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dėlto tikimasi, kad bus galima daugiau 
eksportuoti ir daugiau dolerių gauti (pasku
tiniu laiku britų prekių eksportas j JAV 
buvo pradėjęs smargiai kristi). Iš kitos 
pusės, už tą pati prekių kiekį dabar bus 
gaunama, mažiau dolerių, kas reiškia, kad 
reikės daug daugiau prekių eksportuoti, 
norint padidinti Britanijos dolerių rezervus. 
Ar tas pavyks padaryti, ateitis parodys.

D. Britanijos pavyzdį pasekė daug kitų 
kraštų, kurių valiuta remiasi svaru. Valiutas

BRITANIJA *
nuvertino visos Europos valstybės, išskyrus 
Belgiją ir Šveicariją. Net ir Kanada suma
žino savo dolerio vertę, dėl ko duonos 
kepalas gali kainuoti tik 5į peno, vietoj 6 
penų.

Ryšium su valiutos nuvertinimu, opozici
jos vadas Churchillis ir Liberalų Partijos 
vadas Davies kreipėsi į vyriausybę, prašy
dami greičiau sušaukti parlamentą. Norma
liai parlamentas susirinktų tik spalių įnėn. 
Vyriausybė tą klausimą svarsto.

SUDARYTA VAK. VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ

Po eilės gandų ir jų paneigimo apie 
valiutų nuvertinimą, pagaliau pereitą sek
madienį, kada visi bankai buvo uždaryti, 
Britanijos Finansų, Ministeris Sir Stafford 
Cripps, ką tik grįžęs iš Amerikos, paskelbė, 
kad vyriausybės nutarimu, anglų svaras 
nuvertinimas nuo 4 dol. 3 centų iki 2 dol. 
80 centų. Nors nuvertinimas ir nebuvo ne
lauktas, jo dydis visus nustebino. Svaro 
nuvertinimas reiškia, kad Britanijos prekės 
Amerikoje atpigs, gi iš Amerikos importuo
tos prekės atitinkamai pabrangs. Tačiau 
artimiausioj ateity nenumatoma žymių 
kainų pakilimų, išskyrus duonos ir miltų 
kainą. Duonos kepalas, kuris iki šiol kai
navo 4į peno, gali kainuoti 6 penus.

Svaro vertė viduje liks ta pati, ir jo 
nuvertinimas mažai reikšmės turės į atly
ginimus ir sutaupąs, nors pragyvenimas šiek 
tiek pabrangs. Svaro vertė sumažinama tik 
iš atžvilgio į dolerį ir kitas pastovias valiu
tas, kaip belgų franką. Daugeliui valstybių 
pasekus Britanijos pavyzdį ir nuvertinus jų 
valiutą, svaro vertė tų valiutų atžvilgiu 
lieka ta pati, ir iš ten importuojamos prekės 
nepabrangs. Tačiau nėra abejonės, kad 
ilgainiui gyvenimo standartas šiame krašte 
turės kiek kristi, nes gyventojai su tais 
pačiais atlyginimais nepajėgs pirkti ikišioli- 
nio prekių kiekio, jeigu jie už tas pačias 
prekes (importuotas iš JAV) turi brangiau 
mokėti.

Kas privertė Britaniją nuvertinti jos 
valiutą Finansų Ministeris davė dvi svar
biausias priežastis: atstatyti pasitikėjimą 
svaru ir palengvinti britų prekių eksportą į 
šiaurinę Ameriką. Paskutiniu laiku svaro 
kaina juodojoj rinkoj buvo pradėjusi kristi, 
ir pasaulis pradėjo jo kratytis, jį 
pakeičiant į dolerius ir kitas vertingesnes 
valiutas. Buvo aišku, kad svaro vertė yra 
dirbtinai palaikoma ir ji neatitinka tikrąjai 
būklėj. Asmuo, pamatęs, kad jis už. 4 dol. 
3 centus gali žymiai daugiau nusipirkti kaip 
už vieną svarą, aišku pasirinks pirmąją 
valiutą, tuo pačiu nustodamas pasitikėjimo 
svaru. Nustačius mažesnę svaro vertę (2 
dol. 80 centų), manoma, bus atstytas pasi
tikėjimas užsieny svaru, kuris vėl galės 
tapti pasaulinės prekybos valiuta.

Svarą nuvertinus, britų prekių kainos 
pastovių valiutų kraštuose, pirmoj eilėj 
Amerikoj ir Kanadoj, turės žymiai atpigti ir

SUSITARTA DEL ATLANTO SAUGUMO
Paskutiniu laiku Vašingtone buvo nepa

prastai gyvas aktyvumas. Pasibaigus vienai 
konferencijai, prasidėjo kita. Nesenai pasi
baigė ekonominė JAV, Kanados ir Britanijos 
konferencija, po kurios tuojau sekė Pasau
linio Banko ir Monetarinio Fondo valdytoji] 
posėdis. Pereitą savaitę įvyko Atlanto 
Pakto valstybių pasitarimas, o antradienį 
New Yorke prasidėjo JTO sesija.

Atlanto Pakto valstybių pasitarimas buvo

LONDONO GELEŽINKELIEČIAI STREIKU A
Po to, kai Finansų Ministeris pranešė per 

radio apie svaro nuvertinimą ir ragino visus 
nereikalauti didesnių atlyginimų, Londono 
geležinkeliečiai didele balsų dauguma nutarė 
pradėti “ darbą pagal taisykles.” Tai yra 
geležinkeliečių atsakymas į arbitracinės 
komisijos jų atlyginimo reikalavimo atme
timą. Geležinkeliečiai reikalavo pakelti 
atlyginimą 10 šilingų į savaitę.

“ Darbas pagal taisykles,” kuris Londone 
prasidėjo pereito trečiadienio naktį, turės 
" suparaližuoti traukinių judėjimą,” kaip 
geležinkeliečiai pareiškė.

Jau nuo seniau prie garsiojo Niagaros 
krioklio isikure lietuviu kolonija. Ten 
lietuviai turi nuosava bažnyčia ir sale. 
Parapijai vadovauja kun. Aukštikalnis. 
Pastaruoju laiku kolonija padidėjo, atvy
kus naujiems emigrantams.

Vokietijoj nustojo veikusi okupuotojų 
pajėgų karinė valdžia. Buvusieji britų, 
amerikiečių ir prancūzų kariniai guberna
toriai tapo vyriausiais įgaliotiniais, kurie 
prižiūrės vokiečių vyriausybės darbus ir 
kontroliuos ryšius su užsieniu.

Dr. Adenaueris —
Krikščionių Demokratų Partijos vadas dr. 

Adenaueris Bonnoje išrinktas pirmuoju po 
karo Vakarų Vokietijos kancleriu. Pasku
tiniu Vokietijos kancleriu, žinoma, buvo 
Hitleris. Adenauer gavo 202 balsus. Kitų 
kandidatų nebuvo, bet prieš Adenauer 
balsavo 142 atstovai, ir 44 susilaikė. Toks 
atstovų pasidalinimas rodo, kad naujoji 
vyriausybė turės sunkų kelią. Vyriausybė 
sudaryta pereitą antradienį iš krikščionių 
demokratų, laisvu vokiečių ir vokiečių parti
jos. Socialdemokratai liko opozicijoj.

Dr. Adenaueris pirmoj programinėj
kalboj, pareiškė, kad Vokietija niekuomet 
neatsisakys rytinių savo dalių, kurias Rusija 
atidavė Lenkijai. " Kol tokia padėtis 
tęsis,” kalbėjo jis, “ tol draugišku santykių 
su Rusija negali būti.”

Vyriausybės programa būsianti tokia 
Vokietijos rytų sienų revizija, raginimas 
Vakarų valstybių laikyti tiek kariuomenės 
Europoje, kiek laiko Rusija; palaikymas 
taikingo bendradarbiavimo su Britanija, 
JAV ir Prancūzija; ir reikalaut Vokietija 
priimti į Vakarų Europos Tarybą.

Del Vokietijos prisidėjimo prie Atlanto 
Pakto dr. Adenauer's neigiamai atsakė: 
" Mes esame nuginkluoti. Tie, kurie mus 
nuginklavo, turi pasiimti atsakomybę už 
mūsų apgynimą.” Ypatingai šiltai jis 
kalbėjo apie JAV-bes: " Gal būt niekuomet 
pasaulio istorijoj neatsitiko, kad laimėjusi 
valstybėė tiek pasiaukotų nugalėto krašto 
atstatymui.” Dr. Adenauer’s nenori, kad 

sėkmingas. Per vieną valandą susitarta dėl 
gynybos organizacijos sudarymo. Nutarta 
įsteigti Siaurės Atlanto Gynybos Tarybą, 
kuri vykdys Atlanto Pakto karinius pasiruo
šimus. Tarybą sudarys keturi organai; 1) 
Gynybos komitetas, į kurį įeis visų dvylikos 
Atlanto Sutartį pasirašiusių valstybių atsto
vai, 2) karinis komitetas, susidedąs iš tų 
valstybių karo štabų viršininkų, 3) koordi
nacinis komitetas, susidedąs iš Britanijos, 
JAV-bių ir Prancūzijos atstovų ir 4) penkios 
regionalės planavimo grupės.

Regionalės planavimo grupės, kurių 
uždavinys yra išdirbti gynimosi planus 
atskiriems sektoriams, yra sekančios: 
Siaurės Europa, Vakarų Europa, Pietų 
Europa ir Viduržemio Jūra, Kanada-JAV, 
ir Atlanto vandenynas.

Siaurės Atlanto Gynybos Taryba susi
rinks nerečiau, kaip kartą per metus, jas 
atstovaus užs. reik, ministerial. Kiti Tary
bos organai rinksis dažniau.

SOVIETAI PUOLA SAVO PRIETELIUS
Tuo laiku, kada britų parlamento narys 

Zilliacus, kuris už komunistinę veiklą buvo 
išmestas iš Darbo Partijos, viešoje kalboje 
Oslo mieste gyrė komunistinę tvarką ir 
ragino užmegsti draugystę su Sovietų Rusija 
ir Rytų Europos " demokratijomis,” Mask
vos radio transliavo " Pavdos ” straipsnį, 
kuris aštriais žodžiais puola Zilliacusą už. jo 
lankymąsi Jugoslavijoje. " Pravda ” 
vadina jį “ Tito advokatu Europoje,” ir 
puola už tai, kad grįžęs iš Jugoslavijos 
palankiai pavaizdavo padėtį toj šaly. " Ar 
jis supranta,” klausia “ Pravda,” kad girti 
Tito yra tas pats, kas ginti Franco ar 
Tsaldarį (Graikijos premjeras) ” "Iš vienos 
pusės Zilliacus kalba apie taiką, iš kitos gi 
— sudaro sąmokslus su fašistais ir karo 
kurstytojais.”

Vokietijos Kancleris
Vakarai atitrauktų kariuomenę iš Vokietijos 
tol kol Rusija ten laikys savo kariuomenę 
ir kol Rytų zonos policijos dabartinis 
pobūdis nebus pakeistas.

