
KARIUOMENES
ŠVENTE

Nepriklausomybes dienomis lap
kričio 23 d. mes kasmet švęsdavome 
Lietuvos kariuomenes' šventę. Šioji 
diena per eilę metų buvo virtusi ne 
lik lietuvio kario švente, bat ji buvo 
reikšminga ir visai tautai, keliant ir 
ugdant mūsų kovinę dvasią.

Dabar, gyvendami tremtyje, mes 
tęsiame Nepriklausomybes dienų 
tradiciją, tačiau lapkričio 23 d. su
teikiame daug platesnį ir gilesnį 
charakterį, šiandien Lietuvos ka
riuomenes šventę suprantame, kaip 
nišų Lietuvos Laisves kovotojų die
ną. Del to lapkričio 23 d. mes susto
jame prie visų svarbiųjų mūsų tau
tos istorijos momentų. Prisimena
me senosios Lietuvos valstybes kū
rėjus ir valdovus, garbes vainikus 
nusipelniusius jų žygius, prisimena
me vėlesniųjų laikų Lietuvos atgimi
mo veikėjus, knygnešius, Neprikalu- 
somybes kūrėjus, dėt Laisves kau
tynių laukuose kovojusius savano
rius -kūrė jus, karius, partizanus, 
šaulius, prisimename valstybes vy
rus, del Laisves kovojusius tarptau
tinėje politinėje plotmėje, šią dieną 
savo dėmesį ir pagarbą nukreipiame 
į visus tuos mūsų tautos vaikus, ku
rie Tėvynėje ir už jos ribų kas gink
lu, kas plunksna, kas kitokiais mums 
įmanomais būdais kovoja del Lietu
vos Laisves atstatymo.

šiandien lietuvį jo darbų pagrindi
niame kelyje — kovoti dėt Lietuvos 
Laisves niekas neskiria. Istorine ir 
dabartine Laisves dvasia mus visus 
dar labiau sujungia ir sucementuo
ja

Bet maža yra tą dvasią tik jausli, 
lygiai kaip šiomis vargo dienomis 
yra maža savo Tėvynę tik mylėti. 
Mums reikia neallaidžiai del savo 
Tėvynės kovoti. Niekas šiandien 
nėra laisvas nuo šitos įgimtos tau
tines pareigos. Ne vienas lietuvis 
negali iš šios kovos pasitraukti ar 
joje pavargti, o juo labiau niekas ne
gali stovėti nuošalyje, galvodamas, 
jog ir ,,be manęs apsieis.” Neapseis! 
Tėvynes didžios nelaimes valando
mis visi turime susijungti į gretas 
ir del laisves kovoti su tokiu pasiš
ventimu narsumu, kraujo ir gyvy
bes aukų nepabūgstančių užsidegi
mu, kaip kovojo Lietuvos kariai 
f9 IS-1920 melais arba kaip kovoja 
šiandien Tėvynėje, mūsų 
nes karių vadovaujami, 
kie)i partizanai.

Kova del laisves yra
Kiekvienas mūsų čia, gyvenąs trem
tyje, turi atnešti savo dalį. Reikia 
atiduoti moralinį įnašą — savyje 
Ugdyti ne materialinio vergo nuolan
kumą, bet kovos drąsią. 0 kai šia 
dvasia mumyse viešpataus, mes 
atliksime Tėvynės mums statomus 
uždavinius. , 
Greta kovos dvasios, me, atsiminda
mi Lietuvos karį, turime savyje, 
ypač mūsų jaunimo gretose, išūgdy- 
Ii ryškiąsias lietuvio kario dorybes: 
patriolizmąs, 
teisingumas, 
organizuotumas, vieningumas, 
savinti šitokias 
bes mums yra 
mūsų tremtyje 
vos elementų.

Šia prasme auklėkime savo jau
nimą, kurio žymi dalis mūsuose jau 
nėra gavusi normalaus išauklėjimo 
savyje nejaučia valstybinės discipli
nos, o dažnai — ir atsakingumo.

Kariuomenės šventes dieną vie
šuose parengimuose prisiminkime Ir 
pagerbkime visus Lietuvos Laisves 
kovotojus. Susikaupę mintyje ir šir
dyje nulenkime galvas prieš miru
sius ar žuvusius mūsų tautos vai-

• t:us, kurie gyvybes kaina pirko Lais
vę Tėvynei.

Nuoširdžiai pagerbkime mūsų tar
pe tebesančius Tautos veteranus ir 
karius, ypač Lietuvos kariuomenės 
kūrėjus — savanorius, nes natūra
liai gerbti gyvuosius yra tokia pati bolševizmu frontuose 
didi dorybe, kaip ir gerbti mirusiuo- toji mūsų karių kovos dvasia vieš- 
sius. patauja Teyneįe, sukurdama tikrąjį

Lietuvis karys visais laikais buvo lietuvio kario paveikslą, 
ir tebėra gyvoji mūsų tautos orga-
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Iš viso šio krašto susirinko atsto
vai į šeštąjį metinį D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimą, 
įvykusį Londone, spalio 25-26 d, d., 
/Vienbalsiai pri&me rezoliuciją pa
vesdami man perduoti Tamstai jų 
sveikinimus ir pažadėti Tamstai, 
kaip Jos Didenybes Vyriausybes 
galvai, atstovų ir visų šio krašto 
lietuvių lojalią paramą.

Taip pat esu suvaiiavimo prašo
mas išreikšti Jos Didenybes vyriau
sybei nuoširdžią padėką ui suteik
tą prieglaudą ir apsaugą tūkstan
čiams lietuvių, kurie turėjo bėgti 
iš savo krašto, kad išvengus Sovie
tų Rusijos tironijos

Sovietų Rusija, sunaikinusi Lietu
vos laisvę ir dabar tebelaiko Lietu
vą vergijos pančiuose.

Didžioji visų lietuvių viltis, kad 
britų didinga tauta, kuri šimtme
čių bėgyje narsiai priešinosi betko- 
kiai agresijai liks ir toliau apsaugos 
šydu maioms ir silpnoms tautoms, 
o ypač kad ji niekad nepripažins 
Lietuvos ir kilų Baltijos kraštų, jė
ga įvykdyto prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos. •,

Atkreipdamas Jūsų malonų dė
mesį į augščiau pareikštas mintis 
turiu garbes pabrčiti, kad mes visi 
meldiiame Augščiausiojo duoti 
Jums neišsememų jėgų ir nuolati
nes geros sveikatos, vedant šią di- 
dinįą tautą i šviesesnę ir laimin
gesnę ateitį.

lietuviams visame pasaulyje, šutei- note, Lietuva buvo jėga inkorpo- 
kiąs šviesesnių vilčių ateičiai ir je- ruota į Sovietų Sąjungą, 
gų tremties kelyje.

Vykdydamas minėtą atstovų su- 
vaiiavimo pavedimą noriu patikin
ti, kad mes visi meldiiame Augš- 
čiausiojo teikti Jums jčgų ir geros 
sveikatos sunkiose Jūsų augšto pa
šaukimo pareigose.
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DBLS atstovai susirinkę iš viso 
šio krašto į šeštąjį metini Sąjun- i 
gos suvažiavimą, Londone, spalio ; 
25-26 d., išzeiške didelį susirūpini- ; 
mą Sovietų Koišsulalo narių veikla, ■ 
kurie, kaip Tamstai yra iinoma, ne. 
seniai lankėsi lietuvių ir kitų pabal- 
tiečių pabėgėlių namuose Bradforde 
ir kitur-. ,

Pabėgėliai šioje šalyje rado prie
glaudą nuo teroro ir persekiojimo 
tebesiaučiančio jų kraštuose, Sovie
to okupuotuose. Nejauku dabar vėl 
patirti moralinį Sovietų agentų tero
rą laiškais ir asmeniniais vizitais . 
krašte, kuriame gyvena laisva bri- ( 
tų tauta, priglaudusi pabėgėlius. ‘

Atstovai tikisi, kad Jūs, Pone Mi- 
nisteri, užtikrinsite lietuviams gy
venantiem* šitame krašte, saugu
mą nuo sovietinių pareigūnų baugi
nimų ir nuo jų įkyraus ir neprašo
mo domėjimosi pabėgėliais.

Ypač atstovai būtų Tamstai dė
kingi, sužinoję, kad šitokie sovietų 
pareigūnų veiksmpif šiame krašte 
nebus toleruojami.

kariuome- 
didvvyriš-

sudėtinga.
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Viso šio krašto susirinkę atsto
vai į šeštąjį metinį D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvaiiavimą, įvy
kusį Londone, spalio 25-26 d. d., pa
vedė man perduoti Jūsų Eminenci
jai jų sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus.

Eitu taip pat minėto suvažiavimo 
prašomas padėkoti Jūsų Eminenci
jai ui Jūsų visuomet palankų nu
sistatymą Lietuvos bylai. Jūsų tai- atsakingo Darbo Partijos pareiga- 
kysena yra didelis padrąsinimas no nuisistalymu. Kaip Jūs gerai ii-

darbštumas, garbe, 
uolumas pareigose, 

fsi- 
Lietuvio kario dory- 
vienas iš ryškiųjų 

vedamos laisves ko-

keleivis”, kuris vadinosi Eugenij 
Slugovski, ir sako man

— Na, draugas Aleksėj, dabar, 
"vienu žodžiu, pats Čia niekur po 
laivą nesivalkiok, o miegok dieną 
ir naktį savo kabinoje. Tuo tarpu 
jis pats nuo pat ryto išeidavo ir 
slankiodavo po visą laivą, o ypač 
ilgiau užtrukdavo ten, kur buvo ke
leivių iš tolimesnių kraštų. Slogovs-

Dauguma laisvų krašfų, įskaitant 
D. Britaniją, nėra pripažinusias tos 
agresijos.

Atkreipdamas Jūsų malonų dėme
sį į minėtą faktą, tikiuos, kad augš- ~ 
čiau minėtas p: Morgan Phillips kio draugiją sudarė vienas austra- 
pareiškimas buvo arba spaudos las, gerai kalbąs rusiškai, viena 
klaidinga prasme suprastas, arba ruse ir vienas rusas. Jie dažnai su- 
apskritai lai buvęs nesusipratimas i sirinkdavo ir darydavo pasitarimus. 
ir šitai nereiškia Darbo Partijos pa- 
žiūros pavergtųjų tautų klausimu.

DBLS Suvažiavimo atstovai būtų 
nuoširdžiai dėkingi, sužinoję, kad 
Darbo Partija smerkia agresorių ir 
nepripažįsta Pabaltijo Valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą.

Į šią DBLS Suvaiiavimo rezo
liuciją, pasiųstą Darbo Partijos 
Pirmininkui Mr. Attlee, Darbo 
Partijos Tarptautinio Departamen
to Sekretorius, Mr. S. Bose, šitaip 
atsake.-

BRANGUS PONE.
P. Attlee perdavė man jūsų laišką, 

liečiantį „Times” pranešimą apie 
Milano' kongresą. Aš pats dalyva
vau tame kongrese ir galiu jus uitik. 
tinti, kad „Times*' pranešimas bu
vo neteisingas. Kongreso darbai tuo 
metu buvo privataus pobūdžio ir 
„Times’’ pranešimas yra netiksli 
eigos versija.

P. Phillips nei vienu metu nepa
reiškė, kad Baltijos valstybių į jun
gimas j Sovietų Sąjungą yra lega
liai pripažintas. Taip pat jis nesi
priešino Pabaltijos Valstybių socia
listų partijų įsileidimui į Socialistų 
Internacionalą. Aš noriu atkreipti 
jūsų dėmesį į faktą, kad tos parti
jos jau yra susijungusios su Socia
listų Internacionalu per savo daly
vavimą Centrines ir Rytines Euro
pos Socialistų Unijoje.

Kadangi los diskusijos vyko pri
vačiam posėdy, aš negaliu duoti 
jum pilnų dktalių, bet aš galiu uitik- 
rinti jus, kad ten nebuvo jokio pa. 
reiškimo, kuris būtų palyginęs Pa
baltijos Valstybes su Georgijų ir Ar
mėnija, kaip kad nurodoma „Times” 
pranešime, ir kad Darbo Partija ne

7 DIENOS
New Yorkas. Prezidentui Eisenho- 

weriu į New Yorką jo gerbėjai yra 
prisiuntę daugybę dovanų, kurių 
tarpe yra gyva žąsis, paauksuotos 
golfo lazdos, meškerės, arklio, lai
mėjusio Derby lenktynes pasaga, 
žalios kelnės, baltas karvelis ir 
įvairių smulkmenų. Be to, jo vardu 
prisiųsta 35.000 laiškų ir sveikinimo* 
telegramų.

Melbourne. Dėl vis didėjančio 
nedarbo Australijoje, būrys Europos 
emigrantų, 68 vyrai, iš. Melbourne 
nukeliavo 1500 mylių į vidurin. 
Alice Springs apylinkę, kur jiems 
vienas darbo biūras buvo pažadėjęs 
darbo kasyklose. Atvykus jiems 
buvo pranešta, kad kasyklose jie 
negali šitokio darbo gauti ir tarpi
ninkavęs darbo biūras. juos yra apga
vęs. Vietos miestelio gyventojai ir 
valgyklos sušelpė emigrantus maisto 
produktais, o kai kurie viešbučiai

PONUI CLEMENT R. ATTLEE, 
M.P.M.C. PARLAMENTO ROMAI.

Ryšiuni su neseniai įvykusiu So
cialistų ’ Internacionalo Kongresų 
Milane, spaudoje buvo pranešta, 
kad Darbo Partijas generalinis se
kretorius, p. Morgan Phillips, pasi
priešino Pabaltijo Valstybių socia
listų partijos priimti į minėtą Inter
nacionalą del to, kad tų kraštų teri
torijos dabar „legaliai” priklausan
čios Sovietų Sąjungai.

Atstovai, susirinkę į metinį D.
Britanijos Lietuvių Sąjungos šuva- pripažįsta Pabaltijos Valstybių įjun. 
šlavimą, Londone, spalio 25-26 d. d., 
pavedė man pareikšti Jums, Pone, 
didelį lietuvių nusivylimą tokiu

gimo į Tarybų Sąjungą.
Jūsų ištikimas, 

S. ROSE. 
Traptautinio Departamento Sekre

torius.

