kad ten, ko
stelia valgykloje, yra budintieji 
virtuvės darbininkai ir pas juos 
būtų galima gauti jieną. Bet kaip 
šitokiu laiku jis gali ten pasirody
ti, vieno pono ieškodamas ?. Ne, 
svarsto jis, geriau eisiąs ieškoti 
vaistinės, budinčios naktimis, ar 
kur nors gal sutiksiąs policininką 
ir jo prašysiąs iškeisti. Ne, ne, po
licininko jis nenorįs prašyti... Jau 
vien jo sutikimas jį visada nejau
kiai nuteikia... Ūmai, tolumoje, jis 
girdi žingsnių kaukšėjimą. Kažkas 
eina kita gatvės puse. Rindžius 
taip pat pereina skersai plento, 
laukdamas išganingo praeivio.

— Atleiskite, — sako angliškai 
Rindžius vyriškiui, bandžiusiam 
pasukti į hostelio juodo šlako ke
lią.

— Ar galite man iškeisti... ir jis, 
atpažinęs žmogų, nebaigė saki
nio.

— Kurgi taip vėlai buvote? — 
klausia jis užspringusiu balsu My- 
liaus, kuris taip pat nustebęs šito
kiu netikėtu susitikimu, nežino, 
kas atsakyti? Mylius apsidairo, 
tikėdamasis .kur nors pamatyti 
Gražiną. Pirmoji jo mintis—• Rin
džius, nesusitikęs šį vakarą su 
žmona, tykoja jos ir jo iš kur nors 
grįžtančių ir dabar, pamatęs jį

vieną, vėl, kaip anuomet, nori 
plūsti ir koliotis. Šio vakaro keistas 
pasimatymas su prašina ganyklo
se ir jos paslaptingas prašymas jį 
ir taip galutinai iš vėžių išmušė, 
o šis Rindžiaus vidurnakties lau
kimas dar daugiau nustebino ir 
prislėgė.

— Atostogas turiu, tai ir slan
kiojau po miestą, — netikru balsu 
atsakė Mylius.

— Po ganyklas... pasakytumei, 
su gražiomis , jjoniomis, — pašie
piančiai pataisė jo žodžius Rin
džius.

— Nematau reikalo jums aiškin. 
tis, kur vaikštau ir ką darau, — 
šiurkščiai atsikirto Mylius.

— Kelio neužstojau, kol pats 
nelindai ten, kur doram vyrui ne
dera, — drėbtelėjo Rindžius.

— Ar kelio pats klausi, ar ieš
kai žmonai baltinių plauti, titnage, 
tu ! — nebesivaidydamas atšovė 
Mylius,

— Kelią ir baltinius ir be tavęs 
aš susirasiu, bet, pasakyk tu man, 
kurių velnių lendi prie mano 
žmonos ? Kodėl šiandien vėl su ja 
susitikai ganyklose? Matyt, nori, 
kad ji ir tau be mano žinios balti
nus plautų?!... Ar gatvės mergų 
tau maža, ar pinigų pritrukai ? Tu 
manai, -kad žmona ir vaikus tyčia 
Lietuvoje palikęs dabar gali šau
nų kavalierių vaidinti ir svetimas, 
šeimas ardyti ?! Titnagais tu nesi- 

’svaidžiok, nes aš taupau tai, ką 
uždirbu, o tu ieškai progų su mano 
žmona susitikti tada, kai aš tuos pi

nigus dorai fabrike pelnaus ! Už
mušti tave būtų maža!...

— O srėbtuvę tai prikąsk, nes 
rytoj neturėsi jier kur sriubos su
pilti... Su tavo žmona aš nieko 
bendro neturiu. Ji pati manęs šian. 
dien paprašė susitikti ir žinok, kad 
ji tįek tavo...

— Nutilk, ištvirkėli! Be tavo 
paliudijimo aš žinau, kad ji mano 
ir pačiam nevalia į šitokius reika
lus kištis ! — taip garsiai šūktelėjo 
Rindžius, kad net katinas nuo tvo
ros šūstelėjo krautuvės kieman.

— Skalink, kiek pačiam patinka, 
-> aš nematau reikalo su tavim čia 

kalbėti, — kiek ramiau atsakė My
lius ir pasuko plentu į hostelį.

— Palauk ! Aš turiu su tavim 
išsiaiškinti. Tu privalai žinoti, su 
kuo turi reikalų, jei susitinki su ja. 
Žinok, kad ji, norėdama manęs nu
sikratyti, stengiasi įvelti mane į 
nešvarias machinacijas... Ar tu 
žinai, kas į hostelį atneša komuni
stinę spaudą?! Ar žinai, kas nuro
do lietuvių adresus agentams? Ar 
tu atsimeni lenką, kurį pareitais 
metais iš hostelio deportavo, ir ku
ris dažnai prie mūsų stalo sėdėda
vo ?Jis savo vietoje paliks ją,o da
bar, kai policija užčiupo jiėdsakus, 
ji visa tai nori suversti ant manęs 
ir vienu šūviu du zuikius laimėti: 
manęs nusikratyti ir savo darbe
lius nuslėpti... Juk tikriausiai, kad 
šiandien apie tai ji jau pačiam ką 
nors pasakojo, norėdama įsiteikti 
ir mane apjuodinti. Argi ne taip 

buvo, kaip jūs ten šiandien susi

tikote ganyklose? Ko tyli? Sakyk! 
Juk mane pažįsti nuo seniau ir ži
nai, kad esu tikras lietuvis, o ne 
ko*ks išgama Jei tada ir pasikarš
čiavau, tai ir pats būtumei taip pa
daręs mano vietoje būdamas... 
Nėra reikalo mums pyktis, še ran
ką ir veikime iš vien prieš bendrą 
priešą. Na, pasakyk, ar ji nieko 
tau nepasakojo apie mane ir apie 
tuos baisius darbus, nuo kurių vien 
jyagalvojus mane šiurpas ima. Aš 
žinau, kad ji tau pasakė, kad ho- 
stelyje ir kitur gyvenantiems lietu, 
viams komunistinę spaudą atnešu 
aš. Dabar ir pats matai, kokia ji 
paukštė. Aišku, kad ji taip tau sa
kė, užtai dabar ir tyli, sužinojęs su 
kuo įsivėlei, — tyliai ir paslaptin
gai kalbėjo Rindžius išsigandusiam 
Myllui.

— Klysti jjonas Rindžiau.Ji apie 
tai man nieko nesakė...

— Tai ką ji tau pasakė? — pri- 
migtinal klausė Rindžius ir jo ma
žose akyse blikstelėję nusivylimo 
liepsnelės.

— Jei žinai, kad aš buvau su ja 
susitikęs, manau, kad žinai ir apie 
ką mes kalbėjome...

— Bet juk tu buvai su ja šį va
karą susitikęs? — kiek atlaidžiau 
paklausė Rindžius.

— Ne...
— Tu meluoji, arba ir tu tuo pa

čiu darbu vertiesi, kaip ir ji, — jį 
piktai ir priekaištingai pasakė Rin
džius ir jo balse buvo jaučiamas 
nusivylimas ir išgąstis. (B.d.) ■
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BRITANIJOS LIETUVIS

ATSUKIME LAIKRODŽIUS
Iš spalio 25 j 26 naktį (2 vai.) 

D. Britanijos laikrodžiai atsukami 
vieną valandą. Sekmadienį, spalio 
26 -d., viena valanda diena pailgė
sianti.
PAKARTOTINAS SPEKTAKLIS

Spalio 26 d., sekmadienį, „Lon
dono Vaidila“ Liet. Soc. Klubo sa
lėje va'dins P. Vaičiūno komediją 
— „Tuščios Pastangos“. Pradžia 
6,30 vai.

KONCERTAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Sį šeštadienį Lietuvių Namuose 
koncertuos akordeonistas J. Kul. 
vietis. Po koncerto ruošiami šokiai. 
Tikimasi daug svečių iš provin
cijos.

IŠVYKO AMERIKON
šį trečiadienį, baigęs DBLS- 

gos buhalterinių knygų patikrini
mą, Amerikon išplaukė bradfor- 
dietis J. Dirginčiūs su žmona. Per 
pereitų metų visuotiną narių su
važiavimą* J. Dirginčiūs buvo iš
rinktas revizijos komisijon.

Tuo. pačiu laivu išplaukė 
DBLS Halifaxo skyriaus narys 
Antanas Cekas su žmona, sūnumis 
Vytautu ir Stasiu. Su Čeko šeima 
drauge išvyko jo žentas Vilutis, 
Vilutienė ir jų keliui mėnesių sū
nelis.

Atsisveikinimui pp. Dirginčiai 
ir A. Cekas buvo atvykę į „Br. 
Lietuvio“ redakciją.

Maloniems tautiečiams linkime 
laimingos kelionės ir geros kloties 
naujame krašte.

