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CHURCHILLIS PUOLA BEVINA
>
Per paskutinius užsienio reikalu deba
tus parlamente opozicijos vadas Chur
chillis visu nusistebėjimui aštriai puolė
užs. reik, minister! Beviną už jo nenuo
seklumą užsienio politikoj. Tai rodo, kad
partijos jau pradėjo rinkiminę kampani
ją. Iki šiol konservatoriai pritarė Bevino politikai ir pats Churchillis ji
ne kartą yra gyręs. Didžiausi Bevino kri
tikai iki šiol buvo jo partijos nariai, ko
munistu bendrakeleiviai.
Tačiau nors ši kartą Churchillis ir pa
sirinko puolimą, vis dėlto jis nepasigai
lėjo Bevinui ir komplimentu. Parlamen
tarai tą faktą komentuoja taip, kad
Churchillio-Bevino draugystę koalicinėj
vyriausybėj karo metu palikusi pėdsaku,
ir kad Churchillis vien partiniais sume
timais prieš rinkimus esąs priverstas pa
kritikuoti visus vyriausybes narius.
Bevinas ilgoj kalboj nupasakajo visus
svarbiausius užsienio politikos įvykius.
Del Vokietijos jis Įspėjo, kad, nors išmontavimas ir bus sumažintas, bet daug
fabriku bus išmontuoti. Vokietijoj sie
kiama sudaryti sąlygas sveikai ekonomi
kai, bet tuo pačiu turi būti užtikrintas
kaimyniniu valstybių saugumas. Kinijos
komunistai bus pripažinti tik pasitarus
su dominijomis ir Amerika. Pripažinimas
tačiau nereiškia komunistu elgesio ir j u
metodu pateisinimo.
Churchillis, kalbėdamas po Bevino,
apkaltino ji politikos vedimu, kurios pa
sėkoje Britanija prarado tą garbingą
vietą, kurią ji turėjo 1945 m. Europos są
jungos atžvilgiu socialistai yra nenuošir
dus ir Britanija prarado vadovaujamą
rolę. Churchillis taip pat puolė Beviną,
už tai, kad jo atstovas prie JTO balsavo
už Čekoslovakijos išrinkimą i Saugumo
Tarybą. Ne vienas dabartines „sovietu
kalėjimo stovyklos“ atstovu neturi ma
žiausios teistes kalbėti Čekoslovakijos
gyventoju vardu. Puolė ir Britanijos ats
tovavimą užsieny. ..Kaip galima turėti
ambasadorių Maskvoje ir neturėti jokio
atstovo Madride“, tęsė Churchillis.

FINANSŲ MINISTERS APIE ŪKI
Per spaudos konferenciją finansų minlsteris Sir Staffordas Crippsas pateikė
duomenų, kurie teikia optimizmo del
ekonomines Britanijos būkles. Svaro nu
vertinimo pasėkoje, maisto produktu at
sargos padidėjo, gamyba nuolat kyla,
pragyvenimas nerodo tendencijos daug
brangti ir nėra pavojaus infliacijai.
Aukso rezervas, kuris prieš nuvertinimą
buvo £330 mil., rugsėjo pabaigoj pasie
kė 350 mil. svaru senu kursu, arba apie
502 mil. svaru dabartiniu kursu.
Be abejones, kad finansų ministerio
pasikalbėjimas su spauda turėjo tikslą
atstatyki pasitikėjimą svaru užsieny ir
viduje.

PASITARIMAI BONNOJE
Pasitarimai tarp vakaru aukštuju ko
misaru ir federalines Vokietijos vyriau
sybes manoma pasibaigs šią savaitę.
Kancleris Adenaueris pareiškė, kad jis
tikisi sustabdyti išmontavimą visuose
fabrikuose, išskyrus tuos, kurie gamino
karo medžiagą. Patiriama, kad šis Ade
nauerio pareiškimas nuėjo per toli. Iš
tikrųjų, vakaru valstybes sutinka tik
sulėtinti išmontavimo darbus ir „pasi
gailėti“ kai kuriu fabriku. Už tai Bonnos
vyriausybe turės duoti tam tikras saugu
mo garantijas, o taip pat priimti Ruhro
statutą.

ATOMINE SUTARTIS
Netrukus JAV, D. Britanija ir Kanada
pasirašys naują atomines energijos su
tarti. Pagal naująjį susitarimą, Amerika
dalinsiantis visa atomines energijos ga
vimą liečiančią informacija su minėtais
kraštais.

DIDYSIS AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
(Musu Naujorko bendradarbio pranešimas)
Puiki Amerikis lietuviu kovos ir jegu
demonstracija ivyko Naujorke lapkričio
4 - 6 d. Kongresas praėjo pakilioje nuo
taikoje. Dalyvavo apie 1000 delegatu, ats
tovaują visas lietuviu kolonijas ir ju or
ganizacijas. Kongresas buvo rengtas ir
pravestas ALT, bendradarbiaujant vi
soms organizacijoms ir laikraščiams. Didžulis viešbutis „Naujorker“ buvo pilnas
lietuviu, visur skambėjo letuviu kalba.
Lapkr. 4 d., kongresą atidarė ALT pir
mininkas A. šimutis. Buvo perskai
tytas prez. Trumano sveikinimo laiš
kas. Be to. Kongresas buvo asmeniškai
■nasveikintas Naujorko burmistro pava
duotojo, Marylando valstijos senatoriaus
Mc Corono ir USA teisingumo ministsrio Mc Gratho. Posėdis ėjo po posė
džio, komisijos dirbo didžiausiu pakili
mu, visur mėtėsi pakili nuotaika, kaip
reta kada.
Seštadiemi i Kongresą atvyko Naujor
ko valstijos gubernatorius T. Dewey ir
pasakė puikią, lietuviams atmintiną,
kalbą. Kongresas išklausė giliu kūrybin
gu pranešimu musu įžymiu veikėju, kaip
Nepr. Akto signataro prof. M. Biržiškos
ir kitu.
Priimtos svarbios rezuilucijos, nuties
tos gaires kovai del Lietuvos nepriklau
somybes ir lietuvybės išlaikymo USA ir
pasaulyje.
Svarbiausias dalykas: šis Kongresas
jau nepraėjo tylomis: apie ji rašė "dU
didieji Naujorke laikraščiai, ypatingai
N.Y. Times, kuris dėjo aprašymus apie

kiekvieną dieną vykstančius įvykius.
Keletas kalbu, pasakytu žymiu asmenų,
buvo transliuojamos per kelias radijo
stotis.
Kongresas priėmė svarbiu nutarimu
lietuviu pasaulyje geresniam organiza
vimui ir konsolidavimui. Nepaprastomis
Amerikos lietuviu pastangomis, paga
liau, buvo prakirstas langas ir pradėtas
laužyti tas baisus tylos sąmokslas apie
Pabaltijo valstybes.
A. KLIMAS

Amerikos lietuviu kongresas
didžiai reikšmingas įvykis
Visuotinis Amerikos Lietuviu Kongre
sas, ivykę lapkričio 4-6 d. laikomas ge
riau pavykęs, negu tikėtasi. Trumano
sveikinimas, Devey kalba, transliuota
per radiją, senatorių ir kangreso na
riu sveikinimai, platus aprašymai spau
doj, gausingos minios dalyvavimas ka
tedroj ir karingas vyskupo Flannely pa
mokslas — tai tikrai neeiliniai musu
propagandai .laimėjimai. Pagaliau 1200
vietų sale visą laiką buvo pilnutėlė mu
su publikos. Koncertuose puikiai pasi
rodė musu menininkai iš tremties,' mu
su amerikonai pamate, kokiu gražiu jė
gų mes išugdyme ir jie gavo. Geru nuo
taiku sukelta, auku surinkta, propa
gandos padaryta — kongresas tais at
žvilgiais pavyko.
ELTA

Lenku policija pagrobė prancūzu diplomatą
(Musu Paryžiaus korespondento pranešimas)

Santykiai tarp Prancūzijos ir Lenkijos
pašlijo. Štai pereitą savaitę Varšuvos
vyriausybe, sovietiniais metodais, pagro
bė prancūzu diplomatą Robineau, kada
šis ruošėsi keliauti lėktuvu i Paryžių.
Negalima sakyti, kad jis buvo suimtas,
bet paprasčiausiai norėta paslaptingai ji
likviduoti taip, kaip jau antras menuo
lenku kajejime laikomi du prancūzu am
basados Varšuvoje tarnautojai.
NEPASISEKE SUREŽISUOTI DINGIMĄ