Bonuos miestas, laikinoji Vakarų Vokieti
jos sostinė. Vakarų valstybių komisarų 
nutarimu, buvo paskelbta laisva zona, ne
priklausoma nei vienam okupacinių kraštų.

VISI KALTINAMIEJI PRISIPAŽĮSTA
Buvusio Vengrijos užs. reik, ministerio 

Rajko byloje visi kaltinamieji prisipažino ir 
papasakojo apie ruoštą sukilimą prieš komu
nistinę vyriausybę Vengrijoj ir apie šnipinė
jimą Britanijos. Prancūzijos ir Amerikos 
naudai.

Po to, kai Rajkas papasakojo teismui, 
kaip jis 18 metų buvo policijos šnipu, buv. 
gen. štabo viršininkas gen. Palfy pareiškė, 
kad tariamas sukilimas turėjęs įvykti šiemet 
gegužės — birželio m. Su Rajku jis susipa
žinęs 1945 m. ir abu buvę nusistatę prieš

ATOMINĖ KONFERENCIJA
Antradienį Vašingtone prasidėjo atominės 

energijos konferencija tarp JAV, D. Britani
jos ir Kanados ieškant geresnių kooperavimo 
metodų. Paskutiniu laiku Britanijoj buvo 
jaučiamas nepasitenkinimas per dideliu 
Amerikos atominės energijos monopolizavi
mu. Svarbiausi uranijaus šaltiniai yra Bel
gijos Konge ir Kanadoj. Amerikos sutartis 
su Belgija del uranijaus pasibaigia šiais 
metais, ir Britanija reiškia savo pretenzijas 
į dali to uranijaus, sudarant naują sutartį. 
Atsižvelgiant į Britanijos technišką įnašą 
atominei energijai išvystyti, Britanija nori 
pasidaryti Amerikoje vedamų tyrinėjimų 
bei atominės energijos gamybos dalininku.

VALIUTU NUVERTNIMO ATGARSIAI
Įvairiose pasaulio dalyse valiutų nuver

tinimas turėjo malonių ir nemalonių pasėkų. 
Anglų turistai kontinente pasijuto labai 
keblioje padėtyje, svaro vertei staiga suma
žėjus visu trečdaliu. Tuo tarpu Amerikos 
turistai puotavo už netikėtai padovanotus 
pinigus. Laimingi jautėsi ir Amerikos kariai 
Europoje, nes jų atlyginimas gerokai pakilo. 
Europos valstybių išlaidos Amerikoje gero
kai pašoko, nes reikėjo kompensuoti tarnau
tojus, o taip pat daugiau mokėti įvairiems 
tarptautiniams organams. Yra net rimtai 
svarstoma, ar apsimoka palikti JTO-jos 
įstaigas Amerikoje, nes toms valstybėms, 
kurios nuvertino savo valiutą jų išlaikymas 
dabar bus žymiai brangesnis.

JAPONIJOS
Bevino ir Achesono pasikalbėjimose 

Vašingtone buvo susitarta imtis greitų 
žygių sudaryti Japonijos Taikos Sutartį ir 
be Rusijos, jei ši bus ir toliau nesukalbama.

Kinijos komunistų laimėjimai privertė 
anglus ir amerikiečius ieškoti priemonių 
Kinijos kaimyninių valstybių sustiprinimui, 
kad sustabdžius tolimesnį komunistų verži
mąsi, Amerika dabar sutinka su Britanija, 
kad komunistai jau yra pakankamai įsisti
prinę didesnėje Kinijos dalyje ir su tuo 
faktu reikia sutikti. Del didelių ekonominių

SOV. RUSIJAI NESISEKA ^VOKIETIJOJ
Pasyvus S. Rusijos reagavimas į Vakarų 

Vokietijos vyriausybės sudarymą diplomati
niuose sluoksniuose kelia nusistebėjimą. 
Prieš tai buvo vedama didelė propoganda, 
ypač Rytų Zonos komunistų, kad atsakys 
Vakarams, Rytų Vokietijos vyriausybės 
sudarymu. Paskutiniu laiku nieko apie tai 
negirdėti. Ir provincijos organų rinkimai, 
kurie pernai buvo atidėti vieniems metams 
ir turėjo įvykti šį mėnesį, irgi atrodo yra 
užmiršti. Vokietijos komunistai dabar tyli 
ir del Rytų Vokietijos ateities.

Tas patvirtina spėliojimus, kad S. Rusijos 
politika Vokietijoj šiuo metu yra peržiūrima 
ir kad Kremliuj dėl to esama nuomonių 
skirtumo. Sov. Rusija Vokietijoj šiandien 
aiškiai yra defensyvinėje rolėje, žinodami, 
kad jie nepajėgs pakreipti vokiečių savo 
pusėn. Apie 1400 žmonių kasdien pabėga iš 
Rytų Zonos, Vokiečių aktyvumas Sovietų 
zonoj prilygsta pogrindžio veiklai karo 
metu, ir raidė " F ” (Freiheit laisvė) tapo 
vokiečių rezistencijos simboliu. To neneigia 
net Sovietų pareigūnai.

Kremliuj vyrauja dvi nuomonės Vokieti
jos atžvilgiu. Vieni norėtų prijungti Rytų 
Zoną prie Rusijos ir ją laikyti jėga, kiti 
mano, kad būtų geriau apleisti Vokietiją ir 
vėliau mėginti diplomatiniu ir ekonominiu 
būdu veikti vokiečius ir pakreipti jų sim
patijas Sovietų naudai.

darbininkų valdžią. Jis visuomet norėjęs, 
kad Vengrija būtų okupuota anglų-ameri
kiečių. Gen. Palfy pasakojo, kaip buvo 
planuojamas sukilimas. Trys ministerial 
turėję būti likviduoti, Jugoslavijos kariuo
menė vengrų uniformoje turėjo peržengti 
sieną, geležinkelio stotims, komunistų 
partijos būstinę ir radio stotį užimti.

Lazar Brankov, buvęs Jugoslavijos diplo
matas, kaltinamas kartu su kitais, teismui 
papasakojo apie anglų-amerikiečių planą 
okupuoti Adrijos pakraštį karo metu, nes 
" Churchillis norėjęs Jugoslaviją ir kitas 
Balkanų valstybes paimti Anglijos-Amerikos 
įtakon.” Pradžioje Tito su tuo sutikęs, bet 
vėliau S. Rusijai nepritarus, jis savo suti
kimą atsiėmčs ir planas nebuvo vykdomas.

Jugoslavijos vyriausybė visus teisme 
pareikštus kaltinimus jos adresu paneigė.

ČEKAI SLAPTAI ĮŠVENTINO VYSKUPĄ
Pereitą sekmadienį mažoje šv. Ignacijaus 

koplyčioj slaptai buvo įšventintas naujas 
katalikų vyskupas Kajetan Mątusek, kuris 
bus ark. Beran padėjėju. Tai jau trečias 
naujai įšventintas vyskupas per paskutines 
keturias savai tęs.

Romoje naujasis IRO direktorius Donald 
Kingsley pareiškė, kad per paskutinį mėnesį 
Rusijos Rytų Europos kaimynai dar labiau 
sustiprino pasienio apsaugą. Komunistinės 
vyriausybės tai padarė, norėdamos sustab
dyti perbėgimą į vakarus. Jis apskaičiavo, 
kad 100.000 europiečių pabėgo paskutiniu 
laiku iš Rumunijos, Vengrijos, Jugoslavijos, 
Bulgarijos,- Čekoslovakijos ir Lenkijos.

RUSIJA LAIKO 5 MILJ. KARIUOMENĖS
JAV Senato užs. reik, komitetas savo 

pranešime sako, kad S. Rusija laiko 5 mil. 
kariuomenės, • nežiūrint tai, kad kitos val
stybės po karo kariuomenę sumažino. 
Sovietai padidino savo karinį biudžetą šiems 
metams 10% ir sustiprino Rusijos ir satelitų 
pasienių apsaugą Vokietijoj jie laiko nuo 
70.000 iki 100.000 karių. Komitetas siūlo 
suteikti karinę pagelbą Europos valstybėms.

SUTARTIS
Britanijos interesų Kinijoj. JAV-bės sutinka 
kad Britanija palaikytų ekonominius (tik 
ekonominius!) santykius su komunistais ir 
laikytų ten savo konsularinius atstovus. 
Amerika tačiau visus savo interesus komu
nistinėje Kinijoje likviduoja ir atšaukia 
diplomatinius atstovus.

Saugumo Taryboj susidarys labai kebli 
padėtis, kai Kinijos komunistinė vyriausybė 
paprašys pripažinimo. Kinija yra ketvirtuo
ju nuolatiniu Saugumo Tarybos nariu su 
veto teise. Kuri Kinijos vyriausybė atsto
vaus kraštą Saugumo Taryboje?
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' BRITANIJOS LIETUVIS '

Rašo—St. KUZMINSKAS
Kartą šio laikraščio skiltyse esu jau rašęs 

apie ūkišką krizę D. Britanijoje. Čia dar 
kartą trumpai pakartosiu. Anglija nesuge
bėjo konkuruoti parduodama savo prekes 
Amerikos rinkoje, tuo tarpu gi Anglija neiš
vengiamai turi pirkti visą eilę Amerikos 
žaliavų. Žaliavas perkant reikia mokėti už 
jas doleriais. Dolerius galima gauti parduo
dant prekes Amerikai. Parduoti gi prekes 
galima tik tada, jeigu jos pigesnės už prekes, 
gaminamas pačioje Amerikoje.

Kaip jas padaryti pigesnėmis? Štai viena 
iš problemų, kurią turėjo išspręsti Amerikos 
ir Anglijos ūkio žinovai, susirinkę Vašing
tone. Sį klausimą jie išsprendė nutardami 
svaro vertę sumažinti vienu trečdaliu : iš 4 
dolerių — 2,8 dolerių už svarą.

Ar tai yra klausimo išsprendimas? Pavir
šutiniškai pažvelgus, atrodo, kad čia 
surastas tikras kelias Angliška prekė, kuri 
kainuoja pav. 2 svar. parduodant ją Ameri
koje, dabar kainuos ne 8 dolerius, kaip pir
miau, bet tik 5,6 dol. Tuo būdu ji bus 
pigesnė ir galės konkuruoti 
rinkoje.

Taip atrodo, kaip sakau, į 
pažvelgus paviršutiniškai.

Deja, tikrumoje taip nėra, 
klausimas, kuris slegia ir vargina Angliją 
yra labai sudėtingas. Jo negalima išspręsti 
vienu plunksnos nubraukimu vieno trečdalio 
pirminės svaro vertės.