KADA GALIMA PARDUOTI 
KIAUŠINIUS

Mitybos ministeris Lloyd George, 
atsakydamas į paklausimus dėl 
juodoje rinkoje nuolat pasirodan
čiu pardavimui kiaušinių, paaiški
no, kad vištų laikytojai, tūri jų 
mažiau, negu 25, gali pardavinėti 
kiaušinius. Iš tų šaltinių, jo ma
nymu, juodoje rinkoje ir parduo
dami kiaušiniai.

Mitvbos klausimais kalbėdamas, 
Lloyd George pareiškė, kad nuo 
pereitų metų spalio mėn. iki š.m. 
rugpiūčio mėn. maisto produktai 
pabrangę 12 proc. Ministeris pa
žadėjo, kad bus daromos visos 
pastangos stabilizuoti maisto pro
duktų kainų kėlimą, tačiau jis nė
ra tikras, ar galima bus išlaikyti 
iki š. metų pabaigos mėsos esa
mas kainas.

PAMALDOS
ROCHDALE — lapkričio 2 d., 

10,30 v.
NOTTINGHAM—lapkričio 9 d., 

12.15 v.
MANSFIELDO VYRAI

Nepertoliausiai nuo Notlinghamo 
yra palyginti gražus anglies pra
monės centras — Mansfieldas, kur 
dirba apie 20 lietuvių. Visi jie kasa 
anglis, didesnė dalis privačiai 
ir... viengungiškai.

Tačiau vietos lietuviai vyrai kiek 
sąlygos leidžia bendrauja tarpusa
vyje, organizuojasi ir reikia pažy. 
mėti’ gerai sugyvena. Turi jie ir 
DBLS skyrių, kurio veikla negali 
būti kažin kaip aktyvi dėl svar
biausios priežasties — mažo narių, 
skaičiaus. Neseniai jie turėjo savo 
susirinkimą kuriame išrinko šios 
sudėties valdyba: St. Nedzelskis — 
pirm., V. Karalius — sekr. ir Z. 
Mikalauskas — ižd. į metinį 
DBLS suvažiavimą vietinis skyrius 
atskiro atstovo nesiuntė, įgalioda
mas jį atstovauti Nottinghamo. sky
riaus atstovą.

Spalio 19 d. vietos parapijos baž
nyčioje lietuviai turėjo savo specia
lias pamaldas, į kurias atvyko visi, 
kas tik galėjo. Pamaldų proga jie 
turėjo draugišką pasikalbėjimą su 
savo kapelionu, painformuodami 
apie savo rūpesčius ir gyvenimo 
aktualijas. •

Reikia pažymėti, kad Mansfielde 
darbo yra pakankamai ir uždarbiai 
palyginti geri. Tvirtinama, kad 
darbo gauna ir naujai atvykę. Kas 
nori, gyvena hosteįyje; kas nori, 
— privačiai,mokėdami už kambarį 
ir visą išlaikymą 3 svarus savaitėje

Mansfieldo vyrams reikia palin
kėti ištvermės ir tolimesnio gra
žaus sugyvenimo.

JAUNIMO GRUPES
Londono lietuvių tautinių šokių 

grupė, gražiai pasirodžiusi tarp
tautiniame tautinių šokių festi
valyje Albert Hall'e š.m. spalio 4 
dieną po mažos pertraukos, š.m. 
spalio 23-24 dienomis, vėl šoks 
prieš gausią auditoriją toje pat 
vietoje, šis pasirodymas buvo su. 
ruoštas „Jungtinių Tautui Studen
tų D-jos.

Šokių grupė, kuriai vadovauja 
V. Turūta, pareiškė pageidavimą 
būti DBLS globojamų vienetų. 
DBLS Centro Valdyba, įvertinda
ma grupės atliekamą darbą, nuta
rė paskirti šiai grupei subsidiją ir 
užregistravo grupės įstatus. Nuo 

dabar lietuviui jaunimo vienetai, 
susiorganizavę į sporto ar meno 
grupes, galės kolektyviai prisi
jungti prie DBLS.

CORBY PRANEŠA
DBLS Corby skyriaus valdyba 

praneša, kad tie tautiečiai, kurie 
nori Corby apylinkėje gauti dar
bo, turi pirma su skyriaus valdy. 
ba susirišti laiškais, bet ne iš kar
to važiuoti ir ten ieškoti darbo ir 
buto. P. Navickas prašo tautiečių, 
suprasti, kad jis ir jo žmona ir 
prie geriausių norų negali visiems 
vieni du pagalbėti, pamaitinti, ap
nakvinti ir surasti darbo ir buto.

KETTERINGAS
Anglijos senųjų skautų „B.P. 

Guild“ tapybos pirmininkas lordas 
Baden-Powe], mirusiojo skautų 
įstegėjo sūnus, pereitą savaitę 
lankėsi Ketteringe. Vietos skautai 
surengė žymiam svečiui priėmimą, 
kuriame dalyvauti pakvietė ir lie
tuvių buv. skautų atstovus. B. Pu- 
žauskienė buv. skautų vardu, įtei
kė lordui Baden-Poveliui adresą. 
Savo kalboje lordas Baden-Powelis 
prisiminė buvęs 1933 m. Lietuvo
je, Klaipėdoje ir Palangos sąskry
dyje ir išreiškė viltį, kad, atgavus 
laisvę,- Lietuvoje vėl žydės skau- 
tybė, kuri dabar rusų priespaudo
je yra uždrausta. Jis tikisi, kad ta
da vėl su malonumu aplankysiąs 
tą gražią šąli. Privačiai besikal
bant lordas B. P. papasakoję, kad 
skautu šabo muziejuje, Londo
ne, tarp kitų dovanų esąs gintari
nis obeliskas, padovanotas Palan
gos burmistro Dr. šliupo senajam 
lordui Baden-Poweliui, o tarp įvai
riu ordenų — Gedimino ordinas, 
gautas iš Lietuvos vyriausybės.

Priėmime dalyvavo daug žinomų 
Ketteringo gyventojų, jų tarpe ad
mirolas Sir W. Maxwell, miesto 
burmistras ir kt.

Šį priėmiipą vietos anglų spau
da plačiai paminėjo.
g—™—**—"M  

TREMTINIAMS REMTI 
KULTŪROS FONDAS

Fondo paskirtis — padėti jau
niems Centro ir Rytų Europos 
tremtiniams tęsti savo studijas 
nenutraukiant ryšių su savosiomis 
tautinėmis kultūromis, taip pat 
konkrečiai remti tautines, kultūri
nes, mokslines ir. tyrinėjamąsias 
institucijas, įkurtas pabėgėlių tau
tinių grupių

Fondo nariai steigėjai yra Euro
pos Tarybos nariai >— valstybės, 
kurių vyriausybės moka tam tiks
lui metinį mokestį. Fondo lėšos 
sudaromos iš minimųjų valstybių, 
savanoriškų šalpos organizacijų ir 
privačių asmenų įnašų. Valstybių 
nenarių įnašai taip pat eventualiai 
priimami. Pabėgėliams ir jų kul
tūrinėms organizacijoms remtį su
daroma išsami programa. Fondas 
tvarkomas Europos Tarybos suda
lyto santykiams palaikyti spec, ko
miteto. Metinį fondo balansą tvir
tina Europos Tarybos Patariamasis 
Seimas ir Ministerių Taryba.

„ ELTOS ŽINIOS 
EUROPINIO SĄJŪDŽIO TALKA 
~VLIKui ir Vykdomajai Tarybai 

■pagal jų prigimtį tenka pirmoj 
eilėj stoti Lietuvos reikalų sargy- 
bon tose įstaigose, kurios atsirado 
po paskutinio karo. Vienas iš to
kių darbo barų ir yra ’ Europinis 
Sąjūdis.

Lietuva yra senokai įsijungusi į 
šį Sąjūdį. Gaivinant šioje srityje 
mūsų veiklą, š.m. rugsėjo 24 d. 
įvykusiame Lietuvos Europinio 
Sąjūdžio Tarybos (LESTos) narių 
susirinkime - buvo naujai išrinktas 
Vykdomasis Komitetas tokio są
stato: Dr. S.A. Bačkis, prof. J. 
Baltrušaitis, V. Gailius, Dr. P. 
Karvelis, T. Šidiškis, Pr. Zunde ir 
K. Žalkauskienė. Tame pačiame 
LESTos susirinkime Vykd. Komi
teto pirmininku išrinktas Dr. P. 
Karvelis. Toliau skirstantis Vykd. 
Komitetui pareigomis, Dr. S. Bač
kis, Lietuvos atstovas Paryžiuje, 
yra prašytas kaip vicepirmininkas 
atstovauti LESTai Centro ir Rytų 
Eurojios Komisijoje, prof. J. Bal
trušaitis, irgi kaip vicepirmininkas 
atstovauti ir rūpintis kultūriniais 
reikalais, K Žalkauskienė vicepir
mininkės pareigomis talkinti Vykd. 
Komiteto pirmininkui atliekant 

•bendruosius reikalus, Pr. Zunde ir
gi vicepirmininko pareigomis — 
suorganizuoti LESTos sekciją prie 
PLB Vokietijoje, T. Šidiškis pasi
ėmė rūpintis LESTos iždo reika

lais, o V. Gailius — yra LESTos
Vykd. Komiteto sekretoriaus.