Kada Robineau tėvas, kuris Varšuvo
je yra prancūzu instituto direktorius,
palydėjo sunu i aerodromą, jis nu
stebo, kad daugiau nebematė jo, kai tik
iejo i muitinę, o lėktuvas pakilo be jo.
Tėvas tuojau užaliarmavo pra.ncuzu
ambasadą, o ši kreipėsi i aerodromo po
licijos viršininką, klausdama, kas atsiti
ko su konsulu Robineau.
— Robineau tikrai sėdo lėktuvam Aš
jums duodu garbes žodi, štai, pagaliau,
knygose pažymėta...
Tikrai, knygose Robineau vardas buvo
pažymėtas, kaip išskridęs i Paryžių. Bet
Paryžiuje, kada lėktuvas atskrido, kelei
viu tarpe jo nebuvo, nors lėktuvo kny
goje buvo jo pavarde užrašyta.
Prancūzu policija tuojau sulaikė lenku
lėktuvo igulą, kaip atsakingą už keleivio
dingimą. įgula tvirtino, kad Robineau
tikrai sėdo lektuvan ir greičiausiai kur
pakeliui, Briusely, bus išlipęs. Bet ten,
pasirodo, išlipo kitas keleivis.
Esant tokiems neaiškumams, tardyto
jas Įsake sulaikyti lenku lėktuvą, o igulą
suėmė. Po trijų dienu paaiškėjo, jog Ro
bineau buvo Varšuvoj suimtas, apkaltin
tas šnipinėjimu ir net jau spėjęs pada
ryti prisipažinimus ir apkaltinti kitus
ambasados tarnautojus šnipinėjimu.
Kodėl iš karto lenku vyriausybe ne
painformavo ambasadą, o norėjo insce
nizuoti Robineau dingima?
Esant tokiems faktams sunku ir tikėti

Robineau prisipažinimams. Iš viso neži
noma, ar jis yra gyvas, nes iki šiam lai
kui prancūzu ambasadorius vis dar ne
buvo prie jo prileistas.
LENKIJA VISAI SUSOVIETINAMA

Kodėl toks brutališkas lenku ne
kultūringumas? Del ko prancūzu diplo
matai, jau trečias iš eiles, dedami i Len
kijos kalėjimus? Argi prancūzai tikrai
but ten suorganizavę šnipinėjimo tinklą?
Tai gali paaiškėti tik iš vieno, neseniai
pabėgusio iš Lenkijos aukšto valdininko
pareiškimo. Jis pasakė:
— Per paskutiniuosius menesius Len
kijos režimas visai pasikeitė. Lenku mi
nistrai neturi jokios galios ir yra koman
duojami speciales komisijos, sudarytos
iš rusu.
Sovietu armijos maršalo Rokosovskio
isitaisymo Varšuvoje nereikia suprasti,
kad jis čia atvyko komanduoti vien 16
lenku divizijų. Tas nėra taip svarbu.
Gen. Rola žymerskis jau senai turėjo ar
mijos štabą, atsiustą iš Maskvos ir ne
galėjo vienas nieko daryti. Tikrumoje
Rokosovskiui pavesta visa karine, poli
tine ir ekonomine vadovybe nuo Baltijos
iki Karpatų kalnu, kad Lenkija jau ne
būtu laikoma erdve tarp vakaru ir rytu,
bet butu pilnai įjungta i rusu karinę
sistemą. Lenkijoje daromi įvairus stra
teginiai įrengimai ir rusams del to ne
patogu, kad krašte yra visokiu konsulatu
ir ambasadų. Jie nori sumažinti jas iki
minimumo, kad tik paliktu vien Varšu
voje. Rusai nori, kad ryšys su užsieniu
butu sumažintas ir kad jokia itaka iš
užsienio neisiskverbtu. ši ir bus tikroji
prancūzu lenku incidento priežastis.
Kaip i tai Prancūzija reaguos? Ar ji
nusileis šiam antausiui, kuris buvo su
duotas jos diplomatijai ir prileis, kad
jos konsulai yra tokie nenaudėliai, kaip
rašo prancūzu komunistu spauda. Jie
kaltina savo diplomatus, nes kaltinimai
ateina iš Maskvos.
Vyt. ARŪNAS

Eik NAMO IR PASAKYK KREMLIUI
.jfclk namo ir pasakyk Sovietu vyriau
sybei, kad net blogiausiais hitlerizmo
laikais niekuomet nebuvo tokios pasau
lio opinijos koalicijos prieš Vokietiją,
kokia yra dabar prieš Rusija“. Toki pa
tarimą davė britu delegatas McNeilis
JTO pasėdžiuose Višinskiu!. Jis kalbėjo
pritartdamas Amerikos rezoliucijai del
butinu taikai sąlygų. „Eik namo ir jiems
pasakyk“ tęsė McNeilis, „kad jiems
gali pasisekti šio momentu, šiais ar ki
tais metais, j u bjauriuose ir negarbin
guose tiksluose prieš tą ar kitą patrio
tą, tą ar kitą mažą šąli ar teritoriją,
bet pasaulio žmones jau žygiuoja“. „Nežygiuoja kariauti prieš Sovietu Sąjun
gą. bet žygiuoja prieš nudėvėtas pažiū
ras,
prieš atgyventą devyniolikto am
žiaus supratimą, kuris skiria musu, tautą
nuo tautos, žemyną nuo žemyno“-,.
Atsikirsdamas Višinskis kaltino Ame
riką ir Britaniją karo kurstymu. Pa
sak Višinskio, McNeilis tur.etu apsižval
gyti, kas dedasi pasauly. „Visose pasau
lio kraštuose milijonai žmonių žygiuoja.
Jie yra musu draugai“, gyrėsi Višinskis,
„jie yra taikos draugai, jie yra draugai
demokratijos gražiausia to žodžio pras
me“.

DOLERIU INVESTAVIMAS
Nežiūrint Marshallio Plano Ir kitu
priemonių,
doleriu trukumas pasauly
tebejaučiamas. Nesitikima, kad tas tru
kumas galėtu but greitai pašalintas.
Ikjšlolines priemones buvo daugiau ar
mažiau laikino pobūdžio padėlį kraštams išbristi iš piniginiu sunkumu.
Dabar jau aišku, kad ir Marshallio
planas iki 1952 m. tos būkles nepatai
sys, tuo labiau, kad amerikiečiai jau
ruošiasi nuo ateinančiu metu pagalbą
Europai smarkiai apkarpyti.
Tokiai būklei esant, atsakingi asme
nys Amerikoje, kuriems Europos reika
lai yra geriau žinomi, .pradėjo ieškoti
budu pagalbos teikimui ir doleriu tru
kumui pašalinti, čia ir pradėta daryti
pastangos Amerikos kapitalo investacijai Europoje, Tai butu ilgalaike priemo
ne, kurios dėka ne tik Europa gautu dau
giau doleriu, bet tuo pačiu amerikiečiai
butu suinteresuoti Europos gerbūvio
išlaikymu, nes čia butu sudėtas ju kapi
talas. Tas planas yra tuo geras, kad ka
pitalas neitu iš JAV-biu iždo bet iš pri
vačiu asmenų.

KOMUNIZMAS SUNAIKINS SAVE
Marshallio
Plano
administratorius
Hoffmanas pareiškė Naujorke, kad jeigu
Amerika ir vak. Europa išliks stiprios ir
vieningos, tada „komunizmas ne tik bus
sustabdytas, bet ne taip jau tolimoj atei
ty sunaikins pats save" Dauguma žmo
nių, kurie yra nekomunistai, Rusijos
užimtuose kraštuose vieną dieną sukils,
„gal but, Stalinui mirus". Stalinas yra
vienintelis Rusijos vadas, kuri respek
tuoja karininkai ir komisarai. „Aš ne
galiu įsivaizduoti, kaip Rusija gali išlai
kyti net tai, ką ji šiandien turi, jeigu ji
neužims vak. Europos“. „Jai yra reika
linga", kalbėjo Hoffmanas, „ne tik vak.
Europos geležis, anglis ir vid. Azijos
nafta, bet taip ,pat ir vak. europiečiu ga
bumai. Be šių dalyku ji negali net išsi
laikyti dabartinėse pozicijose“.