Štai akivaizdinės klaidos:
1. Sumažinant svaro vertę doleriais, tuo 

pačiu sumažinamos ir dolerių įplaukos į šį 
kraštą už parduotas prekes, nes už kiekvieną 
parduotų prekių svarą įplauks ne 4 doleriai, 
kaip pirmiau, bet tik 2,8 dol. Tai reiškia, 
kad gauti tą pačią dolerių sumą, dabar 
reikės parduoti angliškų prekių mažiausiai 
1/3 daugiau.

Tūlas anglas pasakys: labai gerai, pakils 
eksportas, bus daugiau darbo, nebus 
bedarbės klausimo . . .

Bet aš savo ruožtu jį paklausčiau: ar 
tamsta esi tikras, kad Amerikoje tokia 
didelė paklausa angliškom prekėm ? Nepa
mirškite, kad Amerika pati gali pasigaminti 
jai reikalingas prekes. Amerika tikrai neuž
darys savų fabrikų, kad pirktį angliškas 
prekes. Argi Amerikos rinka yra neribota?

Štai pirmas klausimas, į kurį nėra 
atsakymo.

2. Visai nėra tikra, kad svaro vertę
sumažinus vienu trečdalių, anglišku prekių 
kainos Amerikoje irgi sumažės vienu treč
daliu. ’ ,

Visų pirmų nesumažės toms prekėm^, 
kurios
žaliavų, nes nuvertinus svarą, teks brangiau 
mokėti už viską, kas bus perkama Ameri
koje. Reiškia, angliška prekė, pagaminta iš 
amerikoniškos žaliavos ir išvežama pardavi
mui Amerikon, negalės būti tiek pigesnė, 
kaip numatyta. Ar ji galės konkuruoti 
Amerikos rinkoje?

Štai antras klausimas, į kurį nėra atsaky
mo.

3. Jau paskelbta, kad ryšium su svaro

Amerikos

klausimų

Ūkiškas

bus gaminamos iš amerikoniškų

nuvertinimu, duonos kaina pakils iš 4įd. iki 
6d., nes ji gaminama iš amerikoniškų miltų.

Gal skaitytojai prisimena, koks nepasi
tenkinimas ir nusivylimas buvo kilęs anglų 
tarpe, kada, svarstant 1949/50 metų val
stybės biudžetą buvo paskelbta, jog sviesto 
kaina neišvengiamai turi būti pakelta 
keliais penais. Šio nepasitenkinimo išdavoj 
kilo visa eilė legalių ir nelegalių streikų, 
reikalavusių atlyginimo padidinimų. Kas
dieninės duonos pabranginimas galės iššaukti 
daugiau nepasitenkinimo negu “liuk-usinis” 
sviestas. Bet šioj vietoj aš nenorėčiau būti 
būsimų streikų pranašu: jų jau pakanka 
tiek, kiek jų jau yra šiandien.

Viena, tačiau, norėčiau patikinti, kad, 
laikui bėgant, kainų pakilimas neapsiribos 
vien duona. Jis pamažu persimes kitas 
prekes t.y. kasdieninės pragyvenimo išlaidos 
augs. Išdavoje darbininkai reikalaus darbo 
atdyginimo pakėlimų: pasekmėje gamina
mos prekės ne tik vidaus rinkai bet ir 
eksportui brangs. Trumpai, ar Anglija po 
kokių metų neatsidurs tokioj pačioj padėty, 
kaip ir buvusi, o gal dar blogesnėj.

Štai trečias klausimas, į kurį atsakymas 
— Taip!

Šiuo, Vašingtono sprendimu, Amerikos ir 
Anglijos ūkio žinovai klausimo neišsprendė, 
jie tik parėmė griūnančią trobą nauju rams
čiu, deja, pusėtinai aptriušusiu.

Kokias praktiškas išvadas iš to viso 
reikia pasidaryti mums, sunkiai uždirban
tiems kasdieninį skatiką.

Mūsų asmeniškom, kad ir mažom santau
pom gresia pavojus — laikui bėgant jų vertė 
mažės t.y. pav. po metų už 100 sv. nebe
galėsime nupirkti tiek, kiek dar galime 
šiandien.

Ypač tiems, kurie gyvena tik pinigui, 
kurie dirba viršvalandžius arba, užuot gerai 
išmiegojus, dirba naktimis, kad padidinti 
savo sąskaitą banke arba kas penktadienį 
papildyti savo kapšelį nauju svaru, patar
čiau to nedaryti. Geriau įsigyti kokias 
vertybes atitinkamai santaupų dydį: namą, 
sklypą, vištas, drabužį, laikrodį ir t.t. 
Mažos santaupos (iki 100 sv. ar kiek 
daugiau, priklausomai nuo amžiaus ar 
šeimos) neabejotinai reikalingos pav. nesvei
katos, nedarbo ar kitokių nenumatytų 
nelaimių atvejais. Tačiau nedirbkime dėl 
svaro savo sveikatos sąskaiton ir netaupy
kime svaro dėl jo vertės, nes jo vertė 
apgaulinga.

Visai susidariusiai ūkiškai padėčiai išgel
bėti yra tik vienas kelas — darbas, pigus ir 
geras darbas!

Kas tiki, kad Anglijos darbininkas, užuot 
streikavęs ieškodamas didesnio atlyginimo 
už galimai lengvesnį darbą, staiga pasuks į 
šį kelią, tam svaro Vertė gali atrodyti ir 
toliau užtikrinta. Tik pigaus, gero ir 
racionalaus darbo keliu eidama D. Britanija 
galėtų išsikapstyti iš visų tų ūkišku sunku
mų, į kuriuos ji yra patekusi. Be to turi 
būti sugriauta geležinė uždanga ir tuo 
praverti vartai į milžinišką rytų rinką.

LIETUVIAI SIBIRE
Repatrijantai vergu stovyklose

Tuojau po karo keliolika baltų buvo 
atsiųsti į Kotlas stovyklą, kur dirbo inž. 
Ekart, aprašęs savo pergyvenimus iš Rusi
jos vergų stovyklų knygoje ” Bonniers.” 
Tie baltai buvę karo metu pabėgę į Vakarus, 
bet vėliau grįžę namo, patikėdami Sovietų 
repątrijacijos propogandai, kuri žadėjo jų 
nebausti, duoti socialinę apsaugą ir gerą 
darbą tėviškėje. Panašaus likimo susilaukė 
nacių darbams deportuoti rusai, Sovietų 
belaisviai ir kiti, kurie kad ir labai trumpam 
laikui yra gyvenę už Rusijos sienų. Su 
visais repatrijantais buvo vienodai pasielgta. 
Pirmiausiai jie buvo pasiųsti į patikrinamą
sias stovyklas, kur buvo ištirtas jų politinis 
patikimumas. Įtariamieji buvo tuojau 
išsiųsti priverstinam darbui, gi visiškai ne
kalti ir lojalūs asmenys buvo išvežti namo 
su parėdymu papasakoti kitiems apie jų 
” kančias ” Vakaruose. Tačiau nei vienam 
iš jų neleidžiama ten ilgiau pasilikti kaip nuo 
vieno iki šešių mėnesių, po ko jie irgi yra 
deportuojami. Jų bausmė paprastai siekia 
nuo 8 iki 10 metų už ” išdavimą ” ir 
” bendradarbiavimą su priešu.”

Tie kaltinimai beveik kiekvienam atvėjuj 
yra prasimanyti, ir vienintelė tų žmonių 
kaltė yra jų socialinė kilmė ir aplinkuma, 
kurioje jie iki tol gyveno. Sovietai, atrodo, 
iš tikrųjų, tiki jų iškreiptai genetikos teori
jai, kad asmuo, užaugęs ” kapitalistinėje 
aplinkumoje,” yra nepataisomas ir niekuo
met negalės būti geru komunistu, nežiūrint 
koks jis dabar bebūtų ir kokius gerus norus 
turėtų. Toks asmuo, Sovietai tiki, .gali 
užkrėsti kitus savo klaidinga pažiūra, ir 
dėlto turi būti likviduotas.

Dar būnant tranzitinėje Kotlas stovykloje, 
inž. Ekart pakartotinai girdėjo, kad daug 
baltų yra laikomi prie Halmer-Yu, pačioj 
šiaurinėj europietiškos Rusijos stovykloj, 
kur kaliniai turi dirbti požeminėse anglių 
kasyklose arktiškam klimate. Jau ir Kotlas 
stovykloje sąlygos atrodė nepakenčiamos, ir 
iš 1000 susirgusių 400 mirė, tačiau žmonės, 
kurie pažinojo abi stovyklas, sakė, kad kraštams.

Kotlas yra “ tikras rorjus sulyginus su 
Halmer-Yu.” Kaliniai, kuriems pasiseka 
tokiose sąlygose išlikti gyviems, negali tikė
tis sulaukti išlaisvinimo ir po bausmės 
atlikimo. Bausmės yra dažnai kokio nors 
teismo ar tiesiog NKVD prailginamos. 
Stovyklos neišleidžia nė vieno kalinio be 
įsakymo iš centro, kuris labai retai tokius 
įsakymus duoda. Tačiau ir paleisti belais
viai negali grįžti namo: jiems yra įsakoma 
vykti į paskirta vietovę, kur jie gali apsigy
venti. Tos vietovės parenkamos kur nors 
tolimoj šiaurėj, kurią Sovietai nori tokiu 
būdu kolonizuoti.

Specialę kalinių rūšį iš Baltijos Valstybių 
sudarė asmenys, kurie buvo kaltinami 
bendradarbiavimu su vokiečiais. Jie pasi
rodė Ekart’o stovykloj tuoj po to, kai Rusi
ja užėmė Baltijos Valstybes antru kartu. Tų 
žmonių bausmės buvo ypatingai sunkios. 
Pav., dr. Neviadomski (iš Rygos), kurio 
vienintelė kaltė tebuvo, kad jis • tęsė savo 
darbą ligoninėje, vokiečiams okupavus Lat
viją, buvo nuteistas 15 metų “ katorgoje.” 
Didžiausią tų kalinių dabį sudarė ukrainie
čiai iš sričių, kurios buvo laikinai vokiečių 
okupuotos. Antrą didumu grupę sudarė 
lietuviai, latviai ir estai, kuriems nebuvo 
leista atlikti bausmių savuose kraštuose, bet 
buvo deportuoti į Rusiją, nežiūrint to, kad 
Baltijos valstybės yra Sovietų skaitomos 
nominaliai ” nepriklausomomis.”

