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46(68) JI METAI

Neapsiriksime tvirtindami, 
kad beveik visas pasaulis, ly
giai, kaip ir Amerikos spaudas 
dauguma (tarp kitko ir Galupo 
viešosios nuomonės institutas) 
tvirtino,kad prezidento rinki
mus laimės Dewey.

Rezultatai neatitinka spė
jimai,- išrinktas H.Trumanas.

Žvilgterėkime ir panagrinė
kime kodėl taip įvyko ir kokios 
iš Jo viso gali būti pasėkos.

Šie rinkimai Amerikoje bu
vo, bene, vieni iš karščiausių, 
nes abu pretendentai turėjo 
savo aiškias,skirtingas lini
jas, tai akcentavo ir rinkikai 
galėjo pasirinkti vieną iš 
dviejų, - Trumaną, visur akcen
tuojantį būtiną reikalą išlai
kyti taiką ir iš kitos pusės 
matome Dewey, kuris nepalyg-i na - 
mai aštriau pasisakė užsienio 
politikos klausimais,ypač kas 
liečia bolševizmą.

Visoje rinkiminėje kovoje 
tas taip dar nebuvo aštriai 
juntama,kiek išryškėjo pasku
tinėse dienose.

Viena ir kita pusė naudojo 
visas leistinas priemones,kiek 
galima daugiau "sutaraūkti"sau 
balsų.Kaip viena iš ryškiausių, 
panaudota Trumano.tai paskel
bimas noro pasiųsti pas Stali
ną specialų Trumano pasiuntinį 
su taikos misi ja...Aišku,tai 
tebuvo tik rinkiminis triukas, 
ir reikia pasakyti,Labai vykąs, 
nes eiliniam amerikiečiui aki
vaizdžiai parodė,kad esamas ir 
būūimas prezidentas siekiąs 
taikos ir sugyvenimo.

Iš kitos pusės, kandidatas 
į prezidentus Dewey,ypač pas
kutinėse dienose,išryškėjo kaip 
šalininkas aktyvaus pasiprie
šinimo komunistinei ekspansi
jai ir sustiprinimo paramos 
Kini jai,kovęjaučiai prieš rau
donuosius. Šią karingą gaidą. 
Dewey-respublikonų propagando
je, gražia i išnaudojo demokra
tų agitatoriai ir taikos iš
troškusi amerikiečių tauta pa
sisekė už Trumaną.

Žinoma,buvo šimtai ir kitų 
niuansų,kurie buvo naudojami, 
tiek vienų,tiek kitų propagan
dinėje kovoje,bet šie paminėti, 
buvo centras,apie ką sukosi vi
sos kalbos ir visi priešrinki
miniai darbai.

Taigi,naujas Amerikos pre
zidentas jau yra,kas gi toliau. 
Kokių galima laūkti pasikeiti
mų, ypač užsienio politikos sri
tyje, kuri mtrnis labiausiai rūpi.

Pirmoje eilėje turime pabrė
žti, kad propaganda lieka pro
paganda,© darbai ir planai.pap
rastai, eina savu keliu. Reikė
jo vesti rinkiminę kovą,buvo 
ieškomi keliai ir metodai,kad 
tik daugiau sutraukti balsų. 
Gi iš esmės tų dviejų pagrin
dinių amerikiečių partijų pro
gramos visai mažai tesiskiria, 
o ypač mažas skirtimas tėra jų 
užsienio politikos požiūriu.

į Tikslas,tiek vienų,tiek ki- 
pastovią-taiką,kad galėtų eko
nomiškai gražiai gyventi ame
rikiečių tauta. Kaip prie tos 
"pastovios taikos" prieiti - 
jau ir skyrėsi abiejų partijų 
keliai.Bet ir čia tik metodų 
klausimas. Kiek respublikonai 
rekomendavo aktyvesnę užsienio 
politiką,tiek demokratai siū- 
lė ramesnę. Ir visai galimas 
dalykas,kad demokratai gali 
pasekti savo didžiojo vado- 
velionio prezidento Rusvelto 
keliu,- bandyti ieškoti kom
promisų, susitarimų, kad ir lai
kinų, jau taip naiviai nebeti
kėdami, kaip kad tikėjo Rus vel
tas bolševikų "kilniems" nora
ms, gi tuo pačiu laiku...ruoš
tis ir ruoštis...

Kaip ten bebūtų,viena yra 
aišku,kad didžioji karo mašina 
yra užsukta to paties Trumano, 
kad komunizmo tikslai ir darbo 
metodai yra pakankamai išryškė
ję, taigi, raudoniesiems bus kur 
kas sunkiau dabar pagauti ant 
savo meškerės amerikonus.

0 kapitalas nėra be reika
lo kraunamas į ginklus,nėra 
be reikalo pašaukiami milijo
nai vyru po ginklu.ne bereika-

( Nukelta į 2 pusi.)

1948. Lapkričio 11

TRUMANAS
NELAUKTA TROJANO PERGALE

Yra sakoma,kad krizės ar ge
rovės laikais Amerika nekeičia 
savo administracijos.

Karo metu prezidentas Roose- 
veltas buvo perrenkamas prezi
dentu net keturius kartus,ir 
šiais,Tikinės gerovės metais, 
Trumanas nebuvo iš savo parei
gų pašalintas .Tai, tačiau, tik 
dalinai tegali pateisinti jo 
laimėjimą,© tikrųjų priežas
čių reikia ieškoti kur kitur.

JAV-bių piliečiai galėjo pa
sirinkit! arba Lbomą Dewey- 
respublikonų partijos kandida
tą, gabų administratorių, ele
gantišką džentelmeną,gerą biz
ni eri ų,arba Trumaną,demokratų 
partijos kandi datą, mažo "ūgio, 
paprastų manierų,labai religin
gą, daug klaidų padariusį žmo
gelį.

Už Dewey dirbo jo gerai or
ganizuota partija,kuri neturė
jo jokios abejonės,kad rinki
mus laimės.Juk atmintina,kad 
Dwwey pusėje buvo didesnioji 
dalis spaudos. Visai priešin
gas vaizdas buvo pas demokra
tus. Partija buvo apimta apa
tijos ir net artimiausi prezi
dento bendradarbiai netikėjo, 
kad Tręmanas gali laimėti rin
kimus. Jis 
didatu tik 
tai nerado 
Tas nebuvo 
Trumano,ir 
įžeidimas, 
aplinkoje vesdamas propagandą 
už save,Trumanas nenusiminė ir 
buvo bene vienintelis žmogus, 
kuris tikėjo savo laimėjimu. , 
Vienas, visų apleistas, jis ve
dė atkaklią propagandą,- apke- j 
liavo 22.000 mylių,pasakė apie 
270 kalbųi Ir Amerikos žmonės 
įvertino Trumano drąsą,jo pap
rastumą ir nuoširdumą ir..iš
rinko jį JAV Prezidentu.

Amerikos žmonės kalba,kad 
Trumanas nors ir sėdi už sta
lo su visais didžiaisiais,bet 
jis lieka paprastas,prieinamas 
ir nėra nutraukęs ryšio su vi
sa tauta ir yra vienas iš jų 
tarpo.

Net tokie nepasisekimai, kaij 
Wallace (progresyvinė partija), 
ir pietinių valstybių partijos 
atskilimas nuo demokratų,su 
savo atskiru kandidatu Thurmo- 
ndu,neįstengė sutrukdyti jo 
išrinkimo. Reikia sutikti su 
tuo,kad šie rinkimai tai nėra 
demokratų partijos laimėjimas, 
o tiesiog,paties Trumano asme
ninis įaimėjimas.

Šiandien Trumano autorite
tas ir jėga yra gal net dides
nė, nei bet kada kito preziden
to Amerikos istorijoje. Jis da
bar turi daugumą abiejuose Kon
greso rūmuose,kuriuos iki šiol 
kontroliavo respublikonai ir 
buvo sutrukdę Trumanui išleis
ti kai kuriuos įstatymus,kaip 
tai prekių kainų kontrolės įs
tatymas,rasių Lygybės,infliaci
jos išvengimui,namų statybos 
ir kitus. Dabar gi Trumanas ga
vo pilną tautos mandatą ir bus 
daug savistovesnis savo vidaus 
ir užsienio politiko je.Norima 
tikėti,kad jis šį pasitlkėjią 
ir galią išmintingai naudos,

buvo pastatytas kan 
todėl,kad demokra- 
nieko kito geresnio 
slepiama nuo paties 
tai buvo jo didelis 
Bet,kad ir tokioje

tiek savo tautos,tiek viso pa
saulio gerovei,nes JAV-bės šiuo 
metu yra pirmoji pasaulio ga
lybė ir nuo jos nusistatymo la
bai daug kas priklausys. Tas 
faktas,kad rinkimuose pralaimė
jo izoliacijonistai (norį numo
ti į pasaulio reikalus ir tesi
rūpinti tik Amerikos reikalais), 
reikia manyti,kad pagalba tiek 
Europai,tiek Azijai nebesutiks 
didesnių kliūčių ir Atlanto pak
tas, reikia manyti,virs neužilgo 
realybe. Užsienio politikoje 
didesnių atmainų nematyti,juk 
iki šiolinę Trumano-Marshallio 
politiką rėmė ir opozicija-res- 
publikonai,kas reiškia,kad vi
sa Amerikos ta uta yra tuo at
žvilgiu vieninga. Tai patvirti
no ir Thomas Dewey savo tele
gramoje Prezidentui.

Dewey priėmė pralaimėjimą 
labai džentelmeniškai ir tuoj 
pasiuntė sveikinimo telegramą 
Trumanui,sveikindamas jį su 
įaimėjimu.Trumanas padėkojo. 
Sis telegramomis pasikeitimas, 
tarp nugalėtojo ir nugalėto, 
yra vienas iš gražiausių demo
kratinės sistemos veiklos pa- 
vyzdži ų.

Dewey telegrafavo
"Mano širdingiausias sveiki

nimas Jūsų išrinkimui ir geriau
si linkėjimai administracijos 
sėkmingumui.Aš raginu visus ame
rikiečius vieningai paremti Jus, 
Jūsų pastangose išlaikyti mūsų 
tautą stiprią ir laisvą ir at
statyti taiką pasaulyje." 