*

VATIKANO RADIJAS LIETUVIŠKAI
Nuo 1949 m lapkričio 13 d. Vatikano
radijas duoda
lietuviškas translacijas
4 kartus per savaitę: pirmadieni, tre
čiadieni, šeštadieni — 20 vai ir sekma
dieni — 15 vai. vidurio Europas laiku.
ŪKINE BŪKLE PAGERĖJO

Bet dar trys ketvirtadaliai pasaulio
gyventoju to nepajuto, skelbia JTO ūki
ne komisija. Tik vak. Vokietijos vokie
čiai dabar geriau pavalgo.

*
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DIDELĖ PROBLEMA
Po to, kai atomine bomba atsidūrė
Kremliaus valdovu rankose, mes sakome
— visi ..pradėjome pavojingai gyventi,
nes niekas nežino ir negali spėti, kada
Kremliaus valdovai nuspręs ją sprogdin
ti Europos padangėje ir kada Europos
kultūra ir civilizacija taps šios, milžiniš
kos naikinamosios jėgos auka.
Bet, gal, tūlas paklaus: o ką daro ne
seniai pasirašyto Atlanto pakto valsty
bių vyrai, kurie sutarė gintis sujungto
mis Amerikos ir Europos jėgomis nuo
bet kurio Kremliaus užpuolimo? Ar jie
bus pajėgus ne tik apsiginti, bet ir
Kremliaus užgaidas sugniuždyti?
Jau puse metu kai Atlanto paktas pa
sirašytas. Nuo to laiko gal ir daug kas
.padaryta: Įsteigtas bendras Vakaru val
stybėms kariuomenes štabas su Montgomeriu prišaky, daug ginklu iš Amerikos
pasiusta Europon, daug divizijų apgin
kluota moderniškais ginklais, daug Įvai
riu vastybiu maršalu bei generolu kon
ferencijų bei pasitarimu atlikta. Trumpai-atrodo, kad daug padaryta ir bet ku
ri kalba apie apie bet kuriuos Europos
sunaikinimo pavojus yra perdėta.
Deja, žodis daug šia prasme vartojant
atrodo nepagristas. Kuomet Musolinis
žygiavo prieš paslaukinius Etiopus, jo
kariuomene buvo didele ir galinga, bet
kai jam teko susidurti su dar didesne ir
dar galingesne Britu imperijos kariuo
mene, tai italu kariuomene pasirodė
menka, blogai ginkluota ir, tik keliu die
nu mūšyje tapo sunaikinta.
Taip ir čia. Vartojant žodi daug, nerei
kia pamiršti, kad Kremlius turi 200 mili
jonu savo žmonių ir 400 milijonu kinie
čiu — viso 600 milijonu žmonių rezervą.
Jei tik 10% ju butu pašaukta karan, tai
susidarytu 60 milijonu kariuomene. To
dėl, jeigu Vak. Europoje viena kita divi
zija apginkluojama Prancūzijoje, arba
vienam
tūkstančiui nauju kareiviu
apranga išdalinama Danijoje (Danija
iš viso kariuomenes neturėjo) negalima
sakyti, kad tai daug.
Čia pat priminsiu, kad neseniai Europo
je apsilankę Amerikos karo žinovai pa
sakė, jog apie bet kokią rimtą Europos
gynybą netenka kalbėti.
Bet, kas daugiausia mus turėtu ste
binti tai faktas, kad nežiūrint daugelio
kariniu pasitarimu, konferencijų, apsi
lankymu, sutarčių bei paktu, dar nėra
bendro plano Europai ginti, dar niekam
neaišku, kaip Europa turėtu būti gina
ma. jeigu Kremlius ją pultu.
Kodėl?
Vakaru Europos valstybėms (Prancū
zijai, D. Britanijai, Italijai, Belgijai,
Olandijai) yra aišku, kad Kremliaus
milžiniškos kariuomenes, staigaus puoli
mo atveju, nebus galima atsilaikyti.
Reiškia, pirmoj karo fazėj e Europos že
mynas taptų Rusijos kariuomenes oku
puotas. Kaip ilgai? — nežinia. O kuri Eu
ropos žemyno valstybe norėtu būti Ru
sijos okupuota, nors ir keliems mene
siams? Kiekviena ju pradėjo, pagaliau,
suprasti, ką tai reiškia, kuomet savas
kailis jau pradėjo svilti.
Bet, gal ne mažiau baisesne butu to
kiu atveju ir antroji karo faze, kuomet
Amerikos ir D. Britanijos bombonešiai
pradėtu atomines bombas svaidyti, kuo
met Amerikos ir D. Britanijos laisvini
mo kariuomene išsilaipdintu ir pradėtu
kautis su Rusijos armijomis, abi puses
vartodamos moderniškus atominius gin
klus. Kas tuomet beliktu iš Prancūzijos,
Belgijos, Olandijos ir kitu,? Vaizdai bu
tu baisesni, kaip šių dienu Hamburgo ar
Kaselio. Nors galu gale Kremlius ir bu
tu sugniuždytas, bet ne vienas suminėtu
kraštu tokios Atlanto pakto ginybos ne
nori. Paminėsiu, kad šitoks dvieju fa
zių karo pavaizdavimas atatinka Ame
rikos planą.
Jei nebus surastas kitoks
planas
kaip minėtasis, tai, ilgainiui daugeliui
europiečiu savaime kils klausimas: gal
geriau bus taikiai komunizmui pasiduo
ti, kaip kariškai amerikiečiu būti išlaiMaloniai praleisite atostogas pigiame
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone.
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su
2 lovom nuo 12/-.
Pusryčiai 2/-.

CEDARS MANSIONS HOTEL
20 Gunterstone Road, West Kensington,
London, W.14 Telf. FULliam ox6a

Susikalbama angliškai, vokiškai ir
rusiškai. Dvi minutes, kelio nuo pože
mines st. WEST. KENSINGTON ir
BARONS COURT.

svintiems, atominiu bombų sudaužy
tiems ir išnaikintie'ms.
Nuostabu, kad Vakaru valstybes, visu
pirmą Prancūzija, Belgija ir Olandija
ieško kitos išeities. Ju pageidavimu, JAV
turėtu laikyti Europos žemyne pakanka-,
mą kariuomenes skaičių, kad apgintu
Vak. Europą nuo Kremliaus okupacijos.
Amerikos kariuomenes skaičius, laikui
bėgant, Vak Europos kariuomenėms au
gant ir stiprėjant, galėtu būti mažina
mas.
I ši pageidavimą Amerika atsake di
deliu ir griežtu ne.
Kokia gi išeitis?
Prieš keletą savaičių gen. de Gaulle
(prašau Įsidėmėti), vienoje savo kalbu
pasakė: jis nemato kitos tautos, kuri ga
lėtu sėkmingai Vak. Europą ginti nuo
Rusijos Įsiveržimo, kaip tik Vokietiją.
Tik vokiečiu, visuomet darbšti, draus
minga ir dinamiška tauta gali sukurti
kokybe ir skaičiumi pakankamą ir galin
gą kariuomenę.
Argi nenuostabu, kad tai pasakė pran
cūzu generolas, prancūzu, kurie nuo Bis
marko laiku tris kartus Vokietijos buvo
užpulti, kurie ir iki šiai dienai stiprios
Vokietijos instiktyviai bijo. Gal jis tai
pasakė kuriu nors to momento įvykiu
paveiktas, gal ryt jis pasakys ką kita,
arba išsireikš atsargiau. Tačiau faktas
lieka tas, kad tokios mintys, kiek jos antipraneuziškos bebutu, vistik kai kuriems
prancūzu generolams ateina i galvą.
Tas fakas rodo, kiek svarbi ir aktuali
yra Vak. Europos ginimo problema (ar
ba galimas staigus Kremliaus puolimas)
ir kaip sunkiai šis klausimas sprendžia
mas.
Nuo to laiko Vokietijos klausimas vis
daugiau linksniuojamas. Ne Kinija, ne
Graikija ir ne Jugoslavija, bet Vokietija
šiandien tapo svarbiausiu tarptautiniu
konferencijų darbu tvarkos punktu.
Vakietijos klausimu kitą kartą.
St. Kuzminskas