ŽEMAITIS VAŽIUOJA NAMO
Jaunas, gerai nuaugęs žemaitis, 

Aleksas Normantas, iš Vokiet'jos 
DP stovyklų išemigravo į Australiją 
1948 m. Keturis metus gyveno ir 
dirbo Austsalljos pramonėje, šių 
metų pradžioje Normantas susirgo 
nervų liga ir buvo paguldytas į 
vieną psichiatrinę ligoneninę Sydne- 
juje. Ligoninėje Noramantas išbuvo 
keturis menesius. Po kurio laiko jis 
pasijuto visiškai sveikas ir ji nei
giamai veikusi visa aplinkuma. Ma
tydamas, kad, ko gera, nuo šitokios 
aplinkumos galįs rimtai susirgti, jis 
sugalvoja iš ten pasitraukti, be ligo
ninės vadovybes sutikimo. Pasipra
šo išleisti jį ligoninės rajone. Išeina 
ir... nebegrįžta. Tame pačiame 
mieste, draugų padedamas, jis susi
randa darbo ir būtą. Bet, vieną 
gražią dieną, į jo gyvenamąją vietą

nizmo ląstele. Jis išgyveno tą pačią 
valstybes lydėjimo gadynę ir tą pa
čią jos tragediją, kaip ir visa mūsų 
tauta. Ne kario atsakomybe, kad jis, 
valstybei žūstant, negalėjo pakelti 
ginklo, nes ne kariuomene, bet vy
riausybe veda valstybinę politiką. 
Lietuvio kario tikroji dvasia išsilie
jo visoje tautoje 1941 melų visuoti
nio sukilimo eigoje, kautynėse su 

ir šiandien

ateina policija, teiraudamasi, ar čia 
negyvena vyras, pabėgęs iš ligoni- 
ns. Normantas, bijodamas , kad jo 
vėl nenugabentų ligoninėn, pasitrau. 
kia iš gyvenamosios vietos ir ieško 
darbo kitur. Tuo’laiku jis susitinka 
nežinomos tautybes vyrą, kuris, 
sužinojęs jo padėti, perša ieškoti 
pagalbos... sovietų ambasadoje. 
Tuo la;ku Normantas vėl sužino, 
kad policija jau yra suradusi jo 
pėdsakus. Tada jis nutarta pasislėpti 
Camberoje sovietų atstovybėje, mi
nimo vyriškio prikalbėtas.

— Na, sakykite, kaip ten jus pasi
tiko pirmąjį kartą, Camberos sovie
tų atstovybėje? — paklausaiu Nor
manto. '

— Vienu žodžiu, jie ten mane pa
sitiko su didžiausia pompa, matyt, 
kad buvau pirmasis’ toks svetys 
šitoje ambasadoje, — pasakoja Nor
mantas, kartodomas kietai jo kalbo
je prig’jusį ,,vienu žodžiu". Taigi, 
vienu žodžiu, j e daugiau nieko man 
pradžioje nepasakojo, 0 tik ragino 
grįžti į Lietuvą. Sutikau. Tą pačią 
dieną nusivedė mane pas fotografą, 
fotogravo iš visų pusių, o kai iš 
fotografo su jų palydovu grįžau, ttai, 
vienu žodžiu, eme ir pradėjo klausi
nėti: kas liko Lietuvoje, iš kur esu 
kilęs, ką čia veikiau ir kiek uždirb
davau. su draugaudavau ir daugybe 
vsokių kitokių klausimų, kuriuos 
surašė atitinkamuose' fomuliaruose.

buvo atlikti, jie man liepė grįžti į 
Sydnejų, pasimti savo lagaminą ir 
niekam nepasakoti, kad buvau atsto
vybėje ir kad rengiuos grįžti į Lie
tuvą. šitai aš padariau. Kai vėl 
atsiradau Camberroje, jie apgyven
dino mane viešbutyje, paėmė Iš ma
nęs asmens dokumentus vizai gauti. 
Per šį laiką aš turėjau kasdien pasi
rodyti atstovybėje, kur jie man 
duodavo komunistines spaudos — 
"Tėvynės Balsą”, "Tiesą” ir dau
gybę kitokių laikraščių, kuriuose 
buvo rašoma, kaip dabar mūsų na
muose "gera ir gražu". Kiekvieną 
kartą jie man primindavo niekur 
nevaikščioti niekam nepasakoti, o 
t:k skaityti ir skaityti...

— Kada išvykote iš Australijos?
— Kai tik buvo viza gauta, o dėl 

jos jie mane kiekvieną dieną siųsda
vo te’rautis, buvo man pranešta 
išvykimo diena ir laivas, kuriame 
jau buvo man nupirktas bilietas. Du 
rusų palydovai atvežė mane į oustą. 
Vienas jų grįžo tuoj pat, antras ly- 
dėji mane per visą kelionę, kuri 
truko 35 dienas nuo Sydnejaus iki 
Londono.

— Ar keliones metu jus buvote 
taip pat palydovo apsaugoje?

— Vienu žodžiu, jei ne palydovo 
elegsys, nežinau, kaip ten būtų su 
mano galut'nu apsisprendimu, , — 
šypsosi Normantas. —- Matote, kaip

J.S. Kai pirmieji apklausinėjimo darbai tik į laivą įlipome, mano "bendra-

Jei Slogovsk's pastebėdavo, kad aš 
kalbu su kitais keleiviais, tuojau 
mane įspėdavo ir liepdavo eiti į 
savo kabiną, grasindamas represi
jomis. Vieną vakarą, Slogovskis, 
pamatęs mane geriantį alų, šitaip, 
vienu žodžiu, pasakė: Greit, drauge, 
tavo gėrimas pasibaigs, kai mes 
įlipsime į sovietų laivą... Ten kitaip 
pasikalbėsime...

— Kaip į jus žiūrėjo kiti bendra
keleiviai, žinodami, kad važiuojate 
Lietuvon?

—Ilgos keliones metu susipažinau priėmė juos kuriam laikui nemoka- 
su keliais angliškai kalbančiais 
žmonėmis. Jie visi labai stebėjosi 
šitokiu mano nutarimu, o kai kurie, 
sužinoję mano praetį, stačiai vienu 
žodžiu, sakydavo: — Dar nevėlu...
Pergalvok ir apsispręsk... Jūrininkai 
taip pat man pasakojo apie gyveni, 
mą anapus geležinės uždangos, nors 
aš ir pats žinojau, kas manęs lau
kia. Galvojau visaip, bet, atrodė, 
kad kelio atgal nebėra. Slogovskis 
mane saugojo, vienu žodžiu, kaip 
akį kaktoje.

LONDONE
i— Lapkričio 5 d. ryte britu laivas, 

kuriuo mes plaukiame, pasiekė 
Southampton uostą. Man buvo įsa
kyta, kad niekur neičiau .iš savo 
kabinos. Apie 10 vai. per garsiakal
bį buvau iššauktas aš ir mane lydė
jęs rusas. Tik iš laivo išėjus, 
prie mūsų prisistatė sovietų atsto
vybes valdininkas,* kuris su Slo- 
govskiu draugiškai pasisveikino, o 
iš manęs paėmė dokumentus. 
Einant pro muitinę naujasis palydo
vas pareiškė muitininkams, kad jis 
esąs iš sovietų ambasados ir mes 
be didesnių formalumų buvome pra
leist’. Į Londoną mane atlydėjo abu 
palydovai. Stotyje jie paėmė taksį 
ir atvežė į vieną antros rūšies vieš
butį. Čia. abu rusai ilgiau pasikal
bėjo, o man biivo pasakyta niekur 
neišeiti iš viešbučio kambario. Slo
govskis pradėjo nejuokais man gra
sinti, kad jo klausyčiau, nes kitaip 
jis su manim, vienu žodžiu, pasikal
bėsiąs... Sovietų ambasados parei
gūnas pranešė, kad tos pačios dienos 
popiečiu jis atvažiuosiąs mūsų 
paimti. Laukiau Slogovskio drau
gioje. Vienu metu Slogovskis kaž
kur išėjo, bet man įsakė neiti į gatvę. 
Jis grįžo ir sakėsi buvęs kine, bet 
tikrumoje jis buvo kitur, nes žinojo, 
kad mes tą dieną neišvyksime. Jis 
sake, kad, tikriausiai, mes skrisime 
lėktuvu iki Pragos, o iš ten tiesiog 
į Lietuvą... Naktį praleidau su Slo- 
govsku viename kambaryje. Ryte, 
vienu židžiu, atbudęs Slogovskis ir 
sako: — Kaip išsimiegojai, partiza
ne? Šiandien mes paliksime šį kapi
talistų kraštą ir pamatysime, kaip 
gyvena žmones mūsų plačioje tėvy
nėje...

Aš tuojau atsikėliau apsirengiau. 
Pro langą žiūrėjau į gatvę. Mačiau, 
kaip žmones skuba į darbą... Tada, 
vienu žodžiu, ir sakau Slogovskiui:
— žinai man velniškai skauda galvą- 
Ziūrėk, čia pat, kitoje gatves pusėje, 
yra vaistine. Einu nusipirkti vaistu. 
Slogovskis šoko iš lovos ir sako, 
kad jo palaukčiau, nes ir jam, vienu 
žodžiu, labai skauda galvą...

— Atnešiu ir pačiam, sakau, tų 
vaistų, — kai Slogovskis paskubo
mis, venų žodžiu, movėsi kelnes.

— Na, žiūrėk, tik tuojau pat grišk,
nes kiekvienu metu gali atvažiuoti 
mūsų paimti... Išėjau vaistų nuo 
galvos skaudėjimo sau ir Slogov
skiui... Vaistai, vienu žodžiu, ma
čyje... Iš vaistines, kiek man kojos 
neše, perbėgau kelis skersgatvius. 
Vienoje vietoje pamačiau augalotą vienu žodžiu, kelionę Lietuvon... 
britų policininką. Priėjęs ir sakau, Br. Debikonls

rvui gyventi.
Londonas. Londone, High Street, 

Broadway Victoria Circus gatvėse 
rasta rusų kalba komunistines skra
jukes, kurias, kaip spėjama, bus 
išmetęs pravažiuojąs sovietinio 
agento automobilis. Skrajukes su
rankiojo policija.

Glazgovas. Glasgovo arkivyskupas 
Campbell pareiškė, kad jis išsiusiąs 
britų užsienio reikalų tninisteriui 
Edenui protestą prieš pakvietimą 
Jugoslavijos diktatoriaus Tito į D. 
Britaniją. Britų katalikiškoji visuo
mene taip pat aiškiai pasisako prieš 
šitokį vizitą. Leeds vyskupas Heeman 
pareiškė, kad Tito yra arkivyskupo 
Stepinac kankintojas.

Berlynas. Vakarų Berlyno policija, 
talkininkaujant civiliams gyvento
jams, surengė 17 kriminalistų me
džioklę, kurie yra kaltinami už žmo- 
inų pakrobimą ir perdavimą sovie
tams. Medžiokle ypatingai pagy
vėjo, kaip buvo, susekta, kad vienas 
augštas vakaru Berlyno kriminalines 
policijos valdininkas, J. Nucker, ilges 
nį laiką buvo užverbuotas rytų Ber
lyno komunistines policijos. Jis yra 
išdavęs politinius pabėgėlius.

Londonas. Viena londoniške alko, 
holinių gėrimų gamybos bendrove 
yra naturusi nuo ateinančių metų 
pradžios pradėti gaminti degtinę. 
Tai bus pirmas įvykis, kada britai 
patys imsis šito biznio. Naujoji 
degtines marke pasirodys sausio 
men.

Londonas. Pereilą savaitę įvykęs 
Wimbledone viešas susirinkimas, 
kurio metu tos miesto dalies gyven
tojai nutarė pasiųsti vyriausybei 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama, 
kad būtų atgavinta rykštėmis pla
kimo bausme už piešimus, ir moterų 
užpuolimus.

Viena. Vienoje susirinko tarptau- 
t’nėkonferencija, kuri persvarstys 
projektą pastatydinti milžinišką hi
droelektrinę stotį Austrijoje. Konfe
rencijoje dolyvauja Italijos, Šveica
rijos ir vakarų Vokietijos atstovai.

TITO VIEŠNAGE 1953 m. 
PAVASARI.

Jugoslavijos spaudos agentūra 
"Tanjug” pranešė, kad britų ir 
jugoslavių vyriausybes jau susitarė 
ir nustatė laiką, kada į D. Britaniją 
atvyks oficialiam vizitui Tito. Agen
tūros pranešimu, tai įvyksią 1953 m., 
kovo men. antroje pusėje. Si kelione 
bus pirmoji Tito išvyka į užsienį 
nuo 1946 m., kada dar Tito buvo 
bičiuliškiuose santykiuose su moky
toju ir tėveliu Stalinu.

vien... žodž... kur man dabar dėtis, 
esu toks ir toks. Jis paėmė knygelę, 
pavarte, paskaitė ir sako vienu žo
džiu, eik j Home Office. Nuėjau. O 
kaip man toliau klosis, tai, vienu žo
džiu, papasakosiu kita proga, — 
bagė Normantas pasakoti apie savo,
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JT IR TREMTINIAI
Stebint šių laikų nuotaikas, atro- šia, jis žiūrėjo ir į ano meto pasau- 

do, jog nūdienis pasaulis gyvena be- Ho palaidumą: besireiškiančius 
galiniai didelę moralinę krizę, nors netikėjimo reiškinius, dorovinį smu- 
materialinis gerbūvis — daugybėje, kimą ir pan.
ypač kapitalistinių kraštų, — gero- Gi šiuo metu — juk pasaulio dva- 
kai pakilęs ir, iš šalies žiūrint, teikia ainis ir idealistinis gyvenimas daug 
itin sotaus gyvenimo vaizdą. Toks daugiau pažengęs blogąja kryptimi, 
vaizdas ypač susidaro tiems, kurie ’’Tai, kas malonu ir tai, kas nau- 
gyvena Siaurės Amerikos kraštuose: dingą” — šių dienų šūkis. "Naudo- 
JAV, Kanadoje. tia diena — laiku" — šių dienų di-

Deja, visos kitos aplinkybes — džiumos žmonijos "motto”. Idealistų^ 
neleidžia žmogui džiaugtis tuo apgau- būdieniam pasauly labai maža beli- 
lingu ’’fata Morgana” reginiu. Kai ko- O buvo la kai, kada žmones už 
didžioji dalis žmonijos neša sunkiau- kilniuosius idealus drąsiai gyvybes 
sj priespaudos jungą, tai "sotieji” aukodavo. Yra, tiesa, ir dabar tokių 
tik ranka numoja į jų skriaudas. ideal.stų, bet jų nedaug ir jie randasi