Visoje plačioje Rusijoje galima rasti baltų 
kalinių. Ekart su jais susitiko kelionėje, 
Maskvos ’Butyrkos kalėjime ir kitur. Jis 
daug su jais kalbėjosi, o taip pat turėjo 
progos sutikti ir pasikalbėti su inteligentiš
kais rusų kaliniais. Iš viso to jis priėjo 
prie išvados, kad Vakarų viltis rasti bendrą 
kalbą su Sovietų Rusija yra tik iliuzija ir 
savęs apgaudinėjimas. Sovietai intensyviai 
ruošiasi naujam karui, kuris turėsiąs duoti 
mirtiną smūgį kapitalistiniam pasauliui. 
Rusijos kaliniai irgi ilgisi naujo karo, tik 
del kitokių priežasčių. Karas jiems yra 
vienintelė viltis atgauti laisvę sau ir jų
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ŪKINE KRIZĖ IR RYTU EUROPA
Anglų svaro nuvertinimas yra neabejoti

nai svarbiausias darbiečių vyriausybes 
žygis, kuris yra surištas su nežinomais pavo
jais. Finansų Ministeris Sir Stafford Cripps 
optimistiškai pareiškė, kad valiutos nuver
tinimas ir Vašingtone pasiekti susitarimai 
padės Britanijai uždirbti daugiau doleriu, 
ir gyvenimo standartas, laikui bėgant, 
pagerėsiąs. Del tokio didelio optimizmo 
tenka kiek paabejoti. Ar tik nėra neišven
giamos ūkinės būklės pablogėjimo atidėji
mas?

Svaro nuvertinimas ir Amerikos tarifų 
sumažinimas gali laikinai padidinti importą 
į JAV-bes, o didesnis žaliaviį atsargai {pirki
mas, be abejo, padidins sterlingo kraštų 
dolerių rezervus. Dėlto, didesnės ekono
mines krizės artimoj ateity gali būti 
išvengta. Bet ar tokia padėtis gali būti 
pastovi?

Vašingtono susitarimas ir valiutų nruver- 
tinimas yra dirbtinos priemonės ir dėlto ne
gali duoti permanentinio klausimo išspren
dimo, kurio prie dabartinės nenatūralios 
politinės ir ekonominės santvarkos ir negali 
būti. Ekonominis valstybių santykiavimas 
Po karo yra dirbtinas ir jis negali atnešti 
pastovaus medžiaginio gerbūvio pasauliui.

Išviršinė visų negalavimu priežastis yra 
dolerių trūkumas. Kitais žodžiais, pasaulis 
negali iš Amerikos pirktis reikalingų prekių, 
kurių kitur negali gauti, nes neturi pakanka
mai dolerių. O neturi dolerių, nes negali 
eksportuoti į JAV-bes savo prekių. Gi ne
gali eksportuoti, nes Amerika pasigamina 
užtenkamai prekių namie. Čia ir prasideda 
tas nenatūralumas, kada eksportų į Ameri
kos kontinentų reikia ugdyti dirbtinomis 
priemonėmis.

JA V-bės yra išimtinai eksporto kraštas — 
jis turi didžiausių pasauly gamybos poten- 
cialumą, ir ne tik aprūpina viskuo savo 
gyventojus, bet dar turi didžiausius prekių 
kiekius eksportui.. Kitos šalys gi tų prekių 
negali pirktis, nes be eksporto į Ameriką 
neturi kuo už tas prekes atsilyginti. Ameri
kai nelieka kitos išeities, kaip duoti prekes 
pasauliui nemokamai, ką ji faktinai ir daro. 
MarshaU’io Planas buvo tos " dovanų ”

PADEKIME
Nežinau, ar daug kas klausėsi rugsėjo 6 d. 
vai. 35 min. vak. anglų radio trečioje 

plokštelėmis iliustruotos, pa
6 
programoje, 
skaitos, pavadintos “ Užmirštas Elitas ” 
(The Forgotten. Elite). Paskaitos autorė 
Margaret Bucknail tuo reikalu’ aplankė DP 
stovyklas Vokietijoje ir Austrijoje ir įplokš- 
telino kai kuriuos kultūrinio gyvenimo įvy
kius bei pasikalbėjimus su įvairių tautybių 
DP. intelektualais, kurių dar esama apie 
40.000 stovyklose. Jie ten betiksliai vargsta, 
gi imigracijos kraštai, kurie nori muskulų, o 
ne protinių jėgų, juos ignoruoja. Šita 
paskaita buvo ne tik įdomu pasiklausyti, bet 
pamokanti ir įspėjanti. Ji verčia mus 
padaryti tolimesnes išvadas ir imtis žygių 
padėčiai pataisyti.

Tikiuosi, kad dar nepamiršome sunkias ir 
beviltiškas Vokietijos stovyklose praleistas 
dienas ir nepamiršome ten pasilikusiųjų, 
kurių didžiausią dalį sudaro senimas, ligo-

Lieteuvišką šeimos židinį sukūrusiems
i-

p. ELENAI KUPČINSKAITEI ir 
$ p. KAROLIUI JAKUI.

2 Aukščiausiojo palaima telydi judviejų 
v naujojo gyvenimo žingsnius.
S v.p.

MARGUMYNAI
Prancūzas paklausė vokiečio, kaip jie 

atskiria optimistą nuo pesiimsto.
— Labai paprastai, — atasake vokie

tis, — optimistai mokosi angliškai, o 
pesimistai rusiškai.

Vokietijoje, sovietu zonoje, karine 
valdžia isle’do potvarki, kuris reika
lauja užregistruoti policijoje politines 
pažiūras.

Blanko grafoje ,,partija” vokietis 
irase ,,Nacis.”

— Reikėjo jums ta rašyti 1945 metais, 
— pasityčiodamas tarė policininkas.

— Bet 1945 metais naciu as dar 
nebuvau.

Sukuriusius lietuviškų šeimos židinį

p. KAROLĮ JAKĄ ir
p. ELENĄ KUPČINSKAITE

nuoširdžiai sveikiname ir 
daug laimės. 

linkime

J sk. 
nariai.

Londono
Valdyba ir

G

politikos tąsa. Tiek daug pinigų davusi D. 
Britanijai, Amerika, aišku, nenori, kad jos 
pinigai visiškai pražūtų, ir dėlto yra pri
versta skolinti dar daugiau, kad apsaugoti 
anksčiau duotą paskolą. Iš kitos pusės, 
Jungt. Valstybes yra priverstos eksportuoti, 
nes pagamina daugiau negu namie suvartoja., 
ir jei neeksportuot — atsiras bedarbystė. Tą 
jau ir šiandien pastebėjo mūsų tautiečiai, 
emigravę į JAV-bes, kaip matyti iš mūsų 
korespondento aprašymo kitoje šio laikraščio 
vietoje. Dėlto, ir gaunasi paradoksiška 
situacija, kada Amerikai yra geriau padova
noti savo gaminius, negu sumažinti gamybą 
ir turėti milijonus bedarbių.

Amerikos kapitalo investacija nekultivuo
tose pasaulio dalyse irgi to pačio siekia. 
Sucivilizavus atsilikusias tautas, yra gali
mybė joms parduoti daugiau prekių. Kai 
kas net galvoja, kad reikėtų padovanoti po 
šaldytuvą kiekvienam kiniečiui, tada kinie
čiai, pamatę jų vertę, pradės patys pirktis, 
kai padovanotieji nustos funkcijonavę. 
Amerikos problema nėra nauja ir ji jau 
reiškėsi prieš karą. Karas ir Europos pada
linimas tą tik pagreitino.

Europos padėtis prieš karą buvo kitokia ; 
valstybės savo gaminiais komplimentavo 
viena kitą, ir nė viena iš jų negalėjo pati 
save viskuo apsirūpinti. Dabartinės ekono
minės krizės priežastis yra ne dolerių trūku
mas, bet “ Geležinė Uždanga.” Jau nuo 
seniai Rytų ir Vidurio Europa siuntė savo 
maisto produktus pramonės kraštams vaka
ruose, pirmoj eilėj D. Britanijai ir Vokieti
jai, iš kur importuodavo pramonės gami
nius. Lietuvos bekonas, sviestas, kiaušiniai 
ir k. šiuo metu Britanijai būtų žymiai ger- 
senė valiuta už dolerius, nes Britanija galėtų 
atsimokėti Lietuvai anglimis, mašinomis ir 
kitomis prekėmis, kurių D. Britanija turi ir 
kurių Lietuvai reikėtų.

Todėl, tik pakeitus politinį Europos 
žemėlapį, bus galimas permanentinis ekono
minės krizės išsprendimas. Kol Rusija 
laikys pusę Europos vergijos pančiuose ir 
atskirtą nuo likusio pasaulio, tol ūkinis 
Europos, o dalinai ir Amerikos, gyvenimas 
merdės ir neš įvairius negalavimus.

INTELEKTUALAMS
Rašo—V. STEPONAVIČIUS-------------------------

niai ir intelektualai. Į tai ne vienas gal 
atsakys: ” Kam sukti galvą del jų. Seniais 
ir ligoniais pasirūpins IRO, o intelektualai 
tegu važiuoja kur nors darbams ir galės 
gyventi, kaip ir mes gyvename ...” Tai, 
žinoma, yra paprasčiausias kelias, ir daug iš 
jų tuo keliu jau nuėjo. Bet pagalvokime, ar 
tai nėra savęs sunaikinimas.

Jei ūkininkas, dirbąs tekstilės fabrike, ar 
fabriko darbininkas, bulves bekasdamas, 
jaučiasi kaip iš vandens ištraukta žuvis, tai 
kaip turi jaustis intelektualas, kuriam kiek
vienas iš šių darbų yra absoliučiai svetimas. 
Protas pakeičiamas muskulais. Nenuvertinu 
čia nei fizinio nei protinio darbo: abu jie 
lygiai garbingi ir reikalingi, ir jie vienas 
kitą papildo. Tačiau dabartiniu keliu 
einant, mes nustosime tos lygsvaros ir ne
teksime mūsų intelektualinio elito. Toks 
kelias veda tautą į pražūtį. Be protinių 
kūrinių, kaip knygų, žurnalų, dailės dirbi
nių, muzikos, laikraščių, teatrų ir k. mes 
nesijausime esą žmonėmis pilna to žodžio 
prasme, jau neskaitant tų kūrinių propogan- 
dinės galios. Tokia gi padėtis gali susida
ryti, jei visi mūsų intelektualai įsijungs į 
fabrikus, žemės ūkius, kasyklas. Išsėmęs 
visas jų jėgas, fizinis darbas nepaliks jiems 
laiko kūrybiniam darbui. Gi kūryba yra 
nuolatinis žengimas priekin : apsistoti, 
reiškia eiti atgal. Laikui bėgant, toks 
kūrėjas atsilieka nuo gyvenimo ir nustoja 
kūrybingumo. Jau dabar pastebime, kaip 
mūsų kultūrinis gyvenimas yra susiaurėjęs 
o kas bus toliau ? Tapsime vien darbo ver
gais, nieko aukštesnio nesiekiančiais ir pasi
tenkinančiais duonos kąsnio užsidirbimu.

Gal ir perdaug juodai nupiešiau reikalą, 
bet, manau, visi sutiksime, kad ką nors 
reikia daryti. Taip, bet ką ir kaip?

Mintį tam duoda patys anglai. Tą pačią 
savaitę, kada buvo skaitoma aukščiau 
minėta paskaita, radio programos žurnalas 
” Radio Times ” patalpino kelis klausytojų 
laiškus, kuriuose buvo išreikšta gili simpa
tija intelektualams ir siūloma parama, 
ištraukiant juos iš stovyklų ir sudarant 
sąlygas, dirbti savo srityje.