„Išdaviku Internacionalo” byla
ši pirmadieni Paryžiuje prasidėjo nau
jas Kravčenkos bylos svarstymas „atvirk
ščiai“, jei taip galima butu pasakyti.
Nesenai prancūzu komunistas Renaud
de Jouvenel paraše knygą „Išdaviku In
ternacionalas“,
kuriai
ivadą paraše
Andre Wurmser. tas pats, kuris bylinė
josi su Kravčenka. O leidėjas, norėdamas
padaryti geresnę reklamą, ant knygos
uždėjo lanką su užrašu: „Jie pasirinko
išdavystę“.
AR TIE ŽMONES TIKRAI IŠDAVIKAI?
Šioje knygoje Jouvenel nori irodyti,
kad Nicolas Diano, buvęs rumunu mini

stras, Kartel Constantinesco, rumunu
žurnalistas, Guemeto-Dimitrov, Bulgaru
laisvosios vyriausybes pirmininkas, Abaz
Scupi, buvęs Albanijos užsieniu reikalu
ministras ir pulk. Kovalski, buvęs lenku
•karo attache esą karo nusikaltėliai ir
išdavikai, kad jie išvien dirbę su naciais
ir yra dabartiniu „demokratiniu“ vyriau
sybių priešai.
Dimitrov esąs išdavikas del to. kad jis
priklausęs Petkovo organizacijai ir kada
ji norėta suimti, pabėgęs, amerikiečiams
pededant, i užsieni. Scupi — Albanijoje
vadovavęs rezistencijai ir stengėsi 1944
metais sukliudyti komunistams paimti
valdžią, abu rumunai priklausę Maniu
organizacijai, o Kovalskis buvęs gen. Anderso armijos karininkas, parašęs knygą
prieš Varšuvos vyriausybę.
— Visi šie žmones yra išdavikai. —
šaukia Jouvenel.
BYLA BUS DIDESNE UŽ
KRAVČENKOS
Paliestieji knygoj asmenis nutarė
autoriui ir ivado rašytojui Wurmseriui
iškelti bylą už j u apšmeižimą ir reika
lauja po 1000 svaru priteisti kiekvienam.
— Mes esame apšmeižti. — sako jie. —
Mes palikome savo tėvynę del politiniu
priežasčių, bet del to mes nesame blogi
patrijotai. Karo metu mes kovojome
prieš vokišką okupantą ir mums yra la.

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Visi laisvi latviai šimet lapkričio 18 d. ko, ir už tai tauta amžiniai dėkinga to
minėjo savo valstybes proklamavimo, laiko didiesiems valstybes vyrams: Jo
nui Cakstei, Gustavui Žemgaliui, Karo
i vykusio prieš 31 metus, sukakti.
Tiktai vidurine ir senesnioji karta liui Ulmaniui, Zigfrydui Meierovicui ir
prisimena džiaugsmingo susijaudinimo kitiem, taipgi latviu kariams, kurie už
pilnas dienas, kai po visą kraštą pas laisvę liejo kraują ir atidavė gyvybes.
Nors laikai dabar dar sunkesni ir
klydo nauja, svarbi žinia. Jaunimui visa
tai, kas ivyko tuomet, pavirto legenda. tamsa dar gilesne, visgi nenustojamą
Bet tai yra didžiausia brangenybe ištre- vilties, kad Latviu valstybe vėl atgims,
mine, svetimame krašte — nebūtu verta nes ji per ilgus metus pakankamai irode
gyventi, klaidžioti po svetimus namus, savo pajėgumą gyvuoti ir Įsigijo tarptau
jei giliai širdyse neneštume vilties, vėl tiniu teisiu.
Bet už savo teises reikia kovoti, nors
kada nors sugrįžti ir pasidaryti „vieš
tai
tuo tarpu galima tiktai dvasinėms ir
pačiais savo gimtoje žeme jo“ kaip dai
kultūrinėms priemonėms.
nuojama vienoje latviu dainoje.
Iškilmingas tos sukakties minėjimas
Galingus žygius nuveikė tie, kurie sto
vėjo prie Latvijos valstybes lopšio. Ne buvo Londone. Sukakties’ proga, ĮOBLS
paprastai sunkiose sąlygose, kovojant c.v.pirmin. M. Bajorinas pasveikino' Lat
prieš dvi didžiausias valstybes, reikėjo vijos minister! Londone ir latvius, susibuiškovoti nepriklausomybę. Bet tai pavy rusius sukakti paminėti.

SOVIETAI UŽĖMĖ EUROPA
Italu rašytojas Curzio Malaparte
nepaprastai Įdomioje „Rytojaus Istori
jos“ knygoje aprašo busimąjį karą, kada
sovietai, jo nuomone, užimsią beveik vi
są Europą.
Čia skaitytojams pateikiama viena bū
dingesne tos knygos ištrauka.

Mandagiai pasisveikinęs su grafu Carandini, tariau Pacciardi:
— Ispanu kare tu kovojai respubliko
nu pusėj e, del to pažįsti tos tautos žmo
nes ir reikalus: padek tad man supra
sti. kas darosi Ispanijoje? Ispanu namu
karo metu sėdėjau Li.pariju salose, o pa
galiau niekuomet savo gyvenime neper
žengiau Pirėnų. Del to nieko nežinau
apie tą kraštą ir paskutiniu j u dienu įvy
kiai, jei ju nenušviesi savo patyrimu,
liks man nesuprantami.
— Norint suprasti kas atsitiko Ispa
nijoje, — atsake Pacciardi, — reikia iš
nagrinėti karinę padeiti, kuri susidarė
Įvairiuose rusu-amerikiečiu karo fron
tuose. Nors sovietu kariuomene praėju
sio liepos menesio pradžioje pasiekė Pi
rėnus, o anglu-amerikiečiu kariuomene
išsikėlė Sicilijoje, karas — jeigu taip ga
lima sakyti — neprasidėjo. Ne tik, kad
nebuvo jokiu dideliu mušiu, bet net ne
viena bomba nebuvo numesta nei ame
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rikiečiu, nei rusu avijacijos. Karas mie
ga. Del ko? Tai yra paslaptis, kurią vė
liau stengsimės atspėti. Ligi šiol nuola
tos stebime priešu kariuomenes pergru
pavimus. Europa yra jau visa užimta so
vietu daliniu, išskyrus Švediją, kuriai
Rusija užgarantavo neutralumą už tai,
kad atsisakė dalyvauti Atlanto Pakte.
Ligi vakar rusai buvo nusistatę neužimti
Ispanijos, bet nuo šio ryto sovietu tanku
divizijos peržengia Pirėnus.
— Nesutikdami jokio pasipriešinimo?
— paklausė Pietro Nenni.
— Atsakysiu tau už valandėlės. — tarė
Pacciardi. Visu pirma reikia pažymėti,
kad tas nelauktas atkaklumo .pagyvėji
mas prieš dešimts dienu buvo pradėtas
netikėtu rusu parašiutininku puolimu
Sicilijos ir Kretos. Užpuolimas Sicilijos
labai nuostabiai užlužo, nes sovietu pa
rašiutininkai del visiškai neišaiškintos
klaidos buvo numesti ne Sicilijos kran
tuos. bet i Kalabrijos kalnus. Puldami
Kretą, kur nėra ne vieno sąjungininku
kareivio, rusai panaudojo geras tris pa
rašiutininku divizijas. Tačiau visos trys
divizijos del paslaptingos klaidos nume
tant Įkrito i jurą ir nelaimingai pasken
do. Vos keli šimtai sovietu parašiutinku,
po dideliu pastangų, priplaukė salos
krantus, kur gyventojai suteikė jiems
pagalbą. Iš tikrųjų tad Kretą užėmė ru
su skenduoliai, ne laimėtojai.
— Nesuprantu, — pridėjo Tarchiani,
— del kokios priežasties rusu parašiuti

bai skaudu, kad musu vardai siejami su
tikrais karo nusikaltėliais ir išdavikais.
Kaip Įrodymą, kad Jouvenel šmeižtai
nepagristi, jie pristatė teisman 135 do
kumentus ir reikalauja išklausyti 155
liudininkus, tarp kuriu nurodo žymius
prancūzu politikus, kaip parlamento pir
mininką Herriot, kardinolą Tisserand,
poetą Jean Cassou, nuo kurio stalinistai
dabar nusigręžę, kam jis palaikąs Titą,
žymu advokatą Moro-Giafferri ir iš už
sieniečiu Vyšinski. Molotovą ir Anną
Pauker, kurie, aišku, niekad nepasirodys
Šią bylą ginti apsiėmė buvę Kravčen
kos advokatai Izard ir Heiszmann, tuo
tarpu kada Jouvenel ir Wurmser gins
tas pats advokatas Nordmann, kuris gi
ne Wurmseri per Kravčenkos bylą.
Iš komunistu puses pastatyti beveik
visi tie patys liudininkai kurie buvo
Kravčenkos byloje.
ši pirmadieni abie pasiu advokatai
susitiko pas teisėją Durheim (tą pati ku
ris Kravčenkos bylą sprendė), iflsiaiškiti
kai kuriuos formalumus. Byla prasidės
vėliau
Jei
Kravčenkos
byla
buvo
su
kėlus dideli susidomėjimą, tai pastaroji
bus dar įdomesne, nes čia bus kalbama
ne apie Rusijos gyvenimą, bet kaip.so
vietai pavergė po šio karo rytu Europos
tautas, priversdami jas eiti pagal masko
lišką muziką.
Paryžius
VYT. ARŪNAS