Labai neseniai klausiausi vieno bk mažutėse tautose. Ir mūsų Tėvy- 
žymaus intelektualo paskaitos n-s partizanai — yra didieji ideali- 
minčių, kuris kalbėjo lygiai panašia s*ai, kūne už didžią. Tėvynės meilę 
tema, kurią ir man norisi šiame aukoja savo gyvybes. Deja, ar tai 
straipsnyje pagvildenti. Minimas mat° surambėję pasaulio galiūnai? 
paskaitininkas, jau pradžioje savo Ar i*e n01a ką norą girdėti apie tai?... 
paskaitos, patiekė klausytojams Didžiąją dalį žmonijos šiandieną 
skaudžios tikrovės, padiktuotą mintį, gaubia kruvinoji boleševizmo skrais- 
Jis teigė: „Žmonijos gyvenimo dra- *,e- 2 sav0 purvinus ba-
ma, atrodo, jau suvaidinta. Belieka bis įkėlė bolševikai, nebėrą indyvi- 
tik epilogas.” dų, nebėra asmenų, o beliko tik

Kodėl gi taip pesimistiškai anas Pllkufele mase. Individai ir asmenys- 
paskaitininkas kalbėjo? — gal jie .nužudyti arba ištremti. Paskiras 
vienam kils visiškai realus klausi- bolševikuose visiškai su
mas. — Argi tokie baisūs dalykai redukuotas, sumintas į purvą, 
dedasi šiame pasaulyje?... Ir kas gi begalėtų pasaulį išvesti

Deja, atsakant į šiuos klausimus, *3 ®ios bais’.os tikrovės? Kas? — 
visdėlto, tenka pabrėžti, jog nūdienėj Sakysite: UNO Jungtines Tautos? 
maišaty — visiškai blaiviai galvo- Gėja, kad ir tenai sekretoriatas upsės- 
jant — nieko padoresnio ir nesimato. ^as komunistų. Sakysite: Amerika 
žvilkterekime tik į Jungtinių Tautų ~ JAV? — Ir'ten vyraują ne idea- 
posedžius, kurie vyksta jau kelinti **zrnas, bet "dolerizmas”... O pa
mėtai. Tenai gi suvažiuoja veik saulis ~ Samtn nemėgsta tuštumos, 
pusšimčio tautų delegatai ir kasmet Tuščia erdve vėl kuo nors užpildoma- 
posedžiauja gana ilgai. Tačiau, ai si5 dienų būkle labai panaši į se- 
jie suranda kokį nors konkretesnį nos’os Romos imperijos padėtį, 
būdą, kaip pasaulį iš tos klampynes Pr'e® ia’ žūstant. "Duona ir auksas” 
išvesti? Toli gražu ne. Papoisedžiau- ~ buvo romiečių šūkis. Deja, su tuo 
ja, pasikalba, pasikolioja, na, ir sdkiu netoli tenukeliauta. Dvasiniai 
išsiskirsto. supelėjusi Romos imperija buvo

Daugelis delegatų net nedrįsta nu^luota nuo žemes paviršiaus. Tas 
tikros tiesos iškelti į dienos šviesą: Paks buvo ir su kerenskine Rusija. 
Mat, baisu, kad nesupykinti "demo- Vienur ian vyko bolševikų suruoš- 
kratfškiausios” šalies atstovų—Sovie- tos skerdyn?s, o kituose miestuose 
tų. Taigi, jei anie ką nors ir sako, ~ Sa' už šimto kilometrų — dar šėlo, 
tai tik vyniodami ”į vatą” — minkš- dūko ir lėbavo aristokratija, karinin- 
tai. O jeigu vienais kitas ir išdrįstą kiia ir k:,aš aukštesnysis luomas, 
atviriau pasisakyti, tą bolševikiniai a' buvo bolševizmo, pradžioje. O 
rėksniai užrėkia, iškolioja ir jo balsą dabar — jau 40% žmonijos bolševi. 
nustelbia, tarytum nebuvusį... ka* biri pavergę...

Matome, kokią ’’teisybę" pergy- ^0 gi i tai JAV, į kurią nukreiptos 
vena šių dieną pasaulis. pavergto pasaulio akys? — O tame

, Ir kokia iš to išvada? Gi pasaulis ^1’aa,e daugelis bukapročių taria: 
jau stovi ant bedugnes kranto. Atro- Tps tautos yra laisvos, jos pačios 
do, jau gyvenamos paskutiniųjų ga'i spręsti savo 1 kiną ir išsirinkti 
dieną sutemos. Sakyčiau, tai jau yra va*dž:as, kokių jos nori"...
panašu jeigu ne į pasaulio pabaigą, Senovės romėnai sakydavo: "Ką 
tai į šių dienų pasaulio kultūros ir Jul>iter.s nori nubausti, pirmą atima 
civilizacijos žlugimą. protą". Taigi, daug ir amerikiečių

Apie šitokią grėsmę, ištiksiančią bup galvoja, tarytum ir jiems būtų 
pasaulį, jau seniai buvo kalbėta. Pr°tas atimtas prieš bausmę...
štai, didysis Rusijos filosofas, misti- Jeigu dar*5-6 metus pasaulis taip 
kas, rašytojas, genialusis kūrėjas, tūpč.os vietoj, raudonoji banga 
Vladimiras Solovjovas, savo dieno- u^lies ne tik Aziją, Europą, bet jr 
mis jau rašė apie ištiksiančią pašau- Amerikos kontinentus.

— Budėk lig aušros, — tarė vyras i vyrą, — 
— Pakeisiu tave aš su saule ryškia. 
Vidurnaktis tyliai kabojo virš girioj, 
Tamsus ir niaurus, tarsi vyrai miške.

j šautuvą, žemln žambiai pastatytą, 
Atsirėmė šonu begarsis imagus.
0 lapkričio lapai šlamėjo ir krito. 
Ir vejas per samanas brido baugus.

Tamsioj tylumoj sutraškėjo šakele, 
Sumišo su lapų garsu šnibidesys. 
Žmogui- atsiduso, pažvelgęs į šalį: 
Vėl buvo tylu, giria snaude tamsi.

Ir čia, netoli, tarp laukų ir tarp sodų, 
Juoduoja jo namas — tamsus ir tylus. 
Ir žvelgia į naktį stiklai jo pajuodę, 
Tik niekas nežvelgia pro tuosius stiklus.

Nežiūri žmona, ir nei motinos akys, 
Vaikai nebelaukia sugrįžtančio jo, — 
Gal tik priešmirtinis jų šauksmas dar plakas 
Krauju aptaškytoj trobos sutemoj.

Čia vejas viršūnėse drebulių ūkia, 
‘Ir ilsisi vyrai miške ant kalvos, — 
Kiekvienas apleido sodybą ir ūkį, 
Ne vienas, tačiau, mylimos Lietuvos.

Ramioj tolumoj šuva amteli sykį, 
Suprunkščia arklys, darda ratai keliais. 
Kažkur — kažinkas — vėl, matyti, nutiko: — 
Ar draugas, ar priešas pro šalį praeis?

•Užtenka tik švilpesio vyrus sukelti. 
Rudens gaivumu blizga alksnio šaka. 
Žmogus atsistoja — ir šautuvą šaltą 
Maloniai paglosto grublėta ranka.

Prieš karsią Tu stovi, manoji Tėvynė, 
Erškėčių kraujuj linksta Tavo galva, — 
Bet sūnūs Tavieji visad Tave gina 
Ir skelbia visiems: — Lietuva dar gyva!

1945 m. XI. 23.

Partizaną Kryžiai Kauno kapinėse.
lį šitokią katastrofą. Jis teige, jog --------------------------------------------
tautos, kurios sukūrė kultūrą ir ei- PADĖKA
vilizaciją — jau yra išsisėmusios T. Fondo Atstovybe D. Britanijoje 
arba bebaig’ančios išnykti. Kur gi dėkoja visems aukojusiems Tautos 
kitos, kurios galėtų tęsti civilizacijos Fondui š.m. lapričio mėn. laikotar- 
procesą? — jis klausė. pyje. Taip Pat dėkoja Meno sambū-

Dabar vėl kils klausimas: kodėl riui ’’Londono Vaidila", paaukoju- 
Solovjovas taip galvojo ir taip rašė? šiam 8 svarus (atžymėta ženklais 
Kas jį gąsdino anais laikas? Į tai Liet. Pase) ir P. Bradulskiui už 1 
nebūtų lengva atsakyti, bet, greičiau- svaro Liet. Namų B-vės akciją.

JIE ŽUVO, KAD 
mes GYVENTUM

Lapkričio 13 d, Bradforde lankėsi 
JT Aukštojo Komisaro Tremtiniams 
britų padalinio atstovas Mr. A.W.H. 
Wilkinson ir Darbo -Ministerijos 
patalpose turėjo posėdį su tremtinių 
atstovais. Posėdyje dalyvavo šešių 
tautų atstovai — lietuvis, latvis, 
este, lenkas, rusas ir ukrainietis.

APSILANKYMO TIKSLAS
Aukšt. Komisaro atstovas savo 

kalboje pažymėjo, kad pabėgėlių 
klausimas visą laiką yra aktualus. 
Žymiai lengviau yra su jau įsikūru
siais pabėgėliais, bet daug sunkiau 
su tais, kurie del amžiaus ar nesvei
katos turi būti globojami Vokie
tijoje.

Komisaro tikslas nėra materialiai 
remti pabėgėlius ar jų organizacijas, 
bet ginti jų teises, sekti jų įsikūrimą 
ir padėti išspręsti visus klausimus, 
kurie iškyla pasirinktame krašte 
besikuriant.

Aukšt. Komisaro Trekntiniams 
britų padalinio būstine yra Londone 
"(Russel Square House, Russel 
Square, London, W.C.I.), o Mr. 
A.W.H. Wilkinson yra britų atstovo 
pavaduotojas.

Minėtas atstovas pastebėjo, kad 
Londone, kur atskiros tautybes tu
ri savo atstovybes (ta proga jis 
pažymėjo Lietuvos Minister} p. K.B. 
Balutį), Komisariato uždaviniai 
žymiai palengvėja dėl nuolatinio 
ryšio su tais pareigūnais. Kitaip 
yra provincijoje, iš kur Komisaria
tas gauna labai įdomių žinių apie 
pabėgėlių gyvenimo sąlygas ir jų 
problemas.

PASIDALINIMAS ĮSPŪDŽIAIS
Po atstovo Įžanginio žodžio buvo 

pasikalbėjimo forma dalinamasi 
pabėgėlių gyvenimo įspūdžiais Brad
forde.

Piimiausia klaus-ta, ar nenuma
tyta tremtiniams įvesti Nanseno 
pasus. Tuo tarpu ne: atskiros valsty
bės įvažiuojantiems tremtiniams 
duoda specialius pasus, kurie gyve
name krašte yra visur pripažįstami, 
g', važiuojant svetur, išduodami 
užs enio pasai.

Buvo iškelta, kad kartais anglų 
spaudą spausdina nepalankius poli
tinių pabėgėlių atžvilgiu straipsnius. 
Kai kuriose vietose pabėgėliai dis- 
krinfnuojaini, plačiai kalbant apie 
tariamas dvigubus jų maisto korte
les. apie mokesčių nemokėjimą ir 
pan. Ciu pat buvo pačiu atstovų pa
žymėta, kad tokia s atvejais naudin
ga patiems rašyti specialius laiškus 
vietos laikraščių redakcijoms. Ko
misariato atstovas prašė bet kokių 
nedraugiškų straipsnių tremtinių 
atžvilgiu iškarpas siųsti Komisaro 
įstaigon, kuri į juos atitinkamai 
reaguos. Kartu jis pabrėžė "Man
chester Guardian" domėjimąsi ir 
palankų atsiliepimą tremtinių reika
lais.

Buvo paliestas ir vaikų auklėjimas 
bei mokymas. Kai kurios tautybės 
tam reikalui įsitaiso specialius na
mus, bet būtų gera gauti materiali
nės pagalbos iš anglų įstaigų. Atsa
kyta, kad Komisariatas jokių pinigi

nių rezursų įsikūrusių tremtinių 
reikalams neturi, o atskirais atvejais 
patartina kreiptis į vietos Švietimo 
įstaigas.

EMIGRACIJA
IR SVEIKATINGUMAS

Iš atskirų atstovų pranešimo pa
daryta išvada, kad emigracija į 
kitus kraštus (ypač į Kanadą) suma
žėjo. Emigruota ir emigruojama, 
tačiau ne tik norint susijungti su 
giminėmis, bet ir jieškant didesnio 
saugumo. Ukrainiečių atstovas pa
stebėjo, kad jo tautiečiai, nuolatinių 
Sov. Ambasados propagandinių 
apšaudymų įtakoje, pusdykiai par
duoda savo namus ir emigruoja 
kitur, tikfedaniiesi didesnio saugu
mo. Į pastabą, kad ir Kanadoje yra 
Sovietų atstovybe, atsakyta,, kad 
tarp Kanados ir SSSR esą ir daugiau * 
vandens.

Nusiskundžiant sovietų veikla ir 
propaganda tremtinių tarpe, Komi- 
sario atstovas patarė tremtinių orga
nizacijoms sekti, kad žmonės nebūtų 
gąsdinami, o reikale kreiptis į vietos 
policiją. D. Britanijos vyriausybė 
aiškai pabrėžūsi, kad jokios svetimos 
valstybes paj-eigūnai negali viena
šališku veiksmu versti tremtinius 
grįžti į savo kilmės kraštus prieš 
pačių norą.

Palietus sveikatos reikalus, ypa
tingai, interesuotasi apie psichines 
ligas. Pasirodo, kad apie 16 ukrainie
čių gydosi psichiatrinėse ligoninėse. 
Tačiau nepastebimas ligos didesnis 
plitimas. Priešingai, — daug rūpesčio 
sukelia džiova, kuri kasmet vis dau
giau pareikalauju aukų. Patarta 
naudotis X spindulių peršvietimu ir 
apie tai informuoti savo tautiečius.

Atskirai buvo jškeitas natūraliza
cijos klausimas. Buvo atsakyta, kad 
norintiems natūralizuotis reikia pri
silaikyti vietos įstatymų ir jais va
dovautis, duodant prašymus. Brad
forde betgi šis klasimas tuo tarpu 
neaktualus.

