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— Mažosios Lietuvos Tarybos at- tęs programą. Švente paliko visiems 
stovas VLIKO Vykdomojoje Tary- gražų įspūdį. Tai buvo drauge ir vi- 
boje M. Brakas, ėjęs joje Informaci- sų baltų solidarumo švente.
jos Tarnybos ir Bendrinių Reikalų 
Tarnybos valdytojo pareigas, lapkri
čio 26 d. iš Reutlingeno išvyko į Ko
penhagą, iš kur su šeima emigruoja 
į JAV-es. Per atsisveikinimą kalbas 
pasakė, nušviesdami jo veiklos sąly
gas Vykd. Taryboje ir atliktuosius 
darbus, VLIKO pirmininkas M. Kru
pavičius, min S. Lozoraitis ir Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Zaikauskas. 
Už pareikštus linkėjimus padėką 
pareiškė M. Brakas, pasižadėdamas 
ir ateityje toliau rūpintis mūsų kraš
tą išlaisvinimu ir Mažosios Lietu
vos reikalais. VLIKO ir MLT prezi
diumo susitarimu jo pareigas Vykd. 
Taryboje perims Mažosios Lietuvos 
Tarybos narys M. Gelžinis. Kol jis 
atvylcs, laikinai jas eina Vykd. Ta
rybos pirmininkas K. Zaikauskas.

Į latvių šventė Paryžiuje iš lietu
vių buvo nuvykę Lietuvos atstovas 
Dr. S. A. Bačkls, .Lietuvos karo atta
che gen. št. pulk. J. Lanskoronskis, 
L.Š. Dr-jos pirmininkė O. Bačkienė 
ir kt.

Gražia: Latvių Tautos Šventė buvo 
paminėta ir Amerikoje. -Jų suruošto
se centrinėse iškilmėse New Yorke 
dalyvavo taip pat lietuvių atstovai. 
Ta proga "New York Times" lapkri
čio 16 d. paskelbė Latvių Patariamo
sios Grupės pirmininko Dr. Viliaus 
Maseno įspėjimą Sov. Sąjungai, kad 
jiems niekad nepavyks palauiti lat
vių tautos ir užgniaužti jų meiles 
Latvijai. Dienraštis pažymi, kad pa
našiai, kaip latviai, 1940 m. buvo 
taip pat bolševikų okupuotos Esstija 
ir Lietuva. Minėjimo iškilmėse daly
vavo apie 5000 atstovų. Kalbą jame

—ALTas tarp Amerikos lietuvių ir taip pat pasakė Latvijos ministeris 
JAV visuomenėje Lietuvos laisvini- JAV-ėse Feldman’s ir kt. kalbėtojai, 
mo bare yra išvaręs it:n plačią vagą, Latvių Patariamosios Grupės pir- 
taip pat gausiai parėmęs VLIKą su mininkui Dr. V. Masenui lapkričio 
Vykd. Taryba jos darbe. Savo veik- jy fj sa]<ako 50 metų amžiaus. Ma
lą ateityje ALTas numato dar dau- sens yra dirbęs Latvių pasiuntiny- 

.• -. j{aunei kur jis išmoko lietuvių
kalbas ir vedė lietuvaitę.

PASITARIMAI VYKSTA
Reutlingenas, 1952. XI. 29. JE. Pat- lis kartus buvo pasitarimų su LDŠ 

gal Paryžiaus 1952. VII. 21-24 dd. Lie- VLIKO delegacijos pirmininkas, 
tuvos Diplomatinės Tarnybos užsie
nyje ir VLIKO delegacijos sustarl- 
mą tarp VLIKO ir Diplomatinės Tar
nybos praktiškas bendradarbiavimas 
vykdomas Lietuvos Diplomatijos' še
fui ir VLIKT Pirmininkui tariantis, 
šiuo susitarimu remiantis, š.m. lap
kričio! mėn. 25-28 dd. ReutlingenB 
įvyko pasitarimas, kuriame dalyva
vo Lietuvos Diplomatijos Šefas miri. 
S. Lozoraitis ir VLIKO Pirmininkas 
M. Krupavičius. Be to, VLIKO Pir
mininko pakviesti, pasitarimuose da
lyvavo Vykdomosios Tarybos Pir
mininkas K. Zaikauskas ir valdyto
jai Dr. Karvelis ir T. Šidiškis bei Diplomatijos Šefo pasitarimai vyks 
VLIKO narys J. Norkaitis, kuris ke- ir toliau.

Pasitarimai vyko savitarpio susi
pratimo dvasią ir visų noru rasti tin
kamus sprendimus tiek praktiškojo 
bendradarbiavimo būdams, tiek 
aktualiesiems klausimams. VLIKO 
ir Vykd. Tarybos nariai visais svars. 
tomais klausimais laikėsi vieningai 
vienos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka buvo 
išsvarstyta iki galo. Prieita (prie vie
ningo klausimų išsprendimo. Kai ku
riems dalykams išspręsti min. S. 
Lozoraitis atsiklaus Lietuvos Pa
siuntinių nuomones.

VLIKO Pirmininko ir Lietuvos

BRITŲ PREMJIERUI 78 METAI 
AMŽIAUS

Lapkričio paskutiniąją dieną, Lon
done, 10, Downing Street, britų mi- 
nisteris pirmininkas, W. Chūrchillis, 
švente 78 metų amžiaus gimtadienį 
artimųjų bendradarbių ir giminių 
draugijoje.

giau išplėsti ir pagyvinti. Veikliąją 
ALTo vadovybę šiuo metu sudaro: 
pirmminkas — L. Šimutis, vicepir- 
minikas — A. Olis, sekretarius — 
Dr. P. Grigaitis ir iždininkas — M. 
Vaidyla, 4 žirniausiu Amerikos lietu, 
vių,srovių atstovai. Už teikiamą 
VLIKui paramą ir talkininkavą Lie
tuvos laisvinimo darbe ALTui jo 
konferencijos proga VLIKo ir Vykd. 
Tarybos vardu pareikšta nuoširdi 
padėka. Savo sveikinime Vykd. Ta
rybos pirminikas K. Zaikauskas 
pažymėjo, kad ALTas, reikšdamas 
savo susirūpinimą senosios tėvynės 
likimu, turi Lietuvos laisvinimui itin 
didelių nuopelnų. Vykd. Taryba di
džiai brangina ALTo darbą, džiau
giasi jo veikla ir tikisi, kad ateityje 
bendradarbiavimas su VLIKu ir jo 
Vykd. Taryba bus dar našesnis.

ALTo pasiųstame naujam JAV 
prezidentui Eisenhoweriui sveikini
me reiškiama viltis, kad bus gyviau 
pajudinti Lietuvos ir kt. bolševikų 
kraštų reikalai.

MILAŠIAUS KŪRYBA 
PARYŽIAUS RADIOFONE

šiomis dienomis Prancūzijos Ra- karo tragiškų įvykių, kurie būtų pa- 
dijofbnas įtraukė į savo repertuarą žeidę jautrią poeto širdį.
naują kūrinį. Tai ’’Miguel Manara" Dienraštis ”Le Monde" pažymi, 
— mūsų poeto O.V. Milašiaus poe- kad prancūzų kalba yra velioniui 
ma-misterija, kuriai garsus nūdienis daug skolinga už šį žavingą kūrinį, 
prancūzų kompozitorius Henri To
masi parašė muziką. Pirmą kartą 
veikalas patiektas klausytojams di
riguojant pačiam ikompoz i toriui ir 
išpildant Valstybiniam Simfoniniam
Orkestrui su operos solistais ir Ra- jo šimtmečio ispanų didiko Miguel 
dijofono Choru.

Kritika labai palankiai vertina šią 
lyrinę dramą u? dėl partitūros kokyr 
bės ir siuėeto- didybės be: kilnumo 
numato jai didelę ateitį šių dienų 
muzikinių kūrinių tarpe.

Pabrėžiama, kad Miguel Manara

Retai kam yra pavykę taip sėkmin
gai kaip Milašiui surasti ryšį tarp 
nematerinės kalbos garsų ir tyriau
sios žodines poezijos.

Veikalas vaizduoja septyniolikto-

PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ PAR
TIJA ŠALINA ŽYDUS.

-’ Prancūzijos komunistų partija ša
lina iš savo tarpo visus tuos žydus, 
kurie turėję ryšių su pasmerktuoju 
čekų kpmpartijos šulu R. Slanskiu. 
Spėjama, kad visa eile žymių 'komu
nistų žydų, kurie iki šiolei prancūzų autorius yra lietuvis, diplomatas, 
komunistų partijoje buvo užėmę kurį ankstyva mirtis apgynė nuo šio 
atsakingas pareigas pateko į nema
lonę ir bus nušalinti iš tų postų.

Berlynas. Vakarų Berlyno miesto 
savivaldybės pareigūnai tvirtina, 
kad nuo to laiko, kai Rytų Vokieti
joje ūkininkai buvo pradėti varyti į 
kolchozus, kasdien į Vakarus per
bėga 150 rytų, Vokietijos ūkininkų 
ir lauko darbininkų. Iš viso vidurkis 
pabėgėlių iš Rytų Vokietijos siekiąs 
1000 žmonių — per dieną.

Manara dvasinę evoliucijų nuo že
miausių orgijų purvyno iki krikščio
niškosios mistikos viršūnių.

'Mūsų'rašytoja ir kritike Dr. Geno
vaite Irena Zidonyte-Vebriene šį 
Milašiaus Don Juaną skaito Goethčs 
vertes. (Ziūr. jos prancūzų <alba iš
leistą Paryžiuje veikalą-Milašius jo 
gyvenimas, kūryba ir spinduliavi
mas.) J. M.

SMUIKININKES ELENOS KUP- 
RĘVICIŪTES KONCERTAS PARY

ŽIUJE.
Žymioji lietuvaite smuikininkė 

Elena Kuprevičiūtė atvyksta į Euro
pą. Gruodžio 28 d. DANIEL koncertų 
rengimų organizacija ruošia jos kon
certą Paryžiuje.

Londono Lietuvių Klubas daro žy
gių smuikininkę E. Kuprevičiūtę 
nors trumpam laikui pasikviesti 
koncertuoti į D. Britaniją. ”Br. Lie
tuvio” korespondentas Paryžiuje, J. 
Masiulis, yra paprašytas tuo reikalu 
tartis su E. Kuprevičiūte ir su Da
niel koncertų organizacija dėl jos 
atvykimo į Londoną.

— Gaustosiomis iš JAV žiniomis, 
ryšium su Sovietų Sąjungos pastan. 
gomis duoti agresijos sąvokos ter
minui turinį Lietuvos ministeris 
Vaširfgtone P. Žadeikis savo ir La
tvių min. Felmanio vardu drauge 
su Estijos atstovu JAV-ese Kaivu 
įteikė Junginėms Tautoms me
morandumą, kuriame išsamiai 
išdėsto, kaip Sov. Sąjunga, su
laužiusi sudarytąsias su Lietuva 
ir kt. dviem Pabaltijo valstybėmis 
sutartis, įvykdė prieš jas agresiją 
ir jas okupavo. Memorandume taip 
pat nurodyta, kokias sutartis Sov. 
Sąjungą .sulaužė su kt. satelitiniais 
kraštais ir kaip pavergė Čekoslova
kiją, Lenkiją ir kt. valstybes.

BTIPRINA GELEŽINĘ UŽDANGĄ
Vakartį Berlyno policija praneša, 

kad pasienį, skiriantį Vakarų Berly
ną nuo sovietinės zonos, komunisti
ne rytų policija aptverianti su spig- 
liuotomis vielomis. Jau anksčiau šis 
pasienis buvo atitvertas įvairių rū
šių tvoromis ir sargybų bokštais, 
bet, matyt, kad nuolatiniai žmonių 
perbėgimai į Vakarus ’’laisvę" my
linčiai komunistų valdžiai neduodan
ti ramybės. Jie nutarė geležinę sie
ną aptverti spigliuota viela.

Per š.m. lapkričio mėnesį iš ryti
nės zonos perbėgo 14.000 pebegelių, 
jų tarpe 350 dezertyrų.

KAI RUSIJOJE ĮVYKSTA ŽEMES DREBĖJIMAS
Jei „plačioje tėvynėje”, už geleži- džinsjako įlankoje, netoli Kamčatkos 

nės uždangos, gimsta viščiukas su pakraščių. Žinoma, kad Petropavlov- 
dviem galvom, jei stachanovietė kol- sko ir Ust Kamčatkos miestai yra 
chozininkė sugeba taip „prižiūrėi” visiškai sunaikinti su ten buvusio- 
veislinę kiaulę, kad ji susilaukia 12 mis rusų laivyno bazėmis. Po dvie- 
paršelių, tai visa tai galima tik ”lais- jų savaičių nuo žemės drebėjimo 
vės rojuje" ir, suprantama, viskas dienos Maskva dar neturėjusi tele- 
’’tėvelio’’ garbei... Jau esame rašę foninio ryšio su Petropavlovsku ir 
apie Kamčatkoje, lapkričio 4 d„ įvy- kitais miestais, tuo tarpu i’ Lenin- 
kusį žemės drebėjimą. Laisvojo pa
saulio seismografai ir mokslininkų 
patyrimas sako, kad ten įvykęs stip
rus žemės drebėjimas, kokio nėra 
buvę nuo 1923 m., kada kelių minu
čių laikotarpyje Japonijoje žuvo 
100.000 žmonių, tuo tarpu sovietinė 
propaganda ir šitokią gamtos nelai
mę norinti išnaudoti savo propagan
dai ir įtikinti pasaulį, kad tai nebu
vęs žemės drebėjimas, o... atominės 
energijos bandymas.

Jau yra nustatyta, kad šis milži
niškas žemės drebėjimas buvęs Gi- propagandai.