ŠIS

TAS

A. Žilvitis

Anglijoje esama apie 10.000 dar ano
karo metu atkeliavusiu lietuviu. Vadina
si, žymiai daugiau, kaip atkeliavusiu da
bar. Tačiau tarp seniau ir dabar atvyku
siu j u yra didelis plyšys: pirmieji eina sa
vu keliu, antrieji — savu. Bendro ryšio
jokio, arba labai mažas. Senųjų daugu
ma yra pasyvus ir atitrukę nuo- lietuvišku
reikalu. Tik maža j u dalis priklauso Lie
tuviu Sąjungai, o dar mažesne skaito lie-tuvišką spaudą. Jaunoji karta mažai te
kalba lietuviškai, arba visiškai tėvu kal
bos nemoka. Ju tautine savijauta dar yra
ryški, tačiau su lietuviška dvasia nesu
tapusi. Ji nėra sutapusi ir su angliška
dvasia. Taigi šiuo atžvilgiu jie yra tarp
dangaus ir žemes.
šituos žmones reikia gelbėti. Juos rei-.
kia priartinti prie lietuviškos sąmones.
Musu pareiga tai padaryti. Laimėtume
milžinišką pajėgą lietuviškai kovai.
Suartėjimas galimas. Jis turi lygiagre
čiai eiti iš vadovaujamu organu ir pa
vieniu asmenų. Amerikos lietuviu spau
dos vajus šiuo reikalu yra davęs teigiamu
rezultatu. Pas mus dar nieko nepadaryta.
Iniciatyva priklauso mums.
Pašto ženklai — Ukrainiečiu, 1918 ir
„stovykliniai“, Rusijos, Lenkijos ir
kitu kraštu. Pareikalavus siunčiami
rinkiniai. Rašykite angliškai, vokiš
kai, lenkiškai ar prancūziškai —
SXCELSIOR STAMP Co.
3, Ptiory
Gardens, Highgate, London, N. 6.

ninkai Įkrito i jurą. Sovietu avijacija
yra geriausia ir panašios klaidos...
— panašios klaidos yra labai keistos,
— tęsė Pacciardi, — nes jas galima aiš
kinti tiklai lakunu patyrimo trukumu.
Tolimesniame begyje stengsimės atspė
ti tą mislę, bet dabar pažvelkime, kas
vyksta sąjungininku stovykloje. Pietų
Afrika yra rankose anglu ir amerikie
čiu, kurie iš jos padare puikią bazę bu
simai Europos invazijai...
— ...kurios niekuomet nepamatysime
Įsikišau.
— Prašau, nepertrauk manęs, — kal
bėjo Pacciardi. — Vidurinieji Rytai yra
galutinai užimti sąjungininku, kurie ten
telkiasi ir gerai apsikasta už Izraelio
valstybes jaunos kariuomenes pečiu.
— Bet kodėl — paklausė Carandini
— Turkija nekovojo
— Turkija kovojo — atkirto Pietro
Nenni, kuris, kaip žinoma, visuomet Tur
kijai rode specialę simpatiją.
— Taip, penkiolika dienu! — sušuko
Carandini.
— O kaip ilgai turėjo kovoti? Dvide
šimt metu? — atkirto Pietro Nenni,
rausdamas iš pykčio.
— O ką ji padare su tais milžiniškais
kariniais ištekliais, kuriuos Amerika pa
tiekė? — .paklausė Tarchiani.
— Ką turėjo su tuo padaryti? — at
sake Pacciardi. — Viską pardavė, dali
arabu valstybėms, dali Izraelio valsty
bei. Ir tai visa laime, kad laiku pavyko
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LOWTONO IR WIDNES BENDRADAR
BIAVIMO VAISIAI,

‘BRITANIJOS LIETUVIS'

MIRĖ SALIAMONAS KASIULAITIS

SEKTINAS PAVYZDYS
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ŠIRDŽIU KRYŽKELĖSE.
šios dienos nužmoginto žmogaus alka
nas šūkis: duoti šykščia širdžia, o imti
plėšriai gobšia ranka. Duoti kelis trupi
nius, susigrobti visa, ką akis užmato,
ranka .pasiekia. Už darbo minimum rei
kalauti atlyginimo maximum. Tragiškai
tradicinis amžių palikimas ir nevaisin
gos žmogaus širdies geidulys: PANEM
ET CIRCENSES! (Duonos ir pasilinks
minimu). Abieju apsčiai. Iki kaklo. Tegu
liejasi per kraštus. Po musu kad ir tva
nas. Griebk, nes kiti — daugiau turin
tieji — aklomis ir neprotingomis gyvulio
kojomis — sumindžios ir sutryps. Už
miršk Rytoju. Ciniškai nusikvatok. I puo
tą, žemes kirmine.
Skambant varpams ir šviečiant žvaigž
dėms šv. Pranciškus Asyžietis kalbėjo
keistų maldą.. Bet iš visos širdies, nejaus
damas kietos, aštrios uolos po kaulėtais
keliais: „Mano Viešpatie, duok, kad aš
labiau stengčiaus mylėti, negu būti myli
mas, guosti, negu būti guodžiamas, su
prasti, negu būti suprastas.“
Paukščiai miegojo lizduose, žmones —
lovose. Kūdikiai — ant motinu krūtiniu,
šunes, vištvagiai ir elgetos — ant grindų.
Vejas nešiojo karštus, mylinčius žodžius
po Išmirusi Slėni.
Viešpatie, kad stengčiaus mylėti. Visu
savo asmeniu: kunu ir siela. Ne vien lu
pomis, išblėsusiais žodžiais. Ne vien ran
komis, plėšriais .pažadais. Ne vien de
gančiu kunu. Bet liepsnojančia širdimi,
visu man Tavo duotu šventu kilnumu.
Visu sielos skaistumu, didingu herojiš
kumu, kuris viską atiduoda ir atlyginimo
nelaukia ir nesivilia. Mylėti visus. Ver
tus ir beverčius. Dėkingus ir savanau
džius. Skaisčius ir punančius. Patrau
klius ir atstumiančius. Elegantus ir bes
konius. Iškalbius ir mekenančius. Svei
kus ir sergančius, šventus ir nuodėmin
gus.
Viešpatie, kad stengčiaus guosti. Akilia
akim žvalgyčiaus liūdno veido, ašarotu
blakstienų, prislėgto, aptemusio žvilgs
nio. Kad budinčia ausim pagaučiau liū
dno žodžio liūdną aidą, pritvinkusios
širdies graudžius virpėjimus. Kad savo
skausmų šypsniu pridengčiau, gilių, gai
valingą raudą saulėtu juoku nuslopin
čiau. Kad suprasčiau, klek vienas mažu
tis gerutis žodelis, vikrus, greitutis šyps
niukas gali. Juk vienas neatsargus deg
tukas trobesius pelenu sauja paverčia,
žiežirba, kibirkštis gigantines fabriko
dinamas gyvenimam .pašaukia. Ar ne
smulkus, bet piktas žodelytis yra didžioji
nesantaikų ir karu pradžia ir priežastis.
Kad turėčiau jėgos nuryti druskiną aša
rą, nenugirst aštraus, duriančio žodžio.
Duok, Viešpatie.
Viešpatie, kad stengčiaus suprasti. Mes
esame silpni, dažnai bejėgiai pakilt ir
pasiryžti. Bet yra eile už mus silpnesniu.
Mes esame jautrus. Bet yra daugelis už
mus jautresniu. Kaip dažnai gi būname
žiaurus, kieti ir negailestingi. Kad su
prasčiau kitu vargą ir skausmo dydi.
Kad mokėčiau Įsijausti i kitu padėti.
Kad turėčiau kantrybes ir švento džen
telmeniškumo išklausyti kitu nuomones
ir nepasmerkčiau jos nesupratęs. Kad bu
čiau tolerantas. Kitiems, bet ne sau.
Paukščiai miega lizduose, o žmones lo
vose. Kūdikiai gi ant motinu krūtiniu,
šunes, elgetos ir teisieji Dievo tremti
niai — ant grindų. Vejas nešioja karš
tus. mylinčius žodžius širdžių Kryžkelėse.
T. Bruno Markaitis, S.J.