Kad einamieji reikalai galėtų 
būti nedelsiant atliekami, sudary
tas iš 3 asmenų Vykd. Komiteto 
prezidiumas, būtent — iš Dr. P. 
Karvele, K. Žalkauskienės ir V. 
Gailiaus. Tai ir bus tas organas, 
kurio pareiga bus atlikti visus die
nos- reikalus ir tarp lietuvių suor
ganizuoti Europinį Sąjūdį taip, 
kad į šį darbą būtų įtraukta pla
tesnė visuomenė.

Visos PLB krašto valdybos, ne
laukdamos atskiro paraginimo, pra. 
somos suorganizuoti Europinio Są
jūdžio to krašto Lietuvyų Tarybos 
sekcijas. Visi Lietuvių Bendruo
menių pirmininkai gaus atskirus 
pakvietimus tiesiogiai.

Užsienio Tarnybos nusistatymu 
Europinio Sąjūdžio sekcijos turėtų 
būti prie atskirų bendruomenių 
kartu ir politiniai — informaciniai 
organai, kurių uždavinys būtų pa
laikyti glaudų ryšį su VLIKu, 
ypač su Vykd. Taryba ir Užsienio 
Reikalų Tarnyba, ir pastarajai 
talkininkauti Lietuvos laisvinimo 
darbe to krašto ribose.

Vykd. Komiteto pirmininkas Dr. 
P. Karvelis rugsėjo gale ir spalio 
pradžioje buvo nuvykęs į Stras- 
burgą susipažinti su čia vykusio 
Europos Tarybos Patariamojo Sei
mo darbais. Ta proga buvo sutar
ta Strasburge steigti Europinio 
Sąjūdžio sekretoriatą. Generaliniu 
sekretoriumi kviečiamas kun. J. 
Krivickas, iš seno dirbąs prie Eu
ropinio Sąjūdžio.

TAUTINE GYVYBE BESISIELOJANT
Pagirtinas yra J. Kuzmionio 

(Ziūr. „B.L.“ Nr. 42) susirūpini
mas mūsų tautine gyvybe, jo sie. 
lojimasis lietuvybės reikalais. Ma
tyti, kad mūsų „sutarptautėji- 
mas“, jį labai slegia ir jaudina. 
Jo straipsnis pilnas idealizmo ir 
gražių norų. Bet, juokdariai sako, 
kad ir piagaras yra išgrįstas ge
rais norais... Perskaičius J. K. 
straipsnį man prisimena daugeliui 
žinomas pasakojimas apie bobelę, 
grįžusią užverktomis akimis iš 
bažnyčios ir pasakojančią apie gir
dėtą nepaprastai gražų kunigo pa
mokslą. Kai jos artimieji primyg
tinai ją klausinėjo, apie ką gi tas 
kunigas kalbėjo, ji tegalėjo atsa
kyti: „Aš nežinau, apie ką kalbė
jo, bet kalbėjo 'taip gražiai, kad 
visa bažnyčia verkė“...

Ir J. K. Straipsnis gražiai para, 
šytas. Jį skaitant lyg ir norisi 
verkti, o kai baigi skaityti — ne
beatsimeni kodėl norėjosi verkti... 
O tos vietos, kur jis kalba apie 
„lietuvio dvasios žmoniškumą ir 
didvyriškumą“ — visiškai nesu
pratau... (Čia tenka pabrėžti, kad 
straipsniai turėtų būti suprantami 
ne tik mandrioms galvoms, filoso- 
fams, bet ir mums, paprastiems 
žmogeliams).

Anot J. K. tautinės gyvybės šal
tiniai'yra: praeitis, tėvai, lietuviš
kos pamaldos ir lietuviškos mo
kyklos. Dėl tokio- teigimo nesigin- 

• čysiu. Bet kaip tais tautinės gyvy
bės šaltiniais naudotis — J. K. ne. 
paaiškino Negerai. Duosiu pavyz
dį. Sakysim, kad J. K. nežino, nei 
ką reiškia geras slaugymas, nei 
kaip priiminėti ta penicillin‘ą: ar 
tonomis, ar miligramais, ar jį val
gyti, ar gerti, ar švirkšti j jo 
kūną.

Tiesa, kad įvairūs minėjimai ir 
subuvimai nebepopuliarūs ir... 
nyksta. Kodėl? Todėl, kad jais 
nesidomi, o nesidomi todėl, kad 
jie yra vienodi, nuobodūs, visi jau 
mintinai žino, kas juose bus kal
bama ir daroma. Blogiausia, kad 
dauguma kalbėtojų patys nežino 
gerai, ką kalba. Pvz., per motinos 
minėjimus kalba tie, kurie neturi 
supratimo apie motinas, per Šv. 
Kazimiero minėjimą kalbėtojai pa
tys nežino nei kodėl Jis yra šven
tas, nei kokie jo nuopalnai Lietu
vai. Tiesk, daugelis pakalba gra
žiai, dažnai klausytojus pravirkdo, 
bet ...nei motinų būklė nuo to pa
gerėja, nei Sv. K. asmenybė paaiš
kėja.

į. K. piktinasi, kad jauna lietu
vaitė tautinių iškilmių metu skai
tė anglišką knygą, o lietuviukas 
deklamavo „nešvaria“ lietuvių 
kalba. Jei priimsime tai kaip nei
giamybę, tai vistiek ji bus šimtą 

. kartų mažesnė negu suaugusių ir 
„susipratusių“ tautiečių rūkymas 
ir, įsigėrimas bei pasigėrimas to
kiomis progomis. Juk rūkymui ir 
girtavimui vieta yra tik karčiama.

Jei mokėsim suruošti įdomų, 
originalų minėjimą, tautiečiai į jį 

gausiai rinksis, viskuo domėsis, 
vaikai knygų ir „comic'ų“ neskai
tys — o išsižioję klausysis. Nesu
gebam to padaryti — mūsų kaltė 
ir todėl muškimės į krūtinę. Im
kim, pvz., kad ir pamokslus baž
nyčiose. Jų žmonės nemėgsta, nes 
jie neįdomūs ir neįtikinanti. Ku
nigai, norėdami p r i v e r sti 
jų klausyti, įvedė pamokslų saky
mą Mišių vidury. Ir kas iš to? 
Vieni visai neina į pamaldas, o 
kiti nuėję arba tų pamokslų ne
siklauso arba niršta jų klausyda
miesi. Bet gerus, įdomius pa
mokslus žmonės mėgsta. Štai įro
dymas. Vilniuje, Sv. Jono bažny
čioje, didžiausia spūstis būdavo tik 
pamaldoms pasibaigus, nes tada 
į ją minios tautiečių suplaukdavo 
klausytis kun. Lipniūno pamokslų.

Iš J. K. straipsnio sprendžiu, 
kad jis vaikų neturi, o jei ir turi, 
neturi apie juos supratimo. Man 
rodos, kad visai natūralu, jei mū
sų vaikai geriau kalba angliškai, 
negu lietuviškai. Ar gi ne taip bu
vo ir Lietuvoje su svetimtaučių 
vaikais. Jei vaikas didesnę dienos 
dalį praleidžia angliškoj mokykloj 
ir dar namie skaito „comic'us“, 
aišku, kad jis angliškai kalbės ge
riau negu lietuviškai.

Ir , comic'ų“ baubas yra perdė
tas. Aš su malonumu juos paskai
tau ir, iei laiko turėčiau, dar dau
giau skaityčiau! Dar daugiau: nuo 
atvykimo dienos vaikams prenu
meravau „comic'us“ ir per juos 
jie greitai išmoko anglų kalbą, iš
laikė konkursinius egzaminus. Da
bar lanko valstybinę katalikų gim
naziją ir aš tuo didžiuojuos.

Užtikrinu, kad jie su didžiausiu 
malonumu skaitytų lietuviškus 
„comicus“, jei tik jų būtų. Vienin
telis vaikų mėnesinis laikraštukas 
„Eglutė“, nors ir su geriausiomis 
intencijomis redaguojamas ir jame 
„gražiai pakalbama, „bet, deja, 
jis vaikų nesudomina.

Kur lietuviškos mokyklos netu
ri pasisekimo — kaltė turi kristi 
jų organizatoriams ir mokytojams. 
Jei vaikus mokytojai mokės sudo
minti jie veršis, į mokyklas, o jei 
ne — su botagu nenuvarysi.