SOVIETAI GINKLUOJA 
VOKIEČIUS

Vakarų Vokietijoje, Bonnoje, britų 
augštoji komisija oficialiai paskelbė, 
kad Rytų Vokietijoje, Sovietų zonoje, 
per paskutiniuosius šešius mėnesius 
S. Rusija yra paruošusi 100.000 vo
kiečių armiją su įvairių rūšsių gin
klais. Šią rytų-vokiečių armiją suda
ro 3 divizijos. Armijos vyr. būstinė 
esanti Passevalke. Be sausumos ka
riuomenės vokiečių armijai yra ruo
šiama aviacija ir karo laivynas. Jau 
šiuo metu aviacijos užuomazga turi 
5000 gerų lakūnų, o laivype, kuris 
oficialiai vadinamas ’’jūros policija”, 
sumųbilizuota 4000 jūrininkų. Sausu
mos rytų vokiečių armija 
kluota sovietų gmglais ir 
sunkiaisiais tankais.

Ši rytų-vokiečių armija 
esanti vidaus reikalų ministerijos 
žinioje, tačiau palaipsniui rengiama
si sukurti Rytų Vokietijos karo mi
nisteriją. Ir dabar, vad. vidaus rei
kalų ministerijoje yra naujai paskirti 
trys vice-ministeriai: sausumos ka
riuomenės, laivyno ir aviacijos.

apgin- 
sovietų

dar vis

grado skelbiama, kad tai nebuvęs 
žemes drebėjimas, bet moksliški ato
miniai sprogdinimai, turėję tikslą Si
biro Arktikoje atnešti „naujus lai
mėjimus, ir pagerinimus.”

Suprantama, kad šitokiuose pra
nešimuose nepasakoma, kodėl, 
sprogdinant atomines bombas, buvo 
sunaikinti ir miestai. Juk sovietai 
neįsileis jokių mokslo komisijų, iš
tirti žemes drebėjimo ištiktų vietų, 
todšl šia gamtos nelaimę nori begė
diškai išnaudoti savo "laimėjimų”

VLIKO IR VT VARDU PASVEI- 
1 KINTI LATVIAI.

Latvių Tautos Šventes centrinis 
minėjimas Vokietijoje buvo suruoš
tas Ludwigsburge. švente buvo pra
dėta ten esančios latvių sargybų 
kuopos paradu, per kurį buvo pa
gerbta Latvijos vėliava, taip pat su
giedotas Latvių tautos himnas ir 
malda. Oficialioji šventes dalis buvo 
suruošta miesto salėje. Joje dalyva
vo buv. Latvijos atstovas Lietuvoje 
ir didelis lietuvių bičiulis, min. R. 
Liepinš, ats. gen. Skatstlauks, A. 
šildė ir kt. jų centro Vokietijoje vei
kėjai, amerikiečių karininkai, vietos 
burmistras, broliškųjų Pabaltijo tau
tų atstovai ir kt. Iš lietuvių į šventę 
buvo nuvykę Vykd. Tarybos pirm. 
K. Žalkauskąs, URT valdytojas Dr. 
P. Karvelis ir kt. Be amerikiečių 
karininkų, sveikinimo kalbas pasa
kė taip pat VLIKO ič Vykd. Tarybos 
vardu K.- Zaikauskas, estų — pulk. 
Jakobsonus.

D. BRITANIJA NESUTRUMPINS 
KARO TARNYBOS

Britų gynybos ministeris, Mr. 
Head, spaudos konferencijoje par
eiškė, kad D. Britanija negalinti šiuo 
metu sutrumpinti būtinosios karo 
tarnybos. Ministeris pastebėjo, kad 
kiekvienas, kuris šiuo metu mano, 
jog užsienio padėtis yra pagerėjusi 
— jo nuomone, toks žmogus yra 
optimistas. Jeigu, sakė ministeris, 
D. Britanija imtų mažinti savo apsi
ginklavimą, tai šitokiu pavyzdžiu 
galėtų greit užsikrėsti ir kfti Euro
pos kraštai.

PABRANGO’ ANGLIS
Visame Londone ir pietų grafystė

se nuo šios savaites pirmadienio 
vienai anglių tonai padidintos kainos 
6 šil. ir 6 p.

LONDONE IR WASHINGTONE Nūrnbergą nebuvusi atsiųsta jau 
APIE KATYNĄ Washingtone šiuo reikalu surlnkto-

Lenkų tremtyje spauda skelbia, ji medžiaga. Kartu jis pridėjo: ’’jeigu 
kad daugėja pasisakymai Katyno pagausite Staliną, aš noriai jį teisiu.” 
reikalu. Londone prof. Douglas Sa
vory surinko 123 britų parlamento 
narių parašus, reikalaujant iš Did. 
Britanijos palaikyti amerikiečių norą 
perduoti šią bylą J.T. peržiūrėti.

Prof. Douglas Savory lapkr. 6 d. 
pasakė parlamente kalbą, kurioje 
primine, kad jau 1944 m. jis kreipėsi 
į britų vyriausybę su atitinkamu pa
reiškimu ir kad ministeris Bevin da. 
ve vilties, jog britų delegacija palai
kys amerikiečių siūlymus J.T. Kal
bėtojas kreipėsi į vyriausybę ir už
sienio reikalų ministerį, kad šiai by
lai išžiūrėti būtų sudarytas J.T. prie
žiūroje tribunolas.

Amerikoje ši byla irgi suaktyvėjo. 
Lapkričio 11 d. atnaujintas Katyno 
Kongreso Komisijos darbas. Komi
sija tyria kiek yra nusikaltus vilki-

A'eio Yorkas. Indų JTO atstove, 
ponia Panditienė, viešėjo pas prez. 
Eisenhowerj. Spėjama, kad jos. vieš
nages metu buvo aptariamas Korė
jos karo belaisyvių klausimai.

1953 m- „BRIT. LIETUVIS“ 
EIS 6 PUSLAPIU

DBLS suvažiavimo pavedimu Cen
tro Valdyba tarėsi su Europos 'PLB 
del "BL" performavimo į tysos 
Europos lietuvių laikraštį.

Susitarta ir toliau palikti "Britani
jos Lituvio" vardą su prierašu — 
"EUROPOS LIETUVIŲ LAIKRAŠ
TIS." Tokia antrašte "BL" pradės 
eiti nuo 1953 m. pradžios. Mūsų lai
kraštis tokiu būdu įjungs į "BL" 
skaitytojų šeimą visus Europos lie
tuvius ir tuo žymiai praturtės ir tu
riniu ir skaitytojų skaičiumi.

Paskutinis šių melų "BL" numeris 
išeis gruodžio 18 d. Pirmas numeris, 
kaip Europos lietuvių laikraštis, 
išeis sausio 1 d. Nuo ateinančių me
tų "BL",bus išleidžiamas vieną die
ną anksčiau, kad visi skaitytojai 
Europoje gautų jį prieš savaitgalį.

"BL" nuo Naujų Melų išeis 6 pus
lapių kos savaitę dabartinio formato.

Prenumeratos kaina pakeliama 
tik 3 šil. metams. Nauja prenumera
tos kaina D. Britanijoje — metams 
35 šil.

7 DIENOS
MAURAI ATLIKO . . .

Praga. Trečiadienį, gruodžio 3 d., 
įvykdytas mirties sprendimas vie
nuolikai žymių komunistų veikė
jams, jų tarpe buv. užsienio reikalų 
minist. Clementis ir kompartijos 
gen. sekretoriui Slanskiui.

Iš 11 pakartųjų 9 yra žydų kilmės.

New Yorkas. JAV iždas per šiuos 
metus surinko muito mokesčio už 
anglišką importuojomą whisky 115 
milijonų dolerių. Už kiekvieną im
portuojamą butelį whisky muito mo
kestis yra 2 doleriai ir 41 centas. Ne
žiūrint šitokio augšto muito ameri
kiečiai kiekvienais metais didina 
šios rūšies importuojamą prekę. 
Šiais metais šio skysčio ypač daug 
suvartota per rinkimus.

Berlynas. Komunistinės Rytų Vo
kietijos prezidentas Pieck pareiškė, 
kad Rytų Vokietijoje bus pradėta 
gaminti atominiai ginklai. Pieck pas
tebėjo, kad S. Rusija sutikusi leisti 
savo1 atomines energijos specialis
tams talkininkauti rytų vokiečiams.

Kopenhaga. Amerikiečiui George 
Jorgensen, 26 metų amžiaus, buvo 
padaryta vienoje danų ligoninėje 
hormonų ir-6 chirurginės operacijos. 
Po operacijų Jurgiui Jbrgensenui 
Amerikos ambasada turėjo išduoti 
naujus asmens dokumentus, kadan
gi Jurgis virto Kristina. Tai jau ne- 
bepirmas-pasaulyje atsitikimas, ka
da po atitinkamų operacijų vyras 
virstą mo,teriini>.ftrba.fttyįįte§jčįąjf , .....

New Yorkas. Šiame Amerikis did
miestyje jau prasidėjo prieškalėdine 
nuotaika. Miesto centre, Rockefelle- 
rio aikštėje statoma eglute, kurios 
augštis yra 30 metrų. Ji bus apšvies
ta 5600 elektros lempučių, keliais 
tūkstančiais blizgučių ir žaislų. Prie 
eglutės papuošimo darbą dirbo 20 
darbininkų.

Gilės sostinėje, Santiago, lapkri
čio 27 d. rytine spaudą paskelbė sen- 
sacinę žinią apie tūlos Carmen Moli
nos" pagimdytus septynis naujagi
mius. Viso pasaulio spauda ir žinių 
agentūros šią sensaciją perdavė sa- • 
vo skaitytojams. Po kelių valandų 
žinių agentūros prisipažino, kad jos 
buvo apgautos ir ši žinia neatatin- 
kanti tikrenybei. Pasirodė, kad 
Santiago mieste turėjęs įvykti pava
sario festivalis ir išdaigų mėgėjai 
panaudojo šią sensaciją festivalio iš
garsinimui.

Ši išdaiga buvo taip puikiai suor
ganizuota, kad ne tik policija, svei
katos ministerija, labdaringos įstai
gos, bet ir Gilės vyriausybe buvo 
apgautos. Vyriausybės atstovas per 
radią paskelbė ,kad vyriausybė nu
tarusi pasiimti visas išlaidas septin
tukams išlaikyti. Tik, deja, septin
tuko nebuvę.

DUONOS KAINOS NEPAKILS
Mitybos ministerijos valdininkas nusi šią bylą administracija. Iššaukti 

paneigė gandus apie duonos kainų 
pakėlimą, paaiškindamas, kad miltų
ir duonos kainų pakėlimo klausimas teisėjas R.H. Jackson., kuris apklau- 
nebuvęs svarstomas.

27 liudininkai, tame skaičiuje USA 
atstovai Maskvoje ir buv, Nūmbergo

sinėjimo metu pareiškęs, kad jam į

BENDROS KŪČIOS
Provincijoje ir Londone gyveną lietuviai kviečiami 

KŪČIŲ VAKARĄ jungtis prie bendro Lietuvių Na- 
mnose ruošiamo Kūčių stalo.

Užsirašydami prašoma kartu prisiųsti 12 šilingų ir 6 
penus vakarienės išlaidoms.

Iš provincijos atvykstantiems bus parūpinama nak
vynė. Prašome apie atvykimą iš anksto pranešti.

Kreiptis į LIETUVIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIŲ, 
43 Holland Park, London, W. 11.

P. VAITONIS APIE TURNYRĄ 
STOCKHOLME

Kaip žinome, spalio 22 d. Stock- 
holme pasibaigė tarpzoninis šach
matų turnyras, kuriame, kaip Ka
nados meisteris, dalyvavo ir P. 
Vaitonis.

Turnyro atidarymas įvyko Stock- 
holmo miesto rotušes „Mėlynoje 
salėje”. Turnyro globėju buvo pats 
karalius Gustavas Adolfas VI, kuris 
darosi labai populiarus švedų tarpe, 
lygiai kaip miręs Gustavas V.
— Ką galite pasakyti apie rusus?

— Turiu pripažinti, kad rusai 
buvo labai mandagūs, nors ir žino
jo, kad esu lietuvis — pabėgėlis. Su 
jais kalbėdavausi rusiškai. Tiesa, 
Sov. Sąjungos konsulato buvau 2 
kartu kviečiams į coctail party, bet 
savaime aišku dėl... del laiko stokos 
atsisakiau. Rusų žaidėjai (išskyrus 
Kotovą), tąi jau naujos, pokarinės, 
kylančios „žvaigždes”. Amžiumi vy
riausias -buvo Kotov — 39, kitų 
amžius svyruoja tarp 23-30 m. Jie 
visi miegojo viešbutyje, laisvai 
vaikščiojo po miestą, nors visuomet 
po 2.
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LAISVES ALĖJOJ NERAMU
(Recenzija if "Draugo" kultūrinio priedo).

„Mes neiudom, mes tik ginamės. vieji ridikėliai (5 psl.), o kalinamų 
Esame uipulti iŠ pasalų Šimteriopai ir persekiojamų lietuvių galvose 

”............................ " "blaškėsi palaidos mintys, tarsi žie
mos pūgoje benamiai alkani šunys, 
beviltiškai jieškodami svetimuose 
kiemuose užuojautos ir prieglobsčio 
(30 psl.).

Inžinierius Adamonis, gilus pa
triotas ir veikėjas, suimamas ir ka
linamas Kauno ir apylinkes kalėji
muose. Kai jo žmona siunčia jam į 
kalėjimą maisto ir rūbų siuntinį, 
mažoji dukrelė Danute, atsiminusi 
jėgos galią, slapta įkiša pistoletą. 
Tardytojas Gatkovas, vedąs Ada
monio bylą, intymiai bičiuliauja su 
buv. Susisiekimo Ministerijos val
dininke gražuole Lyda Petriūnaite. 
Nors Lyda visų, net paties Adamo
nio, kuris savo metu ją idealizavo, 
laikoma išdavike ir'žbmai puolusia 
moterimi, bet ji vaidina Konrado 
Valenrodo vaidmenį ir, savo suktu
mo pagalbą, padeda Adamoniui iš 
kalėjimo pabėgti.