Trumanas atsakėt 
"Nuoširdžiai dėkoju už Jflsų 

sveikinimus ir linkėjimus .Jūsų 
puikus džentelmeniškumas yra 
giliai įvertintas .Mes kartu 
turime sveikinti Amerikos žmo
nes, kurie dar kartą parodė pa
sauliui mūsų laisvų instituci
jų gyvybingumą."

Po rinkimų Dewey pareiškė, 
kad jis daugiau savo kandidatū
ros į prezidentus nestatysiąs.

Gen. de Gaulle
LAIMĖJO RINKIMUS

Pereitą savaitę įvyko rin
kimai į Prancūzijos Aukštuo
sius Rūmus-Respublikos Tarybą. 
Pats gen.deGaulle buvo tiek 
nustebintas tais rinkimais, 
kiek ir jo oponentai.Gaulle 
pergalė padarė labai didelį 
įspūdį prancūzams,lygiai ir 
visam pasauliui.Kas įdomu pa
žymėti,kad nemažas skaičius 
išrinktųjų atstovų faktinai 
priklauso kitoms parti jeans, ta
čiau į rinkimus ėjo kaip de 
Gaulle šalininkai,davę raštiš
ką pasižadėjimą vykdyti gene
rolo nustatytą politiką.

Kiek de gaulle laimėjo,tiek 
komunistai pralaimėjo.Iki šiol 
komunistai buvo didžiausia par
tija Aukš .Ru.muose, dabar juos 
pakeitė gaulistai,kurie praė
jusiame parlamente neturėjo 
nė vieno atstovo,nes de Gaul
le partija tada dar neegzista
vo.De Gaule, kaip rodo rinkimų 
rezultatai,laimėjo komunistų 
ir katalikų (MRP) sąskaitos. 
Kitos partijos mažai tepasi
keitė atstovais,liko tokios, 
kaip buvo ir ankščiau.Rinki-

WALLACE
Gavo balsų....... 1.029.102.
Elektorių........................................... O.
Laimėjo valstybėse....... 0.
Nuošimtis.................................. ..

THUHJOND
Gavo balsų............ ..  • 850.083.
Elektorių....................................38.
Laimėjo valstybėse...... 4.
Nuošimtis.................................... 1.9%

Pastaba.Šiais rinkimais 
buvo renkami elektoriai.o ne 
tiesioginiai prezidentas.Iš
rinktieji elektorlai sekantį 
mėnesį rinks prezidentą,bet 
tuose rinkimuose jau nebekauk- 
tina jokių sensacijų,nes visi 
elektoriai yra suvaržyti par
tijų mandatais,taigi,balsuos 
už savo parįįjos kandidatą.

Amerikos viceprezidentu bus 
Senatorius Barkley.

Komunistų remiamas kandida
tas į prezidentus Wallace tu
rėjo visišką pralaimėjimą, jam 
nepavyko pravesti nei vieno

IŠRINKTAS J.A.V.
PREZIDENTU

RINKIMŲ rezultatai - 
J dar ne visai galutini davi
niai, bet tie likučiai yra to
kie maži,kad jie nebeturės 
didesnės įtakos į rinkimų 
rezultatus.)

TROJANAS
.22.232.042. 

304.
28.

49,4%

Gavo balsų
Elektorių.
Laimėjo valstybėse
Nuošimtis.....................

DEWEY
Gavo balsų.
Elektorių..
Laimėjo valstybėse
Nuošimtis.....................

.20.392.450.
189.
16.

46,4%

elektoriaus ir jo politinę 
karjerą reikia skaityti baigta.

Smarkiai pralaimėjo ir 
Thurmondas,kuris pasipriešino 
Trumano norui išleisti įstaty
mą, kuriuo būtų suteikta visoms 
rasėms lygios teisės,kaip JAV 
piliečiams.Kaip žinome,iki-šiol 
JAV-bėse dar spalvotieji netu
ri lygių teisių su baltaisiais.

Tuo pačiu laiku ėjo daliniai 
rinkimai į Kongresą,kuriame 
iki šiol turėjo daugumą respub
likonai,© dabar turės jau de
mokratai .

Rezultatai atrodo 'talpi
Respubl.Demokrat_ ___ ,______

Turi-turėjo Turi-turėjo
Repr.Rūm.261 (184)..168 (243)
Senate... 54 (45)... 42. (51)

Ar ne per toli nužengia Kinijoje ? 
Karas artėja prie Amerikos

NERAMOuŲ BANGA EINA'VISU AZIJOS ŽEMYNU, KOMUNIZMAS TIESIA SAVO
KRUVINAS RANKAS
Aišku,Europos įvykiai mus la
biau interesuoja,nei Kinija, 
Burma .Mala jai ir p.Tačiau.kas 
šiandien vyksta Tolimuose Ry
tuose, ryt gali atsiliepti ir 
į Europos įvykius.

Jei šiuo metu komunizmo plė
timasis Europoje yra apstabdy- 
tas.tai to negalima pasakyti 
apie Aziją.Komunistai Kinijoje 
turėjo didelių pasisekimų-jie 
nugalėjo Kinijos kariuomenę ir 
užėmė Mukdeną.Mandžarijos sos
tinę.Taigi dabar jau visa Man- 
džurija,-visas šiaurės Kinijos 
ruožas jau komunistų rankose. 
Tai valstybę su 200 milijonų 
gyventojui Čia koncentruosis 
visas komunizmo propagandinis 
aparatas Azijai,ir įvykiai In
di joje.Burmoje,Siame bei Mala
juose stoja visai kitoje švie
soje. Jei iki šiol Siamo sosti 
nė Bangkokas buvo komunistu 
lizdu veiklos Tol.Rytuose,kur 
rusų ambasada susidėjo iš la
bai didelio skaičiau tarnauto
jų... tai Siamu! susipratus ir

ėmusis griežtų priemonių, šis 
kiršinimo lizdas gauna naują 
ir saugią vietą..Mandžiurl ją. 
Nepatvirtintomis žiniomis,ne
senai Harbine įvykęs Azijos 
komunistų suvažiavimas ir yra 
sudarytas Azijai Kominformas. 
Tuoj po to suvažiavimo neramu
mai Azijoje padidėjo.Visi bu
vo priversti imtis gtritu prie
monių kovui su komunizmu,kaip 
tai britai.siamieCiai,indai.

Paskutinės žinios sako,kad 
komunistų kariuomenė skubiai 
žygiuoja į pietus.Can^ęai Seko 
valdžia atsistatydino.Žodžiu, 
Kinija gyvena labai sunkias 
dienas.Aštri eji įvykiai rieda 
prie Amerikos interesų ribų. 
Su įtemptu susidomėjimu laukia
ma, kokių žygių imsis naujas 
JAV prezidentas.

Faktas tačiau yra,kad komu
nistų pergalė Mandžiurljoje 
sudaro rimtą pavojų visam Azi
jos kontinentui.

mų rezultatai i

Dabar Buvol947Partijos 
Gaulistai............. 121............... -
Socialistai.... 48...... 61 
Radikalsocial.. 40 ............... 38.
Neprikl.respubl. 20..... 19. 
Komunistai............16................ 91.
MRP (katalikai).. 14............. 75.
ir po kelis atstovus gavo ki
tos mažesnės parti jos.Dar nė
ra gauti rezultatai iš koloni
jų, tai liečia 51 vietą.De Goa
lie tikisi ir kolonijose lai
mėti.

Išeina,kad gen.de Gaulle 
partija viena turi daugiau bal
sų, nei bet kuri kita partija 
ar partijų galima koalicija. 
Nors Aukšt.Rūmų teisės labai 
ribotos,nes jie tegali tik nu- 
vilkinti įstatymo priėmimą,ta
čiau turint tokią daugumą,vi
sai logiškas darosi de Gaulles 
reikalavimas naujų rinkimų į 
Parlamentą-Zesa.Rūmus, anot gen. 
de Gaulles,dabartinės partijos, 
valdančios kraštą yra nustoju
sios tautos pasitikėjimo.

yra

SĄJUNGOS TELEFONO 
Numeris vėl 

toks,koks buvo ankščiau -
AMBasador 6195

LONDONO LIETUVIŲ KLEBONIJOS 
telefono Nr pakeistas

SHOreditch 8735

Ponas Dewey nustebęs rinkimų 
rezultatais..

1

neegzistavo.De
viet%25c4%2585.De
gen.de


M□S Ų P R O B L E M OŠ
NAMAI BŪTINAI REIKALINGI

SĄflONINGIAUSIEJI JAū PRADĖJO, O DABAR SKYRIAMS REIKIA PRADĖTI
' Rašo - K. Sarėnas
Apsvarsčiusi namų pirkimo reikalą,D.Brit.Lietuvių Sąjungos 

Centro Valdyba dar prieš atstovų suvažiavimą su šiuo klausimu 
supažindino skyrius.Jau tuomet,prieš suvažiavimą,buvo lietuvių, 
kurie abejojo,ar tokie namai reikalingi. Kas kita,jei tokie na
mai būtų prie hostelio,kuriame gyvena būrelis lietuvių,svarstan
čių ši, centro sumanymą,© dabar - juk Londonas toli,ne kiekvie
nam gal tuos namus ir pamatyti teks.

Londonas tikrai ne visiems arti,ir jei visi šitaip galvotu
me, tai nepajėgtume įgyvendinti jokio didesnio sumanymo.Juk Lie
tuva dar toliau,negu Londonas.Kiekvienam arčiausia yra jis pats 
ir jo kišenė.Bet kas tesirūpina tik savo reikalais ir negarbin
gu pilvu,to nebegalime laikyti sąmoningu lietuvi u,kuriam turi 
rūpėti ir būti arti ir Lietuva ir visi bendrieji lietuviški rei
kalai.

Atstovų suvažiavimas visiškai vieningai suprato,kad Lietuvių 
Sąjungai tokie centriniai namai ne tik reikalingi,bet tiesiog 
būtini.Be kita ko,tai yra net lietuvių garbės reikalas.Centrus 
nuosavuose namuose turi ne tik lenkai (jie didesni už mus skai
čiumi,bet ir namus ne vienus turi),bet įsigjja jau ir baltgu- 
džiai,kurių skaičius Anglijoje nepalyginamai mažesnis už lie
tuvių skaičių.