Atskirai buvo susidomėta, ar daug 
tremtinių dirba žemės ūkyje. Pasi
rodo, kad tokių yra nepaprastai 
mažai. Meniu atlyginimai ir sunkes
nės sąlygos hosteliuose visus nuo 
ūkio atliaidė.

Atstovas pasigėrėjo tremtinių 
iniciatyva apsirūpinti nuosavais bu. 
tais, kas labai sumažino kai kur opų 
įsikūrimo klausimą.

Posėd.s, kuris tęsėsi virš valan
dos, buvo baigtas čie suminėtų įspū. 
dzin “ntarimn. J. Kuzmionis

iNFOnACIJOS ČIKAGOS 
RADI© VALANDĖLEI

Pagal įvykusį Susitarimą Vokie
tijos Krašto Valdybos Propagandos 
Skyrius pradėjo reguliariai aprū
pinti žiniomis Čikagos Lietuvių 
kasdieninę programą, kurios leidėja 
jau 20 m. yra p. Sophie Barčus, o 
dabartihus redaktorius Balys Braz
džionis. Programa duodama gana 
galingos WGES radio stoties ir jos 
klausosi apie 50 tūkstančių lietuvių, 
kartais ir daugiau. Žinios, paskai
čius jas radiofone, eina per "Pasau
lio Lietuvių Žinių” biuletini 
spaudai.

metrų gilumo. Jo dugnas kaip plen- nėse yra vienas svarbiausių laimė- ir vieno karininko. Sumuštas priešas

MUSU KOVOS SU
BOLŠEVIKAIS

tas.
Nedelsdami pasislėpėme upelio va

goje ir patraukėme bolševikų pozi
cijų kryptimi. Karklais apaugę abu 
krantai, kurių nulinkusios viršūnės

(Iš rengiamos spaudai savanorio- 
kūrejo A. Šukio 1919-21 m. atsimini
mų knygos UŽ TAVE BRANGI TĖ
VYNĘ).

Rizikingas Užpuolimas
Gavome įsakymą grįžti į Berži

ninkų dvarą, kurį radome sunaikin
tą sunkiosios artilerijos sviedinių. 
Daug dvaro pastatų buvo sugriauta, 
kienie irjipylinkčj sviedinių išraus
tos didžiules duobės. Dvaro rimuo
se viskas sujaukta, langų stiklai 
išbyrėję ir gyventojų nė gyvos dva
sios. Palikome šį nesvetingą dvarą 
ir nakvynei pasirinkome artimiausį 
kaimą.

Pora dienų ir naktų ramiai ilsėjo
mės, nes buvome batalijono rezerve 
ir kautynėse nedalyvavome. Gauna
mos žinios iš fronto buvo sutinka
mos džiaugsmingai, nes mūsų ka
riuomene, triuškindama priešą, žen. 
gė, pirmyn, užimdama naujas vie
toves.

Vieną ankstyvą vasaros rytą ga- 
van iš štabo įsakymą su savo būriu 
vykti pirmai kuopai į pagalbą. Kau
tynių aprangoje, perėję kažkokį 
miškelį, naudodamiesi grioviais ir 
žemumomis slinkome į įsakyme nu
rodytą augštumą, kurioje buvo 
įsitvirtinusi mūsų bataliono pirmoji

kuopa. Bolševikų artilerijos sviedi- 
nai sproginėjo tai šen tai ten, 
apgaubdami apylinkę parako dūmais.

Palikęs savo vyrus prie augštumos 
dauboje, prisistačiau minėtos kuopos 
vadui, kuris apkasuose su kareiviais 
juokavo ir įkrėtė įvairias išdaigas. 
Tačiau, pamatęs mane, dar labiau 
nudžiugo, kad laiku sulaukė para
mos, nes dėl intensyvios priešo 
ugnies jų padėtis darėsi vis pavo
jingesnė.

Nuo pirmos kuopos pozicijų visas 
kautynių laukas matėsi kaip ant 
delno. Dešinėje pusėje buvo dvaras, 
iš kurio be pertraukos tratėjo balt- 
gudžių kuopos sunkusis kulko
svaidis, valydamas kelią numatytam 
mūsų vyrų puolimui. Priešais buvo 
kaimas, kurio ‘kairėje pusėje iki 
upelio augštumoje, vasarojaus lauke, 
buvo įsitvirtinę bolševikai. Gavau 
įsakymą su savo būriu prasiveržti 
į priešo užnugarį ir išmušti priešą 
iš jo pozicijų.

Tyliai, be jokio triukšmo, vykdy
dami gautą įsakymą, su savo vyrais 
slėnu vykome prie nurodyto upelio. 
Upelio kairėje pusėje šūvių nesigir
dėjo, buvo ramu. Upelį pasiekėme 
priešo nepastebėti. Jis buvo išdžiuvęs, 
berašo vandens. Upelis buvo kokių 
šešių metrų pločio ir dviejų su puse

vietomis susisiekę paslėpdavo nuo 
mūsų akių giedrąjį vasaros dangų, 
saugojo mus nuo priešo. Atsargiai 
žingsniavome upės vaga, kuri vin
giavo kaip bėgantis žaltys. Radome 
buvusio tilto griaučius, kuris, tur būt, 
buvo sunaikintas praūžusio D. Karo 
veiksmų. Nei šonuose nei priekyje 
nieko nematėme, nes upūs krantai ir 
kiūmai užstojo žvalgymo lauką. 
Žingsniavome į priešo užnugarį, rizi
kuodami išvengti netikėto susitikimo 
su juo.

Ties vienu staigiu upės vagos 
pasisukimu sustabdžiau savo vyrus. 
Mano apskaičiavimu mes jau turė
jome būti priešo užnugaryje. Apsi
dairiau jieškodamas patogesnės 
vietos išlipti į krantą. Tačiau kran
tai buvo statūs, gi rankomis negalė
jau pasiekti augštai ' žaliuojančių 
karklų. Pagaliau kareivių padedamas 
įsikabinau į krūmokšnius jr išlipau. 
Apsižvalgiau. Šyptelėjau, nes čia 
pat buvo ta pati augštumo, kurią 
turėjome užimti, gi priešas nė nenu
jautė, koks jiems pavojus gresia.

Reikėjo skubiai veikti. Įsakiau bū
riui užsimauti ant šautuvų durtuvus 
ir be triukšmo išlipti į krantą. Po 
poros minučių visas būrys tupėjo 
karkluose ir buvo pasiruošęs tigro 
šuoliui j priešo apkasus.

Staigumas ir netikėtumas kauty-

jimo veiksnių. Tai žinojau aš, žinojo 
kiekvienas eilinis kareivis ir tokiose 
aplinkybėse nereikia aiškinimų. 
Kiekvienas būrio vyras instinktiviai 
jaute, koks yra rizikingas momen
tas: kiekvienas yra atsakingas ir už 
save ir už savo draugus.

Pakilau pirmasis ir, man moste
lėjus ranka, mane pasekė visas 
būrys. Pasilenkę prie žemės, kietai 
spausdami rankose šautuvus, di
deliais žingsniais bėgome į statų 
kalnelį. Kai sunkai alsuodami pasie
kėme jo viršūnę, čia pamatėme 
avižose gulinčius bolševikus, kurie 
su savo sunkiuoju kulkosvaidžiu 
apšaudė pirmąją kuopą, renkdamiesi 
pulti.

Bolševikai, netikėtai užklupti, siau
bo ir baimės pagauti, pasileido 
bėgti. Daugelis priešo kareivių paliko 
šautuvus, gi kuprinės nespėjo nė 
vienas pasiimti. Jų sunkusis kulko
svaidis su įvertu nauju kaspinu 
stovėjo ant apkasų krašto, kurį, pri
šokęs, permečiau į antrą apkasų 
pusę.

Bolševikai spruko į čia pat esantį 
kaimą, gi mūsų šūviai didino jų 
bėgimo greitį. Tuo pačiu metu balt- 
gudžių kuopa pakilo iš apkasų, iš 
dešinės pusės puolė kaimą, kuriame 
stovėjo stiprios bolševikų jėgos. 
Kaimo gatvėje įvyko smarkios dur- 
buvą kautynės. Priešas buvo sumuš
tas ir kaime paliko daug žuvusių 
savo kariij «ir belaisvių. Paimtas ir 
nemažas karo grobis. Tačiau ir balt- 
gudžių kuopa ne.teko keletos kereivių

pasitraukė. I kaimą įžygiavo pirmoji 
kuopa.

Žygyje j' I I u k š t ą
Su būriu grįžau į savo kuopą. 

Vasaros vidurdienio saulutei kaiti- 
nant, visas Marijampolės batalijonas 
susirinko miške, ant geležinkelio 
pylimo Ilukšto vieškelio kairėje 
pusėje Joniškėlio batalijonas sunkiai 
kovėsi su bolševikai. Buvo nuspręs
ta užimti netoli esantį Grunvaldo 
dvarą ir, prasiveržiant į priešo 
užnugari, pagelbėti Joniškėlio ba- 
talijonui.

Grunvaldo dvarą užėmėm laimin. 
gai. Priešas pasitraukė beveik nesi
priešinęs. Joniškiečiai vis dar sun
kiai kovojo.

Mūsų antroji kuopa gavo įsakymą 
išaiškinti priešą Ilukšto vieškelyje. 
Buvo pasiųstas stiprus žvalgų būrys, 
kuris susitiko su bolševikų apsauga, 
saugojančia jų gurguolę. Įvyko susi
šaudymas. Bolševikai, pajutę, kad 
jau užimtas Grunvaldo dvaras ir jų 
gurguolė puoloma užnugaryje, pa
liko savo pozicijas prie Joniškėlio 
batalijono ir netvarkingai, be kelio, 
per laukus pasileido bėgti.

Vakarop, saulei leidžiantis, visas 
frontas nutilo. Sumuštas priešas tą 
dieną daugiau jau nebandė savo 
laimės kautynėse. Naktį praleidome 
apkasuose, tačiau su bolševikais 
neteko pasikeisti šūviais.

Kitą rytą, saulei patekėjus, mūsų 
batalijonas pakilo žygiui į Lukštą. 
Kelionės vaizdai — liūdni. Apylin-

kės nusiaubtos. I. D. Karo veiksmų.
Kur tik pažvelgsi, visur karo pėdsa
kai: apkasai, vielų užtvaros, sviedi
nių išraustos duobės. Žmonių — nė 
gyvos dvasios, gi laukai nedirbami, 
apaukę krūmokšniais ir piktžolėmis. 
Ir žygiuojančiam Savanoriui' neju- 
čibmis mintyse kilo visa eilė klausi
mų apie žmogų ir jo žvėriškumą. 
Tačiau mes nekėlėme klausimo, dėl 
ko mes kovojame, šis klausimas 
mums buvo paprastas ir aiškus: mes 
nenorėjome svetimų žemių, mes 
nenorėjome pavergti kitus. Mes gy- 
nėmės nuo priešų, nes buvome 
puolami. Mes gynėme |savo tėviškės 
laukus, savo sodybas, savo brolius 
ir seseris.

Ilukšto Miestelyje 
Žygiavome paskui besitraukiančius 

bolševikus, kurie mūšiuose su mūsų 
kariuomene praradę daug savo vy
rų, nebandė mums rimčiau priešin
tis. Mūsų batalijonas, nesutikdamas 
didesnio pasipriešinimo, užėmė 
Ilukšto miestelį, Lalvijos teritorijoje. 
Netrukus į nulieti} įžygiavo Pane
vėžio ir Joniškėlio batalijonai.

Ilukšto miestelis praūžusio karo 
veiksmų buvo visiškai sunaikintas. 
Visi pastatai buvo sugriauti arba 
sudegę. Tik kai kur likę sveiki ka
minai, lyg gandrai pelkėse, išdidžiai 
žvalgėsi ir stebėjosi besikeičiančiais 
karių daliniais. Civilinių gyventojų 
nebuvo. Miestelio gatvės užverstos 
plytgaliais, akmenimis ir žemėmis. 
Artilerijas sviedinių išraustos duo
bės (B-d.)
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LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTE LONDONE

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 
23 d., 5 vai, po pietų DBLS Londono 
skyrius ruošia Lietuvos kariuome
nes šventę, kuri įvyks Sporto ir Soc. 
klubo salėje, 345 a, Victoria Park 
Rd., E. 9.

Programoje: savanorio — kūrėjo 
pik. T. Vidugirio paskaita ir po pro. 
gramos — šokiai, kurių metu įvyks 
koncertas.

{ėjimas — laisva auka. Pinigai 
skiriami Lietuvos Nepriklausomy
bes kovų invalidams šelpti. Į šį Lie
tuvos kariuomenes šventes minėji
mą kviečiami atsilankyti visi Lon
done gyveną lietuviai, o ypač lietu
viai kariai. Pagyvensime nuoširdžia 6 tautybėms, jų tarpe ir lietuviams, 
lietuviška nuotaika ir prisiminsime 
lietuvio kario išgyventas dienas.

DBLS Londono skyriaus valdyba

suplauks minios lietuvių, bet taip 
pat ir iš tolimesnių parapijų lietuviai 
— svečiai atsilankys, nes i Wolver- 
hamptoną per dieną ateina per du 
tuzinai traukinių...

Kaip Wolverhamtono lietuvių pa
rapijos istorija rodo, jie sugeba su
ruošti šventes, kurių dalyviams ne
tenka verkšlenti, kad pobūvis buvo 
nuobodus. Minėjimas ruošiamas 
George Hotel salėje, lapkričio 29 d.

REMKIME TARPTAUTINĮ 
BAZARĄ — LOTERIJĄ

Gruodžio 4 — 7 d. Londone šešių 
tautybių moterys ruošia prieškalė
dinį bazarą — loteriją, kurios pelnas 
bus proporcingai padalintas visoms

KONKRETUS BUDAI
IR GYVENIMAS

____  ________ __ ~__________ ______  _____________ .................. V. Akelaitis, guldydamas ant men- parūpinti jiems lietuviškų knygą ir 
lapkričio 7 d. ”Dai*ly Express”. Ten atrodo, kad del to visko ir del sta- čių Dr. K. Valterį, nurodė "konkre- žurnalų. Geras receptas ir jį seniai, 
buvo pažymėta, kad, nors Rusijos chanoviečių medalių Britanijos dar- čius būdus mums patiems nenutaus- 
Ambasada Kenjsingtone išsiuntinėjo '  __________________ ’ '____” ...... **’—*—*’
pakvietimus šimtams tremtinių 
Bradforde, apie 6.500 E.V.W.s pla
nuoją boikotuoti parengimą.