Adamonį kurį laiką glolwja Ra
mute GubaitC savo brolio komisaro, 
išvažiavusio į S. Rusiją tobulintis, 
namuose. Su Lyda jis nesimato, nes 
ji žino, kad "mes visi, visa dabarti
ne mūsų karta, sergame vėžiu — 
juodinti tuos, kurie ką nors pradeda 
veikti pirma negu mano Aš!" (65 
psl.).

Kalėjime už neatsargiai Įdėta pis
toletą laikomos ir Adomoniene su 
dukrele Danute. Jų išlaisvinti Lyda 
nespėja, nes vokiečių puolimas pa
keičia situaciją. Kai jį, karui ūžiant 
eina žiūrėti, kaip būtų galima iš
leisti į laisvę Adamonienę su dukrą, 
partizanai ją sulaiko, pasityčioja iš 
jos "darbelių sovietams siautėjant 
ir sušaudo.

Adamonis, kuris pats aktyviai 
veikia partizanų tarpe, jau per. vė
lai susitinka Lydą. Ji jam ištaria 
paskutinius laisvos Tėvynės džiaugs
mo žodžius: "Petrai, kodėl aš 
turiu grįžti amžinybės sapnan, iš 
kurio trumpalaikis Laisves Varpo 
skambėjimas buvo mane prikS- Reikia įtemptos kūrybines sielos, 
lęs”... (113 psl.). J. KUZMICKIS.

Pasirodo, kad dar tą pačią dieną 
Adamonienė su Danutė išvežtos į 
Rusiją.

B. Daubaras baigia: "Dabar, po 
keliolikos metų, kai Adamonis pri
simena paskutinį Lydos šūktelėjimą 
ir švinines jos ašaras. ...jam gaila 
tik tų bejėgės merginos švininių 
ašarų, nes taip verkia palikt’ prie 
ežero gluosniai ir, galbūt, vieniši, 
pamesti ir skriaudž'ami vaikai 
gančiame kaime" (113 psl.).

3 -
Kaip vertintinas B. Daubaro 

rinys, atsimenant mūsų tremties 
paskirtį ir didelius rašytojų uždavi. 
nius?

B. Daubaras turi gražių beletristo 
savybių. Jo kūrinio intryga vykusi, 
nuolat auga, tempiasi, kol atomaz
goje nelauktai atneša visai netikėtą leidyklą, tikslu išleisti knygų ir jų 
sprendimą. Jis neperkrauna savo daugiau išplatinti.
kūrimo aforizmais (kurie dabar Naujoji leidykla vadinasi— Euro- 
taip madoje), netęsia bereikalingų pos lietuvių knygų leidykla "Bendri- 
pasakojimų ir akciją vykusiai rutu- ja”. Bendrijos Įmygąs spausdins 
loja. "NIDOS" spaustuve Londone.

Gal kiek dirbtini jo veikėjai ir Pirmas "Bendrijos” leidinys, St.

stipresnio. Tik tokiu badu galime 
ir gintis" — B. Daubaras

1'—
Tremtis tol turi savo originalią 

prasmę ir paskirtį, kol. tremtiniai 
atsimena kraštą, kuriame gimė, gy
veno, kūrė valstybę tvirtino. Kai 
tremtiniai asimiliuojasi, susilieja su 
naujų kraštų piliečiais ir visas viltis 
sudeda į naują "tėvynę”, jie net nu. 
stoja teisės vartoti skaudų tremtiniai 
vardą, kuris tuo metu pradeda dary
tis jiems nepatogus ir nemielas.

Tremtinių kūryba yra jų gyveni
mo, svajonių ir atsiminimų atspin
dys. Vienas dainuoja apie namus, Į 
kuriuos "iš pasaulio vieškelių visų 
grįš visi ėję Viešpaties valia ištiki
mai" (Bern. Brazdžionis) arba apie 
svaigią melodiją, "kaip girgžda mūs 
kaimuose svirtys” (H. Radauskas); 
kitas, pas:gavęs novele ar apysaką, 
samprotauja, kad "valstybė, kuri sa
vęs negina, neverta laisvės" (A. Ba
ronas) arba atkuria giliomis minti
mis retušuotą tėviškės vaizdą ir su 
R Spaliu sako: "O, tėviške, po tavo 
ežerus, upes, akivarus, miškus ir ši
lus, pro šventadienio sodybas, vaka- 
rojantj jaunimą — visoj didžioj kelio
nėj aš geriau tavo nuodus ir prara
dau save, nes tavo sielą aš nešioju, 
tavom akim regiu pasaulį ir atminty 
tik tu, o miela...” ("Didžiosios Atgai
los").

Nenusibosta tos dainos ir apysa. 
kos. niekad neįkyri jos. Jaunimas, 
kuris pradeda bręsti ir savo tėvų že
me sąmoningai domėtis svetimame 
krašte, mieliau skaito tokius kūri
nius, nei įvairius stovyklinius pergy
venimus su vyraujančia nuobodulio 
ir beprasmiškumo tematika.

Ne tik pagyvenusiam miela prisi
minti savas kraštas; jaunajai kartai 
gražus kūrinys apie Tėvynę tai — 
kaip meile ir krauju pasriuvusi parti
zano daina, kaip namuos likusios 
motinos rauda.

Negalima tvirtinti, kad Tėvynes 
motyvo tematika išsemta mūsų be
letristikos. Ji galbūt perdaug apleis
ta, kai mes jau išmokome vykusiai 
aprašinėti načių ar anglosaksų bui
tį, kuri vistiek nėra artima papras
to skaitytojo širdžiai. Jis nori savo 
krašto vėjų ir raudos, audrų ir 
skausmo, kovų ir pergales.
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B. Daubaras mūsų šių dienų trem

ties literatūroje nėra naujas. Jį jau 
skaitėme, gyvendami Vokietijoje, 
kada jis kokiame Haffkrugo žurna
le norėjo suįdominti skaitytoją pin
tais nuotykiais ir aktualia tematika.

^Neseniai Lietuvių Namų Bendro
vės leidykla Londone išleido B. 
Daubaro nedidelę (113 psl.) "Nera
mu buvo Laisvės Alėjoj” knygą, ku
rią pats autorius pavadino apysaka.

B. Daubaras tame savo kūrinyje 
kaip tik skaitytoją nukelia į Lietu
vą pirmosios sovietų okupacijos 
metu, kada "darželiuose ir miesto 
palangių medinėse dėžutėse žydėjo 
gėlės, lysvėse nepaprastai greit lei
po Saločių kelmeliai, šaipėsi anksty-

sunkiai įtikėtinos kai kurios situa
cijos (pvz. Adamonio pabėgimas)-, 
tačiau atsimintina, kad autorius 
pats turėjo progos pasėdėt sovietų 
kalėjime ir kalinio gyvenimą bei 
tardytojų "kultūrą" gerai pažįsta.

Pats Petras Adamonis truputį 
permaža charakterizuotas, kai jis 
autoriaus parinktas idealiu veikėju. 
Tą jo idealumą, be to, gerokai ap
temdo buvę santykiai su Lyda, kuri 
juos taip aptaria: "Ir mums atrodė, 
kad... pamatėme tiesą, pažinome, 
jog visa buvo apgaule: tavo šeima, 
mano draugyste, principai, morale" 
(62 psl.). Adamonio santykius su 
Lyda galima buvo pavaizduoti kiek 
kitokioje šviesoje, kad ypač bręs
tantis jaunimas be jokios žalos ga
lėtų šią knygą skaityti.

Kiek neįtikėtina ir Lyda, nors pa
našią davė ir V. Alantas "Pragaro 
pošvaistėse" (plg. Kristiną). Kon
radas Valenrodas gali imponuoti, 
gyvenime gali būti įvairių netikėti
numų, tačiau ir Konradai, ir netikė
tumai turi savo ribas ir galimybes.

B. Daubaro "Neramu buvo Lais
ves Alėjoj” kūrinys primena anglų 
nuotykių knygas savo intryga, vei
kėjais, bet ne idėja. Šio kūrinio idė
ja turbūt bus ta, kad, ginantis nuo 
priešų, nesiskaitytina su jokiomis 
— moralinėmis, garbės, žmonišku
mo — priemonėmis. A. Barono vei
kėjai apie tai turėtų gal ir kitą nuo
monę. Kitokią nuomonę gali turėti 
ir skaitytojas, ir jieškoti kitokių ga
limybių.

Literatūriniu atžvilg:u knyga 
neiškyla savo svoriu iki kitų auto
rių tikrai vertingų kūrinių. Bet 
autorius, atrodo, ir nebuvo pretenzin
gas. Jo Vkslas buvo kai ką pasakyti 
apie būdus ir priemones, vargstant 
svetimų okupacijoj, kai gyvenimo 
vertybės iš esmės perka'nojamos.

Linkėtina. B. Daubarui ir toliau 
rašyi. Bet ne tik rašyti: ir kurti. 
Dažnai vienos intrygos maža; reikia 
dar ir dažų, nuotaikos, tikro meno.

AR TIKRAI NENAUDINGA?
Ponas S. Miglinas — "Tremties" kad kiekvenas jų ne tik kad nesu- naį visiems tiems administraciniems 

leidyklos savininkas, — perreitamerinko savo įdėtųjų pinigų, bet turė- 
"Tremties” numeryje randa, kad ne. jo dar nuostolių, nemažų nuostolių

Susijungti, esą, nebūtų prasmes, — kiekvienas po 1060 markių, ki- 
nes ir susijungus:

a)
b)

de-

kū-

MUSU KOVOS SU 
BOLŠEVIKAIS

(Ii rengiamos spaudai sava- 
norio-kūrėjo A. Sukto 1919 21 m 
atsiminimų knygos U Z TAVE 
BRANGI TĖVYNĘ).

(Tąsa) 
NEPATOGIOJE POZICIJOJE

Mūsų kuopa praleido naktį 
miške. Naktis buvo šalta. Visi 
drebėjome. Po kautynių prie 
Dauguvos tilto buvome išvargę. 
(Kareiviai miegojo ant žemės, 
sugulę eilėmis prie vienas kito, 
kad būtų šilčiau. Tačiau miegas 
buvo neramus. Visus mus vargi
no baimė dėl gyvačių, kurių čia 
buvo labai daug. Vos kareivis 
pradėdavo snausti, staiga pašok
davo ir apžiūrėdavo savo vietą, 
jieškodamas gyvatės. Šie vaiz
dai kartojasi visą naktį gi kiti 
susierzinę, nežiūrint nuovargio, 
stovėjo atsirėmę į medžius ir 
snaudė. Tačiau gyvatės neįkan
do nė vienam kareiviui, kurios 
čia knibždėjo apie mus. Pakilusi 
saulutė pažadino mus naujam 
žygiui.

Pirmiausia išžvalgėme visus

krūmokšnius ir laukus, jieškoda
mi nespėjusių pasprukti per tiltą 
balševikų. Vieno ūkininko bul
vių lauke mūsų žvalgų grupė ra
do kelis pasislėpusius bolševikus, 
kurie nesipriešindami pasidavė į 
belaisvę. Visas mūsų kuopos 
rajonas buvo išžvalgytas ir bolše
vikų belaisviai išsiųsti į llukštą.

Po pusryčių gavome įsakymą 
iš užimtų pozicijų pereiti į deši
nę pusę, arčiau buvusio tilto. 
Žygiavome grandinėje paskui vie 
nas kitą Dauguvos krantu. Kai 
priartėjome prie kaž kokio dva
ro, kuris buvo antroje pusėje 
Dauguvos, bolševikai atidengė į 
mus šautuvų, kulkosvaidžių ir 
artilerijos ugnį. Mes patekome į 
labai nepatogias pozicijas: aplink 
nuganyta dobiliena ir plika pie
va, jokio krūmelio nei kupsteli^; 
priešui matomumas kaip delne.

Kulkoms kaukiant sukritome 
ant plikos žemės. Priešas, maty
damas mus bejėgius ir neapsau
gotus dar daugiau paleido kulko
svaidžius į darbą.

reikalams samdomą , žmogų, gales 
knygos rinką išplėsti.

Tai viena. Antra, jei normalioje 
prekyboje labai svarbu yra rekla
ma, tai dar svarbesne ji mūsų są
lygose. Tik tokiu būdu tautiečiai su
žino apiė, naują leidinį, o vykusiai

taip sakant, kiekvienas surinko už 
daugiau knygų neišleistume, parduotą knygą tik po 1000 markių, 
knygos tiražo nepakeltame ir Taigi, kitos knygos nei Petras, nei 
tuo būdu jos neatpigintume, Jonas jau nebegali išleisti. Tačiau jei 
iš to bendrai nebūtų jokios jie būtų pinigus ir optimizmą sudėję 
naudos, o pnešmgm - dar krūvon, tai r po tokio pirmojo ne- kį kuris šiai;8nus%irkti 
nuostolių, nes, ko gero, ten ne- pasisekimo, jie dar pajęgtų vieną ‘V, .. . ,ifwta,
rastų vietos prityrę oaibir.in- knygą išleisti. Mums gi beliktų pa
kai su savo iniciatyva ir pa- linkėti, kad tas antras bandymas L ’ J
didėtų administracijos išlei- atneštų jiems tiek pelno, jog bankro- mojė perdaug neturtingos, kad_gal6- 
dos. ..................."

Tokie svarbiausi p. Miglino argu
mentai. Bet nejau ekonomuo s dės
niai, kurie galioja visiems kitiems 
gamybiniems procesams, negaliotų 
lietuviškoms leidykloms? Aš manau, 
kad jie visdelto ir šiuo atveju galio
ja.

Ar sudėjus atsikirų leidyklų kapi
talą krūvon, neišleistume daugiau 
knygų? Pradžioje imkime papras
čiausią pavyzdį. Jonas turi 1000, — 
markių ir Petras turi 1000, — mar
kių. Abu jie biznieriai ir norėtų 
leisti lietuviškas knygas. Bet, kaip 
žinome, ir nedidelei knygutei išleis
ti reikia turėti 2000 markių Si aus
ti vės kredito nedu.Ar Kas <’ iryli? 
Jei jie galvotų, kaip p. Miglinas, — 
knygos neišleistų. Jei jie susidės, 
knygą išleis.