Išvada: gražu, kai sielojamės 
mūsų tautinės gyvybės išlaikymu, 
bet būtų dar gražiau, jei. paieško
tume ir rastume komkrečių būdų 
jai išlaikyti. Juk kokia būtų nauda 
iš gydytojo, jei jis sunkioj ligoj 
atėjęs tik pareikštų užuojautos, pa- 
sijaudintų paverkšlentų ir... išei
tų.’ Esu tikras, kad ligonis tūč tuo
jau šauktųsi tokį, kuris veiktų: 
nuodugniai ištirtų'ir energingai 
gydytų.

K. Valteris.

Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas, chirurgiškas ir elektrinis 
kojų ligų gydymas. Rašyti Priva
te Foot Clinic 169, Market Street, 
Edenfield, Lancs.

PAKARTOTINAS VAIDINIMAS LONDONO VAIDILOS „TUŠČIOS PASTANGOS“ 
Šį sekmadienį, spalio 26 d., 6,30 vai, vakare, PARAPIJOS SALĖJE, 345a Victoria Park Road. London, E. 9.

VYTAUTAS KASTYTIS

VALDŽIA ATEINA
Vytauto Kastyčio feljetonas, 

paimtas iš neseniai pasirodžiusios 
knygos „KOLEKTYVINĖ PRAU
SYKLA". Išleido Spaudos Bendro
vė „Žiburiai“ Kanadoje.

iQxy metai Lietuvoje — pirmie
ji be svetimų ponų. Visi burliokai 
išdeportuoti anapus Volgos ir Do
no. Stalinas uždarytas į klėtką ir 
patalpintas Kauno Zoologijos So
de, poetiškame Mickevičiaus slė
nyje, kur kiekvienas laisvai gali 
apžiūrėti paskutinį pasaulyje gyvą 
diktatorių Buvusieji NKVD, 
MGB, MVD pareigūnai po didelių 
darbų atostogauja kalėjimuose. 
Komunistai lygina Lietuvos plen
tuose išmuštas bombų duobes. 
Komjaunuoliai, raudonus kakla
raiščius persidažę žalia spalva, 
varto niekam nereikalingus kol
chozų kapčius...

Krašte didelis judėjimas. Iš ry
tų ir vakarų ateina ilgi traukiniai 
pilni Lietuvos pasiilgusių tautie
čių, giedančių tautines giesmes ir 
pirmoje lietuviškoje geležinkelio 
stotyje puolančų bučiuoti dulkiną 
tėviškės žemelę. Iš miestų visi 
keliauja į kaimus. Iš kaimų — 
skuba į miestus. Juokiasi. Klega. 
Glėbesčiuojasi. Ieško giminių, pa
žįstamų, bičiulių. Tiktai vieni po

litikai sentimentams, galima saky
ti, laiko neturi. Iš prigimties bū
dami darbštesni už darbščiausias 
skruzdėles, jie tuojau, net ir kojų 
savame krašte nespėję sušilti, grie
bėsi, darbo — valdžią kurti. .

Pakruopio miestelyje didelis ala- 
sas: šv. Petro ir Povilo atlaidai. 
Nuo ankstyvaus ryto miestelį už
plūdo minios žmonių. Pamaldoms 
pasibaigus, visi susimetė į turga
vietę, Jcaip anais gerais laikais, 
kada lietuvis nei Stalino nei Hit
lerio nebuvo spėjęs pažinti. Iš 
Kauno ir Vilniaus turi atvažiuoti 
kandidatai į pirmą pokarinį Tau
tos Seimą priešrinkiminių kalbų 
pasakyti. Susipažinę su tiek sve
timų valdžių, dabar visi nekan
traudami laukia savosiom, mat, 
savoji visada geresnė už svetimą
sias, nors ir ja mes niekada nebu
vome patenkinti — gal todėl, kad 
visi į valdžią niekaip negalime su
tūpi...

iųxy metai atnešė neįtikėtiną 
stebuklą: suformavo tris naujas, 
lig šiol niekada negirdėtas, parti
jas — Demokratinių Tremtinių 
Sąjungą, apjungiančią visus lai
mingai į Lietuvą parskridusius 
Dievo paukštelius. Partizanų Sąjū
dį ir Sibiro Kankinių Draugija. 
Kitos partijos, taip stropiai puose

lėtos šiapus ir anapus Lietuvos ri
bų, ėmė ir atsigulė į grabą, nesu
laukusios rinkimų dienos, nes 
krikščionis demokratas, sugrįžęs 
iš Sibiro, negalėjo susišnekėti su 
savo vienminčiu, parvažiavusių iš 
New-Yorko, socialistas iš Gakvilės 
niekaip nepajėgė suprasti kolegos, 
okupacijos metus praleidusio Lie
tuvoje. Panašaus siurprvzo susi
laukė tautininkai, Ūkininkų Są
junga, lasininkai, valstiečiai-liau- 
dininkai ir visi kiti politiniai mū
sų padaliniai...

Pakruopio ir . apylinkės gyvento
jai iš trijų kandidatų turi išrinkti 
vieną. Nuotaika pakili, beveik op
timistinė. Mat, pesimistai jutimuo
siuose rinkimuose tikėjosi turėsią 
išklausvti mažiausiai šimto partijų 
griežtai priešingų balsų. Šimtą 
balsų būtų turėjęs sekti šimtas 
diagramų ir teoremų, kad kiekvie
na partija yra geresnė už kitas. 
Taip bent jau būgštavo pesimistai, 
nepramatydami senųjų partijų ne
rikėtos smerties, naujųjų sąjūdžių 
užgimimo.

Prie buvusios Leibos galanteri. 
jos krautuvės Priešgaisrinės Ap
saugos dūdų orkestras trenkia au
dringus maršus lietuviškų dainų 
motyvais. Nepaprasta diena. Net 
ir saulė danguje šviesesnė, nusi
kračiusi Stalino falsifikato ir Ilji- 
čiaus lemputės. Pirmieji visiškai 
laisvi rinkimai su naujomis parti
jomis. «

Turgavietės viduryje pastatyta 
nedidelė tribūna, apkaišyta žalio

mis beržų šakomis, apjuosta ąžuo
lo lapų storu vainku. Šalia tribū
nos vasaros vėjuje švelniai ban. 
guoja trispalvė. Priešrinkiminė 
kampanija paruoštą lietuviškame 
stiliuje. Nesimato nei liūdnos at
minties raudonų transparentų,- nei 
Stalino ūsų, nei Lenino žilos barz
dos, net ir Paleckio plikės nema
tyti...

Piliečiai dairosi į plento pusę, iš 
kur turi pasirodyti kandidatai, 
šnekučiuojasi. Riestainius kramto. 
Taboka vaišinasi. Vaikigaliai, ant 
stogų užsilipę, akis išvertę, stebi 
plentą, kada pasirodys dulkių de
besėlis, kiekvienu momentu pasi
ruošę sušukti: —Valdžia ateina!..;

Pirmasis atvažiavo Demokrati
nių Tremtinių Sąjungos atstovas 
Dr. Leonardas Paibys. Sukeldamas 
didžiulį dulkių debesį, tamsiai ža
lias amerikoniškos gamybos buic- 
kas netikėtai įriedėjo į turgavie. 
tės aikštę kaip iš dangaus iškritęs. 
Ant stogų užsikorusieji net ir iš
sižioti nesuskubo. Durims prasi
vėrus, pasirodė apvalios žmogys
tos blizganti plikė. Dešinėje ran
koje apvalioji žmogysta laikė juo
dą cilinderį, kairiojoje nešėsi stro
piai paruoštą priešrinkimine kalbą, 
burnoje buvo įsikandusi storą ci
garą...

— Mielos tautietės, brangūs tau
tiečiai ! — išsiėmęs iš burnos ci
garą, prašneko Dr. Paibys nuo 
ąžuolo lapų vainiku apjuostos tri
būnos. — Po tamsios nakties visa
da ateina šviesi diena. Po ilgų ver

gijos metų šiandien jūs vėl ruošia
tės rinkti laisvą Raidžią. Iš trijų 
partijų jums tenka išskirti vieną. 
Demokratinių Tremtinių Sąjunga 
yra geriausias jūsų pasirinkimas. 
Mūsų tarpe jūs nerasite nė vieno 
tautos išdaviko. Išvyti iš tėvynės, 
mes ilgus metus skurdome 
UNRROS stovyklose, misdami 
kiaušinių milteliais, rūkydami su
pelijusias turkiškas cigaretes, ei
dami per nepabaigiamus skriningų 
tiltus ir vis r.enukrisdami į bedug
nę. Nė vienam iš mūsų net ir di
džiausiame varge neapsisuko gal
va. Kviesdavo politrukai grįžti į 
Lietuvą, bet mes negrįžome, nors 
jie aukso kalnus ir medaus upes 
žadėjo. Mes pasirinkome supeliju
sias cigaretes ir kiaušinių milte
lius, nes nenorėjome vergauti. Au
ka buvo sunki. Supelijusios cigare
tės priveisė kandžių mūsų plau
čiuose. Nuo kiaušinių miltelių iš
byrėjo paskutiniai dantys. Nepa
baigiami skriningai nepataisomai 
sugadino nervų sistemą...