Mūsų uždavinys ir būtų eiti panašiu keliu. 
Siųskime laiškus, peticijas žymesniems ang
lams, rašykime laiškus ir straipsnius į 
angliškus laikraščius, bandykime pravesti 
paskaitų per radio, klabenkime organizacijų, 
ministerijų, universitetų, meno ir kultūros 
įstaigų duris, supažindinkime anglų visuo
menę su mūsų kultūriniais darbais ir sieki
mais. Demokratiniam krašte toks būdas 
yra labai efektingas, nes įsąmoninta visuo
menė gali ir vyriausybę priversti imtis ati
tinkamų žygių. Žinoma, mes vieni šios 
problemos neišspręsime, bet jei ir kituose 
kraštuose esantieji lietuviai panašiai pasielg
tų, galima tikėtis, kad šis opus reikalas bus 
patenkinamai sutvarkytas. Gi sudarę in- 
telekualams reikalingas jų darbui sąlygas, 
turėsime naudos ne tik mes patys, bet ir 
sutaupykime jų jėgas atsikuriančiai Tėvynei.
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" BRITANIJOS LIETUVIS ”

KOMUNISTINĖ SPAUDA
Rašo—J. K U Z M I C K I S

RUGSĖJO 8d. SLEAFORD
Pries du metus Sleaforde turėjome 

apie 120 lietuviu, dirbančiu žemes ūkyje. 
Dabar yra like vos 40 vyru, nes kiti, 
ieškodami geresniu gyvenimo sąlygų, 
išvažinėjo i fabrikus. Sumažėjo ir in
teligentu skaičius, bet nezuirint t.o, tau
tos švente buvo iškilmingai paminėta. 
Iškilmes prasidėjo pamaldomis, kurias 
laike ir pamokslą pasakė kun. J. Kairiu- 
nas. Minėjimas ivyko tautiniai išpuoš
toj salėj, pirmininkaujant ilgamečiu! 
Lietuvos kariui K. Deveikiui. 1. garbes 
prezidiumą pakviesti: kun. Kariūnas, 
agr. J. Miciuta, ir Vyčio kryžiaus kava
lierius, savanoris Biekša. Po minėjimo, 
per kuri šventei pritaikytas kalbas 
pasakė visi garbes prezidiumo nariai, 
visi dalyviai, vainiką nešini, nuėjo i R. 
Kataliku kapines a.a. Vlado Žilinsko 
pagerbti. Negailestinga mirtis ištraukė 
is musu tarpo si 20 metu jaunuoli, ant 
kurio kapo skyriaus pirm. Jalovecius 
padėjo vainiką, baigdamas savo kalba 
pažadu „Ir kol bus nors vienas lietuvis 
Sleaforde, tavo, brangus tautieti, kapas 
žolėmis neapzels.”

Sk. Valdyba.

CASTLE DONINGTON
Nors „B. L. ” ir buvo rašyta, kad 

skyrius likviduojasi, jis po to turėjo du 
visuotinus susirinkimus, išsirinko val
dyba ir revizijos komisija, ir suvedė 
dvieju metu veikimo aktyvus ir pasyvus. 
Del issikelimo nariu skaičius per puse 
sumažėjo, bet su naujai prisidėjusiais 
dabar jau turi 21 nari ir yra pasirizes 
toliau veikti.

J. K-s.

ENERGIJA
Vėjo malūnai mūsų krašte buvo jau senai 

žinomi, bet vėjo eneregeijos panaudojimas 
elektros srovei gaminti buvo pradėtas labai 
ribotu mastu tik Nepriklausomybės laiko
tarpyje. Bene daugiausiai propagavo vadi-

TARP KITO
DĖL KO EVW NEIŠMOKO 

ANGLIŠKAI
— Ką ? Metus laiko gyvenat Anglijoje ir 

vis dar jums reikia vertėjo! — ne retai 
pasakoma kurio nors hostelio gyventojui 
EVW. Arba: —Kodėl jūs Vokietijoje 
būdami greit vokiškai pramokot ? Arba dar :
— EVW nelanko anglų kalbos pamokų. Į 
pirmąsias dar daugiau ateina, bet paskiau
— tik vienas, kitas. Kas gi dėlto kaltas?

Iš inercijos kaltė suverčiama dar vis 
EVW. Ar gi jie yra tokie užsispyrėliai ir 
tyčia anglų kalbos nesimoko? Anaiptol. Juk 
į pirmąsias pamokas, kaip skelbia visokie 
šaltiniai, jų daug atsilanko. Be to ir savisto
viai dažnas griebasai kokios knygos, ne 
retai ir iš Vokietijos atsivežtą, kurią vokie
čiai buvo išleidę, kad “ Europa vokiškai 
išmoktų,” idant iš jos angliškai pasimokytu.

Pagaliau, jei EVW kada ir prašo vertėjo 
pagalbos, tai tik neišvengiamam reikalui 
esant. Šiaip gi, verčiasi patys, kaip išmano.

Paklaustas bet kuris EVW ar norėtų 
angliškai išmokti, —su ūpu atsako: taip. 
Todėl būtų nuodėmė dėl to visą kaltę vie
niems EVW suversti. Priežastys glūdi ne 
čia, bet organizacijos ir mokymo metodo 
stokoje. Ten, kur mokytojas specialistas 
kalbos dalyką dėsto .klausytojų jam 
nestinga.

Jei vokiškai DiPi greičiau pramoko, tai 
ne dėl to, kad toji kalba jiems buvo leng
vesnė, simpatingesnė arba kad jie jėga buvo 
įbrukta, bet dėl to, kad tas dalykas buvo 
kitaip tvarkomas.

Anglijoje anglų kalbos mokymas labai 
gerai galėtų būti sutvarkytas, nes čia yra 
puikios privatinės įstaigos, su ilgamete 
patirtimi. Linguaphone Language Institute 
turi anglų kalbos kursą patefono plokštelėse 
ir atatinkamus tekstus. Puiki mokymo 
priemonė. Naujas rinkinys pavieniam 
žmogui būtų brangokas, bet imant naudotą
— daug pigiau, o keliems kartu — visai 
prieinama, o didesnei grupei — pigu. Dėsty
mo metodas puikus, dėl to šitos pamokos 
klausytojų nestigs.

International Correspondence School puiki 
už akių dėstymo mokyklą, mokslas nebran
gus, dėl to visiems gali būti prieinamas, bet 
jos teikiami mokslai pritaikyti angliškai 
kalbantiems. ji turi tik aukštesnį augių 
kalbos kursą “ Good English,” o pradedan
tiems nėra, nes iki šiol nereikėjo.

Pasitarus su šiom įstaigoms, atrodo, jos 
pagelbėtų EVW dėl anglų kalbos mokymosi. 
Jei ICS savo programą papildytų anglų 
kalbos kursu pradedantiems, tada EVW 
atsidarytų didelės galimybės anglų kalbai 
mokytis. Kiekvienas galėtų savistoviai 
mokytis, kada tik būtų patogu.

Kodėl gi su tom įstaigom nepasitarti?
Brūklys.

,.Ateistinis materializmas ryžtingas 
priešas kiekvienos religijos” —

II. pensiero di Lenin, IV, 31.
Apaštalų Sosto Dekretas (1949.VII.43d.), 

paskelbtas Actą Saedis Apostolicae oficia
liame leidinyje ir smerkiąs komunizmą, 
skelbia visiems tikintieseiems įsidėmėtiną 
sprendimą:

— Ar katalikas gali legaliai spausdinti, 
platini jr skaityti knygas, žurnalus, laikraš
čius ir brošiūras, platinančias komunistų 
doktriną, arba rašinėti į tokius leidinius?
— Ne, tai yra pasmerkta Kanonų Kodekso 
1399 kanonu, kuris draudžia eretiškus 
leidinius.

Toliau tame pačiame dekrete pabrėžiama, 
jog katalikai, kurie „laisva valia ir be prie
vartos” laužo šį nuostatą, negali būti pri
leisti prie Šventų Sakramentų.

Kadangi šis Ap. Sosto Dekretas ne tiktai 
įspėja, bet ir sankcijonuoja katalikų elgesį 
šiuo atžvilgiu, — pravartu jį geriau įsiminti.
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Seniai yra žinomas posakis, nustatąs tikin
čiųjų nuotaikas Šventojo Sosto sprendimų 
atžvilgiu: „Roma locuta, causa finita; 
utinam finietur et error: Roma prabilo, 
reikalas baigtas; o kad pasibaigtų ir klaida!” 
Tuo pačiu pasakoma, jog tikintieji neturi 
teisės nepaklusti Sv. Sosto sprendimams, o
— priešingai — įpareigoti visu uolumu juos 
vykdyti.

Nėra paslapties, jog uolieji komunizmo 
“ apaštalai,” susisukę šiltus lizdus okupuo
toje Lietuvoje, laikas nuo laiko net nepra
šyti atsiunčia vakaruose gyvenantiems lietu
viams tremtiniams komunistinių propagan
dinių leidinių a la “ Tiesa ” ar “ Tėvynės 
balsas.” Lietuviai, niekuomet nebūdami 
abejingi tam, kas dabar daroma Lietuvoje, 
norėtų ir toliau tuos leidinius skaityti 
“ informaciniais reikalais.” Jie tvirtina esą 
tiek ideologiniai ir tautiniai susipratę, jog 
tas skaitymas jiems neatnešiąs jokios žalos.

Kaip iš tikrųjų elgtis?

namus ‘‘vėjo malūnėlius” inž. Sviedrys, 
parašęs tuo klausimu daug straipsnių ir 
generatorių kurių elektros energija galėtų 
brošiūrų. Tačiau apie statybą didesnių 
būti naudojama ištisiems miesteliams ar 
vidutinėms įmonėms, nebuvo kalbos. Pasta
raisiais metais Amerikoje ir Britanijoje jau 
yra tuo klausimu stambesnių užsimojimų.

Tokiems kraštams, kaip Lietuva, kur nėra 
savų akmens anglies kasyklų, ir lig šiol dar 
nebuvo hidroelektrinių stočių, vėjo energijos 
panaudojimas būtų labai naudingas. Vėjo 
energija tiekiama veltui, nereikia jokių 
kasyklų, gręžimų ar bendrai bet kokio 
darbo. Ją naudojant, nelieka nei pelenų, 
nei nuodingų dūmų. Vienintelis rūpestis su 
vėjo energija yra. jos nenuolatinumas, nes 
vėjas kartais būna toks silpnas, kad jis ne
pajėgtų pasukti jėgainės sparnų. Tačiau ir 
ši kliūtis šiais laikais yra apeinama, įren
giant atsarginį dizelio generatorių, kuris yra 
nevėjuotomis dienomis, ar valandomis.