Bet priileiskime ,kad mes ne su 
tokiais vargšais turime reikalo. Te
gu Jonas ir Petras turi po 2000 mar
kių. Taigi, kiekvienas jų atskirai iš
leidžia po knygą. Taip pat prileiski- 
me, kad jų žemiškosios viltys išsi
pildė ir kiekvienas jų gavo, knygą 
išpardavęs, po 1000 markių pelno. 
Reiškia, kiekvienas jų už parduotas 
knygas surinko po 3000 markių. Da
bar, atskirai dirbdami, jie ir toliau 
gali išlesti tik po vieną knygą, nes 
gi tai kaštuoja 2000 markių, o jie tu
ri po 3000, — daugiau kaip vienai 
knvgai ir jų nepakanka. Krūvoje gi 
jie turėtų 6000 markių ir galėtų da
bar išleisti 3 knygas.

O kas gi, jei taip laukto pelno ne- sys, kiek knygų parduosi. O tokia 
bus, o dar net nuostolių . Imkime, leidykla, kuri turės kad ir vieną pil-

c)

Bet dabar mūsų leidyklos daugu-

tų knygą tinkamai reklamuoti. Drau-to nereikėtų jiems bijoti. t ,—_
Taigi, pasirodo, kad ir lietuviš- §e reklamuojAnt, kiekvienam dali- 

koms leidykloms pritaikomi ekono- ninkui tas atsieitų žymiai pigiau, 
mikos dėsniai. Dar ryškesni būtų 
pliusai, jei (kalkuliuotume ir admi
nistracijos kaštus.

O dabar kap gi su knygų tiražu 
ir jos kaina?

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, 
kad šioje srityje tikrai nieko nega
lima pakeisti. Tiražas juk priklau
so nuo to, kiek knygų žmonės išper
ka. Jei knygos perkamos mielai, ga- menį. Leidyklai vesti ir kaip tik 
Įima jas didesniu tiražu išleisti, ma= atpulfų reikalas mažiau patyru- 
žai perkamos — reikia ir tiražą ma. sierris tuo darbu užsiimti. O be to, 
žinti. Kokios čia įtakos gali būti, ar, kiekvieno dalininko iniciatyva ir pa
sakysime, knyga yra vieno Jono, ar 
Jono ir Ęetro drauge išleista? Bet 
tai tik iš pirmo žvilgsnio. Jonas ir 
Petras, prityrę spaudos žmonės, tik
riausia supras, kad mūsų knygos 
rinka nėra normali. Nenueisi gi kur 
nors Stockholme ar Sydneyjuje į 
pirmąjį knygyną ir nenusipirksi no
rimos lietuviškos knygos. Lietuviš
koji knyga dabar daugumoje pati 
turi nueiti pas tautiečius, išsidrai
kiusius, kaip žydo bites, po platųjį 
pasaulį.

Tam reikia turėti didelį platintojų 
tinklą, o km' spaudos platintojų nė
ra, palaikyti galimai platesnius ry
šius betarpiai su pavieniais lietu
viais. Bet jei visa leidykla yra vie
šo Jono ir tai jis dar ne visą savo 
laiką gali tam pašvęsti, aišku, jis 
taip plačiai knygos paskleisti nepa
jėgs. Gi nuo to labai daug priklau-

Na, o trečiuoju savo argumentu 
p. M'gTnas vargu ar ir didžiausius su- 
sijungimo priešininkus įtikintų. Ko
de! gi, lesykloms susijungus, "ne
rastų ten vietos prityrę darbininkai 
su savo iniciatyva”? Savaime su
prantama, kad visų dalyvių intere
sas kaip tik botų pasirinkti daugiau
siai tuose reikaluose patyrusį as-

KULTURINE KRONIKA
Būdavo "Loreta”, žada pasirodyti "NIDA” UŽREGISTRUOTA, 
knygų rinkoje dar prieš šventes. Lietuvių Namų B-vė gavo sutiki- 

"Bndrijos” leidykla yra visuome. mą iš valdž:os įstaigų vartoti ”Ni- 
ninė įmonė ir nė vienas privatus dos” vardą savąjai spaustuvei.

spausdina "NIDOS" spaustuvė Lon- asmuo iš jos negali pasipelnyti, ar
done. Kalendorius bus gražiai ats
pausdintas, mažo kišeninio formato 
ir talp ns įvairių informacijų.

Kalendorius bus kiekvieno .lietu
vio patikimiausias draugas per vi
sus ateinančius metus. Netrukus pa
sirodys rinkoje.

„BENDRIJA”
Kaip jau anksčiau buvo rašyta, 

Vokietijos, ir D. Britanijos lietuvių 
knygų leidyklos susijungė į vieną

KALENDORIUS
Europos lietuvių knygų leidykla 

"Bendrija” leidžia kišeninį Europos 
Lietuvio Kalendorių 1953 metas. Jį

kitaip ją sau panaudoti. "Bendrijos” 
administracija, susirašinėjimas su 
autoriais ir knygų platinimas yra 
Vokietijoje (adresas: 20a Hannover 
Kleefeid, Hegelstrasse 6), o jos san
delis, kasa ir knygvedyba — D. Bri
tanijoje (adresas: Lithuanian House, 
43, Holland Park, W. 11.).

4- Jievos Simonaitytės AUGŠTUJŲ 
ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažosios Lie
tuvos buities romanas, laimėjęs pir
mą vaistybinę Lietuvos premiją, 
išleistas Kanadoje.

+ Vokietijoje S. Miglino leidžiama 
"Tremtis” (išeina viena kartą 
per mėnesį) žada ir 1953 m. eiti 
toliau.

Pakritęs ant žemės spaudžiau 
savo šalmą, laikydamas jį abiems 
rankomis už dirželių, gi ties ma
no galva kulkos ardė žemę, 
blaškydamos jais į šalis, į mano 
švarko rankoves ir už kaklo. Ma
no dešinėje kuopos vadas bandė 
pagelbėti skyrininkui Paplaus
kui, kurį jau buvo- palietusi 
negailestinga priešo kulka. Paž 
valgęs į kairę nudžiugau, nes čia 
pat netoli buvo nešienauta pie
va. Kulkosvaidžio kulkų lietui 
nukrypus į šalį pagriebęs Šautu
vą ir granatų dėžę, staigiu šuo
liu pasiekiau šią užuovėją ir pa
sislėpiau pievos smilgose ir žo
lėje.

Kulkos staugė ore ir mūsų pa
dėtis dar pasidarė pavojingesnė, 
nes bolševikų artilerija pradėjo 
mus apšaudyti šrapneliais. Kiek
vienas mūsų judėjimas buvo se
kamas ir mes negalėjome daryti 
perbėgimų į saugesnę vietovę.

Diena buvo graži. Saulė rodė 
trumpiausią daiktų šešelį. Dan
gus buvo giedras, be jokio debe
sėlio. Jokio vėjelio. Tai buvo 
karštos vasaros vidurdienis, kai 
mūsų ūkininkai po įtempto ry
tinio darbo grįždavo į namus 
trumpam pietų poilsiui. Prisimi

niau savo tėviškę, savo paliktus 
tėvus, brolius, seseris, savo kai
mynus, kurie šiuo metu įdegu
siais ir linksmais veidais grįžo 
iš laukų į namus. Mintyse ėjau 
drauge su jais, kalbėjausi, pasa
kojau apie mūsų sunkias kovas 
su žiauriais priešais, gi šilima kū
ne didėjo, pasidarė taip gera ir 
malonu, kad nepajutau kai užsi
merkė mano akys. Užmigau.

Pabudau išgirdęs augštai čiul
bantį vyturėli. Akys tuojau pa
gavo augštyn ir žemyn danguje 
judantį mažytį giesmininką. Ne
supratau, kaip aš čia atsiradau. 
Staiga viską atsiminiau. Laikro
dis įrodė ketvirtą valandą po pie
tų. Aplinkaui tyla. Nei jokio šū
vio, nei jokio žmogaus garso. Pa
kėlęs galvą iki smilgų viršūnių 
apsižvalgiau. Kuopos vyrų jau 
nebuvo. Netoli gulėjo skyrinin
kas Paplauskas. Gyvas ar miręs? 
Įsižiūrėjęs pastebėjau, kad neturi 
diržo ir šautuvo. Nusprendžiau, 
kad jis jau yra miręs. Už šio žu 
vusio, šiek tiek toliau, gulėjo dar 
kitas karys, kurio pažinti nega
lėjau. Artintis prie jų buvo pavo
jinga. nes bolševikai vėl galėjo 
atidengti ugnį. Jei kuris dejuotų, 
ar šauktų pagalbos, aišku, būčiau

gelba būtu visuomet laukiama ir 
sveikintina. Tas eitų visiems į nau- ■ 
dą.

Be didelių įrodinėjimų aišku, kad 
ir administracinio darbo daug susi
taupytų. Jei dabar Vokietijoje yra. 
sakysime, trys leidyklos, tai admi
nistracinio darbo dirbama trigubai 
tiek, kiek vienai bendrai leidyklai 
tekti} dirbti. Dabar gi kiekviena jų 
atskirai susirašinėja su platintojais, 
atskirai turi vesti atskaitomybę, 
ekspediciją ir 1.1. Tegu kad ir po vie
ną žmogų kiekvienoje leidykloje dir
bą, tai. vietoje trijų žmonių per vi
sas tris leidyklas, susijungus užtek
tų tam vieno žmogaus. Tuo būdu 
atitinkamai sumažėtų ir administra
cines išlaidos.

Tuo būdu privalumai tokio leidyk
lų susijungimo yra aiškūs. Tiesa, 
yra ir kliūčių, daugiausia individua
laus pobūdžio. Privačios leidyklos sa
vininkams, kurie visi'praktiškai jo. 
se dirba, yra dalinai pragyvenimo 
šaltinis. Tad visai natųralu, kad jie 
gali nuogąstauti administracinių iš
laidų sumažinimo, nes tai yra jų pa
jamos. Susijungus, kaip augščiau 
pasakyta, apsieitina su mažiau tech
niškojo darbo. Bet ir tai neturėtų 
gąsdinti, nes pajamos grįžtų dalinin
kams pelno pavidale. Bet to, susi
jungus, kiekvienas dalininkas būtų 
lygiateisis, o tuo pačiu netektų bai
dytis, kad pateks visuomenines or- 

Dar prieš šventes knygų rinkoje ganizacijos priklausomybėm
žada pasirodyti St. Būdavo novelė Aišku, visus panašius būkštavi- 
"Loreta”. Ją leidžia "Bendrija" ir mus lengviau apeiti bendruomeni- 
spausdina "Nida”.

Spaustuve užregistruota firmų regis
tre "NIDĄ PRESS” vardu.

ISEINA NAUJA KNYGA

nems leidykloms, todėl Vokietijos 
ir Anglijos leidyklos pirmosios įžiū
rėjo to susijungimo privalumus ir 
apsisprendė tokiam žingsniui.

Jei jau aiški leidyklų apsijungi- 
mo nauda, tai tampraus bendradar-

KALEDINES ATVIRUTES
Lietuvių Namuose galima gauti 

įvairių lietuviškų kalėdinių atviru
čių. Atviručių kainos; 4 d., 6 d., 10., 
lšl., 1/3 r 1/6Š1. Šias atvirutes galima biavimo reikalas, atrodo,_būtų sa. 
gauti ir- pas spaudos platintojus.

Atvirutes užsakomos: Lietuvių 
Ndmai, 43, Holland Park, London, 
W. 11.

vaime suprantamas. Iš "Tremties" 
komentarų atrodo, kad jis nebuvo 
teisingai suprastas. Bet tą klausimą 
paliksime kitai progai.

Pr. Zunde

bandęs padėti. Bet negirdėjau 
jokio balso, jokio dejavimo.

Vėl apžvelgiau apylinkę. At
sargiai jieškojau tinkamos ir sau
gios pasitraukimui vietos. Drąsą 
niekada nereikia rodyti ten, kur 
ji nereikalinga. Atsargumas daž
nai yra vertingesnis už drąsu
mą. Drąsumas kovoje yra suriš
tas su gyvybės rizika, gi atsar
gumas yra protingas savo draugų 
gyvybės galbėjimas: Taip galvo
damas vis tyriau aplinkumą. Ne
šienauta pieva, kurioje aš gulė
jau, buvo nedidelė. Toliau buvo 
nuplauta pieva ir šienas sukrau
tas Į kupetas. Per ją ėjo gilus 
griovis iki vieškelio.

■Susilenkęs beveik iki žemės, 
prisidengdamas smilgomis, atsar
giai padėjau tolintis nuo pavojin
gas vietos. Priešas nešaudė. To
liau, pasinaudodamas kupetų 
priedanga ir grioviu laimingai 
pasiekiau vieškelį Miške radau 
savo kuopą. Visi tikėjo, kad aš 
būsiu žuvęs. Buvo jau paskirta 
septynių vyrų grupė, kuri sute
mus turėjo vykti mūsų likusių 
jieškoti. Prie šios grupės ir aš 
prisijungiau ir man žinomu ke
liu grįžome į nelaimės vietą.

Radome žuvusį skyrininką

Paplauską, per kurio krutinę bu
vo perėjusios dvi kulkos. Toliau 
ant plikos žemės gulėjo savano
ris Valaitis, kuris buvo dar.jau
nuolis, vos 15 metų. Mums pri
siartinus jis nerodė jokių gyvy
bės ženklų.

— Reikia pažiūrėti, kurioje 
vietoje jis peršautas, — patariau 
savo vyrams.

— Nelieskite, nelieskite, — 
staiga sušuko jaunuolis, — nes 
kai tik aš pajudu, bolševikai 
tuojau nori mane nušauti.

Mes juokaujame, aiškiname, 
kad bolševikų jau nėra, tačiau 
Valaitis nesileidžia atplėšiamas 
nuo žemės ir mus prašo palikti 
jį ramybėje.