Nebėra reikalę kalbėti,kam lietuviams šių namų reikia - apie 
tai buvo rašyta.Ola tik pasakytina,kad dabar jau nedelsdami tu
rėtų pradėti darbą Sąjungos skyriai, sudarynėdami sąrašus tų 
lietuvių,kurie perka akcijas,ir pažymėdami perkamųjų akcijų su
mas. Juo greičiau bus šis darbas atliktas,juo geriau bus Cen
tro Valdybai,kuri žinos kiek perkama akcijų,ir galės pradėti 
tuos darbus,kurie susi ją su namų įsigijimu.Būtų labai gera,jei 
skyrių valdybos sušauktų susirinkimus dar lapkričio mėn.ir juo
se duotų kiekvienam nariui progos atlikti šią pareigą.Jei lap
kričio mėnesio gale sąrašai pasieks centrą,tai centras žinos, 

’kiek ir kada jis gaus pinigų,ar jų jau užteks,ar dar truks.

( Atkelta iš 1 pusi.) 
lo metami pinigai paramai vi
siems,kurie tik turi sunkumų 
bekovodami su bolševizmu.Pini
gas neturi jausmų,jis nežino 
kas tai yra sentimentai,jis 
vadovaujasi tik protu ir aps
kaičiavimu. Vadinasi,talką da
bar kala pasaulio karo kalvė, 
ir tie ginklai nesurūdys... 
Kiek toji ateitis tolima,ar 
ji čia pat,sunku pasakyti,bet 
viena aišku,- sprendimas bus, 
nes per daug skaudžių,tiesiog 
pūliuojančių,žaizdų pilnas že
mės rutulys. Be operacijos ne 
apseis.gi jos skaudumas ir sun
kumas priklausys nuo to,kiek 
ilgai teks laukti ligoniui to 
vienintelio išganymo-operaci- 
jos. Jos užvilkinimas tik sun-

kins kančias ir kelią į prisi- 
kėlimą.

Grįžtant prie Europos rei
kalų, lauktina, kad pagalba,ypač 
karinė,bus padidinta,kad bus 
sudarytas Atlanto ( Vakarų 
Europos 5 valstybių ir JAV bei 
Kanados) Sąjunga. Kuri,būdama 
aiškiai nukreipta prieš komu
nizmą, bus svarus argumentas 
žodinėje kovoje dėl taikos.

Siam laikui ir tas labai 
svarbu,kad yra pasibaigus tas 
netikrumo jausmas,dėl prezi
dento nebuvimo Amerikoje,kas 
labai stabdė visą įvykių vys
tymosi eigą. Taigi,Trumano pra
dėtieji darbai bus tąsiam! ir 
toliau.

Pabaigai bus įdomu mesti 
žvilgsnį ir į tai,kaip verti
na Trumano išrinkimą bolševi-
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Mūsų mielosios 
šeimos 
baigiamos su
gabenti pas 
mus
4
Angliją.

foto-
Dikaičio

Negalima juk visus metus kalbėti apie vieną reikalą,kai tų rei
kalų yra daugybė. O "Britanijos Lietuvis" visą laiką skelbs, 
kurie skyriai kiek pasižadėjo,kol bus surinkta visa reikalinga 
surna.Kartas nuo karto bus paskelbta,kiek iš viso šiam Namų Fon
dui surinkta.

Džiugu čia pažymėti, kad Namų Fonde jau yra krūvelė svarų. 
Pirmieji akcininkai jau atliko savo pirmąją pareigą. Sąjungos 
Pirmininkas P.B.Varkala pirmasis padėjo 30 svarų, S.Prapuole- 
nytė 5 svarus ir K.A.Brazdžionis 5 svarus ir kasdien vis dau
giau įplaukia svarų šiam Fondui.Tokie pat,kaip mes,darbininkai, 
visiškai nesvarstydami,kiek kartų jiems teks pabuvoti būsimuo
siuose namuose,ajsisako viso savo savaitinio uždarbio,skirdami 
jį Namų Fondui. Štai sąmoningas lietuvis V.Paulionis šiomis 
dįenomis atsiuntė Namų Fondui £.4.4.10. Savo laiške jis rašo! 
"Sis kuklus savaitinis uždarbis siunčiamas ne todėl,kad yra 
perspektyvos būti dalininku Sąjungos namų,bet kaip lietuvio, 
pareigos jausmo verčiamo,nes tik bendrą darbą dirbdami atsiek
sime norimų rezultatų.” Jei šitokio laipsnio sąmoningumu vado
vautųsi visi lietuviai,Sąjungos centrui tektų galvoti nebe apie 
namus,bet gal jau apie rūmus. Gi kitas lietuvis A.Juzukevičius, 
kol kas atsiuntus pinigus už vieną akciją,pareiškia savo įsi
tikinimą, kad bendrai remiant visiems Britanijos lietuviams bus 
pasiektas šis reikalingas ir būtinas tikslas.

Pirmieji,patys sąmoningiausieji,gražiai atliko savo pareigą.! 
Po to,kai skyrių-valdybos apklaus visus lietuvius,mes pamatysi
me, kiek dar liko nesąmoningųjų. Norėtume manyti,kad tokių mūsų 
tarpe nebėra,nes kai kurių didelis sąmoningumas nebeleidžia gal' 
votį,kad šalia šių dar būtų ir apkiautusių.Juk yra lietuvių, 
kurie visur pįrmieji.Jie jaučia skolą savo tautai ir stengiasi 
grąžinti ją. Štai,Balys Brazdžionis,lietuvis ūkininkas,dabar 
taip pat dirbąs,nors ir svetimame,ūkyje,Tautos Fondui atsiun
tė £.10. Jei mūsų bendruomenėje vyraus šitokie lietuviai,ne 
vienas didelis darbas bus atliktas be didesnių pastangų.Garbė 
jiems,garbė ir visiems sąmoningiems lietuviams!

Aišku, kad komunistams kur 
kas būtų būvąs geresnis tas 
atvėjis, jei būtų išrinktas De. 
wey, ir štai kodėl! abiejų par 
tijį užsienio politika ta pa-l 
ti,taigi čia komunistai netu
ri ko daug tikėtis,bet vidaus 
politikos požiūriu,Dewey būtų 
paėmus kitą kursą,- jo progra 
ma mažiau atsižvelgianti į da: 
b Įninku reikalus, būtų iš šaukti 
si jų nepasitenkinimą,kas,ai
šku, po tam tikro laiko duotų 
tuos rezultatus,kad nemaža jų 
dalis ieškotų "išganymo” pro
komunistinėje Wallace parti
joje, sustiprindama ją ir ga
lima būtų tikėtis,kad sekan
čiuose rinkimuose ponas Walla, 
ce jau nebebūtų taip katastro
fiškai pralaimėjęs,kaip dabar, 

Šiandien Maskva turi palai
doti tas viltis,nes Trumano 
vidaus politika nesudarys tų 
sąlygų,kurios iššauktų klasių 
neapykantą ir gimdytų sąlygas 
tarpti komunizmui.

Lygiai ir Trumajaas, po to
kio nelauktai smarkaus Walla ei
pralaimėjimo,neturės jokio rej 
kalo ieškoti bendradarbiavimo 
su juo,atstovaujančiu tokiai 
nežymiai amerikiečių visuome
nės daliai.

Netolima ateitis parodys 
naujojo JAV-bių Prezidento kui 
są,o šiandien galime tik vie
ną priminti,kad politikoje > 
labai mažą rolę vaidina zes- 
tai ar kalbos,- viską lemia 
faktai.

VERTIMO METODIKA
Jumoreska 
--------------------------------- Rašo-J.Daigelis

Susipažinimui visiems dar geros valios žmonėms
Pats produktingiausias darbas pasaulyje yra vers

ti valdžią.Visiškai nesvarbu kokia ji.Svarbu tik, 
kad ji demokratinė būtų.Nes jei pabandyti versti 
ne demokratiną, dūmais išskrisi pro krematoriaus ka
miną. Demokratinė valdžia ir yra demokratinė,kad ga
lėtų būti nuversta.Čia,tame nuvertime ir yra visas 
jos demokratiškumas.Galima sakyti, democrat! jos pa
grinde yra sugebėjimas versti valdžią.Štai,pav.Pran
cūzijoje jau nebeskaičiuoja kiek valdžių po karo 
ją valdė.Prancūzus juk laikome dvasios aristokratais 
Atseit-jų pavyzdžiais galime vadovautis.

Mūsų gyvenimas yra truputi siauresnis,kaip Pran
cūzijos. Ji,mat, vi stik šiokia tokia valstybė,o mes 
dar, dažniausiai tik koloni ja.Nenusiminkim.Vandeny
nuose plaukioja banginiai,© vandens 1aše-mill jonai 
gyvunėlių.Aš nežinau,ar to lašo gyvūnėlius kas nors 
verbuoja balsuoti už tokio ar kitokio pono banginio 
kandidatūrą,bet žinau,kad mes savo kolonijos išrink
tųjų niekad negalėsime vadinti prezidentais,minis- 
teriaįs ir t.t. Paprastai-reakame valdybą.Ir verčia
me ne prezidentus,ministerius,bet valdybą,konkrečiai 
tariant-pirmininką.

Kadangi ilgą laiką gyvenome nedemokratinėje at
mosferoje ir vertimo politika negalėjome užsiiminė
ti del aukščiau paminėtų smulkmenų ( A la kremato
riumas) .manau bus tikslu susipažinti su vertimo tak
tika ir strategija.

DVASINĖ ATSPARA. Šunims prieš 
medžioklę neduoda esti, Napoleonas,pervedąs savo 
armijas per Alpius parodė Lombardijos lygumą ir pa
sakė! "Tai jūsų.Eikit ir pasiimkit." Panašiai pra
ėjusio karo metu elgėsi bolševikų vadai savo išal
kusi ems kariams leisdami žaisti vokiečių turtu ir 
moterimis,-taigi jie visi sudarė dvasinę atsparą 
būsimų veiksmų vykdymui kiekvieno individo širdyje. 
Tokią atsparą turi susidaryti kiekvienas iš mūsų, 
t.y.kiekvienas tas,kuris ruošiasi versti pirminin
ką.Jei pirmininkas užmiršo po išrinkimo žadėjęs 
už tavo balsą litrą,jei pirmininkas nepasveikino 
tavęs ar tavo žmonos,jei pirmininkas nepristatė ta
vęs kam nors galingesniam iš kitur atvykusiam,arba 
užmiršo paminėti jog pats esi garbingiausias narys 
ir skyriaus veikla be tavęs būtų lygi nuliui,-visa 
tai ir bus dvasinės atsparos.Jų,tiesą sakant,nesun
ku surasti ir jas galėtume suprastintai pavadinti 
pagiržos vardu.