Jungt. Amerikos Valstybėse 1941 m. buvo 
pastatyta vėjo turbina, kuri gamino 1250 
kilovatų elektros energijos. Stotis buvo 
pastatyta kalno viršūnėje prie Rutland, 
Vermont. Propelerio sparnai buvo 60 metrų 
(diametre) ilgumo ir pritvirtinti prie truputį 
pasvirusio, 40 metrų aukštumo, plieninio 
stiebo. Vėjo turbina buvo sujungta su 
paprasta kintamosios srovės dinamo mašina. 
Ji veikė tris metus, kol audra sulaužė vieną 
sparną.

Dabar Orkney salose (Britanijoj) yra 
statomas bandomasis 100 kilovatų aero- 
generatorius, iš kurio norima gauti daugiau 
patyrimo vėjo jėgainių statyboje. Sis aero- 
generatorius yra kiek kuklesnių išmierų: 
stiebas apie 25 metrų aukščio, propelerio 
diametras apie 20 metrų. Jis taip pat bus 
kiek kitokios konstrukcijos. Tačiau Britų 
Elektros Tyrimų Institutas, kuris jau yra 
atlikęs daug darbų vėjo energijos tyrimo 
srityje, mano, kad praktiškiausias vėjo 
jėgainių didumass yra toks, kaip Amerikos 
minėtos turbinos Vermonte.

Vėjo elektros jėgainės įrengimo išlaidos 
yra truputį didesnės už tokio pat didumo 
garo varomos jėgainės įrengimą, bet eks
ploatacijos išlaidų visai nėra, nes už vėją 
niekas nemoka. Užlaikymo išlaidos yra labai 
mažos. Anglijos inžinieriai apskaičiuoja, 
kad vėjo energija šiam kraštui galėtų 
sutaupyti nuo 2 iki 3 mil. tonų anglies per 
metus. O kiek savo krašto importo išlaidų 
mes galėtume sumažinti, plačiau įkinę vėją?

Inž. ].It.
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Princijas, galiojus nuo šių metų liepos 
mėnesio, yra aiškus: katalikai neturi teisės 
skaityti komunistinių leidinių, priešingai — 
jie užsitraukia kietą bažnytinę bausmę. 
Antra: jeigu kas nors nori skaityti komu
nistinius leidinius ir išvengti minimos baus
mės, — turi gauti specialų vietos Vyskupo 
leidimą, kuris duodamas tik padavus moty
vuotą prašymą.

Kadangi dar ir šiandien tuo reikalu lietu
viai katalikai klydinėja tarp įvairių nuo
monių, skaitykime, ką apie tai rašo “ Osser- 
vatore Romano ” oficialiame Dekreto 
komentare.
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Minėtame komentare randame tokių pa
aiškinimų :

“ Kanoninės Teisės Kodekso 1399 kano
nas, kuris sutinka su 1384 kanono norma, 
aptaria kaip " ipso facto ” uždraustas 
bendra teise — be specialaus dekreto reikalo 
— knygas, kurios skelbia ereziją ar schizmą, 
o taipgi tas, kurių tikslas kokiu nors būdu 
sunaikinti religinius pagrindus. Materialis
tinė komunizmo doktrina gi neigia pačius 
religijos pagrindus: asmeninio Dievo buvi
mą, dvasinę sielą, jos nemirtingumą ir 1.1. 
Bet daugelis sako: “ Aš skaitau komunis
tinį laikraštį tik dėl to, kad žinočiau, kas 
rašoma, kad sužinočiau visas nuomones; 
neturiu mažiausio noro išpažinti materializ
mą. Dėl ko tad drausti suaugusiems susi
daryti nuosavą socialinę ir politinę nuo
monę ? ’ ’

‘ ‘ Atsakas yra trumpas: faktas, kad 
nuolatinė tų raštų lektūra anksčiau ar vėliau 
sukelia nepatyrusio ir neturinčio atitinkamos 
kultūros asmens prote sąmyšį, užnuodyja jo 
protą, taipgi išstato pavojui jo tikėjimą, o 
daugeliui sudaro priežastį atkristi nuo 
Bažnyčios ir nuo religinių praktikų.”

Kaip turi pasielgti tie, kurie nori turėti 
teisę skaityti tokius raštus, nurodoma 
tolimesnėje komentaro vietoje :

“ Pagaliau tikintieji, kurie turi rimt ii 
prie&asčiiį skaityti tokią spaudą, pvz., norė
dami su ja kovoti ar iš tarnybinio būtinumo 
ir pan., gali gauti iš atitinkamos bažnytinės 
valdžios būtiną leidimą: faktinai Vyskupai 
įgalioti duoti tokius leidimus, bet tiktai 
tiems, kuriems tai yra tikrai būtina ir kurie 
turi atitinkamas sąlygas ir apdraudą.”
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Be abejo, kaip tarne pačiame komentare 
pabrėžiama, šis dekretas neturi jokių poli
tinių motyvų, kaip tai skelbia įvairių kraštų 
komunistai ar jų suklaidinti žmonės.

Dekreto motyvai yra tiktai religiniai:
“ Kai kurie veiksmai yra uždrausti tik 

dėl to, kad betarpiai įžeidžia religiją ir 
pasitarnauja antireliginiams sąjūlžiams. Kad 
ekskomunika, kuria lieka nubausti tie, kurie 
išpažįsta materialistinę ir antikrikščionišką 
doktriną, neturi nieko bendra su politika, 
yra aišku kiekvienam, kuris nėra ignoran- 
tas religiniuose reikaluose.”

Lietuviai tremtiniai, kurie kaip tiktai yra 
tiesioginės komunizmo aukos, turi gerai 
įsisąmoninti į Ap. Sosto reikšmingą dekretą 
ir parodyti, jog jiems maloni pareiga 
" sentire cum Ecclesia ” —jausti su Baž
nyčia.

Į KRONIKA i
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D.B.L.S. Centro Valdybos kviečiamas, 
p. K. OBOLENAS, Lietuvos Žurnalistu 
Sąjungos D. Britanijos Skyriaus Pirmi
ninkas ir buvęs ilgametis „Trimito” 
redaktorius, sutiko būti „Britanijos 
Lietuv’o” redaktorium. Ponas Obole- 
nas „B.L.” redagavima pradės nuo 
sekančio numerio.

Centro Valdybai paremiant, kita 
menesi is spaudos išeina labai svarbi 
anglu kalba knyga „GENOCIDE — 
Lithuania’s Threefold Tragedy,” para
šyta K. Pelek’o ir spausdinama Vokie
tijoj, „Ventos” leidykloj. Knygoje, 
naudojantis autentiška medžiaga, apra
šoma Lietuvos rezistencijos kovu istorija 
1940 — T94S met., paremta dokumen
tinėmis nuotraukomis. D. Britanijoj 
knyga platins D.B. Lietuviu Sąjungą.

Sekmadieni, rugsėjo m. 25 d. 4 vai. 
p.p. Lietuviu Klubo saleje, Londone, 
ivyks D.B.L. S-gos Centrinio Skyriaus 
visuotinas nariu susirinkimas. Dienot
varkėje inz. V. Izbicko paskaita ir vald. 
organu rinkimai.

Darbo Ministerija praneša, kad rug
sėjo m. 17 d. Sutton Coldfield Mostelyje 
mire Antanas Kauneckis. Velionis dirbo 
Warwickshire Agricultural Executive 
Committee žinioje (adresas: 6, Guys 
Cliffe Avenue, Leamington Spa), kur 
reikia kreiptis del tolimesniu žinių.

1949, rugsėjo 23.

“ Jėzui įeinant subatoje į vieno parisiejų 
vyresniojo namus valgyti, atsitiko, kad jie 
tykojo jo.” Vagys tykoja pinigo, šilko 
gabalo. Parisiejai — didelės, šventos ir ne
sipiktinančios širdies. Tykojo pasislėpę po 
diplomatijos aksomine skraiste ir Įstatymo 
Raidės aklu ir neraudonuojančiu teisingumų.

“ Viešpaties akivaizdom stojo žmogus, 
sergąs vandens liga.” Ligonis — prieš svei
katos nesenkantį šaltinį ir jėgos visagalę 
versmę. Subatos ramybėje plazdeno Jeru
zalės Daktarų šilkiniai apsiaustai. Sutemu
siose širdyse sruveno klasta — ne kraujas.

Pavakario saulei žydint rozmarinų žie
duose pasigirdo žodžiai: “ Ar dera Subatoje 
gydyti?”

Gal geriau lovoje vartyti rūpestingai 
nupenėtą kūną. Ilsėtis persilsėjus. Gal 
sumaniau kaišioti — nematoma ranka ir 
nesugaunamu žodžiu — vištos plunksnas 
svetimos garbės vainikan. Gal patogiau 
patamsyje kasti duobę. Ne sau. Gal geriau 
derėtis dėl svetimos nekaltybės, savąją per 
pigiai pardavus. Ar dera Subatoje gydyti?

“ Bet jie tylėjo.” Pasaulio išmintis. 
Papuoškite savo tuščias galvas visažinančiu 
šypsniu. Prabilkite nesąmonių žaibuojančia 
audra. Į vaikus. Bet jie tylėjo. Kai Jis 
bus ant kryžiaus, tada jie atsakys.

“ Jis ėmė jį, pagydė ir paleido.” Parisie
jai, grįžkite į savo namus. Nusiplaukite 
kojas ir rankas. Nuo atsakomybės. Sėskite 
prie apkrauto stalo. Pasaulyje badas. Jau 
klykia Vakariniai Trimitai. Tvartuose 
nerimsta kupranugarių karavanas. Saulė 
nusileido už Subatos Kalnų. Tamsa — jūsų 
ištikimasis palydovas — jau prie durų.

“ Ar dera Subatoje gydyti? Jis ėmė jį, 
pagydė ir paleido.”

MISIJOS
KEIGHLEY ir apylinkės lietuviams Gerb. 

T. J. Bružikas ves misijas St. Anne bažny
čioje (Keighley) nuo rugsėjo 29 d. 8 vai. 
vakaro iki spalio 2 d. Prašoma visus daly
vauti .

Mielą tremties brolį

p. JURGĮ REIVYTĮ ir 
p-lę FRANCES SQUIRES

sukūrus šeimos židinį, sveikiname 
linkėdami gražaus ir laimingo gyveni-

Stainborough stovyklos lietuviai

PADĖKA
Buvusiam Windlestone skyriaus pirminin

kui p. Alfonsui BIVEINIUI, daug pasidar
bavusiam mūsų skyriui esame dėkingi ir 
linkime sėkmės kultūriniam darbe naujoje 
vietoje.

DBLS Windlestone Hall skyriaus 
Valdyba ir nariai.