Paėmęs už apikaklės pasta
čiau išigandusį vyruką, tačiau 
jis staiga išsiveržė iš mano rankų 
ir pasislėpė avižose. Jį radome 
vėl gulintį ir verkiantį kaip 'ma
žą vaiką. Mūsų aiškinimai ir ra
minimai nieko nepadėjo.

Baimė dėl savo gyvybės pra
radimo, mirties baimė, kuri kiek
vienam kariui tiesiai žvelgia į 
akis kautynių metu kartais taip 
paveikia, kad nervai fleišlaiko

J. VARANAVIČIUS
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TĖVŲ IR MOKINIŲ ŠVENTE
Bradfordo Lietuvių šeštadieno Mo

kykla lapkričio 30 d. turėjo nepa
prastą šventę. Tos dienos išvakarėse 
vietos lietuvių vargo mokyklą baigė 
antroji mokinių laidų. Egzaminus 
ląike ir mokyklos kursą baigusiais 
pripažinti: Bavarskis Anti,, Dičpe- 
tris Henrikas, .Tačelau^kas Alfon
sas, Dičpetryte Dalia, JanulevičiūtB 
E. Nijole ir Povilaityte Ina.

. Ši antroji mokyklos laida buvo 
paskubinta del ypatingų sąlygų: 
ilgametis mokyklos mokytojas ir 
didelis tėvų ir vaikų draugas p. J. 
Jakubka gruodžio 10 d. išvažiuoja į 
JAV-

Tėvų ir bažnytinis komitetai nu
tarė bendromis jėgomis surengti 
mokyklos baigimo ir mokytojo išleis
tuvių iškilmes. Jos buvo padarytos 
St. Patrick’s salėję lapkričio 30 d. 
Prie gausiai apkrautų stalų sėdėjo 
apie 30 vaikučių ir apie 50 suaugu
sių. Oficialę dalį pradėjo kun. J. 
Kuzmickis, pasveikindamas moki
nius ir padėkodamas p. J. Jakubkai 
už pasiaukojimą, auklėjant ir mo
kant lietuvių vaikus. Po to buvo 
įteikti pažymėjimai, kurie suteikė 
gražaus džiaugsmo vaikams.

Po to į vaikus ir jų tėvus prabilo 
pats p. j. Jakubka. Jis papasakojo 
sunkias mokyklos kūrimo ir darbo 
sąlygas, padėkojo tėvams už pagal
bą ir pritarimą ir primine, jog visi 
turi dėti visas pastangas, kad mūsų 
vaikai gyventų tėvynės Lietuvos 
dvasia ir papročiais.

Po iškilmingo akto p. J. Jakubką 
atsisveikino atskiri žmones. Nuošir
džiai kalbėjo tėvų atstovas p. V. 
Jariulevičius, dėkodamas visų tėvų 
vardu už pasiaukojimą ir darbą. 
Gražiu čia pat sukurtu eilėraščiu 
atsisveikino išvažiuojantį p. A. 
Dičpetris, sakydamas: „Nevažiuok, 
nevažiuok..." Gražų ir šiltą žodį 
skautų vardu tarš p. J. Bružinskas. 
Atminimui įsteigtu vaikų mylėtojų 
draugiją su įsipareigojimais jų 
auklėjimui padėti pasiūlė p. A. Mo
lis. Kelis žodžius pasakė p. P. Gri
galiūnas. Visas gražiai nuteikė savo 
eilėraščių deklamavimu p. P. Za- 
jankauskas. Pasirodė ir vaikai, mo
kyklos mokiniai. Gražiai padainavo 
visos trys jaunosios „abiturientes", 
o eilėraščius pasakė ir pačios jau
niausios. B. Jurevičiūte, E. Padegi
maite ir k. P. J. Jakubkai visi susi
rinkę sugiedojo griausmingą „Ilgiau
sių metų".

Po visų kalbų ir deklamavimų 
susirinkę dar ilgokai sėdėjo prie 
stalų ir vaišinosi, dalindamiesi 
įspūdžiais ir niūniuodami dainas.

' J. -K.

BR. DAUBARAS

L

KAIP SAUKTA, TAIP ATSILIEPTA
Nemaniau, kad mano trigrašis dėl kučiai jaučia, kada kai kurių tėve- 

p. K. Valterio juokelio tiek rašalo ir lių tokia bloga nuomonė apie šį lie- 
vietos pareikalaus, bet matyt, jis tuvišką žurnaliuką.
sąžiningai nori redaktoriui padėti, 
minėdamas armotas, atomines ir 
pagliau... korkinį pugačiiį. (Štai 
aiški komikų įtaka!).

P.K.V. stato visą eilę klausimų į 
kuriuos trumpai mėginsiu atsakyti.

Lietuvoje komikų nebuvo bet šu
nybių buvo, tvirtina p. K.V. Teisin- rodos, ’ir Einšteinui nebelieka vietos, 
gai, bet tas skirtumas, kad Lietu- Tačiau dar kartą įsitikinau, kad 
voje šunybe kildavo iš pertekliaus 
energijos, spontaniškai, o čia kai 
kurie tėveliai ir literatūros kaip tas 
šunybes daryti, tiesiai į namus 
vaikučiams atneša, kad pastudijuo. 
tų, o studijos dažnai užkrečiamos. 
Pernai anglų laikraštyje skaičiau, 
kad keli mažamečiai surišę berniu
ką, degino jam pirštus ir kitaip 
kankino. Ar tik ne komikų akade
mija tie "didvyriai” išėję buvo, nes 
komikuose ir tokių scenų pasitaiko.

Toliau cituoju p. K. Valterį pažo
džiui — kai vaikas "Eglutę” ir 
"Meškiuką Rudnosiuką” perskaito 
per vieną vakarą, — ką jis turi 
daryti per likusias 29 menesio die
nas?

Šitas klausimas tikrai vertas ato
mines bombos. Argi per 29 dienas bū
tina komikus skaityti? Juk didžiau
sios bibliotekos pilnos knygų. Juk 
vaikučiai moka anglų kalbą (valsty
binę katalikų gimnaziją lanko). Sa
koma, į ką jaunas įprasi, tą senas 
rasi. Liūdna bus, jei ir susenęs ko
mikus vartys, kai tuo tarpu labiau
siai lavinančios knygos liks neper
skaitytos, mat žmogaus amžius per 
trumpas.

Kai tokį klausimą kųįcs Pimpickis 
norėtų paklausti, tai tam jis ir Pim
pickis, bet kai žinomas žmogus ne
žino kur be komikų dingti, tai tikrai 
keista.

Be to, šį kartą p. K. V. yra ku
klesnis. Jis netvirtina, kad "Eglutė” 
neįdomi. Vis pažanga, taip "Eglu- 

mingą biletą, pasakė: te" ne tik įdomi, bet lavina vaikų
— Čia ne butelį vyno, bet lietuviš- estetinį pojūtį. Pažiūrėkite į jo 

ką knygą galite ląimetl, paskubėję viršelį. į dailininkų piešinius, foto
grafijas. "Eglute" tikras princas 
prieš komikų skurdą. Bet ar tai vai- neatsakysiu.

BRITANIJOS LIETUVIS4 
IŠGELBĖJO...

MANCHESTERIO LIETUVAITES 
DAILY GRAPHIC’ PUSLAPIUOSE

Gruodžio 1 dienos ’’Daily grap
hic” įsidėjo didelę dviejų Manche- 
sterio .lietuvaičių nuotrauką tauti
nių šokių repeticijos metų š- kenčiu 
Belle Vue skvere. Ls.ik ’astis pažymi, 
kad, saulute: valandėlei sušritas, 
grakščios lietuvaites savo • spalvin
guose tautiniuose drabužiuose repe
tuoja šį penktadienį įvykstančiam 
tarptautiniam šokių ’festivaliui, 
Manchesteryje.

’’LINKSMIEJI BROLIAI”
Lietuvų Namuose įvykusiame per

eitą šeštadienį priešadventiniame 
pasilinksminime pirmą kartą pasi
rodė "Linksmieji broliai” su specia
liai šiam pobūviui, paruošta progra. 
ma. Linksmųjų brolių grupę stfdarš: 
Vyt. Torūta, St. Bosikis, J. Alkima- 
vičius. Akordeonu grojo J. Kulvietis. 
Linksmus, prasmingus ir sklandžius 
linksmiesiems brokams dainos žo
džius sukūre L. Trilupaitis. Pobūvio 
dalyviai šitokia programčle buvo 
labai patenkinti. Laukiama, kad ir 
ateityje ’’Linksmieji broliai” ir 
teksto autorius vykusiai paįvairins 
mūsų pobūvių programas.

PUDSEY
Tarp Bradfordo ir Leeds’o miestų 

yra miestelis Pudsey. Čia gyveną 
lietuviai daugomoje įsikūrę Troyda- 
le tekstiles fabriko hostelyje. Šis 
fabrikas dirba dieną ir naktį, vyrai 
naktinėje, moterys dieninėje pamai
noje. Vyrai uždirba £7.10.0 savaitė
je, moterys £4.7.0. Už kambarį hos
telyje moka 13 šilingų savi te j e. 
Gyvena čia dvi šeimos su, mokyklinio 
amžiaus vaikais, bet sunkumų neturi, skautai lauke... 
nes abu tėvai dirba.

Nevisi priklauso ir DBLS.gai, nors 
Bradfordo ir Leedso skyriai mielai 
laukia naujų narių. „Britanijos Lie
tuvis" irgi retas svečias, nes tik 
vienas prenumeruojasi. Lietuviška 
Vargo Mokykla Bradforde lengvai 
pasiekiama autobusu bet tėvai savo 
vaikučių tenai neleidžia.

Jonas Padauguva
PAGALBA VARGO MOKYKLAI
Būrelis žmonių, daugumoje Lietu

vių Namų, gyventojai, Londone, 
ėmėsi iniciatyvos ir pasiryžo kas 
mėnesį surinkti nemažiau L 9 pa-, 
remti Geestacht (Vokietija) Vargo 
mokyklai.

Iš šios sumos 10 lietuviukų moki
nių bus aprūpinami užkandžiais, 
apmokama nuoma už mokyklos pa
talpas ir kit.

šį mensį surinkta L 12.2.0. Tikima
si, kad mokyklos vadovybe galės da
lį sumos panaudoti suruošimui pra
mogos vaikams per šv. Kalėdas.

Po trijų su pusę valandos noubo- 
džios ir vienišos kęlionūs, Londono- 
Wolverhamtono traukinys stabtelė
jo atsipūtimui. Snigo, kaip Kūčių ry
tą Lietuvoje. Ubago kąsniais. Stoty- šimtų, bet šiandien gal koks pusantro 
je susitiko Wolverhamtono lietuvių šimto ir suplauks.
„prezidentas” (taip čią jis vadina- Susirinko. Susirinko tiek, kad, 
mas) Kl.- Žukauskas, šito garsaus atrodo, ten tame Wolverhamtone tik- 
DBLS skyriaus pirmininkas, tik ką rai lietuvių daugiau, negu pačiose 
baigęs rytinę pamainą anglių kasyk- didžiose mūsų kolonijose. O gal jie, 
lose. Nustebau jo veide pametęs di- tie wolverhamptoniečiai, tokie ”išsi- 
delį susirūpinimą ir nejaukumą. gimę” ir jiems pobūviai ir susiejimai

Matydamas šitokį jo veidą, užuot nenusibodo, kaip daugeliui mums, 
pasisveikinti, paklausiau: gal ir šventes moka organizuoti? Tai

— Sakyk, pirmininke, kokie rū- jau jų kolonijos receptas, 
pėsčiai užgulė. Ar nusiminei, kad per ~

' tokį orą niekas neatvažiuos į Jūsų 
skyriaus rengiamą Kariuomenės

' šventę?
— Susirinkt, tai mūsų čia Susi- 

i rinks, juo labiau į Kario šventę, bet, 
, reikalai blogesni...

— Karas ?!
— Taigi, kad karas... Atspėjai. Ne- 

. galiu Paties į namus pasikviesti, nes 

. ten tikrais karas...
— Eikime. — sakau „prezidentui”

■ — į stoties bufetą pasakok, gal, ko
• gera turėsiu grįštį Londonan ir ekst- 
: rą telegramą skaitymams išleisti...

— Ot, kaip tik ir pataikei, dėl ši-
■ tos „ekstra telegramos" ir mano na. 
i muose pekla. Žmona surado už „Br.
• Lieųvio” prenumeratą kvitą, o laik-
> raščio jau trys savaites, kaip negau-
> na. Sako, tegu tik kas nors pasirodo 
' iš to Londono, — akis, girdi iškabin- 
’ siu! Maniau, kad šiandien jį gausi- 
i me, tai ir nusiramins. Nėra. — Ne

juokais abu susirūpinome ir, kaip 
paprastai tokiais ūkanotais momen-

L tais atsitinka, paėmėm po dyigubą.
— Palauk, — sakau, nuskriaustos 

prenumeratės vyrui, — radau išeitį!
— Kišeniuje turiu „Britanijos Lietu- w_____ _______ ___
vio du egzempliorius. Susukime į knygnešio pareigas, traukdama lai- 
banderolę ir nunešime. Paštui su- ■ - - ■
versime bedą ir bus OK. Pasiūly
mas buvo priimtas.

Prie prezidento Žukausko reziden- nusipirkti bilietą! 
cijos durų du lazdomis ginkluoti
................", Atpažinau abu iš 

vasaros skautų stovyklos. Vienas jų 
ten generolu buvo.

— Kam gi čia ta banderole ant 
žemės numesta, — sako žmonai Mr. 
Žukauskas, keldamas nuo grindų 
laikraštį'...

nių? — klausiu volverhamtoniečio p. 
Seržinto, kritiškai besižvalganči0 po 
salę.

— Anksčiau susirinkdavo iki trijų

Toliau p. K. V. remdamasis, ma
tyt, logika, silogizmais daro išvadų, 
kad paneigdamas komikus turėčiau 
nušluoti ir religiją, organizacijas, 
šeimas ir 1.1...