Suradus dvasinę atsparą,reikia dar paieškoti drau- 
gų.kurie ir tave ir tas atsparas paremtų.Duosniai 
pabarstytais pažadais jų nesunkiai surasi,bet venk 
padarų ilgais plaukais,nes jie dažnai per anksti 
išsiplepa.

MOTYVŲ IEŠKOJIMAS. Jei dvasinė 
atspara reikalinga tau pačiam,kaip raketai sprogi
mas, tai aplinkumai reikia patiekti motyvus,kodėl 
būtent,šį ar aną pirmininką-uzurpatorių reikia nu
versti. Jei pavz.pirmininkaskuria nors proga pareiš
kė, jog tirime taupyti,nes nežinome savo rytojaus, 
jau yra motyvai,- pirmininkas abejoja grįžimu į 

Lietuvą,savo abejones skleidžia narių tarpe ir tuo 
mažina tautinę atsparos dvasią ir susipratimą.Jei 
pirmininko leidimu įvyksta šokiai,kur jaunimas tru
putį pasilinksmina,šauk gvoltu,kad tada,kai tėvynė
je kasdien dešimtimis žūsta šaunieji partizanai už 
tėvų žemę,čia jis murkdo jaunimą,mūsų tautos žirdą, 
į beprasmį jėgų eikvojimą,nerodo pakilaus kelio į 
kovą už tautos laisvę ir,aplamai,jis (pirmininkas) 
yra toks nedorėlis ir nedakepelis, kad mus niekor 
kitur,o tik į pražūtį nuves.Bet jei pirmininkas 
nieko nedaro ir nepareiškia,apkaltink jį neveikia
mu. ir pakišk mintį,jog jis gal kartais yra komunis
tų papirktas...

Motyvų ieškojimą galime suprastintai pavadinti 
pagalio ieškojimu,kurį, kai p žinome,norįs muštis 
visada randa.

MASĖ. Paskelbus motyvus reikia žiūrėti,kaip 
juos priima masė,atseit,-skyriaus ar kolonijos na
riai. Tavo ausimis ir akimis turi būti tavo draugai 
ir kandidatai į kitus valdybos pastos,žemesnius už 
pirmininko.Paprastai masės psichologikoje vertimo 
jausmas yra labai gajus ir visada galima sau susi
medžioti didelį procentą pa lank tano. Be t jei tavo au
sys ir tavo akys tau pasakytų, jog masė nelabai en-^ 
tuziastingai sutiko tavo motyvus,nebandyk kandi da
tuoji,kad nesibaigtų kaip Henry Wallace.

PAGALIA U...tu pirmininkas.Tavo žmona-po- 
nia pirmininkienė.Visų gerbiamas.Taip pat užmiršęs 
visas "magaryčias" už paslaugas ir todėl žinąs,jog 
opozicija jau formuojasi.Juk esi pirmininkas ir pa
gal demokratinius dėsnius turi būti nuverstas...

Laisvės kovotojų dainos

RAUDA RUDENS VĖJAI...

Rauda rudens vėjai,verkia už langų, 
Tolimam Sibire ilgu, neramu.
Skruostu nuriedėjo ašara viena, 
0 širdis vaitoja laimės alkana.

Pabundi iš miego,praveri akis. 
Aidi sargo žingsniai,raktų skambėsys. 
Niekas,vai,nežino,kiek tu čia kenti, 
Kiek naktų nemiegi,kaip dalia sunki 1

Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnų. 
Ilgisi jaunystė laisvės ir dainų. 
Lyg tyli paguoda atskrenda malda 
Ir gaivina širdį alpstančią tada.

Oi motule mano,motina sena, 
Neraudok prie vartų,ašarų gana.
Dar prabėgs pro šalį daug dienų,oi daug, 
Aš visvien sugrįšiu - tu tikėk ir lauk!

Kas,kad man paskirta tremtinio dalis, 
Sibiras, Uralas, tolima šalis.. 
Aš sugrįšiu laisvėn tėviškės keliu. 
Ir tave myluosiu,taip karštai tikiu.

Dievas neapleidžia smilgos,vabalų. 
Nei benamio paukščio,ištikto audrų. 
Neapleis ir mūsų tėviškės mažos,- 

Nes už josios laisvę sūnūs jos kovos!

vienintėlė jo paguoda buvo ta,kad jis dar 
kelias dienas,nors vargu ilgiau kaip savaitę,gali pa
laikyti prie savęs senį bnjolfurą.

Kai viskas buvo jau sutvarkyta, jis atsisėdo toj ma
žutėj savo pastogėj šalia lavono.Jis jautėsi nuvargęs, 
alkanas,ir nedaug netrūko,kau būtų užmigęs.Tuomet jam 
vėl grįžo mintis,iš kur jis paims laidotuvėms pinigų, 
ir tas išsklaidė jam visus miegus.Staiga jam atėjo pui
ki mintis,nedaug trukus ir kita.Tučtuojau jam išgaravo 
visas nuovargis.Tą patį akimirksnį jis iššoko iš savo 

palapinės ir drožė į kaimą.Jis ėjo Tiesiai į pirklio 
namus.į kitų namus,pro kuriuos jis ėjo,jis nė nepažvel
gė, tad nė nepastebėjo,kad žmonės žiūrėjo į jį nevisai 
palaukia!.

"Štai tas beširdis vaikėzas",kalbėjo jie, "kuris ne
turi savo tėvui nė vienos atliekamos ašaros".

Atėjęs prie pirklio namų, jis tuojau įėjo į krautuvę 
ir paklausė pardavėją tokiu tonu,tarytum jis būtų atė-' 
jęs kokiais prekybos reikalais,ar jis negalįs pamatyti 
patį pirklį.Pardavė jas pažvelgė j, jį. lyg ne visai pasi- 
tikėaamas,bet paklausė ir nuėjo,pabeldė į kontoros da
ri s.Durys e tuojau pasirodė pirklys.Jis atydžiai pasi
žiūrėjo į jaunąjį Snjolfurą ir paprašė įeiti. Jaunas 
Snjolfuras padėjo savo kepurę ant krautuvės stalo ir 
įėjo-
- Na,mano vaikine,- paklausė pirklys.

Jaunasis Snjolfuras jau buvo benustojąs drąsos,bet tuoj 
susivaldė ir atsakė rimtai,kaip subrendęs!
- tu žinai,kad mūsų prieplaukos tavo keturirkliams lai 

vams yra daug geresnė,negu tavo.
Pirklys pamatęs tokį jaunojo Snjolfuro protingą rim

tumą ir griežtą toną norom nenorom turėjo nusišypsoti.
- Taip,esu apie tai girdėjęs,- atsakė jis,nejuciomis 

pereidamas prie rimto tono.
- Tad pasakyk man,- kalbėjo toliau jaunasis Snjolfuras 

-kiek tu man užmokėtum, jei šią vasarą leisčiau tavo 
laivams naudotis savo prieplauka.
- Ar nebūtų geriau,kad aš tą rėžį nuo tavęs visai nu

pirkčiau,- paklausė pirklys stengdamas paslėpti savo 
šypseną.
- Ne,- atsakė jaunasis Snjolfuras.-Tada aš nežinočiau, 

kur man pačiam dėtis.
- Bet juk tu ir taip jokiu būdu negali ten pasilikti. 

Tau net neleis ten likti.
- Vasarą aš galėsiu sau pasistatyti ten trobelę.Iki 

to laiko aš turiu kur pasidėti,nes aš jau pasistačiau 
palapinę.Tik aš netekau senio Snjolfuro ir laivelio, 
tad šią vasarą dar negaliu užsiimti žvejyba.Todėl aš 
galėčiau savo prieplauką išnuomoti tavo la1varna,ž1 noras,

SŪNŪS
(2) gunnar gunnarsson

jei tau ji reikalinga ir jei tu kiek man už tai užmokėsi. 
Iš ten jie galėtų išplaukti betkokiam orui esant.Tik pa
galvok apie paskutinę vasarą ir prisimink,kaip dažnai 
tavo laivai turėjo likti namie,o mes tuo tarpu visuomet 
galėdavome išplaukti.Ir tai būdavo dėl to,sakydavo man 
senis Snjolfuras,kad tavo prieplauka ne tokia gera,kaip 
mūsų.
- Tai kiek tu nori nuomos už vasarą,-pasiteiravo pirklys.
- 0,nedaug,tik tiek,už kiek būtų galima parūpinti se

niui Snjolfurui karstą ir jį palaidoti,kad nereikėtų 
už tai mokėti kaimui.

Pirklys atsitojo ir padavė jam ranką.
- Sutarta.Aš jau pasirūpinsiu karstu ir visais kitais 

dalykais.Dėl to tu gali būti ramus.
Pirklys pasinešino eiti prie durų,tartum jis būtų 

norėjęs jį jau išleisti,bet jaunasis Snjolfuras stovė
jo vietoje,nors pirklio norą jis gerai suprato.Mat,jis 
buvo dar neatlikęs visų savo reikalų.

. - Kada atplaukia tau su prekėmis pirmasis pavasario 
laivas,- paklausė rimtai ir susimąstęs,kaip ir pirma.
- Manau,kad poryt arba artimiausiu laiku,- atsakė 

pirklys ir pagalvojo! "Ką jis nori tuo pasakyti".Jis 
pasižiūrėjo į tą dvylikos metų berniuką tokiu žvilgsniu, 
tarytum jis norėtų tą mįslę tuojau atspėti.
- Ar nereikia tau kartais krautuvėje berniuko pasiun

tinio,kaip praėjusią vasarą,-paklausė jaunasis Snjolfuras.
- Kur nereikės,bet jis turėtų būti jau įžegnotas,- at

sakė pirklys ir turėjo nusišypsoti.
- Ar nenorėtum su manim truputį išeiti,-paklausė ber

niukas. Pirklys pakra ipė galvą,bet išėjo su juo pro 
krautuvės duris į jūros pakrantę, jaunasis Snjolfuras 
ėjo tylėdamas tiesiog prie vieno akmens,ten jis pasilen
kė,nusimetė savo kumštines pirštines,pakėlė akmenį auk
štyn ir vėl jį į šalį numetė.Paskui jis atsigrįžo į pir
klį ir tarė!
- Tavo praėjusių metų pasiuntinys negalėjo to padary

ti .Aš pats daugelį kartų mačiau, kai p jis vis mėgino tą 
akmenį pakelti.