Neseniai iš Nottinghamo apylinkes bu
Lapkričio 17 d. pusiau 11 vai. mirė
vo atvežtas džiova susirgęs jaunas lietu
Saliamonas
Kasiulaitis.
Velionis
buvo
„iScotia South“ (Lowton) vyriškojo
vis A. Jakubionis ir patalpintas Derby
skyriaus ne nuo šiandien turimi ryšiai su gimęs 1898.IV.7. ir kilęs iš Viltrakių km.,
džiovininku ligoninėn. Vienas, be arti
šakiu
apskr.
I
D.
Britaniją
atvykęs
visą
senąja lietuviu kolonija Widnes mieste.
mųjų jis čia gyveno, tik draugas retkar
laiką
dirbo
Boston
Farming
Co.
ūkyje,
Ten jie kartu sutiko vysk. P. Bučį, ten
čiais ji aplankdyavo.
Sleafordo,
Lanc.
Mirė
darbo
metu,
kas

' lankosi ir kitomis progomis, o kai prirei
Derby skyrius, sužinojęs apie ši tautie
kia kitiems pasirodyti, būtinai atlieka tai damas bulves, nuo širdies smūgio. Lai
ti, savo susirinkime surinko ligoniui pi
dotuvėmis
rūpinosi
DBLS
vietinis
sky