SKAUTIŠKUOJU KĖLU
Lietuviai skautės ir skautai, kurie dar nėra 

įsijungę į lietuvių skautų dalinius ir dar 
nėra užsiregistravę, prašomi neatidėliojant 
tai padaryti. Registruojamas!: pietinės 
Anglijos—psktn. St. Čeponis, 8, Rochford 
Rd., Basingstoks, Hants., vidurinės Anglijos 
— psktn. K. Vaitkevičius, 55, Byron St., 
Derby., ir šiaurinės Anglijos,—v.s. Damaus
kas, 75, Exeter St., Rochdale. Neužsiregis
travę iki 1949 m. gruodžio 31 d., bus 
skaitomi palikę L.S.S-gą.

Lietuvių Studentų Skautų “Vyčio” Korp. 
tremtyje, šiomis dienomis išleidžia rotato
riumi spausdintą “ 25 dainos skautiškąjam 
jaunimui,” drauge su gaidomis. Leidinį 
paruošė muzikas Jonas Zdanavičius. Kaina 
3 Šil. Norintieji užsisakyti šį leidinį, 
prisiunčia užsakymus ir pinigus šiuo adresu : 
sktn. Spalis, 19 West View, Hopwood Lane, 
Halifax.

Sese ir Broli, paklausk savęs, at atlikai 
savo pareigą, ar jau aukojai rotatoriaus ir 
raš. mašinėlės fondui. Ar padarei ką nors, 
kad tas fondas didėtų. Ar tik ne tu esi 
kaltas, kad savas skautiškas kaikraštelis vis 
dar negali išeiti.

L.S.S-gą. Anglijoje jau yra tiek sustiprė
jusi, kad ji ryžtasi ir didesniems darbams. 
Ateinančių metų vasarą bus suruošta 
didžiulė lietuvių skautų-čių Anglijoje 6 
dienxi stovykla. Stovyklaujant kartu su 
anglų ir kitų tautybių skautais, tai bus lyg 
ir mažute mūsų tautinė stovykla. Tai bus 
pirmas viešas Anglijoje pasirodymas. Tai 
bus mūsų egzaminas, kurio išlaikymas pri
klausys nuo Tavęs Sese ir Broli. Laikas 
greitai bėga. Siam dideliam darbui prade
kime jau iš anksto ruoštis. Įsigykime uni
formas, stovyklavimui būtinas smulkmenas, 
pasiruoškime pasisrodymams prie laužų ir 
aptarkime iš anksto daugybę svarbių ir 
mažesnės svarbos reikalų. Aišku, kiek
vienas iš mūsų dirba, bet iš anksto žinant, 
vasaros atostogas galima sutaikinti su 
stovyklavimo laiku.

Sesės ir Broliai, tad pirmyn į darbą! Kad 
ateinančių metų mūsų stovykloje prie laužo, 
skambėtų lietuviška graži daina, prabiltų 
skudučiai ir kad mūsų kenčiančios Tėvynės 
vardas su pagarba būtų minimas svetimtau
čių lūpose.

psktn.. K. Vaitkevičius, 
55, Byron Street, DERBY.

■ ■
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PASAULYJE
Roma. Britanijos konsulas Palermo 

mieste (Sicilija) pradėjo tirti „baltųjų 
vergiu” prekybos byla. Britanijos grožio 
karaliene, kuri dalyvavo tarptautinėse 
grožio varžybose Sicilijos saloje, pasis
kundė, kad ketvirtadienio vakare visos 
grožio karalienes buvo parduodamos is 
varžytinių. Laimėjęs varžytines, turėjo 
teise praleisti su gražuole visa vakara. 
kai kurios gražuoles buvo ivarzytos iki 
milijono Iru (apie 500 svaru).

Toronto. Nepaprastai skaudi nelaime 
ištiko Kanados laiva „Noronic” kuris 
visas sudege. 123 žmones žuvo laive. 
Gaisro priežastis, spėjama, buvo neat
sargiai numestas degantis degtukas.

Benghazi. Rugsėjo 18 d. Cyrenaica 
(Siaurinėj Afrikaj) tapo nepriklausoma 
valstybe. Karo metu Britanija buvo 

kad
valstybe.
pažadėjusi . Senussi arabams, 
nebus perduoti Italijai.

jie

Antra- 
kurioje

Lake Success (New Yorkas). 
dieni prasidėjo JTO-jos sesija, 
dalyvauja daugelio valstybių uzs. reik, 
ministerial, tarp ju Acheson (JAV), 
Bevin (D. Britanija), Shuman (Pran
cūzija), Visinski (USSR).

Oslo. Amerikos karo aviacijos puik. 
Bernt Balcher padare 6000 myliu kelia 
nuo Aliaskos iki Norvegijos, perskris- 
damas skraidančioje tvirtovėje Siaurės 
Ašigali. Jis dalyvavo aviacijos parade 
Norvegijoj.

N FORMACIJOS
Per 11.000 E.V.W.

Londono *1RO įstaigos direktorius 
Gen. Greenslade, prieš išvykdamas i 
Ženeva, turėjo pasikalbejima su Tau
tiniu Organizacijų Koordinaciniu Ko
mitetu. Jis pareiškė, kad pasĮ:e)bus 
registracija iki rugsėjo i d. IRO ištaiga 
gavo 11.000 laišku ir apie 600 asmenų 

f apsilankė. Suskirsčius 1
turinio pobūdi paaiškėjo, kad ris šio 
skaičiaus 120 asmenų prašosi paramos 
repatriacijai i kilimo kraštus, likusioji 
dalis nori paramos emigracijai i kitus 
kraštus. Is pastarosios grupes didele 
dalis norėtu vykti pas savo gimines ar 
grizti i Vokietija kad galėtu kartu su 
ten likusiais giminėmis emigruoti r 
kartu išvykę tikisi turėti geresnes gyve
nimo galimybes. Toks didelis EVW 
skaičius, pereiskusiu norą išvykti is 
Anglijos IRO ištaigai sudarė problema.

Direktorius buvo prases Koordinacini 
Komitetą patiekti paaiskinima, del kuriu 
priežasčių tiek daug EVW norėtu iš
vykti. Patiektame rašte buvo pažymėta : 
anglu ištaigu duoto pažado nelaikymas, 
netinkamos darbo paskirstymo ištaigu 
tarnautoju ar žemes ūkio komitetu elge
sys norint pakeisti darba, nenoras EVW 
leisti dirbti savo specialybes srityse, 
blogas maistas ir gyvenimo sąlygos bes
ieliuose ir kt. Direktorius pažadėjo rašte 
nurodytas p riezastis iškelti pasikalbėji
muose Ženevoje, tačiau nurodė, kad kai 
del sutarčių pasirašymo, darbo paskirs
tymo ir kita tai IRO del to negalima 
kaltinti, nes ji is savo puses jokiu pa
žadu tuo atžvilgiu nebuvo davusi. Taip

SMLLKUS SKELBIMAI
Našle bei gyvanašle! 

lietuviui: Lith. Prov. 
Scotia South Miners Hostel, 
Rd., Lowton, Nr. Warrington, Lancs.

Rašyki 36 metu 
Pass. Nr. 797.

N ewton

Jau artinasi atsiskaitymo terminas su 
Manchesterio Lietuviu meno kolektyvo 
loterijos bilietais. Gerbiamos skyrių 
Valdybos ir malonus platintajai prašomi 
nedelsiant siusti atsiskaitymus. Ter
minas — rugsėjo 30 diena. Loterija 
ivyks spalio 15 d.

siusti atsiskaitymus, 
rugsėjo 30 diena.

Esu lietuvis 27 m. amžiaus. Noriu 
susipažinti su lietuvaite tarp 19 ir 26 
metu vedybų tikslu. Atsakysiu tik i rim
tus 
No.
tei,
ton,

la’skus. Rašykite: Identity Card 
2946806, Scotia South Miners Hos- 

Newton Rd., Lowton, Nr. Warring-
Lanes.

Lietuviai Tremtiniai Kuriasi Amerikoje
Pereitą kartą prabėgamai paliečiau sunku

mus, su kuriais naujieji emigrantai susiduria 
Amerikoje, beieškant darbo ar pastogės. 
Vieniems jau pavyko įsikurti, kiti gi dar 
tebevargsta. Manau, kad būtų gera duoti 
keletą man žinomų konkrečių pavyzdžių, 
kurie duos geresnį padėties vaizdą.

1) J. D., buvęs prekybininkas, atvyko 
1947 metų pradžioje. Dirba baldų 
fabrike, Philadelphijos mieste. Žmona 
dirba siuvykloje, ir vakarais abudu dar 
gauna pripuolamų darbrų. Atlyginimo 
nežinau, bet J. D. šiais metais nusi
pirko automobilį ir namus. Turi du 
vaikus.

2) K. K., buvęs advokatas, atvyko 1949 
metų prardžioje. Be šeimos. Plauna 
indus naktinėje valgykloje. Uždirba 28 
dolerius į savaitę; maistui ir butui 
išleidžia 15 dolerių. Sako, gal kaip 
nors pragyvensiąs.
S., violončelistas, atvykęs prieš kelis 
mėnesius, dirba foto studijoj, o žmona 
— siuvykloje. Atlyginimo pakanka 3- 
jų kambarių butui, pragyvenimui ir 
dar šiek tiek atlieka.
V. N., ekon. studentas, gyvena Miners
ville, Pa. Jau trečias mėnuo gyvena pas 
gimines ir negali rasti jokio darbo. 
M., tiltų statybos inžinierius, turi 
žmoną ir dūkrelę. Gyvena prisiglaudęs 
pas anksčiau atvykusį dypuką, ir ne
gali rasti nei buto nei darbo.
V. B., buvęs sporto instruktorius, turi 
žmoną ir 1 vaiką. Dirba anglių perma 
limo įmonėje ir gauna 30 dolerių 
savaitę. Darbas labai sunkus; susirado 
butą ir tikisis geresnių laikų.
V. M., buvęs teisėjas, gyvena pas

3)

4)

8)

7)

I
prašo I.R.O. globos
pat pažymėjo, kad IRO lesos yra ribotos 
ir nenumatoma gauti daugiau. Ka
dangi Londono IRO ištaiga neturi savo 
žinioje lesu, skirtinu atvykusiuju perkel- 
dinimui i kitus kraštus, o be to ji laiko 
juos kaip čia isikurusius, todėl jokios 
materialines paramos negali suteikti. 
Sujungimo žmonų ir vyru, tam tikrais 

laiškus pagal ‘atvejais vaiku, su tėvais ar esant kitoms 
rimtoms priežastims lesu paskirima 
svarsto centrine IRO ištaiga, o Londono 
IRO ištaiga atlieka tik tarpininko parei
gas. Kadangi pagrindinis IRO tikslas 
yra kuodaugiau asmenų perkeldinti is 
Vokietijos i kitus kraštus, dėlto ji nepa
geidauja kad kas

nes kiekvienas grizes i Vokietija atima teise 
emigruoti vienam 
laukiančiam. Be 
IRO likvidavimosi 
d. dar Vokietijoje liksią apie 
asmenų, 
ir visos 
didesni skaičių asmenų is ten iškelti.