Pirklys nusišypsojo.
- jeigu esi toks stiprus,tai man tiksi,nors dar ir
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GMVtilKDO
IŠ BRADFORDO MIESTO IR APYLLN-

jausių lietuviškų spaudos lei
dinių.

1948.X.2.dėl pradėtos Kai 
kurių asmenų akcijos,ouvusi 
darbšti valdyba atsistatydj.no 
ir buvo išrinkta nauja,šios 
sūdėties-garbės pirmininkas 
p.Lobikis, pirmininkas-Silin- 
gas, vicepirm-Janulevičlus, 
sekretorius-Račytė, iždinin- 
kas-Petrauskas ir kult.ir me
no vadovas-Juška.

Spalio 30 d.įvykusiame sky
riaus narių susirinkime,naujo
ji valdyba supažindino narius 
su savo ateities darbų planu, 
iš kurio paaiškėjo,kad bus or
ganizuojamas mišrus choras,tau
tinių šokių grupė,vaidybos ra
telis, kreipiamas dėmesys į sky
riaus narių ir jų vaikų švieti
mą, rengiami platesnio masto vie-- 
ši pasirodymai ir t.t.Skyriaus 
nariai entuziastingai pritarė 
šiam planui ir nutarė aktyviai 
prisidėti prie šio plano reali
zavimo. Tačiau ir čia nėra namų 
be dūmų.Minėto susirinkimo me
tu, laike diskus!jų,išryškėjo 
kelių asmenų grupė,kuri save 
pasivadino "opozicija"..Šios 
"opozicijos" destruktyvine vei
kla yra susirūpinę ne tik sky
riaus nariai,bet ir naujoji 
valdyba,prieš kurią,jai dar 
nepradėjus darbą,kaip pareiš
kė skyriaus pirmininkas,vėl 
suaktyvino savo žalingą akci
ją, ruošdami naujus raštiškus 
skundus,tikslu sukompromituo
ti veiklesnius vietos visuorne- 
ninkus.Tačiau,reikia tikėtis, 
kad naujoji valdybe atras pa
kankamai priemonių šią ardomą
ją veiklą sustabdyti.

Paminėtina,kad Bradforde gy
vena lietuvis kunigas J.Kuzmic
kis, kuris aptarnauja lietuvius 
katalikus,gyvenančius Vid.An
glijo je.Kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį Bradforde,šv.Onos 
bažnyčioje yra laikomos lietu
viams pamaldos,į kurias atsi
lanko ne tik vietiniai,bet ir 
apylinkės lietuviai.

J.Pažėra.

KĖS LIETUVIŲ GYVENIMO

Bradfordo mieste gyvena apie 
100 lietuvių,kurie dirba tek
stiles pramonėje.Lietaviai,sa
vo pavyzdingu darbu ir elgesiu, 
yra tinkamai užsirekomendavę 
anglų visuomenėje ir turi gerą 
vardą.

Butų problema,kaip ir kito
se vietovėse,yra viena iš aktua 
liausiu.Visi gyvena privačiai 
nuomodami kambarius anglų dar
bininkų šeimose.Sunkiausia bu
tų problema yra sprendžiama 
šeimoms su mažais vaikais.Dėl 
šios priežasties visos Šeimos 
gyvena taupiai ir stengįasi 
įsigyti nuosavus namus.Šiuo 
metu jau trys šeimos tokias 
nuosavus namus nusipirko ir 
tuo padėjo kitiems savo tautie
čiams, sudarydami lengvesnes 
butų nuomojimo sąlygas.

Bradfordo apylinkėje gyve
na taip pat žymus skaičius trem 
tinių,kurie dirba tekstilės fa
brikuose arba žemės ūkvie ir 
gyvena dauguma kosteliuose. 
lie visi palaiko glaudžius ry
šius su Bradfordo mieste gyve
nančiais tautiečiais ir daugu
mas jų yra Lietuvių S-gos Brad
fordo skyriaus nariai.

uradfordo skyrius šioje apy
linkėje yra vienas iš veikliau
sių ir šiuo metu turi 178 na
rius .Kadangi Bradforde gyvena 
žymus skaičius inteligentų,tad 
ir kultūrinė skyriaus veikla 
yra labai gyfa.Siuo atžvilgiu 
ypatingi nuopelnai tenka sky
riaus garbės pirmininkui,seną- 
jam ateiviui.p.Iobikiui ir bu- 
rusios valdybos nariams - Ja
mb kai, Laurinaičiui ir Adamo- 
’benei,kurie savo pasiaukojan
čiu darbu suvienijo ir salor- 
Mizavo beveik visus tsradfor- 
ie ir apylinkėje gyvenančius 
Lietuvius, įtraukdami juos į 
iradfordo skyriaus veiklą arba 
įsteigdami naujus Lietuvių S— 
;os skyrius.Be to,minėti asme- 
lys pavyzdingu finansinių lė
šų surinkimu ir tvarkymu suda
rė pakankamas atsargas pinigi
nių išteklių,kuriais ateityje 
>us galima tiek nariams,tiek 
mltūrinei skyriaus veiklai pa
gelbėti .Kultūrinė veikla rei
škėsi tuo,kad šiais metais bū
ro surengtas iškilmingas Vasa
lo 16 minėjimas su paroda,ka
lame dalyvavo gausus anglų 
večių skaičius ir tas plačiai 
lovo minėta vietinėje anglų 
ipaudoje,vėliau suruoštas mū
šų solistų koncertas,padaręs 
;ilų įspūdį atsilankiusiems 
r visa eilė kitų švenčių mi
nėjimų ir vakarų,kaip tai,li
teratūros vakaras,Birželio 15 
Lenos minėjinas,Dari jaus ir 
įpėno minėjimas ir Rugsėjo 
‘"d.minė jimas.be to, beveik 
iekvieną šeštadienį buvo ren
iam! Šokiai į kuriuos a tel
ankydavo kartais iki 300 lie- 
uvių iš plačios apylinkės, 
ikslu susipažinti,pabendrau- 
i,pasiguosti ir įsigyti nau

Pereitą sekmadienį Londono 
lietuvių bažnyčią vizitavo J. 
E.vyskupas J.L.Craven.

Pamaldose dalyvavo J.E.Lie
tuvos Ministeris p.B.K.Balutis 
ir gausus būrys vietos ir apy
linkės lietuvių,kurie nebodami 
blogo oro susirinko šioms iš
kilmėms .

Vyskupas savo pamoksle pažy
mėjo, kad lietuvių bažnyčia nė
ra išskirta,kaip atskiras vie
netas, bet priklauso Kestmins- 
terio arkivyskupijai ir tuo pa
čiu viso pasaulio katalikų Baž
nyčiai.Jis atsiprašė kardinolo 
vardu,kad Jo Bninencija turėda
mas labai daug darbo,neįstengė 
aplankyti savo žinioje turimos 
parapijos.Vyskupas pabrėžė,kad 
tiek Kardinolas,tiek šv.Sostas 
puikiai įvertina darbą,kurį 

atlieka lietuviai kunigai,o taip

ssi įžegnotas,- tarė jis.
- ir tuomet tikrai gausiu prie tavęs išlaikymą ir tokią 
at algą,kaip ir anas,- klausė berniukas.
■ Taip,gausi,- atsakė pirklys.
- Gerai. Tuomet man nereikės būti našta visam kaimui, 
ssakė jaunasis Snjolfuras palengvėjusia širdimi,- Jei 
Ik gali pats pasirūpinti maistu ir drabužiu,tai jau 
sreikia kitų pagalbos,-pridėjo jis paaiškindamas.

Taškui jis nusiėmė kepurę,padavė pirkliai ranką,kaip 
žtydavo darant senį Snjolfurą ir tarė!
- Sudie! Tai,vadinasi,poryt aš jau ateinu.
- Užeik dar valandėlę į vidų,-paprašė pirklys. Pirklys 
jo pirmas.Priėjęs prie virtuvės durų.atiderė jas.įlei- 
j jaunąjį Snjolfurą į vidų ir pasakė tarnaitei kuri
lo tarpu virė valgyti!
• Ar negalėtum duoti ką nors tam jaunam berniukui užkąst

jaunasis Snjoalfuras energingai papurtė galvą.
■ Tai tu neakanas,- paklausė pirklys.
• Kurgi ne'. - atsakė Snjolforas.Jo balsas užsikirto 
skanus valgių kvapas jo alkį dar padidino.Bet jis 
sėmė save į nagą. - Bet juk tai išmalda,- aš jos ne
liksią.
Pirklys staiga surimtėjo,ir net labai surimtėjo.Jis 

Įėjo prie berniuko,paglostė jo galvą,mirktelėjo tar
site!, kad ji vis tiek atneštų valgyti,ir išsivedė ber
inką į savo kambarį.
■Tu tikriausiai esi matęs,kad tavo tėvas, sulaukęs sve- 
lų,pasiūlydavo savo pažįstamiems stikliuką arba puode- 
į kavos,ar ne tiesa,- paklausė jis. 
■Tiesa,- atsakė Snjolfuras.
•Na,matai, visuomet reikia savo svečiui pavaišinti 
f jei svaiias nenori tų vaišių priimti,tai nebegalima 
>liau būti su juo geru draugu.l'ad tu turi su manim val- 
rti, supranti .Juk tu atėjai pas mane į svečius,mudu sp
itėm svarbius reikalus,kurie negali būti visai sutvar
lį, jei nenorėsi būti mano svečias.
• Na,gerai,ką ja u padarysi,- atsiduso Snjolfuras.