Ta proga buvo paskelbtas latvių 
pastoriaus Roberto Abolins’o pasi
sakymas, kad Ambasadai reikią 
neleisti siųsti tokių pakvietimų, nes 
tremtiniai norį ramybes. Kartu jis 
pasakė; "Filmų rodymas bus boiko
tuojamas. Tie E.V.W.s, kurie atsi
lankys, tiktai stebės. Jie seks sovietų 
pogridiio veikėjus, kurie, kaip mes 
žinome, dirba tarp mūsų. Jie yra tie 
žmones, k,urie aprūpina Ambasadą 
mūsų adresais..."

Filmai buvo rodomi lapkričio 7 d.

SOVIETINIAI FILMAI BRADFORDE
SOVIETINE LATVIJA" kolchozo merginomis, gražiai besi- 

Apie sovietų filmus savo simpati- šypsančiais partijos vadais, moks- 
kams Bradforde plačiai informavo liniukais ir t.t. Autoriui tačiau ne-

ti ir lietuvybę išlaikyti mūsų priau
gančioje kartoje. Neliesiu klausimo, 
kaip nenutausti suaugusiems, nes, 
atrodo, kad šis klausimas nėra jau 
taip opus. Abejoju, kad subrendęs 
lietuvis ir dar "ambasadoriumi" 
būdamas, ims, va, ir taps per keletą 
metų čigonu ar anglu, nespėjęs do
rai išmokti nei _ čigoniškai, nei 
angliškai. Nepaims jo jokie ”comi- 
cai”... (Greičiau komikes!...) Tačiau 
visai kitas reikalas su priaugančiąja 
karta, su mokyklinio amžiaus vai
kais. Čia jau yra tikrai ”be penkių 
12"!
Kai pasiskaitai tuo klausimu disku- 

sinus straipsnius, pvz., kad ir V. 
Akelaičio "Konkretūs būdai”, pasi.

„AMERIKOS BALSAS” PERDUO
DA ŽINIAS KASDIENĄ SEKANČIO
MIS VALANDOMIS:
• I-ji programa girdima:

16.-16.15 vai. 19, 16, 13, 25, 31, 41, 
48, 49, 251 m. bangomis.

II-ji programa.
21.-21.15 vai. 31, 41, 49 m. bangomis 

Kartojama:
24-24.15 vai. 31, 41, 49, 251 m. ban

gomis.
4'.15-4.30 vai. 31, 41, m. bangomis.
9.15-9.30 vai. 19, 25, m. bangomis.

„Amerikos balso" programa 
Europos girdima:

18.45- 19.00 vai. 31, 41, 49, 251, 
bangomis.

Kartojama:
3.45- 4.00 vai. 251 m. banga.
9.-9.15 vai. 25, 31, 41, 49 m. ban

gomis.
Valandos pagal D. Britanijos laiką.

TĖVAMS IR VAIKAMS
Šį sekmadienį, lapkričio 23 d., Lon

done gyvena vaikai kviečiami susi
rinkti Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, 4 vai- p.p. Tėvai yra pra
šomi leisti vaikus į pirmąjį prieška
lėdinį pasiruošimą. Kalėdų Senį su
tikti vaikus paruoš p. Kalibatiene, 
p. Nenortrenė ir p. L. Skripkute.

,,B 11.LIETUVIO" Skaitytojams
„Br. Lietuvio" administracija 

prašo atsiskaityti skaitytojiu's, ku
riems laikraštis siunčiamas kredi
tan.

iš

m.

Bazaro metų įvyksta lietuvių, lat
vių, estų, lenkų, rumunų ir čekų 
tautodailės parodėlės. Be to, ten pat 
bus galima tautodailės dirbinius 
parduoti. Todėl lietuves moterys, 
kurios tokių dirbinių turi, kviečia
mos Ugi gruodžo 2 d. juos atsiųsti į 
DBLS centrą, pažymint savininkes 
vardą, pavardę, adresą ir kiekvieno 
dirbinio kainą. Jei toki dirbiniai bus 
bazare parduoti DBLS centras savi
ninkėms persiųs gautus pinigus, o 
jei neparduoti — gražins pačius dir
binius.

Visi lietuviai prašomi paaukoti 
fantų bazaro uždarymo dieną įvyks
tančiai loterijai. Nesvarbu, kokie tie 
fantai, bet svarbu, kad jų lietuviai 
suorganizuotų kuo daugiau, nes nuo 
fantų skaičiaus pareis gauto pelno 
lietuviams atitenkantį dalie. Fantus 
loterijai prašome atsiųsti ar asme
niškai įteikti DBLS centrui taip pat 
ligi gruodžio 2 d. (43, Holland Park, 
London, W. 11.)

DBLS centro valdyba yra suinte
resuota, kad lietuviai gyvai remtų 
šį bazarą — loteriją. ’

bininkai sutiktų pake isti savo dabar
tinį gyvenimą į absoliučią vergiją 
ir skurdą.

Tremtiniai galėtų papasakoti visai 
kitokią istoriją apie tardymus Lubi- 
jankos ir Butyrkos kalėjimuose, apie 
vergų stovyklas Pečioroje, Kara
gandoje, Solovkų, saloje, apie 
ilgas eiles prie kepyklų, apie kol- 
choznikų pamirštas šypsenas, apie 
bezprizornikus vaikus, elgetaujan
čius invalidus ir sovietų karius, be
sistengiančius iš Rytų Vokietijos 
pabėgti į laisve.

Toliau autorius mini, kad kine 
buvo veltui dalinami įvairiomis kal
bomis parašyti pamfletai. Vienas jų 

’’Sovietine Latvija", kaip vienas' liečia tremtinius, gyvenančius vaka
ruose. Jame sakoma, kad "įvairios darai išvadą, kad, arba tie rašeivos 
reakcines organizacijos ir atskiri neturi vaikų, arba jie rašo tik todėl, 
individai, nedraugingi Sov. Sąjungai, kad rašyti. V. Akelaitis nurodo, kad 
trukdo mūsų piliečius grįžti į kilmes viena tinkamiausių priemonių apsau- 
kraštus, skleisdami melą ir šmeižtus 
ap:e Sov, Sąjungą”. Toliau rašoma, 
kad SSSR piliečiai dažnai kreipiasi į 
Sovietų repatr'acinius organus infor. 
macijų apie gyvenimą SSSR. Laiško 
autorius pabrėžia, kad tos "reakcines 
organizacijos ir atskiri individai" 
kaip tik yra tie patys "susirūpinę 
piliečiai”, kokiu būdu apsaugoti 
savo laisvę. Gi dviejų Sov. Ambasa
dos pareigūnų vizitas ar tik nebus 
noras paaiškinti, koks gyvenimas 
SSSR-e.

Autoriuj gražiai ironizuoja pam
fleto žodžius: "Sov. Sąjunga nei 
vienai in (lutei neužmiršo savo sūnų 
ir dukterų jų varge”... Ji neužmiršo 
jų. nes jie yra gyvi liudininkai ko
munistų režimo ir jų propagandos 
stabdžiai.

{STATYMAI
Šitokia antrašte duotas tame pačia

me laikraščio nr. vedamasis. Jame 
pažymima, kad britų konstitucijos

KELIONE Į WOLVERHAMPTONĄ
Lapkričio 29 d. wolverhamptonie- 

čiai lietuviai tikisi, kad į jų ruošiamą 
karo minėjimo šventę ne tik iš 
artimesnių, • kaimyninių, parapijų

L.S.D.P.
< MILANO KONFERENCIJOS 

ATSTOVO PRANEŠIMAS
Lapkričio 15 d., Londone, parapi

jos salėje, Įvyko viešas susirinkimas, 
kuriame inž. R. Baublys padare 
pranešimą apie Socialistų Interna
cionalo konferenciją Milane, kur 
jam teko atstovauti Lietuvos Soc. 
Dem. Partiją.

Po pranešimo ten pat įvyko 
L.S.D.P. Organizacijos D. Britani
joje narių susirinkimas, kuriame 

inž J. Vilčinskas padare pranešimą iš 
laikinojo komiteto veiklos. Susirin
kimas priėmė įstatus ir Išrinko 
naują komitetą. Komitetą sudaro: 
inž. R. Baublys, Dr. A. Gutauskas, 
K. Tamošiūnas, J. Vilčinskas ir M. 
Zamžickaitė.

anglas juokdamasis pasakojo, buvu
si nepaprastai graži, daug gražesne 
už "nepriklausomąją”.

Parengime dalyvavo kelį latviai 
(atvykę, spėjama, sekti), saujele 
ukrainiečių, kitų ir, berods, vienas 
lietuvis.

Pasikalbėjus su vietols DBLS sky
riaus valdyba, paaiškėjo, kad nei 
vienas lietuvis nebuvo siųstas seki
mo reikalu.

GINČAS DĖL TREMTINIŲ
šito parengimo proga vei užvirė 

ginčas vietinėje spaudoje del sovietų 
santvarkos ir tremtinių.

Vienas "Telegraph & Argus" skai
tytojais paskelbė, kad sovietų vyriau
sybe rūpinasi pašalinti "neraštin
gumą, ligas, nedarbą ir blogą ūkinin
kavimą”. Lapkričio 7 d. jam atsake 
E. Reeder, cituodamas buvusio so
vietų pareigūno, išsirinkusio laisvę, 
Victorio Kravchenko’s pasisakymą 
”1 Chose Freedom” knygoje (311 
psl.): "Pusalkanių, apdriskusių, 
ilgai kentejulsių ir nekenčiamų pilie
čių masei neduodama elementarios 
politines ir ekonomines laisves. Reta 
buvo diena, kada koks darbininkas 
ar jo žmona neatėjo pas mane, pasa
kodami apie skurdą ir ligas”. 
Laiško autorius daro išvadą, kad per 
30 metų, matyt, komunistų režimas 
neką tepadare rusų darbininkijai. 
Gale jis prideda: "Tad ar nuostabu, 
kad Bradford# E.V.VV.h įmones 
noriau pasirenka Vakarų demokra
tiją, negu Bylų totalitarizmą?"

Kitas, kuris prikišo tremtiniams, 
kad jie palikę savo kraštą, nes ne
turėjo kito pasirinkimo ir kad daugu
mas jų buvo vokiečių ištremti ir 
neturėjo progos pažinti komunizmo 
(’’they have never lived under Com
munism”), — gavo gražią pastabą 
iš Mr. Maxfield ,kad ’’Man from the 
Volga” galėtų jį pamokyti. Gi "trem
tinys iš Stalino rojaus' — Lietuvos” 
tam pačiam nr. (XI.10) pastebėjo: 
"Mr. Tordoff klysta. Mes pabaltie- 
čiai puikiai žinome, ką reiškia ko
munizmas”.

FILMŲ {SPŪDŽIAI
Lapkričio 14 d. "Telegarph and Ar- 

guis” išspausdino ilgoką ’’Man from 
the Volga” laišką apie filmų įspū
džius. Visa tai buvo sena, istorija 

su supertraukiniais, laimingomis

goti vaikus nuo nutautėjimo — aprū
pinti juos lietuviškais laikraštėliais,

kertinį akmenį sudaro, Oxfordo uni
versiteto prof. A.L. Goodhart teigi
mu, tai, kad nei vienas žmogus, nuo 
.augščiausio iki žemiausio, nėra už 
įstatymų ribų.

Priešingai, tvirtinama, kad S. Są
jungoje, kur yra pareigūnvį, kurių 
įstatymai neliečia. "Jeigu komunis
tai įsigalėtų, jie Britanijoje ir kiek
viename kitame krašte sudarytų pa
reigūnų kadrus, kurių nesaistytų 
įstatymai. Anglo namai daugiau ne
būtų jo tvirtove".

Toliau vedamajame pažymima, 
kad tie anglai, kurie dabar priklauso 
Kultūrinių Santykių su SSSR drau. 
gijai, komunistams įsiviešpatavus 
neturėtų jokių privilegijų. "Ju namai 
būtų atviri įsiveržėliams kaip ir 
kiekvieno kito”. Iksas

KALĖDŲ SENĮ SUTINKANT
Jau Įpratome, kad per Kalėdų 

šventes savo artimiesiems, geriems 
bičiuliams, šeimos nariams perka
me,, siunčiame ar asmeniškai. Senio 
vardtr įduodame dovanas ir dovane
les. Dažnas mūsų prieš šventes 
galvoja, o kartais ir paklausia: ka 
pirkti dovanu? Nevienas mūsų jau 
ir dabar stabtelejame prie prekylan- 
g!ų, rinkdamiesi mažmožius dova
noms. Prieš pat Kalėdų šventes 
įeiname į ’’azartą" ir perkame, kas 
tik krinta į akis, kad tik — ’’neapsi
kiaulinus’’...

Krašte, kuriame gyvename, yra 
labai gražus ir būtinai mums prisi- 
jaukintinas paprotys — Kalėdų 
proga viena būdingiausių dovanų — 
knyga. Knygą britai dovanoja suau-

labai seniai žino kiekvienas, kuris 
turi vaikų, bet... nelaime, kas turi 
vaikų, tas neturi pinigų, šiems lietu
viškiems vaistams.

Štai mano konkretūs faktai. Turiu 
tris vaikus: du lanko anglų pradžios 
mokyklą, trečias — lopšyje. Vyras 
dirba pamainose. Gerąją savaitę jis 
parneša 8 svarus'ir 6 šilingus. Buto 
nuoma — 2 sv. 5 ši., be dūjų ir elek

tros sąskaitos, maistas savaitėje 5 
asmenims kaštuoja 4 svarai ir 10 ši. 
(labai kūdas), iš likusio „kapitalo" 
reikia penkiems apsirengti, reikia 
sumokėti keliones išlaidas vyrui dar- 
bovietėn, vaikams į mokyklą, ir dar 
dešimt kartų reikia ir reikia. Gal 
kas nors nurodys konkretų būdą, 
kaip aš galiu savo vaikams nupirkti 
lietuvišką knygelę, kuri kaštuoja 14 
šilingų („Meškiukas Rudnosiukas", 
ar neseniai R. Spalio išleistą „Ber
niuke Nuotykiai", kuri, rodos kaš
tuojanti net 2 svarus!).