Koks p. K. V. minčių polėkis! 
Pradedu abejoti apie kitus. Man
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— Taip, aš ją pirkau savo 
žmonai . .

— Palaikote Su ja nuolatinį 
ryšį ?

— Ne. Iki šiolei nieko nesu 
jai siuntęs.

— Ir dabar niutarėt iš karto 
siųsti jai šią suknelę su tais raš
tais ir padaryti malonią staig
meną, — šyptelėjo akiniuotasis 
valdininkas.

— Jokių popierių aš ten nedė
jau ir juos matau pirmą kartą. 
Aš nežinau kas ten rašoma ir 
kas juos čia sukrovė, — sako 
Mylius pareigūnams, žiūrėda
mas į stirtelę šalia jo gulinčių ko
munistinių atsišaukimų.

—• Koks jūsų žmonos adresas? 
— įsiterpė pirmasis.

— Ji pasiliko pasienyje, kai 
mes bėgotne dš Lietuvos. Neži
nau, ar ji grįžo į namus, ar pasili
ko pas savo tėvus, — teisybę sa
ko Mylius.

• —- Adreso nežinote, bet šią 
suknelę, sakote būtumėt siuntęs 
žmonai?. Ar būtų galima žinoti, 
kokiu tad adresu ir į kokį kraštą 
šis siuntinys buvo ruošiamas ? — 
žiūrėdamas į Myliaus akis, klau
sė akinių savininkas.

— Tai mano reikalas, kur ir 
kam aš ją būčiau pasiuntęs, — 
niršo Mylius, pajutęs šaltą ir prie 
kaištingą žvilgsnį.

— Bet mūsų reikalas sužinoti, 
kam ir kur būtumei siuntęs ši
tuos lietuvių sąrašus su adresais, 
— vienu tonu pakėlęs balsą šūk
telėjo akiniuotasis.

— Apie jokius sąrašus aš nie
ko nežinau. Jų niekad nesu ma
tęs ir jų niekad prieš tai pas ma
ne nebuvo. Prisiekiu, kad pirmą 
kartą juos matau, — iš lėto kal
bėdamas teisinosi kaltinamas 
Mylius.

— (Su kuo šitame hostelyje 
draugaujate? —■ pakeitė klausi

Po įžanginio pasįšokimo, orkestro 
garsams aptilus, įsklės vidurin susi
rikiuoja kėdes. Pradedama trumpa 
oficjalioji dalis. Skyriaus pirmininkas 
pasveikina susirinkusius ir ilgesnia
me žodyje vaizdžiai apibūdina šios 
šventės reikšmę ir mūsų karių, mūsų 
savanorių atliktus garbingus žygius. 
Susirinkusius volverhamtoniečius 
Centro Valdybos vardu pasveikino 
”Br. Lietuvio" redaktorius Br. Dau
noras. Jis taip pat atsake į porą klau
simų, kuriuos iškėlė susirinkusieji. 
Oficialioji dalis, užtrukusi tris ketvir
čius valandos, buvo užbaigta Lietuvos 
ir D. Britanijos himnais, kuriuos 
grojo britų muzikantai.

KNYGOS LOTERIJA
Šokių pertraukos metu buvo suor

ganizuota, be kitų įvairių pramogė
lių, puoselėt'nas ir gražus pavyzdys 
— knygos loterija. Malonus įspūdis,, 
kad susirinkusieji gausiai pirko lo
terijos bilietus, tarsi toje loterijoje 
būtų labai didelis ir retas laimikis. 
Loterijon buvo leidžiama „Varpai 
Skamba” knyga ir už surinkta kelio
lika svarų. Simpatinga, šviesiai mė
lyna baline suknele posirėdžiusi p. 
Dromantienė, kurios vyras šitoje ko
lonijoje eina lietuviškos knygos

komikai žmonėms į sveikatą neina.
O del tų angliškų vaikučių, tai 

nebūkime naivūs. Man ne tiek rū
pėjo tie padorūs, švarūs angliukai, 
kiek jų tėvukai, kurie nenori gadinti 
vaikų estetinį pojūtį.

Ir... del šeimos idiles.
Matot, p. Valterį, kai rašėte, kad 

su vaikučiais mėgstat komikus skai
tyti, tai pasisaket apie savo laimin
guosius vakarus, kuriuos as išdrį
sau pavadinti idile. Kai del manęs, 
klausiat gal su vaikučiais kiurksau 
prirūkytame kambaryję.

Hm... Prirūkytas kambarys nčra 
tokia blogybe. Buvau pas draugą, 
kuris ne tik pats rūko, bęt ir židinys 
jam padeda. Be to primusas orą 
gadina, tačiau kambaryje keli, šimtai 
tomų knygų —, malonu kvėpuoti.

O štai pas kirpėja užeinu. Sienos 
pas jį blizga, švarios, stipri elektros 
šviesa, bet komikai pas jį pagarboje 
laikomi, ant kiekvieno staliuko po 
porą. Ne, geriau pas aną, kur židi
nys rūkstą.

O kas del mano šeimos idiles, tai 
laukite gal rašydamas kurį strapsnį 
ir išsipasakosiu, kaip jūs padarėt, 
savanoriškai, neverčiamas.

O dėl to „sąmokslo" padėti redak
toriui irgi noriu pridėti savo tri
grašį, būtent:

Jeigu būtinai norime rašyti 
straipsnius a la "tautine gyvybe be- 
sis:elojant", tai leiskime lietuvišką 
komiką, bet susimildami ”Br. Lie
tuvio” nepaverskime komiku, nes ir 
likę bendradarbiai

P.S. Daugiau ta

išlakstys.
Z. krikštams 

tema p. K. V.
DU SAVANORIAI

Į šią Wolverhamtono kariaumenšs 
minėjimo šventę buvo atvpkę iš kai
myninio hostelio du lietuviai sava
noriai: p. Venckūnas ir p. Čekanaus
kas. Wolverhamtono skyriaus pir
mininkas Kl. Žukauskas, apgailes
tavo, kad jis jų anksčiau nepąžino-

— Juk tai „Britanijos Lietuvis”! — jęs ir, taip pat nežinojęs, kad mine- 
nušvinta namų galva ir, už virtuves 
durų slėpdama pagaikštį, sako:

— Prašome čia, į valgomąjį, bus 
šilčiau.

Sušilome. Tik ne nuo tos šilumos, 
kurią „prezidentas” Wolverhamtono 
požemiuose lupa...

GEORGE HOTEL SALEJE
Ilgoje, parketo grindimis salėje, 

pasieniais išrikiuota šimtai šviesių 
kėdžių. Sienose, lyg klojimo durys, 
spindi veidrodžiai, kampe, ant pa
aukštinimo, "Dubarry” vardu anglų 
kvartetas derina stygas. Sales gale 
dailininkas Narbutas Trispalve ir 
Vytimi užbaigia sales dekoravimą, 
šventiška nuotaika.

— Ar ateis, bent trisdešimt žmo.

jime dalyvauja tokie garbingi sve
čiai. Abu savanoriai Jūsų korespon
dentui pažadėjo susitikti ir papasa
koti gražių ir vertingų atsiminimų.

PIRMAME AUGŠTE
' Erdviuose George viešbučio patal
pose minėjimas vyko antro augšto 
keliuose kambariuose. Visiškai ’’pri
puolamai" teko nusileisti į žemuti
nį augštą, į barą. Savaitgalio proga, 
kaip šitame krašte jau yra įprasta, 
baro stalus spsedę čiabuviai ir čia- 
buvės. Prie vieno stalo girdėti gar
sai lietuviškų žodžių:

— Mano kišenėje tik dvidešimt 
penki šilingai... Čia ilgai neištversi
me! Eikime pas žydą. "Janyttei" už-

Nukelta į 4 psl.
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mų temą jaunesnysis, sėsdamas 
ant spintelės krašto.

— Artimesnių draugų čia ne
turiu. Susitinku su visais lietu
viais valgykloje ir fabrike, — 
ir, lyg norėdamas papildyti šį 
savo parodymą, jis pasakė kele
tą pavardžių.

— Ar ponią Rindžiuvienę pa
žįstate ?

Valandėlę Mylius tylėjo. Jis 
pasąmonėje nuvokė, kad šis 
^klausimas jam bus duotas ir da
bar negalėjo ąusigaudytd, kaip 
tinkamiau atsakius. Nuo pat 
pradžios jis jautė, kad Gražina 
su šiuo reikalu turinti kažką 
bendro. Ūmai jam ėmė aiškėti, 
kad tai jos tikriausiai darbas. 
Juk vakar ji norėjusi jį išvesti iš 
namų, prašiusi eiti į repatriaci
jos įstaigą, širyt visą tai atšau
kusi nes, matyt, sužinojusi, kad 
ši inkriminuojanti medžiaga jau 
buvo įnešta į jo kambarį.

— Taip, aš ją pažįstu, —• pa
galiau atsakė Mylius.

-— Susitinkate su ja ?
— Hostelio valgykloje matau, 

kaip ir kitus lietuvius. . .
— Kur ją matėtę paskutinį 

kartą ?

— Bažnyčioje . . .
— Kada ?
— Šiandien ryte.
—Kalbėjote su ją ?
— Ne . . .
—■ Jūs meluojate, pone My- 

liau, —- įsiterpė nuo spintelės 
jaunasai,' grąsindamas pieštuku.

— Taip, aš meluoju ! — iššau
kiančiai atsikirto Mylius.

— Kodėl šitai darote? Atsi
minkite, kad tik tiesą sakydamas 
palengvinsite savo padėtį. Žino
kite, kad visa tai, ka dabar čia 
sakote įrašoma jūsų sąskaiton ir 
jūsų byla bus perduota teismui, 
— rimtai įspėjo jį vyresnysis.

— Meluoju, nes visa tai yra 
tik melas ir provokacija ... —

— Ar melu laikote faktą, kad 
su ponia Rindžiuviene vakar bu
vote ganyklose, o šiandien kavi
nėje ?

— Tai mano reikalas, — atsi
kirto Mylius, pajutęs, kad be 
reikalo išsisukinėjo, nes jie jau 
visa žino.

— Žinome, kad tai jūsų reika
las, bet mes taip pat žinome, 
kad jūsų taip pat buvo reikalas 
ir šiuos sąrašus jai įduoti ... *

— Ne !

— Ar ponia Rindžiuviene yra 
jums sakiusi, kad ji grįžta į 
Lietuvą ? — klausė nuo spintelės 
balsas, visiškai nereaguodamas 
į Myliaus neigimą.

— Taip. Ji yra manęs prašiusi, 
palydėti ją iki tos įstaigos.

— Palydėjote ?
— Ji dar neišvažiavo.
— Iš kur žinote, kad ji dar 

neišvyko? Jei žinote, kad neiš
vyko, tai pasakykite, kurioje vie
toje ir kada turėjote jai įduoti 
šituos dokumentus? Ar toje pat 
kavinėje kur buvote, ar repat
riacijos įstaigoje? —- truputį į 
priekį palinkęs pabėrė klausimų 
virtinę seklys nuo spintelės.

— Eikite po vėl — nių ! — 
lietuviškai Mylius prakošė pro 
sukąstus dapitis, nežinodamas, 
kaip iš tos nesąmoningų kaltini 
mų painiavos išsinarplioti. Jie 
nesjupratę Myliaus žodžių, su
žiuro viens į kitą, bet matydami, 
kad jis, lyg kaitinama geležis 
rausta ir minkštėja, neatleisda- 
mi vėl ėmė klausinėti.

— Ar kavinėje laukėt kito 
asmens, ar ponios Rindžiuvienės 
sugrįžtant ?

— Kavinėje aš laukiau tol,

kol kas nors suspės į šį mano 
kambarį atnešti tuos popelius. . .

—Jūs žinote, kas tai padarė?!
— Numanau.
— Kas ? Ar jūsų draugai ?
— Aš neturiu draugų. . . Ma

no draugai liko Lietuvoje . , .
— Žinome, pone Myliau, ti

nome. Žinome, kad jūsų draugai 
liko Lietuvoje ir dabar dėl šito 
esate priverstas svetimos valsty
bės agentų pristatyti jiems ši
tuos sąrašus. Jūs jau nebe pir
mas esate. Tik visa nelaimė, kad 
jūs ir mums nesat atviras ir viso 
nepasakote. Tikėkite, kad m®® 
ištikrųjų esame susirūpinę jumis 
•ir pagalbėsime, kiek galėsime, 
bet, supraskite, kad turite būti 
mums atviras. Sakykite, ąr Ši
tuos dokumentus esate gavęs iš 
ponios RindsSuvienėb, ar juos 
turėjote jai perduoti? Mes neti
kime, kad kas nors būtų jums 
juos čia įnešes, nes jūs nuo pat 
pirmo sakinio mums sakote 
netiesą.

— Kur pirkote šį drabužį? — 
įstaiga paklausė akiniuotasis, 
imdamas nuo spintelės mėlyną
ją suknelę.

(b.d.)
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Redaguoja A. Makarskas

NETOLI KALĖDOS
Jau tik kelios savaites liko iki 

linksmųjų Kristaus Gimimo Šven
čių. Kalėdos yra linksmiausia vaikų 
švente.

Iš anksto pasirenkime Kalėdoms.
Kas turės namuose eglaitę, jau iš 

anksto galėtų išmokti kokį gražų 
Kalėdinį eilėraštį, kurį pasakytų 
visiemš namiškiams ir svečiams. 
Reiktų prisiminti ir mūsų Kalėdines 
giesmes.

Kur yra daugiau vaikų, jie, vyrės, 
niųjų padedami, galėtų suvaidinti 
Kalėdų vaidinimėlį. Kadangi dabar 
sunku su scenos vaizdeliais, vieną 
spausdiname, kad tie, kurie rengs 
Kalėdų vakarą, turėtų kuo naudotis.

Nepamirškime savo pažįstamų ir 
iš anksto nusiųskime jiems Kalėdi
nius sveikinimus.