svetur, ne Widnes ir ne Lowtone. Taip
nigu ir išrinko komisiją jam lankyti.
buvo šių metu vasario men., minint Va rius, kurio narys velionis buvo.
Jau kuris laikas kaip ši komisija sąžinin
sario 16 d. — visi susitiko Earlstowne.
gai atlieka skyriaus nariu pavestą parei
COVENTRIO NAUJIENOS
Taip atsitiko ir lapkričio 12 c’.. — vėl visi
gą. Be to vienas kitas ir pavieniai aplan
Iš apylinkių sugriuvo i Earlstowną. Mat.
P. U. Stoniene, iš Leicesterio, pradėjo ko ligoni moraliai ir materialiai parem
nei Widnes, nei Lowtone nėra saliu.
diriguoti Coventrio vyru chorui, šis cho dami ji.
Lowtono skyrius ,.Brit Lietuvyje“ skel ras .pakviestas dalyvauti gruodžio 1 d.
Tai yra tikrai gražus ir sektinas derbė apie susiartinimų senųjų ir naujuju anglu muziku mėgėju ruošiamam kon biečiu pavyzdys.
ateiviu. Tokius susiartinimus kadaise certe.
PROFESINIU SĄJUNGŲ CENTRO
Lietuvoje turėdavome kariuomenes su
Coventrio lietuviai apsinamina. Nusi
PATARIMAS
visuomene. Taip butą ir čia. Jei vasario pirko jau 7 namus.
men. senieji ir naujieji buvo suartėję tik
Lietuviu Biblioteka turi jau apie 200
Profesiniu Sąjungų centras, atsakyda
saleje, o scenoje savo išmones rode low- knygų. Veikia trečiadieniais ir sekma mas i DBLS visuotino skyrių atstovu su
toniškai, tai ši kartų suartėta ir saleje dieniais (nuo 3 ligi 6 vai..
važiavimo rezoliuciją, tarp kita ko sako.
ir scenoje. Jei neklystu, toks senųjų ir
Ligi šiol buvęs skyriaus spaudos pla Kad isileidžlant i ši kraštą EVWs, buvo
naujuju ateiviu jaunimo suartėjimas tintojas p. J. Mašanauskas savo pareigas atsiklausta prof, s-gu nuomones del su
bendram lietuviškam darbui bene bus perduoda p. Grigaliūnui, bibliotekos ve teikimo EVW lengvatų. Prof, s-gos sutiko
■čia ryškiausias vienintelis pavyzdys viso dėjui;
su lengvatomis tam tikrose srityse. Buvo
je saloje. Kitur, senųjų ateiviu jaunimas
Lietuviška spaustuve „Nida“ užsaky išspausdinti įvairiomis kalbomis, taip
atokiai laikosi nuo naujuju (nebent Ško mu jau turi ir ruošiasi pradėti spausdin pat ir lietuviškai, paaiškinimai, kuriuose
tijoje butu kitaip).
ti didesnius dalykus. Lietuviškas raidy įsakmiai nurodyta, kad EVW turės priim
Programa nebuvo kaip didžiuosiuose nas gautas.
ti Darbo Ministerijos siūlomą darbą. Te
teatruose, bet gyva ir Įvairi. Didžiule
nai nieko nepasakyta, kad po 12 men.
SUSIORGANIZAVO D. BRITANIJOS
naujiena — nauja tautiniu šokiu grupe,
bus galima laisvai pasirinkti darbą. Per
SPORTININKAI
kurios vyrai — iš Lowtono angliakasiu
puse milijono darbininku, gimusiu šiame
_
Leis sporto žurnalą
stovyklos, o moterys — iš Widnes. Tu ;
krašte, yra Įjungti i žemes ūkio ir anglių
moterų garbei reikia pasakyti, kad iš ju
Lapkričio 13 d. Manchesterio lietuviu kasimo darbus. Kaip matote, tai liečia
, aštuonetuko net 6 yra senųjų ateiviu klubo patalpose įvyko D.B.L. Sporto Su ne vien EVW.
dukterys. Grupei vadovauja mok. Ada
Jums ir jusu giminingoms organizaci
jos skyrių — klubu atstovu I-sis suvažia
Merkeliene (turinti čia taip pat ir lietu
vimas. Dalyvavo: Manchesterio, Halifax©, joms jau buvo siūlyta .patarti savo na
viškų mokyklą, lankomų senųjų ateiviu
Tad’asterio, Leamington, Coventry, Brad- riams stoti i atitinkamas prof, s-gas.
vaikučiu). Kad ir neseniai pradėjusi dar
Tai turės ne tik dideles reikšmes įsiku
fordo atstovai, atstovaują 100 nariu.
bą, grupe sužavėjo žiūrovus ,,Kepurine“,
Suvažiavimą atidarė Sąjos organiz. riant šiame krašte, bet ir užtikrins jusu
„Kalveliu“, „šustu“, „Malunu“ ir „Blezvadovybes
pirmininkas
Glatkauskas. nariu problemų palanku traktavimą
dingele“.
Manchesterio Apygardos valdybos var prof, s-gu nariu tarpe. Tuo bųdu sun
Bent kelis kartus Lowtono „linksmieji du suvažiavimą šiltais žodžiais pasveiki kumai, daugiausia susidarą del 'kalbos
nemokėjimo ir papročiu skirtingumo,
broliai“ Pilipavičius, Vasiliauskas ir Ne no Benderius.
krošius padainavo P. Klezo parašytu nū
Sąjos organiz. vadovybes mulveiktus bus greičiausiai pašalinti.
dienos lietuvišku aktualijų. Vasiliauskas, darbus ir pasiūlymus ateičiai apibrėžia
Kuras, Perminąs, Vendelyte ir Brilvicas O.V. sekretorius Steponavičius.
PRANEŠIMAI
suvaidino „Maudyklą“, Lauruvenas, Ne
Skyrių pranešimuose paaiškėjo, kad
krošius ir Pilipavičius — „Egzaminus“ viena didžiausiu kliučiu sportines vei
Manchesterio Apygardos Valdyba 1949
(abu jumoro gabalėliai).
klos išvystymui yra pinigu stoka. Klubu, m. lapkričio 26 d., šeštadieni, 6.30 vai.
Butą ir solo numeriu. Rita Merkelyte veikloje vyrauja krepšinis, stalo tenisas, Cheetham Public Hall (Cheetham Hill
susilaukė katučių už nuoširdžiai pade šachmatai.
Rd., kur buvo antrasis literatūros vaka
klamuotų eilėrašti. Robertas StadalninSujos statutas priimtas, padarius du ras) ruošia kariuomenes šventes minė
kas, Liverpoolio magikas, šioje saloje gi didesnius pakeitimus: vietoj, kad „na jimą. Programoje: L. Trilupaičio paskai
męs ir tik keletą lietuvišku žodžiu mo riais gali būti visi DBLS-gos nariai“ pa ta ir menine dalis. Po programos šokiai,
kąs, lietuvis, sudomino žiūrovus magiš taisoma i „nariais gali buri visi lietu įėjimas 2/6. Bus bufetas. Sale nuo Can
kais numeriais (kai kurie tu numeriu viai“, ir išbraukiama pastaba, jog Sąjos non St. pasiekiama autobusais 4, 59, 59x)
turiningi ir reti). Keletą ariju padainavo vadovybe gali imti tam tikrą % skyriaus ir 60.
anglas McDough. Ne atsitiktinai jis čia lešu.
Gruodžio 4 d., sekmadieni, tuojau po
dainavo, A. Birutytes akomponuojamas
Sąjos 1949-1950 m. sąmata patvirtinta pamaldų, apie 12 vai,, Manchesteryje,
— jo žmonos esama kilusios iš lietuviškos 400 svaru sumai. Nusistatyta, kad Sąjos Sisters of Notre Dame vienuolyno saleje.
šeimos.
vadovybes buveine bus Manchesteryje. bus minima Vinco Kudirkos mirties 50
Pora žodžiu pabaigai apie dalykus, ku Sąjcs vadovyben išrinkta: Glatkauskas. metu sukaktis. Kun. J. Steponaitis skai
rie rašomi .pradžioje. Widnes kolonijon Steponavičius, Bruzgelevičius, Martinka, tys paskaitą, ,o vaidintojai ir deklamato
riai pateiks klausytojams V. Kudirkos
lietuviškos gyvybes ineše čia apsigyvenęs Baliukonis.
Suvažiavimas nutarė leisti sporto žur kūrybos.
kun. J. Steponaitis. O ši pasirodymą or
ganizuojant bendradarbiauta daug nera nalą, kuris butu pirmasis tremtyje toks
Kariuomenes
šventes
minėjimas
miu sielų, vadovaujamu kun. J. Stepo leidinys, aptarnautu ne tik Anglijos, bet
naičio ir Lowtono skyr. pirmin. P. Klezo. ir kitu kraštu lietuvius sportininkus, Bradforde ivyks lapkričio 26 d. 17
Ačiū jiems ir visiems judriesiems žibu šiam uždaviniui įvykdyti tikimasi susi vai. nuolatinėje gautoje saleje St. Mary's
rėliams.
K. Barenas laukti lietuviu sportininku bei visos lie Church Hall East Parade. Po minėjimo
tuviškos visuomenes finansines ir mora šokiai.
Sale pasiekiama iš Forster Square bulines paramos. Be to pareikšta noras, kad
jiems parduoti. Priešingu atveju turku Sąja surengtu įvairias Žaidynes, bei tur sais: „Bradford Moor“, arba „Under
kariuomene butu taip apsunkinta ame nyrus, ieitu i Anglijos Sporto Sąjungą, Cliffe“. Išlipti pirmoje sustojimo vietoje.
rikiečiu ginklais, kad negalėtu ne žings
Maloniai kviečiame visus Bradfordo ir
dalyvautu įvairiose žaidynėse ir t.t.
nio žengti. Turkai tai geriausi kareiviai,
Atstovai išvažinėjo i savo skyrius. Pra apylinkes lietuvius atsilankyti.
bet kariauja kaip senovės laikais — peš sidės sportinis veikimas, pagristas visu
DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba.
ti, su šautuvu delne ir sauja sausu pupu sutartais, bendru ryžtu ir bendru darbu.
LIETUVIŠKOS KNYGŲ LEIDYKLOS
maišelyje. Pavyzdžiui, jaučiu pakinktus
V. Steponavičius.
REIKALAS
deda ant motorizuotos artilerijos. Tačiau
LIONDONO LIETUVIAMS
kas pažįsta Anatolijos aukštumu kelius,
Didž.
Britanijoje
gyvenantieji lietuviai
Fatimos (Portugalijoj) Svč. P. Mari
35 METAI ŠV. ONOS DRAUGIJAI
pripažins, kad ju teisybe, šalia to, yra
prieš kuri laiką buvo painformuoti apie jos statula, šiuo laiku nešiojama po įvai
ginčijamas faktas, kad turkai labiau
Lietuviu Moterų šv. Onos Draugijai. kooperatiniais pagrindais steigiamąją rias kat. bažnyčias Londone, šio men.
mėgsta savo sausas pupas nei amerikie Londone, sukako 35 metai. Sukakties pro lietuvišką knygų leidyklą ir supažindinti 29 d. 8 vai. vakare bus atnešta i Londo
čiu konservus. Aš žinau. Kad Marshallo ga lapkričio 19 d. parapijos saleje buvo su jos užsimojimais. Ar tokia leidykla no lietuviu bažnyčią. Ruošiamas iškil
planas tai labai pulkas dalykas, bet ta suruošta arbatėlė. Atidarydama pobūvi, gales įsisteigti, tai priklausys nuo to. ar mingas sutikimas su pritaikintomis ta
da, kai Washingtonas pagaliau supras, D-jos pirmininke p. Liudžiuviene padare susidarys kiek didesnis būrys nariu. Lai proga pamaldomis. Kviečiama gausiai
jog ne visi mėgsta amerikiečiu virtuvę, nuveiktu darbu apžvalgą. Po to, prie gra kas bėga, o reikalas aiškėja tik labai susirinkti. Pageidaujama bent 15 min.
Del tu ir kitu menkesnes reikšmes prie žiai ;padengtu stalu, pasidalinta įspū pamažu. Reiketu pradėti darbą, bet neži prieš 8 vai., atvykt kad galima butu sut
žasčių Turkija šiandien jau yra karo džiais ir linkėjimais. Nares ir svečiai pra nia, kas tikrai sutiks būti nariais ir savo varkyti eiseną iki Hackney Road, the
neapimtas kraštas mažiau ar daugiau leido keletą valandų jaukioj ir tikrai lie inašu įsijungti i reikalą.
Ovai gatvelėje nrieš bažnyčią.
rusu kontroliuojamas. Ir jei Izraelio ka tuviškoj nuotaikoj.
Delsti nėra perdaug ko, todėl labai pra
Fatima, kurioj ivyko pirmasis Dievo
riuomene nesulaikytu sovietu invazijos,
šv. Onos Moterų Draugija isikure 1915 šomi visi tie lietuviai, kurie žada būti Motinos apsireiškimas 1917 m. geg. 13
rusai šiandien butu jau Suece.
m. ir iki 1929 m. jos veikimas ribojosi na leidyklos nariais, savo sutikimą pranešti d., darosi kas met žinomesne del savo
— Bet arabai. — sušuko Tarchiani, — riu savitarpine pagalba. Nuo 1929 m. K. Barauskui (12, Mayfield Rd., Eccles, ypatingos misijos (kalbėti rožančių,
ką jie daro? Ką velke? Ar miegojo?
D-ja išeina i viešumą, rengdama koncer Manchester). Praneština iki gruodžio melstis už Rusijos atsivertimą ir t.t.).
(Bus daugiau)
tus. pasilinksminimus, ekskursijas ir 10 d. Laiške pažymėtina, kuriomis dali
PAMALDOS
pan. Ypatingas dėmesys kreipiamas pa mis ar iš karto jie žada įmokėti 5 svaru
MANCHESTERY — Sisters of Notre Dame
pajų.
Kai
paaiškeš
galimas
nariu
skai

laikymui lietuviškumo jaunimo ir vaiku
bažnyčioje (Bignor Street, Cheethamhill) pamal
Musu mielą chorvedį
tarpe. D-ja savo aukomis yra sušelpusi čius, tuomet galima bus šaukti suvažia dos gruodžio 4 d. 10,30 vai" Prieš pamaldas
JONĄ JUŠKĄ su
įvairias organizacijas dar Nepriklauso vimą.
— išpažintis.
VANDA ZDRAMYTE
moje
Lietuvoje
ir
tebetęsia
šalpos
darbą
sukurusiems tikrą lietuviškų šeimos
tremtiniu tarpe.
židinį, nuoširdžiai sveikiname, linkė
DOVANU S I U N T 8 N 8 A i
Pažymėtina, kad drangijos pirminin
dami laimingo ir saulėto gyvenimo
siunčiami
i visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai
ke, p. Liudžiuviene, šiai organizacijai
su daina.
L a m p e r t Supply Co.,
nenuilstamai
ir
sėkmingai
vadovauja
jau
Bradford© lietuviu choras.
45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.
20 metu.