Koktu skaityti mūsų spaudoje 
straipsnius, kur nurodomi „konkre
tūs būdai” tėvams, kurie ir patys 
labai gerai žino, bet jie neįveikia 
šito padaryti, kadangi jie negali 
pirkti vaikams lietuviškos spaudos, 
vaikų duonos sąskaitom Tegu šio 
laikraščio redaktorius, ar ir pats 
„Konkretūs hūdai” straipsnio auto
rius nurodo bent vieną pavyzdį, ka
da daugiavaikiai šeimai kas nors 
būtų nors papiginta kaina pasiūlęs 
užsakyti lietuvišką laikraštėlį, ar 
būtų nupirkęs vertingą lietuvišką 
knygą? Gal DBL S-ga yra tai pada
riusi, gal kuris nors klubas, ar sam- 
būrys, gal klebonija, ar kuris nors 
knygų autorius ar knygų leidykla?! 
Susimildami, parašykite bent vieną 
tokį pavyzdėlį, tada aš mieliau skai
tysiu šituos tėvams pamokslus, ži
nodama, kad buvo toks vienas kon
kretus faktas!

Jeigu mūsų organizacijoms, mūsų 
šviesuomenei, mūsų veiksniams rū
pi išlaikyti lietuvybę priaugančioje 
kartoje, tai ne tuščiaviduriais straip
sniais ir pamokslais šito turėtų jie 
siekti, bet tikrai „konkrečiais bū
dais”, nes tie, kurie turi vaikus, ti
kėkite. jie vos, vos teįveikia juos 
išmaitinti ir apskuduruoti. Joks tė
vas nei motina neis prašyti išmal
dos, kad vaikui nupirkus už du sva
rus „Berniuko nuotykius”. Vaikai 
patys pirks „comicus”, nes šitokiam 
„leidiųiui” vaikas, nuėjęs pėsčias i 
mokyklą, susitaupo. Lietuviškai 
knygai jis, norėdamas sutaupyti, tu
rėtų žygiuoti pėsčiomis! į mokykla 
du metus!

Jei vaikai, kuriais vieni tėvai 
iki šiolei rūpinosi, ir ateityje

gusiems ir'jaunuoliams, o vaikų be 
knygų dovanos nerasime ne vienoje 
šeimoje. Todėl ir mes, užuot pirkę 
fnenkn.’ekius, pirkimt savo mielie
siems lietuvišką knygą ir tuo pačių 
prisidėsime prie bendro, visiems 
rūpimo klausimo — lietuvybės išlai
kymo. Neužmirškime, kad tas kas 
myli knygą, niekada nepritrūks 
ištikimo draugo, visuotino patarėjo, 
linksmo bendrininko ir sėkmingo kiek įveikdami gins juos nuo nutau- 
guodejo. Kas gyvenime prie knygoš tčjmo, susilauks "lietuvybei išlaiky- 
pripras, tas su ja neb.esiskirs, o ji ti” paramos tiek, kiek jos buvo rodo- 
kaip tik ir yra mūsų didysis ginklas ma mūsų organizacijų ir veikėjų, tai 
ne tik tremties kelyje, bet ir į lais- geriau būtų, jei šis klausimas ir toliau

liktų tik tėvų reikalas, o veiksniai, 
organizacijos ir veikėjai tesiginčyja 
jiems įprastais ir daugiau rūpimais 
partijų reikalais.

Trijų vaikų motina.

vuosius namus sugrįžus.
Prisijaukinkime paprotį — Kalė

doms dovanokime vieni kitiems lie
tuvišką knygą!

Br. Serbentą

BR. DAUBARAS

MĖLYNĄ
SUKNELE

mintimi, kad niekad neįveiksiu ki
taip pasielgti, negu mūsų nuostatai 
reikalauja vedybų priesaika susiri- 
šusiems. Priš trejetą metų tu buvai 
man suraizgęa šitą paprastą, nesu
dėtingą gyvenimo taisyklę, {nešda
mas mano pilkosioms dienoms ma. 
lonų ir ir liūdnų valandų, šiandien 
visa tai, atrodo, lyg kalnuose girdė-

Tš bažnyčios Gražina su Myliumi 
išėjo drauge. Didmiesčio gatve jau 
.buvo pradėjusi dienos gyvenimą. 
Darbinlkijos banga buvo suplaukusi 
j fabrikus, kasyklas ir dirbtuves, o 
jų pėdomis sočiau pavalgę ir minkš
čiau išmiegoję, sekė baltarankių 
minios į raštines, kontoras, bankus 
ir krautuves, skaičiuoti jau sunkiuo
se darbuose plušantiems juodadar
biams pinigus ir valandas, jardus ir 
tonas, adatas ir automobilius, vais
tus ir nuodus. Baltarankiai skubėjo 
teisti ir teisinti, bausti ir kaltinti, 
gydyti ir laidoti, provokuoti, apgauti, 
šnipinėti...

Milijonai galvų, prieš valandą 
palikusių minkštas pagalves, kiurk
sojo automobiluose, autibusuose ir 
traukiniuose, susmeigtos į rytinius 
laikraščius, vaizduojančius paskuti
niųjų valandų įvykius žemeje ir 
danguje, jūros dugne ir Marse. Tik

Ten, į šitą žemę, buvo verčiama 
išvykti Rindžiuvienč. "Šitaip jai rei
kėjo jos motinos meiles vardan. Ji 
atsisveikino su vargonais ir su 
ramybe suteikusia bažnytėlė ir, kai 
ją Mylius sutiko prie pat bažnyčios 
durų, ji ramiai ir draugiškai jam 
tarė:

— Kaip gera, kad ir tu čia atėjai. 
Šitame mieste nebeliko dabar nieko 
brangaus, su kuo vertėtų atsisvei
kinti... Kai tu, retkarčiais, vei kada 
nors čia ateisi, tikiuos, prisiminsi 
mane, nes aš tik šitoje vietoje 
jaučiausi laiminga ir patenkinta 
gyvenimu. Šiandien, kaip jau žinai, 
aš vykstu repatriacijos įstaigon, o iš 
ten niekas juk nebegrįžta...

— Tu nesibijai šianden gatvėje su 
manim pasirodyti? — paklausė jos 
Mylius.

—* Ak, Antanai, kaip yra gera, 
kada žmogus atsikratai nešvankias

tos dainos aidai, nuskardeję negrįž
tamai uolų viršūnėmis... Taip, 
mielas Antanai, žmogaus gyvenimas 
yra lyg daina: kartais ūžtelėja ga
linga gaida, tai, vei, žiūrėk, tyliai 

tylutėliai širdį virkdina, ar tik aidu 
nuo girios ar kalno uolų atšokusi 
miršta niekeno neišgirsta... Taip, 
kaip mano šitame mieste baigta 
giesmelė... Vakar aš prašiau Tave 
palydėti mane iki tos įstaigos, o 
dabar prašau šito nebedaryti. Viena 
visa susitvarkysiu. Nenoriu, kad tu 
būtumei į šį reikalą įveltas...

— Jau esu, — pasakė Mylius su 
karteliu, prisiminęs nakties pasikal
bėjimą su Rindžiumi.

— Ar ir pas tave buvo agentai? —■ 
baugiai ji paklausė Myliaus, pati 
stabtelėdama ir jį sulaikydama.

— Taip. Su vienu vakar vakare 
buvau susitikęs ganyklose... su 
antra vidurnaktyje prie hostelio, o

iš ten, kur žmogus, virtęs šėtonu, 
penkmečio stachanovietiškais pla
nais žudo tautas ir gentis, tuose 
laikraščiuose nebuvo žinių nei vaiz
dų. tarsi anoji žemės dalis būtų 
dar neatrasta ir apie ją tiek buvo 
žinoma, kiek žmonijai žinoma apie 
pomirtinį gyvenimą...

baimės jausmo. Dar vakar tave 
kviečiau į ganyklas trumpam pa- 
sima tymui, bijodama žmonių kalbų, 
plętkų, bijodama vyro ir jo šūka
vimų, o dabar, štai, aš jaučiuos 
visiškai laisva, lyg būčiau ūmai sa
varankiškai pradėjusi gyventi. Dau
gelį metų buvau susigyvenusi su

dabar su trečiu bažnyčioje...
— Aš nesuprantu tavęs?!...

— Bet aš supratau jus, ponia... 
Tik man neaišku, kodėl vakar ne
galėjote man viso šito pasakyti, 
ką naktj man pasakė jūsų vyras...

— Jis buvo pas tave?! ,
— Taip. Mes buvome vakar su

sitikę... ’ i
— Ko jam iš. tavęs reikėjo? — 

klausė Gražina, tebelaikydama My- 
liauis ranką.

— Įspėti... patarti... išbarti... Na, 
ir sužinoti apie mūsų susitikimus 
ganyklose... Juk jei vakar būtumėm 
susitarę čia, šitoje vietoje šiandien 
susitikti, tikiuos, kad ponas Rin- 
dzius jau būtų apie tai taip pat ži
nojęs... Ponia šį kartą man dova
nosi, kad atėjau be įspėjimo. O ateiti 
turėjau... Būtinai... Ir pasakyti, 
atsieveikiniimli, kad tu, Gražina, 
esi didesnė niekše už savo vyrą! 
Rafinuotesne sovietine agente, įtrau
kusi bukaprotį Rindžių į šį darbą. 
Jūs abu už svetimųjų pinigus dir
bate, o dabar tau buvo duotas uždą, 
vinys ir mane užverbuoti. Kai jūsų 
pėdsakai jau susekti, "repatrijuoja
te", nes prilipote liepto galą. Jums 
įsakyta savo vieta palikti mane, 
taip, kaip jus pavasarį paliko iš 
hostelio raštinės ’’repatriavęs” len
kas... Laimingos keliones! — Išgamų 
kiekviena tauta turi!... — Mylius 
trūktelėjo švarko rankovę, "kurion 
buvo įsikibusi Gražina, norėdamas 
ją palikti. Gražina rankoves nepa
leido. Jos pirštai buvo susmigę j 
medžiagą ir ji neįveikė jų atlenkti. 
Kai Mylius pakartotinai pasuko 
rankovę, su ja kartu jis suko ir 
Gražinos įsikibusią ranką, tarsi ji 
būtų prie jo priaugusi per tą valan. 
dėlę, kai jis jai šituos žodžius kalbė
jo. Jos veide buvo įprastas jai 
ramumas. Tik virš akių tankūs, siau
ručiai antakiai sustingo klaustukų

formoje, o akių kampuose pritvinusios 
ašaros laikėsi taip neužtikrintai, kaip 
ryto rasos lašai, pakibę sidabrinėje 
vorantiklio gijoj. Mylius šitai mate ir 
jaute, kad dar vienas jo žodis — 
būtų vėjo pūstelėjimas ir šie lašai 
pabirtų į šaligatvio grindinį, praei
nančiai miniai po kojų...

Gražina sunkiai pakėlė kairiąją 
ranką ir, netarusi žodžio, parodė, 
kitoje gatvės pusėje esančią kavinę. 
Jie tylėdami perėjo pro baltais dry
žais išmargintą grindinį ir, kai My
lius pastūmės kavines duris norėjo 
pirma praleisti Gražiną, ji vis tebe
laikė jo rankovę ir jos, nepaleisda
ma, įsivedė jį vidun. Lyg neregį ji 
atvedė Mylių prie apvalaus staliuko, 
pasodino ir, nuėjusi prie baro 
arbatos, atsisukusi žiūrėjo į jį, 
tarsi bijodama, kad jis nedingtų.

Kai ji grįžo su arbata, Mylius 
pakele juodo lako, pailgą Gražinos 
rankinuką, padarydamas vietos 
indams. Jis mate gražių formų, 
ilgus jos pirštus, maišančius šaukš
teliu jo arbatą, tačlu jis vengė 
nenorėdamas susidurti jgul jos 
žvilgsniu.

— Až myliu tave, — ūmai jis 
išgirdo jos žodžius, pasakytus taip 
paprastai ir taip nelauktai, kad nuo 
šito sakinio Myliui pasidarė nejau
ku ir, užuot ką nors atsakęs, jis pa
suko veidą. į sieną ir ten beprasmiai 
žiūrėjo į nežinomo dažytojo rankos 
tiesiai teptuku pravestą rausvą Iniją.

Dešiniąja ranka jis ritmiškai suka
liojo degtukų dėžutę ir palaidi deg
tukai barškėjo tyloje. Gražina leng

vai prispaudė jo judančią ranką. 
Degtukų muzika ir dėžutės šokis 
ūmai nutrūko. Mylius, pajutęs jos 
prisilytėjimą, spūstelėjo degtukus, 
ir dėžutė traškėdama supliuško, tar
si per ją būtų pervažiavęs asfaltui 
lyginti volas.

— Savo kaltinimais tu, Antanai, 
mane taip, kaip šią dėžutę sutraiš
kei, — tebelaikydama jo ranką, pa
sakė Gražina.

Iš lėto, lyg pabusdamas iš sun
kaus miego, Mylius atsuko veidą 
nuo sienos ir akimirkai jų žvilgsniai 
susitiko.

— Tavo, Gražina, trys paskutinie
ji žodžiai mane užmušė, taip, kaip ir 
toji žinia, kad tu dirbi biaurų darbą... 
Ar tu tikies, kad šitais žodžiais; dėl 
kurių anksčiau mielai būčiau už ta
ve miręs, įtrauksi mane į tuos vora
tinklius, iš kurių dabar pati nebegali 
išsinarplioti?! Tu manai, kad aš, 
išgirdęs tavo prisipažinimą, pasielg
siu taip, kaip pasielgė Adomas, im
damas žalčio Jievai įpirštą obuolį?... 
Man būtų daug maloniau prisiminti 
tave neišgirdus šitų žodžių ir nesu, 
žinojus, kad tu talkininkauji žalčiui, 
įsigeidusiam žmogų paversti piktuo
ju angelu, o visą, žemę sujaukti 
taip, kaip tu savo elgesiu ir savo 
prisipažinimu sujaukei mano jaus
mus... Aš bijau tavęs ir tavo vyro, 
nes jaučiu, žinau, matau, kad nuo 
jūsų byra judošiški sidabriniai, dėl 
kurių jis parduoda tave, o tu savo 
meilę...