Paskui, išblaškyti po platųjį 
Dievo pasaulį, ilgai kirtome sve
timus miškus, kasėme akmens 
anglis ir pūslėtomis rankomis 
žarstėme auksą giliai po žeme. Sa
vo poilsio valandas skyrėme jums, 
mieli tautiečiai. Minėjome jūsų 
vergijos vargus, liūdėjome, nes 
mums atrodė, kad grįžę į I.ietuvą, 
jūsų nė vieno neberasime gyvo.To- 
dėl organizavome Pas. Lietuvių 
Bendruomenę, kūrėme lietuviškas 
šeimas, kad tik lietuvio vardas ne

būtų nušluotas nuo motinos že
mės paviršiaus. Didesni patriotai 
net su svetimtautėmis tuokėsi, tuo 
Lietuvai laimėdami naujus narius. 
Sunki buvo jų auka. Su žmona ne
galėdavo lietuviškai susišnekėti. 
Reikėjo vokiečių kalbą naudoti. 
Su vaikais kalbėdavo angliškai. 
Matote, gerbiamieji, koks s'kaudus 
buvo jų lietuvybės kelias, vienoje 
šeimoje naudojant net tris kalbas..-.

Į Lietuvą nenorėjome grįžti tuš
čiomis rankomis. Buvome pasiryžę 
jums valdžią parvežti. Barėmės 
dėl VLIKo, dėl diplomatijos šefo. 
Manote taip lengva gerą val.džią 
sudaryti, o blogos jums nenorėjo
me dovanoti. Todėl jos ir heat- 
vežėme...

Tautiečiai1, mūsų 'tremties 'keb
lias neturį sau lygaus pavyzdžio 
tautos istorijoje. Pėsčiomis apėjo
me aplink visą pasaulį, išbraidėme 
visas marias, išdainavome dainas, 
kokios tik atmintyje buvo užsili- 
kusios. Stebėtis reikia, kaip mes 
nepalūžome, nesuamerikonėjome, 
nesukau adė jom e, nesuaustralėjome 
nesuvokietėjome... Bepigu jums 
buvo Lietuvoje. Išęidavotę į lauką, 
pasižiūrėdavote į berželį svyruonė
lį, pasiklausydavote lietuviško šu
nų lojimo, nusimaudydavote Ne
mune... Ne, jums nebuvo jokio pa
vojaus nutautėti, o mes nei Nemu
no, nei berželio svyruonėlio, nei 
lietuviško Margio būdoje neturė
jome ir vis dėlto išlikome lletu-

<Nukelta į 4-tą psl.)
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PARYŽIAUS PABIROS
(Mūsų Paryžiaus korespondento)

Šią savaitę būtų labai lengva 
pavaizduoti, kas labiausiai patrau. 
kė visos Prancūzijos dėmes}, kokį 
i,įvykį“ pirmiausiai komentavo su
sitikę pažįstami, ar į darbu atėję 
piliečiai,

Visuomenė, kuri, reikia pasaky
ti, Čia visuomet labai daug dėme
sio kreipia į sporto įvykius, visiš
kai „susportėjo“, Prancūzijos 
valstybinei futbolo komandai per
eitą sekmadienį supylus Vokietiją 
Paryžiuje — 3:1, p šią savaitę 
austrus Vienoje 2 :1. Suprantama, 
stadijono dievai vidutiniam — 
žmoguj yra daug geriau pažįstami 
ir žinomi, kaip pvz., ministrų ka
bineto — vyriausybės nariai...

Sportiniai įvykiai gal kiek ir 
nustelbė vieną sensacingą politi
nę naujieną. Paryžiaus kariuome
nės tribunolas pareikalavo, remda
masis 22 Konstitucijos straipsniu, 
nuimti parlamentinį įmunitetą ko
munistų atstovams Duclos, Bil- 
loux, Fajon, Guyot ir Marty. Šie 
..draugai“ kaltinami demoralizavę 
kariuomenę ir tautą Visuomenė 
su malonumu pastebi, kad šį kar
tą nukentės ne iešminikai, vykdy
tojai, bet patys didieji kompartijos 
šulai, įsaką veikti.

Savo paskutiniame manifesto, 
paskelbtame spalio mėn. 5 d., 
Prancūzijos kompartijos politinis 
biuras dar kartą pabrėžė ir patiki
no savo besąlyginį prisirišimą 
prie Sovietų Sąjungos.

Už nesilaikymą Maskvos nuro
dytos linijos Marty ir Tillonas nu
sidėjo savo partiečiams ir.dabar 
abu turi atlikti savikritikos aktą, 
o jei ne, — bus visai išmesti iš par
tijos už nedrausmingumą...

įdomu, kokią savikritika pateiks 
Ducloš ir kompanija prieš savo 
Tautos Teismą, kaip jie teisinsis 
Kariuomenės Tribunolui, ir kaip 
dabar bus su partijos „linija“...

Į tokią sudrumstos ramybės 
būklę sugrįš iš Maskvos, spėjama

KENGURO ŽEMEI
Jau beveik metai, kai paklojau 

visą savo žemiškąjį turtą prieš 
akylius Melboumo muitininkus ir, 
gavęs jų ,,palaiminimą“, sėdau 
j švogerio limuziną, kuriuo, jo žo
džiais, ir pats mūsų prezidentas 
galėjęs važinėti.

Prie uosto vartų dar kartą per
žiūrėjo mano kišenes. Pagaliau 
pasijutau laisvas saulėtosios Au
stralijos gyventojas. Laisvas nuo 
darbo ir pinigų.\Gyvenimas iš nau
jo. Bet tuo’laiku Australija buvo 
šalis, kurioje netrūko nei vieno nei 
kito, 9 milijonų gyventojų kraštas 
sugebėjo rasti vietos porai šimtų 
tūksatnčių ateivių per metus, ir 
darbo ir duonos.

Apie Australiją plačiau parašy
siu kitą kartą. Jums bus įdomiau 
išgirsti apie lietuvišką Australijos 
da'į. Lietuvių čia priskaičiuojama 
per 8 tūkstančius. Daugumoje su
sispietę didmiesčiuose. Melbourne. 
Sydney, Adelaidėje, Brisbanėje, 
Canberroje (Australijos sostinė) 
Netrūksta jų ir nuošalesnėse vie
tose. Kai kurie daktarai yra išvy
kę net į Naująją Gvinėją, kur val
džia jiems leido gydyti čiabuvius. 
Žinoma, sunku yra gydyti žmones,

(Naldžia — atk. iš 3-čio psl.) 
viais: ir šnekame lietuviškai ir po. 
terius lietuviškai kalbame, net ir 
keikiamės lietuviškai...

Taigi, tautiečiai, Demokratinių 
Tremtinių Sąjungoje jūs rasite la
biausiai užgrūdintus savo sūnus 
ir dukteris. Jeigu norite geros val
džios, balsuokite už Demokratinių 
Tremtinių Sąjungos bloko kandi
datus !. .

Baigęs kalbą, Dr. Paibys šilkine 
nosinaite nusišluostė ant plikės 
•susirinkusį prakaitą. Mes paplojo
me. Surikome tris kartus „valio“ 
Demokratinių Tremtinių Sąjungai 
už jos narių nepaprastus nuopel
nus. Dr. Paibys įlipo į tamsiai ža
lią amerikoniškos gamybos buicką 
ir išvažiavo iš Pakruopio, paskui 
save palikdamas tirštoką dulkių 
oebesį...

Ėmėme laukti Partizanų Sąjūdžio 
atstovo Jono Klibaičio. Po geroko 
pusvalandžio ant stogų užsilipę 
vaikigaliai unisonu pradėjo šaukti: 
—Valdžia atjoja, valdžia atjojai...

Iš tiesų; Jonas Klibaitis raitas 
įkaukšėjo į turgaus aikštę. Per pe
tį. kaipo savo ^partizaniškos galy
bės simbolį, turėjo pasikabinęs vo
kišką automatą. Jo neramus juod
bėris riestu sprandu ir visom ke
turiom kaustytom kojom nevienam 
iš mūsų padarė didesnį įspūdį už 
Dr. Paibio žaliąjį buicką. Kol Dr. 
Paibys kalbėjo, jo buickas ir iš 

„pagydytas“ ir skaistyklą perėjęs, 
tikrasis Prancūzijos komunistų 
vadas, „liaudies sūnus“, Moricas 
Thorezas Jei jis grąžinamas gy
vas, atseit Kremlius įsitikinęs, kad 
jų pensininkas nepaslys... Tačiau, 
Prancūzijoje į Thorezą nebežiūri
ma kaip Į politinį priešą, bet kaip 
į registravimo barometrą.