Valandėlę jis pasėdėjo užsimąstęs,paskui rimtai pasakė 
•Reikia visuomet rūpintis atiduoti kiekvienam,kas jam 
Įklauso,niekam nelikti skolingu,o visa kita palikti 
levo valiai.
■ Taip,tai aukso žodžiai,- tarė pirklys,bet jis dabar 
irėjo išsiimti nosinę.nes jis drauge ir verkė ir norė- 
i juoktis. "Tai tikras tėvas" tarė jis pats sau.o 
aku! jau garsiai pridėjo! - Telaimina tave Dievas,
nę vaikeli!- ir glostė jaunojo Snjolfuro galvą.
Sis nustebęs pastebėjo pirklio susi jaudinimą. Valan- 

Lę jis žiūrėjp į pirklį,nesakydamas nė žodžio.Paskui

PADĖKA
DHLS Alsager Skyriaus moterys 
taria širdingą ačiū Londono 
Moterų D-jos pirmininkei p.O. 
Liudžiuvienei už prisiųstas 
ir paaukotus joms rūbus.

DBLS Alsager Sk. 
Vadovybė

VYSKUPAS VIZITUOJA LIETUVIU
BAŽNYČIĄ LONDONE

gi ir tikintieji,gausiai lan
ką pamaldas. "Ne tik jūs,lietu
viai,- kalbėjo vyskupas,— skai
tote save tremtiniais,bet ir 
kiekvienas iš mūsų yra tremti
nys .Kiekvienas iš mūsų yra siųs
tas tremčiai,iki sugrįžimo į 
bendrąją mūsų tėvynę kitame pa
saulyje." Ir palygindamas da
bartinį mūsų gyvenimą su šiam 
sekmadieniui skirta evengelija, 
priminė,kad nors lietuviai ten- 
tėvynėje ir yra savo namuose, 
tačiau jie neturį tos laisvės, 
kuria naudojasi žmonės gyveną 
už jos ribų.

Po pamaldų už lietuvius trem
tinius ir likusius tėvynėje, 
vyskupas suteikė keliolikai 
mergaičių ir berniukų bei vy
resnio amžiaus asmenims,sutvir
tinimo sakramentą ir davė vi
suotiną palaiminimą.

Pasibaigus pamaldoms,vysku
pas padėkojo visiems lietuviams,; 
prisidėjusioms prie bažnyčios 
pa p i lošimo, priėmimo, parapijos 
klebonui,patarnauto jams ir cho
rui gražiai giedojusiam pamal
dų metu. Vyskupas yra giliai 
sujaudintas paties sutikimo, 
kada mergaitės,pasipuošusios 
tautiniais rūbais,su gėlėmis 
ir vainikais sutiko ties duri
mis. Jis pareiškė,kad tai ma
tąs pirmą kartą ir išreiškė 
pagyrimą šiam gražiam lietu
viškam papročiui.

Po to J.E.Vyskupas turėjo 
pasikalbėjimą su lietuviais 
zokrastijoje

PAMALDOS

Kuršių Neringa

( Lithuanian Social club )

MANCHESTERIO LIETUVIŲ
■ KLUBAS

453,Rochdale Road, 
Manchester -9 

(įėjimas iš Norton Ut.)Iš 
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17,
17x ar- *3 (bilietas kaštuoja 1 peną).
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MOTERYSTĖ-ŠVENTAS DALYKAS
. i . i .................   - ........' ■ • — ..........— S ■■ —

Šv.Tėvas Leonas XIII savo 
enciklikoje "Arcanum" pabrėžė! 
-Kadangi moterystė iš prigim

ties yra šventas dalykas,pri
tinka. ,kad ji būtų ne valdovų 
autoritetų (ne pasaulinės val
džios) tvarkoma,bet dieviško 
Bažnyčios autoriteto,kuri vie
na yra šventų dalykų mokytoja.

Tą pačią mintį patvirtina 
Bažnyčios Kodeksas (kanonas 
1016) 1
- Krikštytųjų moterystė tvar

koma ne tik dieviškųjų, bet ir 
bažnytinių įstatymų!civilinė 
valdžia yra kompetetinga tik

LAIŠKAS IŠ MONTE-CARLO
Rašo-Ign.Povilaitis

Rudens dienos bėga ramiai 
prie Viduržemio jūros.Gražio
ji riviera,lyg pasakiška kara
laitė, vylio ja ir užburia visus.

grynai pilietinėms moterystės 
pasekmėms. Pilietinėmis mote
rystės pasėkomis *gi laikoma- 
nuosavybės bendrumas,paveldė
jimo teisė,našlio ar našlės 
pajamos ir p.

Visuotinas Tridento Susi
rinkimas nustatė, kad teisėta 
moterystė yra ta’, kuri sudaro
ma klebono'ir dviejų liudinin
kų akivaizdoje.Bažnyčioj įga
liotinio akivaizdoje susituo
kiantieji sudaro sutartį,pri
žadėdami savitarpę meilę, iš
tikimybę ir pagarbą iki mir
ties. Tokiu būdu,nors valsty
bė savo keliu sudaro civilinių 
moterystės aktų,be Bažnyčios 
palaiminimo katalikų moterys
tė nėra tikra.

Pats Jėzus Kristus moterys
tę, kurią šv.Tėvas Pijus XI 
"Casti Connubįi" enciklikoje 
vadina Dievo Žodžio įsikūniji
mo paslaptimi,iškėlė iki sak
ramento! tuo būdu Jis duoda ma
lonių, kad vedusieji lengviau 
išpildytų pastatytus reikala
vimus .Bažnyčios Tėvas Brigen- 
as tvirtina!
- Kadangi Dievas juos surišo, - 

juose gyvena malonė,nes Dievas

Ypač lietuviams,tas Viduržemio 
pajūrys.yra malonus,jis prime
na mūsų-Baltijos pajūrį ir kar
tu tolimą tėvynę.

Saulėtos dienos suteikia 
daugiau jėgų pergyventi trem
ties dienas.Nedaug tų lietuvių 
prie Viduržemio jūros.Vos tik 
keletąs.Kartais tenka susitik
ti, pasikalbėti .Didesnė koloni
ja yra Paryžiuje.Tie turi sa
vo kvartalą,kavines ir savas 
tradicijas ir Paryžių nemainys 
į provinciją,nežiūrint,kad kar
tais tenka sausą plūtą griau- 
žti. Gaila,kad Prancūzijoje nė
ra visus vienijančios organiza
cijos, jokios politikos.be lie
tuviškos informacijos,kuri jun
gtų visus į bendrą šeimą.

Rodos jėgų yra,bet norų nėra.

Labai gražiai vedusius mo
ko šv.Povilas laiške Efezieč- 
iams!
- Vyrai, mylėki te savo moteris, 

kaip ir Kristus mylėjo Bažny
čią ir pats save atidavė už ją, 
kad ją pašventintų,apvalydamas 
vandens plovimu, tarpininkaujant 
gyvenimo žodžiui...Taip ir vy
rai turi mylėti savo žmonas, 
kaip savo kilnus.Kas myli savo 
moterį,, tas ta pats save myli. 
Nes niekas niekad nelaikė sa
vo kūno neapykantoje,bet peni 
jį ir globi,kaip ir Kristus 
Bažnyčią (5,25-29).

A. A.
S PAULAUSKAS

Vėlinių dieną,lapkričio 2,Leeds katalikų Killingbeck kapinėse 
amžino poilsio atgulė lietuvis Vladas Paulauskas.

Velionis buvo gimęs Amerikoje,Springwall,1912 m.balandžio
15 d.,tačiau gyveno Lietuvoje.Karo metu atsidūrė Vokietijoje, 
į Angliją atvažiavo 1947.rugpiūčio 1. Kartu su savo žmona apsi
gyveno Pudsey (prie Leeds) ir dirbo tekstilėje.Prieš devynios 
mėnesius velionis susirgo ir buvo padaryta apendicito opera
cija,po kurios jau nepasitaisė.Mirė spalio 28 d.Leeds Central 
Infirmary,aprūpintas sakramentais.

Laidotuvėse dalyvavo nedidelis artimųjų būrai1 s ir gėdinti 
žmona.Laidotuvių apeigas atliko ir paskutinį atsisveikinimą 
pasakė kun.J.Kuzmickis.

Amžiną atilsį..

Nuo pereitos savaitės Sąjun
gos telefono numeris vėl yra, 
kaip buvo ahksčiau, AMB 6195
Pereito mėnesio pabaigoje.Są
jungos Centro Valdyba pasiskir
stė pareigomis -

Pi rm1 ninkas-P.B.VARKALA,
I- vlcepirraininkas-M. Bajorlnas,
II- " " kun.J.Sakevičius
Sekretorius — A.J.Kaulėnas

Iždininkas — P.Bulaitis.
Sąjungos Centras gavo iš kun. 
J.Danieliaus,esančio Palling- 
bostel tranzitinėje stovykloje 
Vokietijoje,sekančio turinio 
padėkos laišką!

"Pallingbostelio tranzitinės 
stovyklos mažieji sužavėti Tam
stų kilnumu ir nuoširdumu taria 
lietuvišką padėką.Mūsų mažųjų 
troškimas vėl visiems susitik
ti Gedimino mieste.Nepriklau- 
somoje, demokratinė je Lietuvoje'*

Seka sąrašas 139 vaikučių, 
kuriems išdalintos gautos do- 
vanos-šokoladas,su tėvų para
šais ir gimimo datomis.

ROCHDALE, St.Patrick*s bažny
čioje, lietuviams išpažintis ir 
šv.Mišios lapkričio 20 d.llval.
CRAWCROOK, St.Agness bažnyčio
je, Ryton Miners Hostel ir apy
linkės lietuviams išpažintis 
ir šv.Mlšios lapkričio 21d.11v.

HARROGATE,St.Robert bažnyčioje, 
lapkričio 27 d.!0,3o vai.tuokia 
si lietuvis Kazys Kazlaučiūnas

prabilė
- Senasis Snjolfuras niekuomet neverkė,- ir po trumpos 

pertraukos pridėjo! - Aš taip pat nuo to Kko.kai bu
vau mažas,niekuomet nesu verkęs...Tiesa,aš tarėjau norą 
išsiverkti,kai pamačiau senį Snjolfurą jaa mirusį,bet 
aš pabijojau,kad galiu jam nepatikti.Tad nutariau ge
riau apsalti be ašarų.

Netrukus jaunasis Snjolfuraa buvo pirklio glėby ir 
verkė net pasikukčiodamas.