(B.d.)
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BRITANIJOS LIETUVIS

Ne viena Amerika pergyveno rin- teiktoji materialine pagalba pini- nas Michelevičius paskaitę Revizijos 
kūnines nuotaikas. Paryžiaus lietu- ’ • ■ ................... ■ - - -
viai taip pat perrinko savo „vyriau
sybę" — visuomeninę vadovybę. Š. 
m. lapkričio men 9 d. Lietuvių šal
pos Draugijos Valdyba, kurią suda
rė 5 asmenys: Bačkienč, Pagnier, 
Dulevičius, Grasvelis ir Masiulis, 
baigusi savo metinę kadenciją, atsi- 
stadydino.

Senosios Valdytos vardu darbų 
ataskaitą visuotiniąjam susirinki
mui pateikė pirmininke Bačkienč.

Lietuvių šalpos Draugija Prancū. 
zijoje atitinka Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungą. Tai organizacija, 
apjungianti visus Prancūzijoje gy
venančius lietuvius, nepaisant jų po
litinių nusistatymų ar religijos. Žino
ma, kaip ir D. Britanijoje, taip ir 
čia yra šiokių tokių išimčių, kurios 
tik patvirtina taisyklę... Išimtys tai 
dar neįsijungę į Lietuvių Šalpos 
Draugiją Prancūzijoje, gyvenantieji 
tautiečiai. Tokių nedaug teliko. Na, 
dar visai nepriklausomai veikia Lie
tuvių Sąjunga Strasburge.

LŠD-ja turi 272 narius. Paryžiuje 
96 ir provincijoje — 176. Pereitais 
metais į užjūrius emigravo 30 Drau
gijos narių. 4 nariai išvyko į Darbo 
Kuopas Vokietijon ir 3 nariai mirč. 
Naujų narių į Draugiją įstojo — 45.

Šįmet pirmą kartą apskaičiuota numeryje, 
kiek žuvo per paskutinius metus atspausdino didelę nuotrauką, ika- 
į v airiuose kovos laukose Draugi- rnuolį gaudančio sportininko su maudos, tūkstantine žiūrovų minia

---------- .... j-------- ■—gtami,ja viršuje antrašte: "Gry- šypsosi iš tų, kurie "state” už
bauskas, mikliausias Prancūzijos "trumpuosius” grybauskininkus, nes iš Johann Gottfried Herder Instituto, 
krepšininkas”. Parašas po nuot- Paryžiaus meisterio vardą, akštčn 
ranka šitap skamba: ’’Lietuvis įnešusios komandos pats "mažiu- 
Grybauskas, neaugšto, ūgio, tačiau kas” buvo 1 m. 90 cm, o Grybausko 
pajėgių kojų ir tvirtas sporti- komandoje tik vienas Gailius sieke 
ninkas. Jo taiklumas tiek kovoje, tiek 1 m. 84 cm...
laisvuose mėtymuose įraše jį j
geriausių Prancūzijos metikų są- prasidėjo. Po minutes didžioji žiū- 
rašą”. rovų dalis ’’persimeta” Grybausko

Krepšininkas Grybauskas, prieš pusėn, o iš minios g'irdšti lietuviški 
karą žaidęs Telšių komandoje, ve- šūkavimai — ’’Grybai! Dar kartą 
liau Vilniaus ringtineje įr tremtyje mesk! Grybai... mesk... 
Vokietijoje. Prancūzijon atvyko su Pirmomis minutėmis paryžiečiai 
lietuviais krepšininkais rungtynėms, veda 6 — 3, 10 — 5, 12 — 6. Gesta 
Rungtynes tada lietuviai laimėjo irXviltiS. Bet kelios akimirkos, kažko, 
didžioji jų dalis grįžo, o Grybauskas kie nesuprantami Grybausko su 
pasiliko Prancūzijoje, gavo darbą Gailiumi ženkali ir pasekme —12-12, 
vienoje Mulhouse (Alzase) metalo 18-131 
įmones raštinėje ir nuo tada įsijungė — Pasiuto! — šūkteli nežinomas 
į vietos sportininkų eiles. Grybaus- lietuvio balsas iš miniois, matyda- 
kas, talkininkaujant kitam mūsų mas lentoje 22 — 15. Tačiau iki per- 
gabiam krepšininkui Gailiui, iš galės buvo dar toli ir pirmasis kčli- 
menkos provincijos Mulhuose krep- nys baigiamas 26-25 Grybausko ko
šimo komandos sudarė penketuką, mandos naudai.
kuris šiandien jau įveikė Prancūzi- Pertraukos metu halūjet aidi aptilęs 
jos krepšininio meisterį ir visas užimąs, a žiūrovų įkaitusiuose vei- 
kitas, geriausias augštosios lygos 
komandas.

"L’Equipe” Grybausko vadovau
jamai krepšinio komandai ir jo 
garbei pašventė visą straipsnį, po to, 
kai jo komanda nugalėjo Prancūzijos 
krepšinio žvaigždę — Villeurbanne 
komandą, vaizdžiai aprašydamas jo 
kilmę ir jo sportinį gyvenimą Lie
tuvoje.

Nugalėtosios Villeurbanne koman
dos kapitonas Buffiere sporto dien
raščio bendradarbiui prisipažino, 
kad jam dar nčra tekę matyti kitos 
tokios komandos, kuri turėtų tokį 
gerą techniškąjį pasiruošmą ir tiek 
taktiškų žinių, kaip Grybausko va
dovaujama anksčiau nežymi Mulho- 
siečių krepšinio komanda.

Paryžiaus sporto dienraščiai ir kita 
spauda nesigailėdama vietos ir pa
gyrų Grybauskui ir jo komandos 
krepšininkams, lapkričio 15 d. įdėjo 
sensacingus pranešimus, apie Gry
bausko — muehousiecių komandos 
susitikimą su naujuoju Prancūzijos 
krepšinio meisteriu — Racing ko
manda. Jau iš vakaro Paryžiaus 
sporto pasaulyje užvirė derybos, 
spėliojimai, įvertinimai ir ginčai. 
"France Soir*’, perduodamas skaity- 
tojamas šią žinią, autoritetingai

vienas Grybauskas

gaiš, maistu ir drabužiais.
Pereitas metais Draugija neatmetė 

nS vieno šalpos prašymo. Daugiau
siai kreipta dėmesio į pagalbos rei
kalingas skaitlingas šeimas, moti, 
nas su mažamečiais vaikais, sene
lius ir nelaimes ar ligos ištiktus tau
tiečius.

Nuolatinis lietuvių pratinimas prie 
savo spaudos yra bene didžiausias 
Draugijos darbas. Per lietuviškąją 
spaudą pavyko atlietuvinti nemažai 
prieš ir po karo, „paraudončjusių” 
tautiečių. Draugijos rūpesčiu įsteig
toje bibliotekoje yra 338 tomai seniau 
išleistų Įmygu ir pačių paskutiniųjų 
mūsų literatūros naujienų. Draugi
ja leidžia neperijodinį, informacinį 
biuletenį, spausdintą rotatoriumi. 
Draugija reme visas Paryžiuje besi
reiškiančias lietuvių pastangas pri
sidėti prie Lietuvos vardo įrašymo, 
visur kur tik pasisakoma už mūsų 
krašto išlaisvinimą, kur ginama pa
vergtieji, kur organizuojama busi
moji Laisva, Vieninga Europa-

Revizijos Komisijos vardu Anta-

Aktą, pagal kurį rasta visa Draugi
jos atskaitomybe ir knygos pilnoje 
tvarkoje.

Susirinkimas pareiškė ypatingą 
padėką P. Bačkienei, kuriai teko, 
didžiausia dalis Draugijos darbų ir 
kuri Draugijos reikalams pasišven
tusi dirba nuo pat jos įsteigimo.

Nuoširdžiai dėkota Lietuvos Atsto
vui Prancūzijoje Dr. Bačkiui, kuris 
Draugijai teikč juridinę ir moralinę 
pagalbą, padedamas jai visuose 
darbuose. Lietuvos Atstovo bute 
yra Draugijos būstine, biblioteka ir 
posėdžiai, choro repeticijos ir kiti 
pobūviai.

Vi'suotinis metinis susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo A.V. švirmic- 
kas, sekretoriavo buv. kariai-G. Ze- 
bertavičius ir V. Benetas, išrinko 
Naują Draugijos Valdybą, į kurią 
įeina pagal gautų balsų skaičių: p. 
Bačkienč, J. Masiulis, Kun. Jucevi
čius, Gravelis ir Baranauskas. Į Re
vizijos Komisiją: P. Michelevičius, 
Zebertavičius ir Puškorius.

TIK 30 DIENŲ BELIKO 
užsisakyti-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI

kurios kiekvienas tomas įbus <600— 640 puslapių Jy 
džio, iliustruotas ir patvariuose apdaruose, Lietuvių 
Enciklopedija, tai pats didysis paminklas, pastaty

dintas mūsų tremties dienose.

Aepasilikime jos neužsisakę I Enciklopediją gaus tik 
tie, kūne iki š.m. gruodžio pabaigos užpildys užsisa
kymo blankus. Pirmasis tomas pasirodys 1953 m. 

pradžioje.

Už Enciklopediją atsilyginama už kiekvieną tomą 
tik tada, kai knyga gaunama j rankas.

REIKALAUKITE UŽSISAKYMO BLANKŲ 

Enciklopedijos atstovė D. Britanijoje ■— Dainora 
Daunoraitė, 49, Thornton Ave, Lonidon, W.4.

GRYBAI MESK!...
Didysis Paryžiaus sporto dien- tyton krepšiniui halčn renkasi tūk- 

raštis "L’Eųipe”, lapkričio 13 d. stančiai puošniųjų paryžiečių, ste- 
pirmamo puslapyje beti Dovydo ir Galioto runtgynių. 

Kai aikštelėje pasirodo abi ko-

jos narių, daugiausiai legijonierių, 
kurie tarnauja kariuomenčje. Jie 
įtraukti pagal jų prašymus į Drau
gijos narių kandidatų tarpą. Žuvu
sių sąraše figūruoja 20 jaunuolių, 
paaukojusių savo gyvybes už liku
siųjų laisvę.

Draugija pereitas metais turėjo 5 
visuotinius susirinkimus, o Valdyba 
posėdžiavo 20 kartų. Surengtas 16 
Vasario minėjimas, Motinos D t na, 
bendros Kūčios, Gegužine, Lietuvio 
ir Lietuves Teismas, keli bendri po
būviai su Latviais ir Estais.

Tai liečia Draugijos centrą — Pa
ryžių. Tačiau Draugijos veikla labai 
intensyviai reiškėsi ir provincijoje. 
Pirmiausiai pažymėtini Mulhouse ir 
Marais de Decines skyriai ir Nord, 
pas de Calais, Moselle ir Seine Infe- 
riaure departamentuose verkią Drau. 
gijos komitetai apie kuriuos buria
si apylinkėse išsiblaškiusieji tautie
čiai.

Pavyzdingiausiai ir gražiausiai 
veikia Draugijos skyrius Mulh ruse 
Alzase. Čia visos veiklos pagrinde 
yra labai gražiai nusiteikę, kupini 
gerų norų, pasiryžimo ir draugiškai 
sugyneną buv. kariai legijoninmkai. 
Skyriui pirmininkauja visuomeni
ninkas kun. J. Petrošius. Skyrių pa
laiko ir prie jo veiklos prisideda ir 
kaimyninėje Šveicarijoje gyvena lie
tuviai Prof. Eretas su p n;a, p !e 
Šaulyte ir kiti, kurie net nariais į 
Skyrių yra įsirašę.

Pažymėtina, kad buvusieji kariai 
atlikę 5-7 metų tarnybą Svetimšalių 
Legijone, veik visi perėjo per Indo- 
chinijos frontą, kur kiekvienas legi 
jonininkas turi kovoti bent du me
tus, sudaro vis stipresnį ir labai po
zityvų elementą Paryžiaus lietuvių 
organizaciniame gyvenime. Šie jau
ni lietuviai bevelijo Indochinijoje ko
voti su civilizacijos priešais, komu
nistais, nei skursti Vokietijos lage
riuose. Atlikę savo ilgą ir pavojingą 
tarnybą šie vyrai turi galimumo 
gauti Prancūzijos pilietybę ir neturi 
jokių kliūčių įsikurti ir dirbti kur tik 
jiems patinka. . Ne daug iš jų emi
gruoja j užjūrius ir ateityje gal būt 
jie sudarys pačią pagrindinę bazę 
lietuvių Prancūzijoje, nors ir turėda
mi blogesnį ekonominį gyvenimą, 
bet arčiau savo vargstančių brolių 
Tėvynėje.

Didžiausias rūpestis Lietuvių šal- pastebėjo, 
pos Draugijos buvo pagelbėti sun- neatsilaikys prieš šiuo metu geriau
sioje padėtyje patekusius tautiečius.
Draugijos pajamas sudaro aukos iš Na, bet neužbokime Įvykiams už 
provincijos, nedidelis nario mokes
tis, emigravusių Draugijos narių pa
rama. Balfo Įgaliotinio Paryžiuje su- Rūmų rpoderniškon ir naujai pasta-

už

švilpukas) Dovydo ir Galioto kova

Marburge, laišką, kuriame rašoma, 
kad Institutas esąs labaį susidomėjęs 
Krašto Valdybos Propagandos Sky
riaus leidžiamu vokiečių kalba ”In- 
formationsblatt” ir prašo jį ne tik 
reguliariai siuntinėti, bet ir seniau 
išėjusiuosius numerius atsiųsti. Taip 
pat Institutas prašo nurodyti visus 
lietuvių kalba išėjusius naujuosius 
mokslo leidinius.

Kadangi Krašto Valdytos pirmi
ninko p. Zundšs projekto sukoncent
ruoti visas Europoje esamas lietuvių 
leidyklas lig šiol nepasiseke įvykdy
ti ir trūksta bendrų knygų katalogų, 
Informacijos Skyrius Institutui tega
lėjo nurodyti tik Bibliografines Ta- 
n y tos leidžiamą KNYGŲ LENTYNĄ.

duose klaustukas — kas laimes? 
Antrame puslaikyje .sėkmė slysta tai 
vieniems, tai kitiems, tarsi norėda
ma dar daugiau įdilginti* ir žaidėjus 
ir žiūrovus. Paryžiečiai milžinai 
susiima ir išlygina 30-30. Grybauski- 
ninkai pasispaudžia ir persveria 32- 
30, 34-30, 36-34. Bet krepšinio nau
jasis Prancūzijos meisteris ūžteleja 
tokiu puolimu, tokiu veržlumu, kad 
lietuviams žiūrovams pritrūksta 
oro: pasekme 38:38! Maža to, pary
žiečiai jau veda 47-45. Bet vėl Gry
bauskas atsigauna ir išlygina 49-49! 
Ir patys šaltakraujai žiūrovai nebe- 
nusedi vietoje. Niekas nežino, niekas 
šią minutę negali pasakyti, kas 
laimes? — Dovydas ai- Galiotas?