Thorezo vaidmuo bus tiktai ro
dyti Maskvos orą. Kaip galima ko
voti su kompasu, kurio adatėlė tik 
Maskvos kryptį rodo.

Rašytojas Francois Mauriac šia 
proga „Figaro“ skiltyse primena 
Bossuet išreikštąją heretiko sąvo
ką. Heretikas, tai yra žmogus su 
nuomone, žmogus, turįs savo nuo
mone.

Tokiu atveju Thorezas neturi 
nieko bendro su herezija, nes jo 
visas veikimas priklausys ne nuo 
jo, bet nuo užsienio nurodymų.

Paryžiaus spauda pabrėžia, jei 
Thorezas tikrai grįš, jis bus lai
mingesnis už tūkstančius, kurie, iš 
Maskvos negrįžo, kaip pvz., vokie
tis Eberlein, šveicaras Fritz 
Flatten, lenkas Unschlicht, ukrai
nietis Skropnik, serbai Simą Mar- 
kovic, Filip Filiponovic, Voniovic, 
Raad, čekas Milan Gorkic ir 1.1, 
ir t.t.

Tačiau Thorezas dar nėra grįžęs, 
tad nevertėtų jau sakyti op!, ne
peršokus per tvorą...

Pagaliau, gal Maskva pajutusi, 
kad Prancūzija eina prie kompar
tijos likvidavimo ir, norėdama 
kaip nors jai prisigerinti ir įgyti 
daugiau simpatijų, atiduos „liau
dies sūnų Kariuomenės Teismui.

Iš Maskvos visko galima laukti. 
Juk dar taip neseniai, kai 1040 m. 
Stalinas panoro įsiteikti savo 
„.draugui“ Hitleriui, jis nė akimi 
nemirktelėjęs ir nė ūso nepakrei
pęs atdavė visus tuo metu Maskvo
je „priglobtus“ Vokietijos komu
nistėlius. J. Masiulis.

kurie po pietų suvalgę gerą jx>rci- 
ją ledų „nuplauna“ juos su karšta 
arbata. Tokiam nei dantų neatau
ginsi, nei „uleerių“ neužklijuosi, 
kad ir kokius mokslus būtum bai-

Lietuviai ir kiti „dypukai“ pa
sireiškia įvairiose profesijose ir 
amatuose. Pradedant valdžios 
tarnautojais — vertėjais, svetimų 
valstybių konsulatuose, radio pra
nešėjais, lentpjūvių savininkais, 
įvairiausiais agentais, baigiant vi
sokiausių rūšių amatininkais, cu
krinių švendrių kirtėjais ir papras
tais darbininkais. Čia niekas nieko 
nepaiso : jei sugebi atlikti darbą — 
dirbk, jei ne, eik lauk ir pasirink 
kitą amatą, jei nesi perdaug įklim
pęs į nesėkmingą b’zrij. Pvz., vie
nas statybininkas, surinkęs iš tau
tiečių už namų statymą pinigus, 
ne tik namų nepastatė, bet ir pini
gus „išgarino“. Panašiai atsitiko 
ir su kitų „šauniu“ tautiečiu, ku
ris dirbdamas didelėje namų par
davimo firmoje, prisirinkęs depo
zitų, gražiai juos „sutvarkė“.

Ačiū Dievui, tokie nuotykiai ne 
kasdieną pasitaiko.

Ekonomiškai lietuviai laikosi 

vietos nepajudėjo, o Klibaičio 
juodbėris visą laiką energingai 
kojomis skėlė kibirkštis, judino 
galvą ir uodega baidė muses nuo 
savo žvilgančio kūno. Vis, mat, 
gyvas sutvėrimas...

— Broliai ir sesės, —• tvirtu ka
rininko balsu prašneko Klibaitis.
— Kas yra Partizanų Sąjūdis, jūs 
visi gerai žinote. Mes niekada ne- 
palikome Lietuvos. Sunkiausiomis 
jos ir jūsų valandomis vedėme be
viltišką kovą su okupantu. Savo 
krauju, kaip lietumi, palaistėme 
žaliuosius tėviškės dirvonus. Mi
rėme, kad jūs laisvi gyventumėte. 
Mūsų' žygiai auksinėmis raidėmis 
įrašyti į tautos istorijos garbin
giausius puslapius. Tokio karžy- 
giškumo lietuvių tauta nematė nuo 
pat Vytauto Didžiojo dienų. Bro
liai ir sesės, tik vienas Partizanų 
Sąjūdis jums gali duoti tvirtą vy
riausybę, kuri trumpiausiu laiku 
išves mūsų tėvynę į laisvųjų tau
tų šeimą kaip lygų ir pilnateisį 
narį. Nekalbėsiu ilgai, nes žinau
— jūsų balsai ir širdys priklauso 
mums Partizanų Sąjūdžio atsto
vams...

Plojome ir Klibaičiui. Ir jo są
jūdžiui tris kartus sušukome „va
lio“. Klibaitis išdidžiai užšoko ant 
savo juodbėrio. Laimėtojo žvilgs
niu aprėpęs susirinkusią pakruo- 
piečių minią, išjojo iš turgavietės.

Ėmėme laukti trečiojo kandidato 

gerai. Gražu žiūrėti, kai sekmadie
niais į lietuviškas pamaldas Mel
bourne, prie bažnyčios, lietuviai 
išrikiuoja motorizuotas priemones. 
Daugelis yra nusipirkę, arba pa
tys pasistatę namus, o kai kurie 
jau ir po antrą — pardavimui.

Per paskutinį pusmetį padėtis 
šiek tiek pablogėjo. Pradėję trūkti 
darbų, atsirado bedarbių ir iš lie
tuvių tarpo. Ypač sunkiau rasti 
darbą vyresnio amžiaus žmonėms. 
Tikimės, kad su ateinančia vasara 
ir ši problema palengvės. Vasara 
čia prasideda lapkričio mėnesį.

Daugiausią lietuvių galima pa
matyti per lietuviškas pamaldas. 
Iš visų pakampių suplaukia keli 
šimtai tautiečių ir dar ilgai po pa
maldų, prie banyčios, gali matyti 
bestoviniuojančių būrelius.

Prieš, ir po pamaldų, šventoriu
je galima apsirūpinti lietuviška 
spauda iš viso pasaulio. „Britani
jos Lietuvis" gana popularus, ne
žiūrėt, kad Australijoje eina du 
lietuviški laikraščiai.

Melbourne gana aktyvūs skau
tai. Jie turi kelias sekcijas: jauni
mas, vyresnieji ir jūrų skautai. 
Neperseniausiai susiorganizavo ir 
oro skautai. Veikia PLB skyrius, 
Karaliaus Mindaugo Institutas,ku
ris, daugiausia, užsiima paskaitų 
ruošimu.

Pasireiškia lietuviai ir indivi
dualiai. Apie juos kartais ir austra
lų spauda parašo. Danutė Nasvy
tytė yra sudariusi išraiškinio šo
kio koncertą. Ta proga vietinis 
dienraštis ,,Herald“ patalpino jos 
nuotrauką ir straipsnelį apie stu
diją.

Apie boksininką Praną Mikušle- 
vičių taip pat galima užtikti spau
doje žinučių. Jis yra lengvo svo
rio Viktorijos profesionalų meiste
ris. Australų spauda niekad nepa
miršta pažymėti, kad jis yra lietu
vis. Spalių 17 d. jis boksuojasi su 
Amerikos negru Haines, kuris yra 
du kart nugalėjęs žinomą boksi
ninką Freddie Dawson.

Rugsėjo mėn. 3 d., per valsty
bines Australijos radijo stotis 
(ABC — Australian Broadcasting 
Commission) buvo duotas lietuviš
kos muzikos ketvirtis valandos. 
Girdėjome orkestro įgrotas lietu
viškas dainas, Karo Mokyklos 
chorą ir porą K. Petrausko su 
kankių orkestru įdainuotų dainų. 
Per komercines radijo stotis ret
karčiais gali išgirsti reklamuojant 
įvairias prekes lietuvių kalba.

Išsamiai rašyti apie lietuvių 
veiklą Melbourne ir bendrai Au* 
stralijoje dar nesijaučiu kompeten
tingas, nes per mažai apie juos 
žinau. Varžo atstumas. Gyvenu to
limame Melboumo priemiestyje ir 
dalyvauti visuose lietuviškuose 
susirinkimuose yra fiziškai neįma
noma. Tikiuosi, kad, išėjęs iš 
„naujakurio statuso“, galėsiu 
lengviau atsikvėpti.

<1. Mašanauskas.