Be to direktorius paminėjo, kad jis 
nelaikąs rimta priežastimi pareiškimus 
susijungti su giminėmis, pav. seserimis 
ar broliais, kurie yra pilnamečiai ir 
savarankiški, nes ir normaliose gyve
nimo sąlygose paprastai suaugę ir sa
varankus seimos nariai stengiasi kurtis 
savistoviai ir atsiradus galimybėms ski
riasi nuo kitu seimos nariu.

Antras

atgal griztu. Nes

jau ten esančiam ir 
to manoma, kad po 

1950 m. birželio 30 
150.000 

Todėl visais atvejais pirmenybe 
pastangos bus dedamos juo

direktoriaus pasikalbėjimo 
Ženevoje busiąs pasvarstyti 

klausima kas reiktu daryti po to kai 
1RO likviduosis ir kas tuomet rūpinsis 
likusiais DP.

NAUJI LEIDINIAI
P. Tulpės, TILTO SARGAS ................
PSALMIŲ KNYGA, 521 psl...................
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS, įrišta, 630

Pd....................................................................
NAUJASIS TESTAMENTAS, įrištas, 

619 psl......................................................
B. Brazdžionis, PER PASAULĮ KE

LIAUJA ŽMOGUS, Rinktinė poe-, 
zija, įrišta, 448 psl............................

A. Vaičiulaitis, ITALIJOS VAIZDAI, 
91 psl......................... . ............ . ............ .

SVIESA Nr; 7, Kultūros žurnalas.......
J. Jankus, NAKTIS ANT MORU ...

Knygos gaunamos,
LITHUANIAN ASSOCIATION, 

2, London Mews, London St., London

6/- 
10/6

17/6

7/6

10/-

8/-

W.2.

34 m. lietuvis vedybų tikslu nori susi- 
rasineti su mergaite bei bevaike našle iki 
to paties amžiaus. Rašykite: 88, Syden
ham Place, Bradford, Yorks.

Mūsų Korespondento

8)

9)

J. S., New Yorke, dirba 12 valandų į 
dienų cukraus fabrike. Darbas sunkus 
ir pavojingas. Gauna apie 70 dolerių 
per savaitę, kas yra retenybė.
J. K., matininkas, o žmona—dantų 
gydytoja. Abu dirbo chemijos fabrike, 
bet buvo iš ten atleisti (gal tik laiki
nai).

Tai tik keli pavyzdžiai iš tūkstančių. Yra 
miestų, kur beveik ketvirtadalis, o kartais 
ir daugiau, atvykusiųjų dypukų jau kelintas 
mėnuo negali gauti jokio darbo. Jų savi
jauta yra prislėgta ir gyvena duosnių lie
tuvių remiami.

Ekonominė būklė naujai iškeptiems ameri- 
konams’nėra labai žavinga, tačiau tie, kurie 
turi šiokius ar kitokius darbus, yra daugu
moje patenkinti — dirba, pluša ir tikisi 
daugiau. Jie jau gelbsti naujai atvykusiems 
ir dar stovyklose tebesantiems tautiečiams. 
Apskritai, tikimasi, kad dabartinė ekono
minė būklė ilgai nesitęs, nors auksinių laikų

JACQUELINA SCHOOL of DANCING

kviečia jus šokiams šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 11 

v.v. šokių salėje

'77, Lancaster Gate - - - London, IV.2.

Įėjimas: 
šeštadieniais 3/-, sekmadieniais 3/6, 

moterims be palydovų 2/6.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIESBUTYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 

lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.
Pietūs 3/-.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road,
West Kensington, 

London, W.14 
Telf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

VILNIUS- VYTIS" (51-49)

Bet jau pirmosios minutes

Rugsėjo men. 10 d., Halifaxe, drau
giškose krepšinio rungtynėse, susititko 
lietuviu komandos — Halifaxo „Vil
nius” ir Tadcasterio „Vytis.” Po smar
kaus pralaimėjimo Tadcastery, liepos m. 
31 d., „Vilnius” si karta, pilnoj sudėty, 
pradeda rungtynes su viltimi atsirevan
šuoti.
parodo, kad kova bug kieta, nes „Vytis” 
yra tolygiai stripus, ar žaisdamas namie, 
ar svečiuose. Ziurovu ovacijoms lydint, 
rezultatai greitai kyla, neduodant aiškiu 
vilčių nei vienam is varžovu Pirmas pus- 
laikis baigiasi 32 129 Tadcastero naudai.

Padėtis nepasikeite ir antram pus- 
laiky, ir rezultatas svyruoja vos keliu 
tašku skirtumu, tai vienos, tai kitos ko- 

I tempimas pasiekia 
juodajai lentai uz- 
Halifaxo 

susikaupė 1 
tik dvi

mandos naudai, 
kulminacini punktą, 
registravus 47:47. Halifaxo minute. 
Žaidėjai tariasi, susikaupė lemiamam 
momentui. Liko tik dvi minutes. 
Žaidimas prasideda, ir po keliu sekun
džių Ciakas fiksuoja 49:47, Sakalas išly
gina, bet pirmasis neuzsileidzia ir 
„šveičia” tolima metimą (51:49), ka 
tuojau palydi teisėjo švilpukas.

Nors rungtynes laimėjo „Vilnius,” 
tačiau nei rezultatas, nei žaidimo klase 
aiškiai neparodė, kuris is tų vienetu yra 
pajėgesnis. Žaidė ir tašku pelne: 
„Vilnius” — Slėnys 10, Ciakas 17, 
Navickas n, Bruzgelavicius n ir Vilu- 
tis 2; „Vytis” — Narbutas 22, Alek
navičius 9, Dambrauskas 13, Sakalas 4 
ir Balvs 1.

„Siaurys.”

Coventrio sportininkai aktyvus
Jau beveik visi metai laiko, kai 

Coventrio lietuviai sportininkai aktyviai 
pasireiškia savo veikloje, nors apie juos 
iki šiol ir mažai girdėjome. Stripriausi 
sporto vienetai yra: krepšinio komanda, 
stalo tenisistai ir sachmatistai. Geriau
siai yra uzsirekomendave pirmieji du, 
kurie teikia gražiu vilčių ateičiai. Ak
tyvesniam veikimui sportininkai isteige 
sporto klubą ,,Apuoką” is išrinko va
dovybe is A. Kostkeviciaus — vadovo,

1949, rugsėjo 23.

irgi nematyti, 
jimo, jeigu už 
čios

Galima net laukti pablogė- 
‘ Geležinės Uždangos ” esan- 

rinkos nebus atidarytos.
gimines. Seimą susideda iš 4 asmenų. 
Po keturių mėnesių laukimo buvo pri
imta- zakrastijonu vietinėje lietuvių 
parapijoje. Kiti šeimos nariai irgi galė
tų dirbti, bet neranda darbo.

Santykiai tarp naujai atvykusių ir vieti
nių lietuvių daugumoje yra labai geri. Reikia 
kartais stebėtis, su kokiu nuoširdumu ir 
duosnumu vietiniai lietuviai priima naujuo
sius emigrantus. Ir tie, kurie atvyksta 
nevardinėmis garantijomis ir apsigyvena 
amerikiečių tarpe, yra vietinių lietuvių 
labai broliškai priimami. Žinoma, yra ir 
išimčių, ypač pietinėse valstijose, kur buvę 
vergų laikytojai, atrodo, mano naujų vergų 
susilaukę.

Tremtinių problemos pradedamos jausti 
jau ir viešumoje, pirmoj eilėj — spaudoje. 
Beveik visi didieji laikraščiai ir žurnalai yra 
talpinę išsamius straipsnius DP klausimais, 
o vietiniai miestų ir miestelių dienraščiai bei 
savaitraščiai plačiais iliustruotais straips
niais aprašo naujų emigrantų atvykimą, 
įdeda su jais pasiklabėjimus apie jų tėvynę, 
išbėginio priežastis ir pan.

Amerikos lietuvių organizacijose ir spau
doje jau irgi jaučiama naujų tremtinių 
įtaka. Vis didesnis naujai atvykusiųjų 
skaičius pradeda akyviai dalyvauti visuo
meniniame gyvenime, o kai kur jie jau patys 
suruošė piknikus, vakarus ir kitokias tradi
cines pramogas.

Taigi, jau ir Amerikoje tūkstančiai lietu
vių tremtinių rado prieglobstį ir vėl tapo 
žmonėmis. Aišku, lietuviai JAV-bėse šiuo 
metu sudaro didžiausią lietuvių masę lais
vame pasaulyje, ir iš čia turės išeiti Lietu
vos laisvės kovų planai. Tam uždaviniui 
mūsų vadovaujantieji veiksniai čia ir kitur 
visu rimtumu ruošiasi.

A. Klimas, Pottsville, Pa., USA.

Rinktiniai LIETUVOS. LATVIJOS, 
ESTIJOS, LENKIJOS, RUSIJOS, 
UKRAINOS ir kt. ženklai parduodami 
ir siunčiami susipažinimui. Rašykite 
angliškai, prancūziškai, vokiškai ar len
kiškai adr.: EXCELSIOR STAMP CO., 
3, Priory Gdns., Highgate, London, N6.

J. Kazlausko — sekr. ir V. Dumb
liausko — izd. Krepšinio komanda 
„Apuokas” jau yra turėjusi kelias rung
tynes, kurias laimėjo.

Buvęs.

LIETUVIAI TREMTYJE
Toronto parodoje (Kanadoj) yra ati

darytas Lietuviu skyrius, kur yra išsta
tyta dail. Tamosaitienes kilimai, tauti
niai audiniai, drabužiai ir medžio dirbi
niai. Susidomėjimas lietuviu skyrium yra

Būrys Kanados lietuviu įstojo i juros 
tarnyba. Du jurininkai išplaukė i Mek
sika, vienas — aplink pasauli.

Prof. St. KOLUPAILA profesoriauja 
Notre Dame Universitete Amerikoje.

Dip. Inz. TUSKENIS, buvęs Plentu 
Valdybos Dir. apsigyveno Australijoje.

PRANEŠIMAI
S.m. spaliu men. 2 diena 14 vai. St. 

Ann’s parapijos saleje, Edward Street, 
D.B.L.S.-gos Bradfordo skyriaus val
dyba saukia metini — visuotina skyriaus 
nariu susirinkimą.

Dienotvarkeje: Skyriaus vykdomųjų 
organu rinkimai sekančiu metu perijodui, 
savu patalpų klausimas ir 1.1.

Prašome narius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. '

Skyriaus Valdyba.

Coventrio sporto klubo “ Apuokas ” 
krikštynos — linksmavakaris įvyksta spalio 
1 d., 17 vai. Courtaulds Ltd. salėje. Po 
nuotaikingos programėlės—šokiai. Gros 
lietuvių džazas.

Lietuviški užkandžiai ir angliški gėrimai 
prieinami visiems suaugusiems.

Dalyvavimas būtinas. Valdyba.

Printed by the Dragon Press, 
49-51, John Street, Luton.
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