KALĖDŲ NAKTĮ
Vieno veiksmo scenos vaizdelis

VEIKIANTIEJI
ASMENS:

1. MOTINA — suvargusi, 
neturtinga moteris, apsigau
busi skara ir įsispyrusi 
klumpes.

2 ALGUTIS — gūvus ir 
linksmas jos sūnus.

3. RASELE — jos duktė, 
mažesne už Algutį.

4. BERNIUKAS — api
plyšęs, pusbasis paauglys.

5. KALĖDŲ SENELIS.
6. BŪRELIS MERGAI

ČIŲ — K. Senelio palydo
vių — šokėjų.

1 vaizdas
Paprastas kambarys — skurdus, 

neturtingas. Jame stovi stalas, ke
lios kėdės, lova... Ant sienos kabo 
vienas M paveikslas.

Uidangai pakilus, kambaryje triū- 
siasi skurdžiai apsirengusi moteris, 
dviejų vaikų motina. Pasitiesusi ant 
stalo, ji lopo savo vaikų rūbelius.

MOTINA (priėjusi Hari pro 
langą). Jau visai tamsu, o tuodu 
sliekučlai dar nerįžta. Net Kalėdų 
išvakarėse vaikams ramybės neduo
da — vis susirinkimai, sportas, 
soclentynės. (Grįžta prie stalo ir 
toliau lopo).

Tikras vargas dabar mūsų Lietu
vėlėje. Kiekvienas vaikas turi būti 
pijonierus arba kompjaunuolis. Kiek, 
vienas turi visas smulkmenas ži
noti apie matušką Rusiją, o apie 
vargšę Lietuvėlę — nieko.

Tačiau — ačiū Dievui — su mano 
sliekučiais dar nėra daug bėdos. Kad 
ir viėna esu, kad ir be vyro, — šiaip 
taip susitvarkau: juodu ir poterėlius 
kalba, ir lietuviškų dainų moka ir 
kumunistų cūdais netiki. Va, ir da
bar; pataisysiu jiems senus rūbe
lius, tai nors per Kalėdas gales gra
žiau apsirengti. (Pakelia suknelę, 
palygina, paglosto).

Na, ir juokiausi iš to Algiuko, to 
sliekučio. "Mama,” sako parėjęs iš 
pijonierių susirinkimo, — "šiandien 
mums visiems liepė melstis". — 
"Argi?! — nustebau. — Argi Vieš
pats bus tiems kumunistams protą 
sugrąžinęs?" "Palauk, dar neviskas,
— atsakė sliekutis. — Kai mes visi 
kartu šaukėm: "kasdienines mūsų 
duonos duok mums šiandieną,” — 
raudonasis draugas mus sustabdė ir 
pasakė: "Na, matot, vaikai, papra
šėt Dievą duonos, bet ar jis jums da
vė nors plutelę? Nedavė?! Na, tai 
dabar viši kalbėkite: ”T6ve, mūsų 
Staline, kurs eši Kremliuje, teesie 
tavo valia kaip Rusijoje, taip ir tary
bų Lietuvoje... kasdieninės mūsų 
duonos duok mums šiandieną”. Mes 
prikandorfi liežuvį, kad nesusijuok
tume, ir va’iai kartoti: "Tėve, mūsų 
Staline..." Tuo metu atsidaro durys 
ir įžengia į vidų sargas su dideliu 
krepšiu. "Na, matot, vaikai, — sa
ko raudonasis draugas, — pasimel
dė! į tėvą Staliną ir jis atsiuntė 
juins visą krepšį pyragaičių. Imkite 
dabar juos...” Mes puolėm kaip ka
tės pelę, bet... žiūrim, — krepšyje 
vieni arbūzai. "Kad čia ne pyragai
čiai, o apipuvę arbūzai! ” — surikau.
— "Iš mūsų kolchozo drėgna rūsio!"
— pridėjo Biliūnų Vytukas. Raudo
nasis draugas kad šoks ant sargo, 
kad skels jam į ausį, kad pradės 
keikti. "Drauge apkom — agit — 
brigadieriau, kad visam kolchoze 
nė juodos duonos riekelės neradau,
— višką alkani kolchizninkai suri
jo. Atsirakinau rūsį, o jame vieni 
arbūzai, tai ir atnešiau...” (Juokia, 
si).

(Tuo tarpu barškina į duris. Mo
teris išsigąsta, persižegnoja, pasle
pia rūbelius ir drebančiu balsu kvie- 
<3a). i,

2 vaizdas
MOTI NA. Pra — šau... Mel

— džiu...
BERNIUKAS (apdriskęs, 

basas, su suplyšusią kepure įeina į 
kambarį, graužia — morką ir sako). 
Drauge Buivydiene, mokyklos salė
je apkom — agit — britvonas tuojau 
šaukia visų moterų susirinkimą. Jis 
jums paaiškins, kaip buržujai ame
rikonai iš mūsų tėvelio Stalino ato
minę bombą pavogė ir besigabenda- 
mi ant Atolo su ja susisprogdino. Jei 
neateisit, bausme — visas bulves 
atims.

MOTINA. Ką sakai, vaikeli! 
Visas bulves atims?!

BERNIUKAS. Pirmiausia
— aš ne vaikelis, o draugas!

MOTINA. Atsiprašau — drau
gas.

BERNIUKAS. Antra, tuo
jau eikit į susirinkimą, o apie bul
ves aš jau pagalvosiu. (Muša per 
pilvą). Taip valgyti noriu!

MOTINA (imdama skarelę). 
Gerai, i susirinkimą einu, bet drau
gas paršelis kartu! Marš iš mano 
dvaro! (Griebia už ausies ir tempia).

B.ERNIUKAS. Ai —ai —ai! 
Aš draugui britvonui pasiskųsiu. Aš 
jums visus arbūzus pavogsiu... Aš 
jums...

f A bu išeina. Po valande'es į kam
barį įeina Algulis su Rasele).

3 vaizdas
ALGUTIS

(mesdamas i kampą popierių glė
bį, dainuoja):

Oi, ty čiomaja koža, 
ty živios v kolchose! 
Dajte litrą malaka 
i lažys na vose!

RASELE
(kabindama skarelę). Palauk, ne 

taip, Alguti. Reikia taip:
Verkė katinas ir ožka, 
prie kolchozo pririšta — 
ką tik nori, tą daryk, 
tik kolchozan nevaryk!

ALGUTIS.
Kas su ožka padaryt, 
kad kolchozan nevaryt? 
Katinėlis ir ožka —

■ tai kolchozo pažiba!
Ną, ir juokingi tie mūsų vadovai, 
Rasele! Jiems su ožkom ir katinė
liais užsiimti, ne su mumis. Ar tu 
girdėjai? Net ir Kalėdas, Kristaus 
Gimimo Šventę, draudžia švęsti... 
Bausmėmis grąsina.

RASELE (nusiminusi, žiūrė
dama į motinos taisomą sukne'ę). 
Jie tokie negęri, Alguti. Jtoms visai 
nerūpi, kad mes ■ nors per šventes 
truputį pasidžiaugtume... Juk apie 
eglutę nėra ką ir svajot. Ar ne, Al- 
guti?

ALGUTIS. Ot ir ne! Mes bū
tinai eglutę turėsime! Pakulbomis, 
žvilgančiais popieriukais išpuošime, 
o visfiek turėsime! Ir šoksime ap
link, ir giesmes giedosime!

RASELE, (priėjus prie lango, 
svajoja). Kad taip Kalėdų Senelis iš 
kur nors ateitų ir mums eglutę 
atneštų. Bet gražią, gražią.

ALGUTIS (rimtai). Ztooma, 
Kalėdų Senelis gali ateiti. Juk šian
dien Kūčių vakaras.

Tuo metu jiedu išgirsta barškini
mą į duris.

RASELE IR ALGUTIS. 
(kartu). Prašau! Prašau!

(Į kambarį įbėga būrelis, mergai
čių, apsirengusių lengvais drugelių 
rūbais, ir pradeda — šokti. Paskuti
nis įeina Kalėdų Senelis su maišu 
ant pečių o jei galima, ir eglaite).

4 vaizdas
RASELE IR ALGUTIS. 

(nustebę žiūri ir negali atsigėrėti. 
Kai mergaites baigia šokti, juodu 
nedrąsiai ploja).

K. SENELIS. Sveiki, sulau
kę Kristaus Ginrimo Švenčių, vaiku
čiai! Ar laukėte Kalėdų Senelio?

ALGUTIS. Rasele tai tikrai 
laukė, o aš... netikėjau, kad jūs galite 
ateiti.

K. SENELIS. O tu, mažyte, 
tikėjai?

RASELE. Seneli, aš šį rytą 
labai karštai meldžiausi, kad Dievu
lis mums jus atsiustų... Meldžiausi ir 
tikėjau!

K. SENELIS, (apsidairęs). 
O kur jūsų mamyte, vaikučiai? Gal 
serga?

ALGUTIS. Mamytę sutikome 
i susirinkimą einančią.

RASELE. Buvo nuliūdusi ir 
beveik kad verke...

K. SENELIS. Nuliūdūsi, 
sakai... (Alsidusęš). Ir yra ko liū
dėti, vaikai —

Ne žalia girelė 
taip liūdnai vaitoja, — 
taip brangi tėvynė 
vargelius skaičiuoja.
Ne gegute skundžias, 
ne raiboji verkia, — 
Lieuva iš skausmo 
akeles užmerkia.
Ne balti balandžiai 
taip gūdžiai burkuoja, 
tai broleliai mūsų 
gailiai aimanuoja.
Ir ne baltos gulbės 
savo giesrpę gieda, — 
skundžiasi sesutes, 
ašarėlės rieda...

ALGUTIS.
, (apsidairęs aplink) 

Kalėdų Kūdikėli, 
dangaus žvaigžde skaisti, 
užgimk juodam pasauly, 
užgimk žmogaus širdy.
Gal Tau tenai užgimus 
tik šaltas vėjas siaus, 
ir vilkas staugs atėjęs 
iš miško, iš tamsaus...

RASELE 
(linksmai) 

Kalėdų Kūdikėli, 
o didis Dieve mūs, 
mes Tau įrengsim savo 
širdelėse namus.

MERGAITES 
(su vaikais kartu) 

Kalėdų Kūdikėli, 
dangaus žvaigždė skaisti, 
užgimk vargų pasauly, 
užgimk žmogaus širdy...

K. SENELIS, (patenkintas). 
Na, gerai, vaikai! Kalėdų Kūdikėliui 
geriausi namai — jūsų širdeles. Ma
tau, kad tuos namus Jam ir priren
gėte. Už tai ir aš jus apdovanoosiu, 
— eikite artyn!

Vaikai atbėga prie K. Senelio, ku
ris pradeda rišti maišą, ir išimti do
vanas.

UŽDANGA

Vyte Nemunėlis 
MEŠKIUKAS 1 

RUDNOSIUKAS
(Tęsinys)

Nepasisekė Rudnosiui 
pas pilkąsias biteles: — •
pusę žando jam sukando 
ir subadė rankeles.

Vos įlindo jis į drevę, 
vos tik ims medaus jieškot, 
"Tuk-tuk-tuk” kažin koks kalvis 
kad pradės akin kapot, 

kad pradės kažkas į žandą 
kaip su adatom badyt, 
nesuspėjo Rudanosis 
nė "labryt" jam pasakyt.

Nesuspėjo Rudanosis 
nė "sudie gerai ištart, 
kaip trys šimtai bitinėlių 
ant šakos jį ėmė kart...

Bet kiškelis daktarėlis 
bėgo gydyt žvirbliukus — 
ir pamate jis Rudnosį 
kabalduojant ant šakos.

Ranką, žandą jam aprišo, 
jodu patepė storai, 
o Rudnosis tarė: — Ačiū, 

! ačiū šimtąkart tikrai...*
— Iš medaus nevirsi košes, 
iš medaus nebus dešros, — 
tarė meškinas Rudnosis, 
išsikapstęs iš ligos.

Tris savaites išgulėjo: 
nei paeis, nei išsižios... 
O kiek karščio jis turėjo! 
šešiasdešimt ir šeštos...

Riešutėliais tik maitinos, 
voverytes atneštais, 
cukrumi apibarstytais, 
saldžiam piene išvirtais.

Mat, visas bites pardavęs, 
susikrapštęs pinigų, 
pirko ožką jis iš vilko — 
seną, žilą, be ragų.. -

O ožkelė!... Blogo žodžio 
negali žmogus sakyt: 
duoda pieno ji Rudnosiui 
po du puslitrius kasryt.

Piene verda baravykai 
ir košelė avižų,

’ pieną maukia Rudnosiukas, 
net žiūrėt į jį gražu!

(Bus daugiau).

LIETUVIŲ KARIUOMENES 
ŠVENTE

Vokietijoje pasilikusieji lietuviai 
Lietuvos Kariuomenes Šventę daug 
kur šiemet paminėjo demonstratyviai 
vieningi.

Spackenberge-Geesthachte ji buvo 
paminėta pamaldomis, kurias atlai
kė kun. V. Šarka ir aktu, kuriame 
dalyvavo beveik visi sveiki bei susi
pratę lietuviai. Paskaitą apie Lietu
vos Kariuomenę kruopščiai paruošė 
ir paskaitė apylinkes pirmininkas. A. 
Gešventas. šios Dienos solenizantas 
mokyt. A. Midveris gražiai pravedė 
savo mokinių deklamacijas. Žaviai 
deklamavo Tėvynės meile ir ilgesiu 
persunktus eilėraščius L. Skerytė, 
R. Šneiderytė, H. Skėrys, R. Drese- 
ryte, G. Lekšytė, E. Šneideris, H. Sel- 
mezerytė ir R. Lyveris. P.Ą. Bar
kauskas gitaros garsais palydėjo dai
nuojant mūsų "atžalyną”.
’ Spackenberge yra vienos didžiau
sių ir gražiausių lietuviškų kapinių 
visoje Vokietijoje. Visi kapai yra gra
žiai sutvarkyti ir harmoningai pa
puošti. Kiekvienas kapas pažymėtas 
paminkliniu kryžiumi su aiškiu lie
tuvišku įrašu. Neužmirštamą vi
siems įspūdį paliko šių metų ramus 
Vėlinių vakawis, kada visi mūsų tau. 
tiečiai, be skirtumo pažiūrų ar įsiti
kinimų, susirinko bendrai maldai už 
savo mirusiuosius ir žuvusius Tėvy
nėje bei už jos ribų.