KAZOKAI NORI LAISVĖS
Kazokija, kuri nuo seniai gyve

na Dono ir Volgos žemupiuose, ca
ro laikas turėjo savo rūšies sa
vivaldą, bet jos nustojo po bolše
vikų revoliucijos. Kelios dešimtys 
tūkstančių kazokų, karo eigoje at
sidūrusių Vakarų pasaulyje, su
siorganizavo ir dabar reikalauja 
savo kraštui nepriklausomybės.

— -Sibiro Kankinių Draugijos 
atstovo Albino Nemunaičio. Lau
kėme ilgai. Ant stogų užsilipę vai
kigaliai akis pražiūrėjo, nepaste
bėdami nė mažiausio .dulkių debe
sėlio baltoje plento drobėje. Jau 
buvome beketiną skirstytis, kada 
per minią iki tribūnos šiaip taip 
prasiveržė suvargusi būtybė. Nie
kas jos iš pirmo žvilgsnio nebūtų 
palaikęs kandidatu į Tautos Sei
mą. Sudžiovusį kūną slėpė sovie
tinės gamybos vatinės kelnės ir 
vatinis palaidinukas. Ant pečių 
Nemunaitis turėjo užsidėjęs pa. 
prastą iš pakelės krūmo išlauštą, 
lazdą. Ant lazdos galo buvo paka
bintas nedidelis ryšulėlis. Pasiekęs 
tribūną, jis nuvargęs atsisėdo ant 
jos laiptelių, atsirišo ryšulėlį ir, 
išsiėmęs lietuviškos juodos duo
nos briaunelę, ėmė valgyti, užsi- 
kąsdamas svogūnu...

— Atleiskite, gerbiamieji, kad 
pavėlavau. Mano kojos niekam ti
kusios. Iš Kauno į Pakruopį ėjau 
lygiai dvi paras. Seniau šį kelio ga
lą sukardavau per vieną parą. Si
biras reumatizmą į kojas įvarė...

Užkandęs, Nemunaitis užkopė 
ant platformos, pirma vėl rūpestin
gai susirišęs likusią duoną ir svo
gūnus į ryšuliuką. Tikėjomės 
audringos kalbos, bet Nemunaitis 
mostelėjo ranka;

— Ir ką aš jums, gerbamieji, 
galiu pasakyti ? Per tuos ilgus me.

KELIONE PO LIETUVA
Karaliaučiuje gimęs, nekalbam 

tis lietuviškai, bet grynai lietuviš
kos pavardės, G-ris apklausinėto- 
ją priėmė pradžioje su nepasitikė
jimu. Bet, kai apklauslnėtojas pa
sisakė esąs lietuvis, tai G. pareiš
kė, kad „Uns wurde in Litauen 
geholfen, und wir wollen. soweit 
wir konnen, helfen“. Vadinasi: 
.mums padėjo Lietuvoje ir mes 

kiek galėdami padėsime“.
G. jau 14 metų buvo vokiečių 

kariuomenėje. Sovietams atėjus, 
vargo stovyklose, iš kur 1947 m. 
pabėgo, traukiniu nuvažiuodamas 
iš Karaliaučiaus į Kauną, iki 1051 
m. jis niekur ilgiau negyveno, bet 
keliavo po visą Lietuvą skersai ir 
išilgai, išskyrus tik Suvalkiją ir 
Vilnių. Apkeliavo Kėdaintų, Šė
tos, Pagirio, Dotnuvos, Subačiaus, 
Rokiškio, Letenos, Joniškio ir Šiau. 
lių apyl-'nkes. Buvo Latvijoje, pa
siekė Estiją, bet vėl grįžo Lietu
von, kur ilgėliau išsilaikė Žagarės 
apylinkėje, kur susitiko vokietaitę, 
su kuria grįžo -į Vokietiją ir čia 
ją vedė.

Keliauti turėjęs neva dėl to, kad 
ūkininkai jaunus vyrus nenoriai 
laikydavo ir su nakvyne visada 
būdavo vargas. Merginoms esą 
tuo atžvilgiu lengviau. Prašydavo 
duoti valgyti ir pasisiūlydavo pa
kapoti malkas arba padėti prie 
derliaus nuėmimo. Paskutiniu lai
ku betgi žmonės patys turėjo ma
žai žemės ir maisto ir galėdavo pa
tys sau viską pasidaryti. Galimas 
daiktas, kad ir lietuviškoji pavar
dė jam kliudė. Jis pats sako, kad 
keliaudamas iš vietos į vietą ry
šius palaikė daugiausia su vokie
čiais, nes lietuviai juo nelabai pa
sitikėję. Dėl to ir kalbos nepramo
kęs.

Geriausi žmonės esą apie Joniš
kį ir Skaistgirį. Kolchoze niekad 
nedirbęs. Kolchoze žmonės patys 
mažai ką turėjo ir labai mažai ga
lėjo duoti.

TRĖMIMAI
Daug keliavęs op kraštą, p. tu

ri daugiau bendrą vaizdą apie trė
mimų apimtį. Datigiausia tuščių 
sodybų matėsi apie Šėtą ir Pagirio 
valsč. (Ukmergės apskr.) Liūdniau
si vaizdai apie Sėtą. Ten bene 
daugiausia ištrėmimų buvę. Pagal 
kelius kai kur viena po kitos sody
bos ištuštėjusios, kai kur sugriu
vusios, laukai neįdirbti. Nei vie
nas valsčius Lietuvoje nepasiliko 
trėmimų pepaliestas, bet trėmimų 
apimtis ne visur vienoda. Galima 
sakyti, kad visi turtingesni ūkinin
kai virš 10 ar 15 ha, jeigu jie ne
buvo partyviniai arba neturėjo 
protekcijos pas komunistus, yra 
išvežti.

Apie Joniškį taip pat buvo trė
mimų, bet jau žymiai mažiau, kaip 
Kėdainių ar Ukmergės apskr. 
Taip pat apie Mažeikius išvežta 
mažiau. Latvijoje maždaug tas 
pats įvairuojantis vaizdas. Didžiau
si masiniai trėmimai buvo 1948 
ir 1940 m. Pavieniai išvežimai bu
vo ir vėliau — 1950 ir 1951 metais.

PARTIZANAI
Apkeliavęs daugelį apskričių, 

G. taip pat turi maždaug bendrą 
vaizdą kuriuose vietose daugiau 
laikosi partizaninis judėjimas. Tos 

tus Sibire mes nieko nenuveikėme. 
Kasėme kanalus, kirtome miškus. 
Nuo bado gindamiesi žalią žolę 
valgėme. Laukėme išsilaisvinimo 
valandos ir, nesulaukdami jos, mi
rėme kaip musės. Tai ir visa ma
no kalba. Daugiau nieko negaliu 
pridėti. Jus turite geresnių kandi
datų už mane. Štai, Dr. Paibys, 
Vašingtone būdamas., prezidentui 
Trumanui ramybės nedavė, kol tas 
nepažadėjo Lietuvos išvaduoti. 
Klibaitis per visus nelaisvės me
tus nepaleido šautuvo iš rankų. 
Rinkite juos. Mums, Sibiro Kanki
nių Draugijos atstovams, užtenka 
vieno dalyko, kad mes šiandien 
esame Lietuvoje ir mirsime tarp 
savųjų...

Nemunaičio kalbos nepalydėjome 
plojimu ir nesušukome jo partijai 
tris kartus „valio“. Nežinojome 
ar galima ploti už tokią liūdną kal- 
bą. Jautresnieji nusibraukė ant 
žando pakibusią ašarą. Nemunaitis 
tyliai pasiėmė lazdą su ryšulėliu 
ir išėjo iš turgavietės.

Taip buvo pravesta priešrinkimi
nė kampanija Pakruopio miestely
je. Kitą sekmadienį ėjome prie 
urnų, is trijų gerų ir labai nusipel. 
ujusių partijų rinkdami geriausią. 
Po dviejų dienų spauda paskellrė 
rinkimų rezultatus. Laimėtoju iš
ėjo... Sibiro Kankinių Draugija. 
Pakruopis 90 proc. balsų atidavė 
Nemunaičiui...

partizanų sritys yra- 1) Kėdainių 
ir Ukmergės apskr. kaimyniniai 
valsčiai, ypač Sėtos ir Pagirio 
valse. Tose vietose ir trėmimų 
ypač daug. G. niekur nėra matęs 
tiek daug pakeliais NKVD ir stri
bukų, kaip tose apylinkėse. Prie 
kiekvieno miško matė jų kulko
svaidžius ir postus. Bet į mišką mi
licija eiti nedrįsta. 2) Nemaža 
partizanų laiko šiaurinė Lietuva, 
nors ne tiek daug. Bet G. ir ten 
vis tekdavo sutikti ir girdėti apie 
partizanus, pvz., į rytus nuo Pa
nevėžio, Subačiaus valsčiuje, bet 
ir toliau j šiaurę, į Latvijos pasie
nį. Žagarės apylinkėje taip pat. 
3) Tauragės apskr.