Belieka trys minutes. Grybauskas 
su Gailiumi vėl sudaro magiškąją 
kombinaciją ir v61 veda 51-49, Dar 
kartą Paryžiečiai išlygina, ir, atrodo, 
rungtynes baigsis lygiomis. Pačioje 
paskutinėje minutėje, o gal ir pasku- 
tinioje sekundėje Grybauskas su 
Gailiumi prišoksią ir "dubeltavoja” 
magaryčioms — žąibinius metimus: 
58-54! švilpukas nukerpa rungtynes. 
Žiūrovai įsiveržia į aikštę ir išneša 
Grybauską ir Gailių, o tribūnuose 
rimtoji Paryžiaus sporto diduomene 
šaukia: Tegyvuoja lietuviai! Bravo 
lietuviai! Puikūs krepšininkai!

Po didesnių pastangų pavyksta 
Grybauską ir Gailių atplėšti nuo 
prancūzų ir valandėlę, su jais pasi
kalbėti drauge su būriu lietuvių pa
ryžiečių, padėkoti jiems už ryžtą, 
Ištvermę ir Lietuvos vardo primini
mą Paryžiaus visuomenei.

Sekmadienio lytine Paryžiaus 
spauda tinkamai įvertino ąlsaziečių 
komandos laimėjimą, bešališkai 
stambiomis raidėmis pažymėdama, 
kad šito laimėjimo „kaltininkas” 
lietuvis Grybauskas įr jo talkininkas 
Gailius. Garbe jiems!

—Norėjau ką nors atminčiai pa
likti ir Prancūzijai, anuomet prieinu, 
šiai mane, — pareiškė jūsų korespon
dentui Grybauskas. Tik vėliau supra
tau jo šį pasakymą: netrukus jis 
su žmona ir sūnumi išvyksta į JAV.

________ _________ _ J.M 
Budapeštas. Komunistų teismas 

nubaudė mirties bausme keturis 
vyrus, kurie buvo kaltinami šnipi
nėję komunistines Jogoslavijos vy
riausybes naudai.

i

sią Prancūzijos krepšinio komandą...

akučių...
Stadione Coubertin Kūno Kultūros
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Vokietijos Krašto Valdyba gavo

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
PABĖGĖLIŲ KONGRESAS

Ketuyias dienas Vakarą Vokie
tijoje, Mūncheme tarėsi suvažiavę į 
kongresą raudonosios armijos kariai
— pabėgėlių vieningą organizaciją 
zonų. Šio suvažiavimo tikslas — 
įsteigti raudonosios armijos karių
— pabėgėlių vieninga organizaciją 
kovai su komunizmu. Vokiečiu spau. 
dos žiniomis kongresas nepavykęs, 
nes tarp atstovo iš britų zonos, mjr. 
Klimovo ir amerikiečių zonos atsto
vo Denisovo įvykęs ginčas del 
pirmininkavimo. Denisovas apleidęs 
susirinkimo salę, apkaltinęs KUmo- 
vą diktatoriškais siekimais. Klimo
vas tvirtinęs, kad Denisovas turįs 
tik 7 delegatų pritarimą ir todėl 
negalįs būti naujosios organizacijos 
pirmininku. Denisovas reikalavęs 
viešai išdiskutuoti raudonosios 
armijos pabėgėlių skundus del britų 
ir omerikienčią stovyklose sąlygų, 
kuriose laikomi šie bėgliai. Klimovas 
šiam reikalavimui pasipriešinęs.

JTO KRIZE.
Reuterio žinių agentūra iš New 

Yorko praneša, kad JTO jaučiama 
ir ji yra komentuojama visame 
laisvame pasaulyje. Amerikos visuo
menėje jaučiama taip pat nuotaika, 
kad užtenka mokėti mokesčius, 
kurie įgalina draugui Višlnskui iš 
JTO forumo būbnyti sovietinę pro
pagandą.

Skandinavijos kraštų spauda 
reikalauja JTO būstinę perkeldinti 
į kurį nors mažesnį kraštą. D. Bri
tanijos nuomone JTO klausimu 
dvejopa: ’’Daily Telegraph” pažymi, 
kad JTO yra netekusi savo vertes. 
Laikraštis pažymi, kad jei ši orga- 
nizacaija mirtų savo mirtimi, niekas 
del šito nenešiotų gedulo ženklų. 
Tuo tarpu darbiečių "Daily Herald" 
mano, kad JTO žlugimas atneštų 
nelaimę.

>.

nusimaniau apie sielos gelmeje'esa
mą savo kilmes pajutimą? Aš 
mačiau, kad lietuvių kalbą germani
zuojant vis labiau nykdavo, bet 
visdeMo jos nebeišmokau. Vėliau 
labai gailėjausi, kad neišmokau.

Kitur germanizavimas buvo dar 
aštresnis. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvau šianures Schleswige, ku-. 
ris dabar priklauso Danijai. Ten 
vaikai ateidavo verkdami iš moky
klos ir skundėsi, kad buvo nubausti 
už tai, kad kalbėjo daniškai. Tėvai 
tuo buvo* labai pasipiktinę ir man 
tiesiog pasakydavo, kad jie pasirū
pins prie pirmos progos nuo Vokie
tijos atsiskirti. Jie sakydavo: Kas 
nebūtų, bet mūsų įgimtos motinos 
kalbos mes neleisime mums atimti. 
Ir jie tikrai savo žodį išlaikė.

GYVAS JUDĖJIMAS LONDONO 
UOSTE

šią savaitę jau buvo nepaprastai 
didelis prieškalėdinis prekių iškro
vimas Londono uoste, šimtai tūks
tančių dėžių kasdien iškraunama su 
pietų kraštų vaisiais, skirtais Kalėdų 
šventėms salos gyventojams. Nau
joji žydų respublika, Ispanija ir 
Pietų Afrika eksportuoja apelsinus, 
Italija — vynuoges, Jamaika — ba
nanus, riešutus ir kit.RYPROSIŲ NUOTAIKOS

Laiški MLT pirmininkui lituvių 
kilmes rytprūsis, lietuviškai nemo
kantis, tarp kitko taip pasisako:

prezidentu Trumanu. Prezidentas

leisti iš darbo valdininkus, kad jie

Manoma, kad abiejų prezldenltų

vandenilio bomba, kadangi šis klau

JAV 'prezidentų^ 
PASITART1'4’AT"’

Milijonas vašingtoniečių sveikino 
"Nuoširdus ačiū už lietuviškąją naujątį prezidentą, gen. Eisenhowe- 

B’bliją. Aš ją pasiliksiu sau, kartu rį Vašingtono gatvėse, kai jis važia- 
su vokiškąja. Krivulę aš padalinau vo iš aerodromo į Baltuosius Rū- 
pusiau ir lietuviškąją pusę perda- mus pirmiesiems pasitarimams su 
viau vienai lietuvių šeimai. Pas - - - —
mus, rytprūsių dialekte, valsčiaus Trumanas Įsake vald. ištaigoms pa- 
viršaičio skelbimai, kurie mano 
vaikystes dienomis ėjo iš kaimyno galėtų pasitikti naująjį prezidentą, 
pas kaimyną, vadinosi "Kriaulzed- atvykstantį į Vašingtoną.
rt®1' , . Manoma, kad abiejų prezldenltų

Dabar nam daug priesimgumų pas]ųarjmo tema būsianti naujoji 
paaiškėjo. Jau mokykloje kalbeda- vanijenjij0 ])Omba, kadangi šis klau- 
vomčs ir bandėme išspręsti mįslę sįmas ypatingos reikšmes ir reika. 
kokiu būdu lietuviai, jeigu jie yra jauja naujq aptarimų. Prezidentas 
čia svetimi kolonistai, galėjo duoti Trumanas, kurio rankose iki 1953 

m. sausio 20 d. yra atominių ginklų 
panaudojimas ir gamyba, nenorįs 
vienas imtis atsakomybes trumpanj 
pereinamąjam periodui, ir, kaip 
spėjama, šiuo klausimu tarėsi su 
naujuoju prezidentu.

Atomines Energijos Komisija dar 
nčra oficialiai pranešusi apie vande
nilio bombos išsprogdinimą, tačiau 
„diplomatiški” komisijos tuo reika
lu pranešimai nedviprasmiškai ko
mentuojami, kad miniatiūrine van
denilio bomba jau yra peržengusi 
pirmąją bandymų stadiją. Vienas 
atomines energijos moksliminkas 
pareiškė, kad JAV vienerių metų 
bėgyje užtikrintai turėsiančios van
denilio bombas, paruoštas naudoji
mui. Atomines energijos mokslinin
kai tvirtina, kad S. Rusija iki šiolei 
neturinti vandenilio bombos, tačiau 
jų nuomone ji dedanti visas pastan
gas šioje srityje taip pat padaryti 
naujų žygių.

SKELBIMAI
Lietuviška kojų klinika. Mediciniškas, chtrur. 
Kiškas ir elektrinis kojų ilgu gydymas. Rašyti 
Private Foot Clinic. 1«9, Market Street, 

Edenfield, Lancs.

Paieškomas Juozasz Lapačlnskas, gyvenąs
Castlefield Hostel High Wyoombe. Ieško A.

Kemeklis, 11, Well Str., Exeter (Devon.

Paie'komas Karolis Gallnaltis, gimęs Vilka- 
vlško apskr., Palvi'klo Vlsč... Ieško sesuo 
Kalcckiene Elena, 2, Site Market Weighton 

Road, Selby, Y<>rks»

Paieškomas Jonas Miliauskai gimęs 1907 m. 
Raseinių apskr, Kelmes valse. I Angliją 
atvykęs iš Vokietijos 1947 m. Paieško Juozas 
šimkevičius, 2049, W. Pierce Ave, Chicago, 

ILL. U. S. A.
savo lietuviškus pavadinimus vi- 
siems Rytprūsių kaimams, vieto- , 
vems, miestams ir upčms, kurie net . 
valdiškuose raštuose buvo vartoja
mi. Mokyklose, bažnyčiose ir vėliau 
tėvynės pažinimo temonTs parašy- 
tojse knygose mums buvo skiepijama 
ir nuolat skiepijama, kad lietuviai 
yra ateiviai, kolonistai.

•Jau mokykloje mes matėme aiškų 
priešingumą, pvz.-, sąvokoje ’’Prūsų 
Lietuva dabar didžiąją dalimi vo
kiška”. Skaisgirių apylinkėje mes 
daugumą tėvų girdėjome kalbanti 
lietuviškai, o iš giminių žinojome, 
kad ir kitose apylinkėse taip buvo. 
Vaikai tarp savęs jau dažnokai 
vokiškai kalbėdavosi, o tėvai, neno
rėdami, kad vaikai mokykloje turėtų 
keblumų, įprato su vaikais kalbėtis 
vokiškai. Bet suaugusių, kurie ne
mokėtų lietuviškai, aš mažai tepa
žinojau.

Mano kartoje jau daugelis lietu
vių vaiką lietuviškai nebemokėjo, o 
kurie mokėjo, drovėjosi ją vartoti. 
Nors lietuvių kalba nebuvo uždrausta, 
bet augštieji valdininkai buvo vokie
čiai ir lietuvių kaltos vartojimas, 
atrodė, lyg žeminantis. Bet buvo

.4, M. Lapkričio men, 29 d (šeštadieni) 18.30 
vai. Manchesteryje Public Hali Cheetham 
Hill, DBLS Manchesterio skyrius rengia 
Lietuvos Kariuomene Šventes Minėjimą. 
Programoje — Iškilmingas. Posėdis, paskaita, 
deklamacijos oktetas, tautiniai šokiai. Po 
minėjimo bendri šokiai Sale pasiekiama iš 
Connon str. bosais Nr. Nr, 4, 39, 00, 02, 75, 

įėjimas 2/0.
DBLS Manchester!© sk. Valdyba.

TINKAMOS Ui VERTINGOS
DOVANOS LIETUVIUI I 

M. Biržiškos —
Lietuvių Tautos Kelias ... 21/-

St. Būdavo —
Varpai Skamba................... 17/6

V. Nemunėlio —
Meškiukas Rudnosiukas ... 14/-

Sias gražias knygas gausite. JK
parašę:

Dainorai Daunoraltei. 49 Thornton 1
Mve. London, T7.4.
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tas. Įėjimas 2 šil.
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Savaitiniu laikraš’is. T ertžia — D. 
Britaniios Lietuvių Sąjungos Cen
tro Valdyba, — 43 Holland Park, 
London. VV. t t. T-.-L T**T. ....Telef- P4R oboe.
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_________ Nesmaudoti ran- 
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Lietuvių Namuose, 43, Holland Park, lapkričio 29 d. įvyksta links
mas vriešadventinis pobūvis. Pobūvio metu bus nuotaikinga progra- 

žvejų kaimų (pvz., Nemonien, Tave-mg/g ir šokiai, grojant akordeonistui Kulviečiui. Veiks lietuviškas bufe- • 
ir dg.), kur mano karta buvo vokiš
kai išmokslinta, bet kalbėjo lietu
viškai. ’’Tilžės Keleivį" daug kas 
skaitė. ’’Kukatsche Maldenings" 
buvo visur išplitęs, taip pat ”Ku- 
kafsche Gebetsverein” ir jo savait
raštis "Pakajaus Paslas’* kurio* 
antroji dalis buvo ’’Friedensbote". 
Lietuviškų susirinkimų buvo gausu. 
Aš pats dažnokai skaitydavau ”Pa- 
kajaus Paslą” ir nueidavau į lietu
višką susirinkimą, nors aš ten 
nieko nesuprasdavau. Dievaži, man 
patiko lietuvių kalba. Mane vidiniai 
trauke jos išmokti. Bet ką aš tada

Red. B. Daunoras, 1_____ .. ___ .
London, V/.io. Telef. LAD.1186.

Redakcija raštus taiso ir trumpina savo nuožiūra, 
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