Hamburge skubomis pravestas mi
nėjimas visdelto pavyko gerai. Buvo 
atlaikytos Šv. Mišios su lietuvišku 
pamokslu už mirusius ir kovose dėl 
Laisves ir Nepriklausomybes kritu
sius mūsų brolius bei seseris. Po pa
maldų turiningą paskaitą apie Lietu
vos kariuomenes kūrimąsi, klestėji
mą ir jos tragišką likimą paskaitė 
Hamburgo apylinkes lietuvių pirmi
ninkas, p. Vladas Seikus.

Pinneberge Lietuvos Kariuomenes 
Švente buvo paminėta tik katalikiš
komis pamaldomis, kurių metu visi 
tikintieji savo tylia ir nuoširdžia mal
da pagerbė mirusius ir žuvusius sa
vo karius bei partizanes.

BERLYNO LIETUVIAI
Amerikos lietuvių spaudoje yra 

pasirodę informacijų apie Berlyno 
lietuvius, kuriose, tačiau, jų padėtis 
ne visai teisingai nušviesta.

Vakarų Berlyne gyvena apie 30 lie
tuvių, kurių tarpe keletas yra dir
bančių: pora teisininkų, vienas lie
tuvis gydytojas ir kunigas Tėvas 
Kipas. Dauguma gi Berlyno lietuvių 
gyvena tik iš pašalpų, kurios yra to
kios pat mažos, kaip ir kituose mies
tuose, o pragyvenimas Berlyne nėra 
mažiau keblus, kaip kitur.

Čia galime nušviesti nors kelių

megzti su jais ryšius, kurie dabar 
vėl yra nutrukę. Iki savo mirties 
Berlyno lietuvius organizavo ir juos 
globojo žinomas Klaipėdos visuome
nininkas Dr. Oželis. Jis aukojo jiems 
paskutines savo jėgas ir su dideliu 
dėkingumu priimdavo tuo metu Bal 
to įstaigos Hannoveryje skirtą.para
mą ir ją paskirstydavo Berlyno lietu
viams. Jautrūs jo padėkos laiškai 
dar ir dabar yra Balto bylose, nors 
Balfas dabar tuos nelaiminguosius 
laiko jau nebereikalingais šalpos.

Rusų zonos lietuviams Balfo Han- 
noverio įstaigos iniciatyva įvairiais 
privačiais kelia:s siunčiamieji pakie- 
tai nešdavo ne tik maisto, bet ir dva
sinio peno: įvairūs siuntiniuose su
dedamieji daiktai buvo vyniojami į 
suglamžytus lietuviškus laikraščius 
ir tokiu būdu lietuvius pasiekdavo 
lietuviškas spausdintas žodis, kurio 
lietuviai taip esti išsiilgę!

Lietuvių visuomenė turėtų ištiesti 
jiems pagelbos ranką. Tikslingiausia 
tai įvykdyti būtų per Berlyne gyve
nantį Tėvą Kipą, kuris galėtų nuro
dyti labiausiai reikalingus paramos. 
Siuntinėliai atskirų šeimų vardu bū
tų praktiškiau muitų atžvilgiu. Rusų 
zonos lietuviams pagelba turėtų eiti 
per T6vą Kipą, kuris ras būdų jiems 
perduoti atėjusias dovanas. Krašto 
Valdybos Informacijų Skyrius neat
sisakytų irgi patarpininkauti, nors 
krašto Valdyba iš principo susilajko 
nuo šalpos darbo.

AUKOS KOVAI PRIEŠ GENOCIDĄ
Už ženklelių "Stop Genocide” pla

tinimo metu surinktas aukas iki šiol 
yra atsiskaičiusios 78 Vokietijos lie
tuvių bendruomenės apylinkės. Jose 
neturtingieji Vokietijos lietuviai yra 
suaukoję 2.878, 34 DM.

LEIDYKLOS "BENDRIJA” 
SUMANYMAI

Leidykla tariasi su rašytoju Ba- 
rausku-Barėnu del jo originalios kū
rybos raštų išleidimo. Su juo taip pat 
tariamasi del vertimų iš anglų kal
bos, nes norima išleisti ir tokių ver
tingiausių anglų literatūros veikalų 
lietuvių kalba.

teks visam vakarui... Penki lietuviš-
kai kalbą vyrai netvirtai, bet triukš
mingai išvirto į gatvę. Minėjime jie 
nedalyvo.

— Sakykit, -r- klausiu savo paly
dovo,— kas yra toji "janytė”?

— Tai mūsų kolonijos rykštė. Pl- 
g:ai ji atseina, bet mums, lietuviams, 
ji daugiau kaštuoja, negu pinigas. 
Butelis šito vyno kaštuoja tik šeši 
šilingai, o vieno užtenka ir gerokai 
pokeliančiam. Tik nelaime, kad nuo 
jo ne tik kaulai, bet ir pinotas minkš
tėja. Ūmai, netikėtai ir gręsmingai.

— Ar galėtumei mane ten nuvesti? 
— klausiu volverhamtoniečio. Nuė
jome. Mačiau. Prie durų vaikščiojo 
augalotas tvarkos dabotojas. Rado
me „janyte" ir prie jos lietuvių. Įdo
mu, žinote. Prie progos papasako
siu... Ten knygos "Varpai skamba” 
loterijon neleidžiama. Ten ištikrųjų 
skambinti varpais reikia už "jany- 
tės" aukas...

* * «
DBLS Wolverhamtono skyrius* tai 

pirmasis skyrius, kuris atliko duo
tus per Visuotiną Narių Suvažtavi- 
mą įsipareigojimus: Kariuomenės 
šventę ruošdamas šis skyrius visas 
gautas pajamas paskyrė Sąjungos 
reikalams, taip, kaip per Suvažiavi
mą visų atstovų buvo nutarta. 1

Apie Wolverhamtono lietuvių ko
lonijos margaspalvį gyvenimą Jūsų 
korespondentus, surinkęs daugiau 
nuotraukų ir duomenų, skaitūto- 
jams papasakos kita proga.

Br. Debikonis

SKELBIMAI ,

Paieškoma p. Staše Anevičienė, 
gim. Andziulyte. Ji pati, ar kas apie 
ją žino, malonėkite atsiliepti šiuo 
adresu:

Lithuanian Legation,
17, Essex Vilias, 

London, W. 8.

šeimų padėtį, saugumo sumetimais 
neminėdami jų pavardžių. Viena lie
tuvių senelių pora, abu per 70 metų 
amžiaus, gyvena iš 85 DM mėnesi
nes pašalpos. Vyras yra buvęs Apy
gardos Teismo tarnautojas, žmona 
— Pieno Lašo vedėja. Šioji senelių 
pora ginasi, kaip išmanydami; nuo 
bado, nors senatvėje nedaug ką be
gali padaryti. Senute bando siuvinė
ti, suado kam nors kojines ar pana
šia: ir gauna už tai trupinėlių, ku
riais stengiasi nors kiek pasisotinti. 
Šią še'mą gerai žino lietuvius globo
jąs Tėvas Kipas. Kitas tautietis, bu
vęs teisininkas, patekęs, Leipzige į 
rusų kacetą ir po kelerių metų iš jo 
paleistas nuogas ir ligotas, dabar gy
vena ir vargsta Berlyne. Jis, kaip 
svetimtautis, negauna nei darbo, nei 
ypatingosios, vokiečiams skiriamos 
pašalpos. Arba kita lietuve, žinomo 
Klai pėdos lietuvių dantų gydytojo 
našlė, kuri tegali tik tokiu būdu išsi
laikyti, kad gyvena pas pažįstamus 
už nedidele 15 DM mėnesinę nuomą 
ir, padėdama namų ruošoje, kartais 
gauna šiek tiek iš tos šeimos sočiau 
pavalgyti. Be jų, yrą dar našle su 
vaikais, vienas nebejaunas vyras, 
sergąs tulžies ir širdies chroniškomis 
ligomis, dėl kurių yra visai nedar
bingas.

Be šių, vakarų Berlyno sektoriuje 
gyvenančiųjų, yra būrelis lietuvių, 
kurie gyvena rusų sektoriuje, šių 
tautiečių padėtis yra ypatingai sun
ki. Jie džiaugtųsi kiekvienu maisto 
trupinėliu, arba kad ir suplyšusiu 
drabužiu, jei tik galėtu JU iš kur 
nors gauti. Buvo tikras atsitikimas, 
kad viena rusų sektoriuje gyvenanti 
lietuvė, kartą aplankiusi vieną berly- 
n:etę, pastebėjo ją grindis trinant su 
suplyšusiu megztinuku ir, negalėda
ma atsistebėti tokiu lengvabūdišku
mu, išprašė tą skudurą sau, džiaug
damasi galimybe, jį sulopiusi, turėti 
nors vieną šiltesnį rūbą.

Rusų sektoriuje gyvenančių lietu
vių padėtis yra tuo sunkesne, kad jie 
negali net kelti balso, šaukdamiesi 
pagalbos. Tik 1951 m. Balfo įgalioti
niui Hannoveryje buvo pasisekę už-

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Nario mokestis

Visi dirbantieji: skautinkai, skau
tai vyčiai ir skautai, moka 1 šil. į 
menesį. Jaunieji skautai ir (nedir
bantieji, moka i penus į menesį.

Pavieniai skautai, t.y. kurie ne
priklauso lietuviškam skaut'škam 
vienetui, nario mokestį siunčia tie
siog Rajono Vadijos iždininkui vyr. 
skltn. E. šovai, 250 Waterloo Rd.

Pasieškomas Stasys Didžiūnas ir 
Julius Sabeckis. Paieško Teofilis 
Bražiūnas, Keresley Hostel' Co
ventry.

Nottinghamo klubo Romuva val
dyba gruodžio men. 14 d. 1 vai. (po 
lietuvių pamaldų) parapijos salėje 
London Rd. 2, kviečia visuotiną na
rių susirinkimą.. VALDYBA.

Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas, chirurgiškas ir elektrinis 
kojų ligų gydymas. Rašy ti l ri-

Burslem S.O.T. vate Foot Clinic 169, Market
Kartu su nario mokesčiu, laiške* Street, Edenfield, Lancs 

pažymėti kokius skautiškas ženk- 
lėlius (metines žvaigždutes ir kit.) * ’ ———........
norėtų gauti.

Draugovės surinkusios nario mo
kestį ir atžymėjusos iš Vadijos gau
tuose lapuose, pasilieka 10% skil
čiai, ir 10% draugovei. Likusius 
siunčia Vadijos iždininkui, augščiau 
nurodytu adresu ir užsakymus 
reikalingų skautiškų ženklelių.

,,Skautų Aidas"
,,Skautų Aldas" metams kainuoja 

12 šil. Skaityti ir prenumeruojant jį 
remti, yra kiekvieno skauto-teš 
šventa pareiga. Draugininkai su
renka savo draugovėse "S.A.” pre
numeratas ir nevėliau gruodžio 15 d. 
pasiunčia pinigus ir prenumeratorių 
sąrašus skltn. V. Turūtai, 43, Hol
land Park, London, W.ll. "S.A.” 
prenumeratą galima mokėti ir dali
mis apie tai pažymint prenumera
torių sąraše.

Nė vieno skauto be "SKAUTŲ 
AIDO!”

' Mūsų Vytis
VjeninteKs skautų vadovų Taik-> 

raštis, kurį,privalėtų prenumeruoti 
ir skaityi kiekvienas skauti
ninkas, skautas vytis ir skautas- 
vadas. Metams kaina 15 šil. Prenu-
meratą galima mokėti dalimis! Pre
numeratą siųsti nevėliau 15 d„ 
sklin. V. Turūtai, anksčiau nurody
tu adresu.

Kad nesusirukdytų gavimas 1953 
mt ”NL”, "Kario” ir "Lietuvių Die
nų” prašoma siųsti užsakymus 
atstovui: A. Gerdžiūnas, 6, Beechey 
Str., Oldham, Lancs. Prenumeratos 
mokestį galima atsiųsti ir 1953 mt. 
sausio men.

„Nepriklausoma Lietuva" metams 
46/-, pusei metų 23/-; Karys metams 
30/- ir „Lietuvių Dienos" metams 
22/-. ...

Be to galima gauti šių knygų: 1. 
Poezijos Antalogija "Žemė”'28/-, 2. 
Varpai skamba 14/-, 3. Lietuvių 
Tautos Keliais I tom.- 22/-, 4. Medi
nis arklys 11/-, 5. Gatvės berniuko 
nuotykiai 40Ž-, 6. Valentina 10/-, 7. 
Baltarągio Malūnas 11/-, 8. Princas 
ir elgeta 9/-, 9. Tėvų pasakos 10/-, 
10. Viltrakių vaikai 8/6,. 11. Lietuvių 
Kalbos Vadovas 30/-, 12. Žemės Pa
kopa 5/-, 13. Dienovidžio sutemos i 
7/-, 14. Dėdės ir Dėdienės 7/-, 15. 
Lietuvių literatūra 14/-, 16. Giesme 
apie Gediminą 8/-, 17. Literatūroj 
Laukai 5/-, 18. Mes ieškom Pavasa-sS 
rio 6/-, 19. Kartuves 6/-, 20. Tryli- 
ka Nelaimių 6/-, 21. Tarp Pelių ir 
Vyrų 6/-, 22. Sudie Pone Cipse 3/6,

Skln. K. Vaitkevičius Svajūnas po 1/6.

23. Žmogiškos Psalmes 3/-, 24. žo
džio baruose 10/6, 25. Dramos Vei
kalai 5/-, 26. Ciriksas Siaube 6/-, 
27. Išdavimas, Paskenduši Varsa ir

THE LITHUANIAN WEEKLY 
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
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