Išvertė A.Masionis

3

atsistatydj.no
skyrius.Be
jimas.be
politikos.be
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VIENA, Rusų kareiviai mirti- 
ha i sumušė amerikietį karinin
ką irvin Ross.prie pat sovietų 
sektoriaus Vienoje.Austrijos 
ir JAV-bių policija ŠĮ nužudy
mą aptaria,kaip žiauriausią 
smurtą,kokį jie iki šiol yra 
matę.Likusi gyva liudininkė, 
nužudytojo sekretorė H.Sutke- 
vina pareiškė,kad ji drauge 
su Ross sėdėjo jo automobily 
netoli rusų sienos,tuo metu 
privažiavo prie jų džipas su 
4 rusų kareiviais.Du iš jų 
Įsibrovė Į Ross automobilĮ, 
įsakydami jam važiuoti Į so
vietų zoną.Šiam atsisakius, 
jie sumušė Kossą iki sąmonės 
netekimo ir perėmę automobilio 
vairavimą,pasuko į rusų zoną. 
Sutkevina irgi buvo užpulta, 
sumušta ir iš važiuojančio 
auto išmesta.Vėliau austrų 
darbi ninkai rado Rossą,gulin
tį po automobiliūmi su su
daužyta galva.Automobiliaus 
ratai ir vielos buvo pavogtos. 
Mergaitė buvo nugabenta Į li
goninę rusų zonoje.Rusai atme
tė amerikiečių prašymą Leis
ti paėikaLbėti su sužeistąja. 
M.Sutkevina yra DP,pabėgusi 
iŠ Jugoslavijos nuo komunis
tinio teroro.

LONDONAS. Churchills turfe- 
jo pasikalbėjimą su JAV sekrt. 
MarshalIiu,Amerikos ambasadoje, 
Londone. JAV-bių ambasadorius 
Londone Mr. L.Douglas išskri
do į Vašingtoną pa'si tarimams.

PARYŽIUS. Amerikos Sekrt. 
Marshallis ir Europai pagalbos 
organizatorius,pareiškė, kad 
jis atsistatydinsiąs sekančių 
metų segusio 20.Jis norįs pail
sėti ir visai pasitraukti iš 
visuomeninės tarnybos.

KAIRAS. Prieš Egipto amba
sadorių Ėritanijai,kuris dabar 
yra Egipte,buvo padarytas pa
sikėsinimas, įmetant Į jo butą 
dvi bombas .Aukų nėra.

NEW YURKAS.Naujai išrinktas 
JAV-bių prezidentas pareiškė 
spaudos atstovams,kad gali bū- 1 
ti reikalinga pasimatyti su 
Stalinu,norint išsiaiškinti 
kodėl Rusija yra priešinga tai
kos išlaikymui ir atmeta visus 
Vakarų pasiūlymus tuo reikalu.

BERLYNAS.Visi laikraščiai, 
leidžiami rusų zonoje,yra už
drausti platinti vakarų Vokie
tijoje.

STASEI STONKUTEI 
tragiškai mirus,jos moti
ną, broli, ir kitus artimuo
sius skaudaus liūdesio va
landoje, nuoširdžiai užjau
čiu. V.Stundys

OSLO, Tarp kandidatų šiais 
metais gauti Nobelio taikos 
premiją yra! šv.Tėvas,Stali
nas,miręs Gandhi,prezidentas 
Trumanas, Austri jos prezident
as Renneris,miręs Benešąs ir 
Molotovas.Nobelio premijos 
komitetas kol kas dar neapsi
sprendžia kam duoti šiais me
tais taikos premiją.Kiek at
rodo, iš viso nebus padarytas 
sprendimas,atidedant JĮ kitiems 

metams.
VAŠINGTONAS.Paskutinėm!s 

žiniomis,sausio mėn.pradžioje 
Vašingtone Įvyks septynių val
stybių konferencija Atlanto 
gynybos paktui sudaryti.

BERLYNAS. Maršalas Montgo
mery, Vakarų sąjungos štabo vir
šininkas, lankėsi Berlyne ir 
turėjo pasitarimus su visais 
trimis Vakarų valstybių kari
niais gubernatoriais.Slaptuo
se pasitarimuose buvo svarsto
ma Vokietijos gynybas proble
ma ir Vakarų Europos kariuome
nių sujungimo Į vieningą pajė
gą klausimas.

TEHERANAS.Persi jos vyriau
sybė atsistatydino.

ATĖNAI. Graikijos min.pirm. 
pareiškė,kad kol Graikijos by
la yra svarstoma JTO suvažia
vime, jo vyriausybė neatsista
tydins .

GRAŽIOJI JAV SOSTINĖ. (1)Prezid.Jeffersono paminkles.(2)Parlamento 
bibliotekos ir susirinkimų Rūmai. (3)Baltieji Rūmai-JAV Prezidento 
rezidencija.(4) Lincolnui paminklas Vašingtone.)5) Kapitolis.

IJNJFW1RK1Z1CMJTJ&
Praėjusį penktadienį Darbo Ministerijos inciatyva buvo sušauk

ta konferencija-pasitarimas EVW gerbūvio reikalu.Be Darbo Minis
ter! jos,atstovų, to je konferencijoje dalyvavo Vidąus,Užsienio,Svej 
katos,Švietimo ir Žemėn Ūkio ministerijų valdininkai,Lygiai ir 

visi kiti įstaigų atstovai,kurie turi reikalų su EVW.Pačius EVW

TAUTOS PONDUI

.. L.T-10

BERLYNAS. Dideli rūkai la
bai trukdo susisiekimą sa Ber
lynu.Skaičiuojama,kad šį ir 
sekantį mėnesį teks sumažinti 
skridimų skaičių,bet dėl to ne
nukentės berlyniečių maitinimąsi 

VAŠINGTONAS. Iš Vašingtono 
pranešama, kad "Marshall! ui atsi
statydinus, jo įpėdiniu būsiąs 
dabartinis ambasadorius Brita
nijoje Mr. Lewis Douglas.

LONDONAS . Britani ji 
ministeris Bevinas is 
togų.

MASKVA. Molotovas kalbėda
mas Aukščiausios Tarybos suva
žiavime pareiškė,kad bus daro
mos visos pastangos,kad vakarų- 
imperialistai-karo kurstytojai 
būtų sutramdyti.

PARYŽIUS. Čekoslovakų lakū
ną s,kuris šiuo metu yra pabė
gęs į vakarus,pareiškė,kad žy
dams buvo,teikiama parama gin
klais iš Čekoslovakijos,lygiai 
jis nurodė,kad šiuo metu apie 
300 rusų karininkų kovoja žy
dų kariuomenės eilėse.

BERNAS. Otto Skorzeny,buvęs 
SS Šefas ir Hitlerio asmens ap- 
saugos viršininkas per Šveica
riją išvyko į Argentiną.Jis va
dovavo 1943 metų Mussolini iš
laisvinimui .Paskutini u laiku 
jis buvo uždarytas internuotų
jų stovykloje iš kur pabėgo.

BERLYNAS. Pagal Marshall!© 
planą,Vokietija gaus iš JAV.

Jos užs.r. 
išvyko atos--

DELS Marston sk....£.3.14.0 
(pę 15/-aukojo-J-Anilionis ir 
A.Siųikevičius.) 
p.A.Černiauskas.
Moota stovyklos liet.£.14.o.3.
Boswells host.liet...£.1.6.0 
DBLS Northwood sk....£.10.10.o 
(po £l.aukojo-J.Domeika,M.Ja- 
nuševičaitė.P.Ivanovaitė,po 
10/ -a ūko jo -§ .Dome! ki ęn ė, Z. Do - 
meįkienė,D.Žiogas,J.Ziogienė, 
A.Žukauskas,R.Žukauskienė, J.
Kairys,A.Kairienė.M.Verbylaitė 
H. Janušaitytė, A.Gylytė, A.Dan
tį enė, S .Mockienė, Pr.Avižius, 
M.Verkelytė.) 
DELS Colmworth sk...£.4.1.0. 
(po 10/-aukojo- J.Bilaišis.M.
Repečka,J.Radzevičius,P.Kunči
nas, V. Usovičius,J.Kybartas.)

NAMU FONDAS
p.p.Gaideliai.. 
p.J.Adomaitis.. 
p.A.Černiauskas 
p.V.Ausevičius.

.f.2.0.0 
£.2.0.0 
£.5.o.o 
£.2.o.o

Lietuvių bažnyčioje Londone 
Įtaisomi nauji vargonai,sutar
tis sudaryta pereitą savaitę. 
Vargonai bus Įrengti iki 1949 
metų spalio mėnesio.Kainuos 
£.845.

visi kiti įstaigų atstovai,kurie turi reikalų su EVW.Pačius EVW 
atstovavo visų tautinių grupių-organizacijų atstovai.Lietuvius 
atstovavo J.E.Lietuvos Ministeris p.B.K.Balutis ir C.V.Pirminin
kas p.P.B.Varkala.

Darbo Ministerijos pareigūnas atidarė konferenciją,trumpu 
žodžiu supažindino su jos tikslu ir patiekė šią darbotvarkę:
(1) Patalpų klausimas a-hosteliuose ir b-šeimų problemos.
(2) Bendros EVW gerbūvio galimybės a-hosteliuose,b-privašiuose

’butuose,specialiai atkreipiant dėmesį kaip pagreitinti asimilia- 
^ciją su vietiniais gyventojais. (3)Auklėjimo reikalai,(4) Dva
siniai reikalai ir (5) Sveikatos reikalai.

Pasikalbėjime,įvairių tautą atstovai konstatavo,kad gyvenimo 
sąlygos hosteliuose yra nepatenkinamos-trūksta baldų,šilimos,be
veik visur cemento grindys,kas kenkia sveikatai,per didelis skai 
čius lovų viename kambaryje nesudaro sąlygų tinkamų poilsiui, 

suvaržytas svečių lankymasis,kai kuriuose hosteliuose vadovybė 
visai nesidomi EVW reikalais ir t.t.Buvo pareikšti pageidavimai 
sudaryti hosteliuž tautiniais pagrindais,prie kosteliu adminis
tracijos sudaryti EVW komitetus ir su jų pageidavimais daugiau 
skaitytis,duoti daugiau galimybių pasireikšti kultūriniai ir p.