Iš susitikimų su partizanais G. 
gavęs vaizdą, kad jų išvaizda la
bai gera, gerai apsivilkę ir gerai 
ginkluoti. Nukauti partizanai ty
čia sužalojami ir padedami turgaus 
aikštėje, kad žmonės matytų. Pats 
matęs 1947-48 m. žiemą šėtųj du 
padėtos IJvonus miestelyje. Milici
ja stabėjo žmnoes, jeigu kas nors 
atpažindavo, tą tuojau suimdavo 
ir tardydavo. Kitose vietose lavo
nų nematė, bet girdėjo kad pana
šiai padaryta ne kartą.

Keliaudamas, ne vieną kartą 
girdėjo iš tolumos smarkius- su. 
sišaudymus. Pvz., 1949 m. tarp 
Subačiaus ir Kupiškio girdėjo miš
kuose susišaudymus. Tada toje 
apylinkėje buvo dideli neramumai. 
I.abai daug stribukų ir milicijos 
buvo siunčiama į tas sritis, daug 
jų partizanai nukovę. Panevėžyje 
tais metais matė 3 tokiu būdu žu
vusių stribukų laidotuves, kuriose 
dalyvavo net įstaigų tarnautojai 
ir kariuomenės dalinys. Karsto už
pakalyje nešė ant pagalvės ordi
nus. 1950 m. tarp Joniškio ir 
Skaistgirio gyventojai buvo labai 
susijaudinę. Dieną ir naktį girdė
josi šaudymas. Ma.šinos su rusais 
iš įvarių pusių važiavo šen ir ten. 
Kai kur jie apsupo miškus, bet bu
vo kalbama, kad partizanai, vis 
dėlto, pabėgo. '

Partizanų padėtis bendrai sun
kėja. 1950 m. jų buvę jau mažiau. 
Mažiau vyrų eina į miškus, bet ir 
jiems išsilaikyti miškuose vis sun
kiau, nes vis sunkiau iš ūkininkų 
gauti maisto. Stribukų skaičius 
vis didėja ir kolchozuose taip pat 
atsiranda stribukų. Kai kur jau ir 
brigadieriai gauna ginklus. Visi 
žiūri, kad žmonės neremtų parti
zanų. Jau buvo kalbama, kad bus 
įvesti „rajonai“, kurio gyvento
jams be specialaus leidimo nebus 
leidžiama iš jo išvykti.

JUDĖJIMAS
Keliaujant traukiniais, pasitaikę 

kad tikrina pasus. Tarp sąjungi- 
' nių respublikų kontrolės nėra, sa

ko, iš Lietuvos galima kad ir iki 
Sibiro keliauti be specialaus leidi
mo. Bet prie pajūrio prisiartinti 
negalima, tą jis tikrai žinąs, — 
kai buvo Latvijoje, apie tai buvę 
plačiai kalbama. Yra speciali pa
krantės milicija. Taip pat kas 
vyksta į vakarus nuo Klaipėdos 
traukiniu, pirkdamas bilietą Klai
pėdoje, turi parodyti „propuską“

VIETOVĖS
Atvykęs iš Daugpilio, Zarasuo

se lietuviai labai maloniai vokie
čius priėmė ir daug gaudavę, el
getaudami. Zarasai — kurortas, 
kuriame ypatingai daug būna rusų 
šveičiu. Apylinkėse tuščių sodybų 
nedaug, atrodo, kad ten didesnių 
trėmimų nebuvo. G. stebėjosi, kad 
už Zarasų beveik kas antras ber
niukas lakstė su „ski“ — pašliū
žomis (keliavo 1940-50 m. žiemą).

Mažeikiai šiek tiek nukentėję, 
apgriauti. Čia labai daug sovietų 
kariuomenės.

ŪKIS
Išvežtųjų žemė dirvonuoja. Li

kusieji „buožės“ nepriimami į kol
chozus. Daug vargstančių, bena
mių. Kolchozuose ūkįj smukęs, 
žemė traktoriais išdirbama blogai. 
Miškai labai kertami. Kiekvieną 
žiemą ūkininkai varomi kirsti miš
ko. Kiekvienas turi iškirsti nuo 30 
iki 100 metrų. Labai daug matosi 
visai iškirstų plotų.

Turguje prekės pigesnės, kaip 
krautuvėse. Ūkininkai čia parduo- 
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ua privačiai, bet kitu prekybiniu* 
kų tik dalis privačių. Leidžiama 
parduoti tik tai, ką pats pagami
no. Parduodami visokie pusiau na
minio darbo batai, namų reikme- 
nėsą daug prekiaujama vartotais 
daiktais.

Statybos nėra, viskas leidžiama 
griūti. 1950 m. G. matęs, kad tarp 
Joniškio ir Žagarės vieškelis pra- 

z dedamas grįsti akmenimis.
BAŽNYČIOS

1949-50 m. buvę gandų, kad vi
sas bažnyčias uždarys. Bet tai ne
pasitvirtino. Kėdainiuose viena 
sena, balta, su dviem bokštais baž
nyčia, šalia kapinių, yra paversta 
sandėliu odoms ir kailiams. Kapi
nėse seni didikų kapai išplėšti, — 
matęs atidarytus metalinius kars
tus, kurie buvo išmėtyti po kapi
nes, antkapiai nugriauti. 1949 m., 
kolchozų įvedimo metu, po pamal
dų išeiną iš bažnyčios žmonės bu
vo areštuojami ir gabenami prisi. 
rašyti i kolchozus.

LATVIJOJE
Su dviem draugais G. buvęs Ry

goje, Liepojoje, ir buvę nuėję net 
iki Estijos. Sako, Lietuvoje dau
giau žmonių tremiama ir partiza
nų esu daugiau, kaip Latvijoje. 
Latvijoje kolchozai geriau veikią 
ir latviai geriau gyveną. Milicija 
ten griežtesnė.

G. NUOMONĖ APIE LIETUVĄ
Lietuvių vaišingutfias esąs be 

pavyzdžio. „Die Gastfreunoschaft 
ist unūbertroffen“. Kiek sunkiau 
būdavę su nakvyne.

Nors vokiečių okupacijos metu 
irgi buvę nelabai gerai, bet kur 
nenueisi Lietuvoje vis tas pats 
klausimas: kada būsime išlaisvin
ti, kala atei voaieėjai ? A' ‘randa 
gandų, kad „jau prasidėjęs ka
ras“, kad virš Liepojos pašautas 
amerikiečių lėktuvas ir pan Pa
našios kalbos ir gandai ir Latvijo
je. Visų viltis daugiausia — Vo
kietija. Labai daug varomą propa
gandos dėl atominės bombos. Žmo
nės verčiami dalyvauti susirinki
muose, kuriuose atominė bomba 
„pasmerkiama“. G. mano, kad jei 
būtų karas, visi lietuviai tuoj su
kiltų. Dabar jau ir vieną karvę 
žmonės vos begali išlaikyti, nes 
trūksta pašaro. Kraštui gresia ba
das. Kai kuriose vietose ūkininkai 
jau dabar nebeturi ko valgyti.

Gerb. SKAITYTOJAI ‘ 
prašomi atsiskaityti už 

siunčiamą 
„Britanijos Lietuvį"

ŠOKIŲ VAKARAS
Lietuvių Namuose, 43, Holland 

Park, šį šeštadienį ruošiamas šo
kių vakaras. Gros J. Kulvietis. 
Mėgstą muziką ir šokį nesigailės 
apsilankę Lietuvių Namuose.

HALLIO AMERIKAI
D. Britanijos lietuviai vienam 

tomui Lietuvių Enciklopedijos įsi
gijimui turi dirbti 3 dienas, ame
rikiečiai — 6 valandas, nežiūrint 
šito šį vertingą leidinį Jau užsisa
kė, be pirmųjų trijų, šie lietuviai: 
L. Tamošaitis, J. Ambraziūnas, P. 
Ivanauskas, K. Jankus, J. Keršys, 
J. Urbonas, Br. Daunoras, inž. 
Vilčinskas, P. J. Antanaitis, J. 
Dividzinskas. Kiek per vieną sa
vaitę lietuvių užsiakė Liet, Enci
klopediją amerikiečiai?

Enciklopedijos reikalais kreiptis: 
Dainora Daunuraitė 49, Thornton 
avė. London, W.4.
...Iš Kanad os gauta feljetonų kny
ga — „KOLEKTYVINĖ PRAU
SYKLA“. Kaina 7 ŠIL

SKELBIMAI

I.atviška vyrų kirpkykla Brad- 
forde, 205, Wakefield Rd. (8 minu 
tės ėjimo nuo Bridge Str.). Pri
tyręs k’rpėjas su Latvijos Amatų 
Rūmų diplomu. Lietuviai mielai 
aptarnaujami.
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