Darbo M-jos atstovas pareiškė,kad jie deda daug pastangų gy
venimo sąlygas hosteliuose pagerinti,tačiau dėl medžiagų ir dar
bo jėgos trūkumo tas eina pamažu.Pereitais metais hostelių pa
gerinimui buvo išleista per 1 milijonas svarų.Daromi žygiai ir 
rekomenduojama EW persikelti gyvenimui pas anglus,.bet tas nesu
silaukia pritarimo,EVW geriau renkasi hostelio gyvenimą.Iš pa
reigūnų pareiškimų susidarė Įspūdis,kad Jų politika yra toji- 
kuo greičiau asimiliuoti EVW su vietiniais gyvento jais.Buvo nu
siskųsta,kad EVW nesimoko anglų kalbos,nedalyvauja britų visuo
meniniame gyvenime, taigi , principe, pareiškė pareigūnas,jie yra 
priešingi tautinėmis grupėmis sukomplektavimui hostelių.Tauti
nių grupių atstovai pastebėjo,kad EVW jaučiasi čia atvykę tik 
laikinam gyvenimui,kad jų pagrindinis troškimas grįžti Į savo 
kraštus, Atsakydamas pareigūnas pareiškė,kad Britų valdžia EVW 
atgabeno Į šį kraštą su tikslu,kad jie čia Įsikurtų pastoviai. 
Visiems,kurių elgesys pasirodys tinkamas būįi britų visuomenės 
nariu,-po 5 metų galės būti suteikta Britų pilietybė,gi tie,ku
rie reikšis blogu elgesiu,galės būti grąžinti Į Vokietiją.

Buvo iškeltas klausimas dėl šeimų atgabenimo (greitesnio)iš 
Vokieti jos.Atsakyta-Ministerija tikisi,kad iki šių metų galo 
bus galima šeimų atgabenimą užbaigti.Gi tie EVW šeimų nariai, 
dėl kurių atgabenimo M-ija nėra davusi pasižadėjimo,bet suin
teresuotieji gali atsigabenti savo šeimas savo lėšomis,papras
ta įstatymų tvarka.(1945m.V.R.M.parėdymu,svetimšaliai gali atsi
gabenti savo senus tėvus-vyro ar žmonos-ir mažamečius vaikus). 
Darbo Min.atstovas pareiškė.kad išimtys bus daromos tiems EVW, 
kurie atvyko Į Angliją iki 1947.XII.31.Pastarieji gali prašyti, 
kad jų šeimoų nariai būtų atgabenti valdžios lėšomis.Kartu pas
tebėjo,kad bus daromos pastangos,kad artimieji šeimų nariai gau
tų darbą toje pat apylinkėje.Tačiau,kiek tas liečia brolius ir i

seseris,perkėlimas tebus daro
mas atsižvelgiant į pramonės 
interesus.

Svarstant auklėjimo reika
lus, buvo pareikštas pageidavi
mas ,kad per BBC radiją būtų 
duodama EVW tautinėmis kalbo- 
mis programa,kad ir trumpa. 
Valdžios atstovas pareiškė,kad 
tuo reikalu jau buvo daryti žy
giai, bet dėl radijofonų stokos, 
to padaryti,bent šiuo metu,ne
įmanoma .

Ministerijų atstovai prašė 
visų organizacijų atstovų,kad 
jie perduotų EVW-iečiams Minis
terijos pageidavimą,kad būtų 
atkreĮpas rimtesnis dėmesys į 
anglų kalbos mokymasĮ.Ten kur 
susidaro bent 10 žmonių,norin
čių anglų kalbą mokytis,reikia 
kreiptis į vietinę savivaldybę, 
&uri turi parūpinti mokytoją. 
Švietimo Ministerijos atstovas 
pareiškė,kad bus daroma naujų 
žygių visus EVW geriau supažin
dinti su britų gyvenimu.

Buvo nusiskųsta,kad kai 
kurie EVW nustoję sveikatos, 
buvo grąžinti atgal į Eokieti— 
ją.Atsakyta-kad ateityje nebus 
tokiais atvėjais grąžinami Į 
Vokietiją,bet bus gydomi Čia 
valdžios lėšomis ir pasveikus, 
jiems bus surastas darbas,pagal 
jų sveikatos stovį.

Nors ir nebuvo gauta jokių 
konkrečių pažadų pagerinti EVW 
padėtį,tačiau neabejotinai,Šio
ji konferencija buvo labai nau
dinga,- abiems pusėms paaiškė
jo aktualiausios problemos bei 
pagei da vima i.

Reikia tikėtis,kad šios rū
šies konferencija nebus pasku
tinė. Buvo pageidauta,kad se
kančioje konferencijoje būtų 
paliestas labai opus klausimas- 
EVW darbo sričių apribojimo 
bei jo sušvelninimo klausimas.

Baigiant,Darbo Ministerijos 
pareigūnas pranešė,kad visiems 
EVW įvairiomis kalbomis yra 
išleista speciali informacinė 
knygutė,kurioje duodama plates
nių žinių apie EVW įsikūrimą 
šiame krašte.,______ PBV

ECCLES (MANCHEST^)

gubernatorius Berlyne pareiš
kė, kad tuo nedaug bus tepadė- 
ta badaujančiam Berlynui,bet 
tai nesąs jo reikalas.

tas CianKaiSekas paneigė gan
dus apie jo vyriausybės veda
mas derybas su Kinijos komu
nistais ir pasakė,kad Kinija 
yra pasiruošusi ilgam karui 
su komunistais.

IR ANTRAS RUNGTYNES LAIMĖJO 
---------------- LIETUVIAI ---------------

Spalio 25 d.ManchesteSio 
lietuvių krepšininkų komanda 
KOVAS,tęsdamas apygardinių var- 
žybų eilą,turėjo rungtynes su 
Manchesterio Universiteto I 
komanda.Rungtynės vyko Rochda
le,Laimėjo KOVAS 37116(12X10)

Žaidė ir taškų pelnė - 
Dargis-3. Puzinas—10. Glatkau- 
skas-20, Radauskas-2. Kvedera- 
vičius 2. (kb)

Lietuvių Sjungos Skyrius 
lapkričio 20 d.Mfe, 
(šeštadienį)

ruošia Sį&Į&įg
VAKARĄ,

’kuris 
bus Winton, Catherine St, anglų 
parapijos salėje.

PROGRAMOJE - tauti
niai šokiai ir dainos.

Po programos -šokiai 
PRADŽIA - 7 vai.

Vakaro vieta iš Victoria au
tobusų stoties pasiekiama au
tobusais 9, 16 ir 66 (išlipti 
Brown Cow sustojimo vietoje) 

Kvietimai gaunami - 
Lietuvių Klube ir prie 

Įėjimo.

Laike D.B.Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimo pamečiau voką su 
nuotraukomis.Radėją maloniai 
prašau prisiųsti šiuo adresu- 
B.Poškevičius, B.A.Hostel 149 
Port William, Scotland.

Ponai Pr.Tomaševičius ir A.
Bernotas prašomi pranešti sa
vo adresus Sąjungos Centrui. 
Jums yra laiškai.

Sąjungos Centre galima gauti 
šias knygas -
J.Prunskis PRIE VILTIES KRY
ŽIAUS , kaina ................ 3/6.
Th.Toth JAUNUOLIO KOVOS..2/6

š.m.
RŪTOS DRAUGIJA 

lapkričio 21 d.(Sekmadienį) 
LONDONO LIETUVIŲ KLUBE 

rengia
V A K arą:

MAISTO NORMOS BE PAKEITIMŲ. Vertė punktų (points)

Bus suvaidinta Įdomi komedija - 
"KUPROTAS OŽELIS"

Dainuos Londono Lietuvių Chores 1 VISI
kviečiami atsilankyti. PRADŽIA - 5 v.

Įėjimas - 2/6.
Pusė pet no skiriama Klubo naudai.

_______________________________ ________ .____ ... ) nau
jame maisto peri jode nuo 7 d.Lapkričio iki gruodžio 
4 dienos nesikeičia ir yra viso 24. Vertė atkarpos 
A yra lygi 1 punktui, atkarpa B - 2 punktams ir atkar 
pa c -3 punktai. Saldumynų normos Įteka tos pačios - 
12 uncijų. Pakelta vertė punktais importuotam sūriui 
iš Prancūzijos ir Šveicarijos. Medus galima pirktis 
santykiu 4 punktai už 1 svarą medaus.

Svarstomas klausimas pakelti žemės Ūkio darbinin
kams atlyginimą iki £5 savaitei.Iki šiol buvo pagrin
dinė žemės ūkio darbininko alga £ 4,10.o.

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
! ir Kontinento siuvėjai tu- 
[ri didelį pasirinkimą geriau- 

B sios kokybės medžiagų. RUBAI
PASIUVAMI pagal pageidaujamą 
stilių.Pristatymas užtikrin
tas 4-6 sav.laikotarpyje.

MAURICE,
9,BURTOM ST. NOTTINGHAM 

(telef.40832) arba
12.NEWLAND . LINCOLN

(telef.Lincoln 10949)

LIETUVAITE, 
rašyk 35 metų 11etaviui.Inde
li ty ca*d 553512.Gt.Wyrley M. 
Hostel, Holly - Lane,Landywood, 
Nr.Walsall. Staffs.

Skaitykite MINTĮ’ 
MINTIS - nepartinis laikraštis. 
Visuomet aktualus ir Įdomus. 
KNYGOS - Tumas-Vaižgantas 
"Pragiedruliai" I tomas,kaina 
su persiuntimu..........4/4 
M.Biržiška "VILNIAUS UNIVERSI
TETAS ". Kaina su pers...2/2 
J.Švaistas "RAŠAU SAU”,romanas, 
kaina su persi untimu....1/8 
šios knygos išsiunčiamos tuoj, 
gavus užsakymą.
J.Miškinis."ŽMOGAUS KŪNAS IR 
JO HIGI3NA”, kaina su persi imti- 
mu-4/4,užsakoma ligi š.m.lap
kričio 20 dienos.
1949 m.kišeninis "AISTI03" ka- 
lendorėlis su tekstais,infor
macijomis ir vieta užrašams, 
kaina su pers-2/2.Užsakoma ligi 
gruodžio 1 d.

VISI šie leidiniai užsakomi 
šiuo adresu — F.Neversvičius, 
40,Fosse Rd..Centr.Leicester.
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