4 LIETUVIS“
“BRITANIJOS

TRUMPOS NAUJIENOS

k

•

•

D. Britanijos karaliaus kviečiamas,
kovo 6 d. i Londoną atvyks Prancūzijos
prezidentas Auriolis. Jis ir jo žmona bus
karaliaus ir karalienes svečiai ir viešies
Buckinhamo rūmuose.
x Britanijos užsienio reikalu mninisterija, prieš pripažindama naująją.' Kini
jos komunistu vyriausybę, dar atsiklaus
Britu šeimos valstybių ir Amerikos nuo
mones.
x Turingijos komunistu laikraščio re
daktorius Doerras atbėgo i vak. Vokieti
ją, nes ten jam grėsė suėmimo pavojus.
x Britu profesiniu sąj. vadovybe išleido
raštą, kuriame prašoma, iki nepageres
. ūkine būkle, nekelti atlyginimo padidi
nimo klausimo.
x Septyni Čekoslovakijos repatriacines
komisijos nariai, veikę Britu zonoje, pa
klausė neseniai išleisto čeku .pogrindžio
Įspėjimo ir tapo politiniais pabėgėliais.
x Čekoslovakijoje šiuo laiku suiminėja
mi visi žymesnieji čeku visuomeninkai,
panašiai, kaip Lietuvoje pirmomis rusu
okupacijos dienomis. Neseniai buvo
suimta grupe visuomeninku, tarp j u ir
buvęs seimo pirm. J. Dovydas.
x Danijos karalius Frederikas ir kara
liene buvo atvykę i Londoną privataus
vizito. Jie viešėjo pas D. Britanijos ka
ralių.
x Olandu keleivinis lėktuvas su 29 žydu
vaikais, išlėkęs iš Afrikos i Norvegiją,
pakeliui nukrito. Visi keleiviai žuvo..
x Panamos respublikoj pereitą savaitę
Įvyko perversmas. Viceprezidentas Chiaris, policijos pagalba, nuvertė preziden
tą Chani ir pats tapo prezidentu.
x Pereitą savaitę Britu kariuome aplei
do Graikiją.
x Albanijos uoste Valonoje sovietai Įs
teigė karinę bazę. I miestą ir apylinkę
niekas neįleidžiamas, išskyrus rusu.
x Graikijoje baigiama įrengti galinga
radio stotis „Amerikos balso“ translia
cijoms. Ji pradės veikti ateinančiu metu
pradžioje ir veiks vidurinėmis bango
mis.
x iš Škotijos pasklydo žinios, kad Loch
Nesso ežere vėl pasirodžiusi prieš pasku
tinįjį karą matyta juros pabaisa. Ją ma
tę 8. vėlai grįžtą darbininkai. Iš kur jie
tada ėjo, nepranešama.
x Vienos mieste, rusu zonoje, aną savai
tę du rusu kareiviai sustabdė važiuo
janti sunkvežimi, nušovė šoferi, apiplė
šė sunkvežimi ir dingo.
x Kard. Mindscentyo brolėnas ir dar
25 vengrai atbėgo i Triestą.
x Gen. Clay, kalbėdamas Bostone vak.
Europos kariuomenes reikalu, -pasakė,
kad vak. vokiečiai galėtu prisidėti prie
vak. Europos apsaugos savo jėgomis.
Jiems turėtu būti leista laikyti vienos
ginklu rūšies kariuomene, būtent, pėsti
ninkus.
x Britu ištaigos užginčijo žinias, kad
Britanija sutikusi su vokiečiu kariuome
nes kurimu. Sako toks klausimas pasku
tinėj ministeriu konferencijoje Paryžiu
je iš viso nebuvęs keliamas.
,x Sicilioje, kur dar tebeveikia blindiniu
pagrindu ponas Giulianas, bežemiai kai
miečiai savavališkai pradėjo kurtis dva
ru žemeje. Panašus mėginimas buvo ir
Kalabrijoje, bet ten tokius naujakurius
policija išvaikė.
x iš Tarptautines Radio' organizacijos
pasitraukė visi nekomunistiniai kraštai.
Liko tik Rusija su savo satelitais, šios
organizacijos svarbiausias uždavinys bu
vo radio stotims bangu paskirstymas.
Po to, kai Rusija pradėjo užsienio radi
jo stotis slopinti, panašiai kaip karo
metu naciai, nebuvo jokios prasmes lai
ką gaišinti „bangu paskirstymui“, kad
radio stotys viena kitai savo bangomis
nekliudytu.
■x Titas Įsake trims aukštiems Rusijos
diplomatiniams pareigūnams
apleisti
Jugoslavija, esą jie verbavę šnipus tarp
6.000 rusu, kurie Jugoslavijoje atsirado
po pirmojo pasaulinio karo.
x Pretorijoje. Pietų Afrikos sąjungos
sostinėje, aną savaitę krito apelsino dy
džio ledai. Vienas žmogus nuo ju žuv.o,
o 55 pritrenkti.
x Rūkymo rekordą amerikiečiai pag
lemžė. Pasirodo. JAV kiekvienam gyvam
žmogui išeina 170 pokeliu, po 20 cigariečiu per metus. Ir tai dar ne galas, nes
rūkymo aistra didėja.
Specialistai tai
aiškina kaip neramiu laiku paseka.
x Izraelio valstybes gyventoju skaičius
jau
pasiekė
milijoną.
tuo
tarpu
prieš pusantrų metu ten buvo tik
apie 700.000. Manoma, kad 1955 metais
Izraelio valstybe turėsianti du milijonus
gyventoju.

1949 m. Laipkričio 25 d.

KOKIOJE BŪKLĖJE LIETUVOS REIKALAI
Lietuvos daplomatijcjs -šefas min. St.
Lozoraitis šiuo metu lankosi J.A.V. Jis
atidarė Didžiąją Lietuviu parodą Naujorke, dalyvavo lapkričio 4-5-6 dienomis
įvykusiame Amerikos Lietuviu Kon
grese.
Nors ministeris yra užimtas savo kelio
nes tikslais, tačiau sutiko su jusu ben
dradarbiu pasidalinti mintimis apie ke
liones i JAV tikslus:
...— Koks jusu keliones tikslas? ............
— Pirmoje eileje Lietuvos politiniai
reikalai. Ju tarpe žmogaus genocido
klausimo iškėlimas, nes Lietuva yra klasiškiausias pavyzdys, kur vyksta nuola
tinis žmogaus teisiu laužymas, budin
gas Sov. Rusijai.
— Ar jau suėjote i kontaktą su Valst.
Departamentu?

Esu turėjęs eilę pasikalbėjimu su
su atsakingais Valst. Departamento žmo
nėmis, taip pat numatau, grįžęs i Washingtoną, turėti dar kitu susitikimu.
Turėjau ilgesni paiskalbejimą su šios
JTO sesijos p-ku gen Romulo U r gen.
sekret. pavaduotoju Cordir. Dalyvauju
pasikalbėjimuose, kaip Lietuvos Diplo
matijos šefas ir iš visu pareigunu jau
čiu pilną respektą šiam postui.
— Kokioje bukleje Lietuvos byla?
— Visur patyriau daug simpatijų ir
supratimo sunkiai Lietuvos būklei.
— Ar nenumatoma imtis kokiu nors
efektingu priemonių del nuolatinio ge

Musu bendradarbio pasikalbėjimas
su Lietuvos diplomatu šefu St. Lozo
raičiu
Liet. Bendruomenes steigimo ir koks čia
butu tremtiniu vaidmuo?
— Esu girdėjęs, kad atvykę tremtiniai
i JAV bando ir čia organizuotis ir tai
laikau natūraliu pasireiškimu, nes kur
susitinka didesnis būrelis lietuviu, jie
stengiasi susiorganizuoti, šią instiktyvę
ir sąmoningą veiklą sunku sutrukdyti ir
tai daugumoj priklauso vietos krašto są
lygų. Gi jungimasis įvairiu krašto orga
nizacijų i vieną centrini organą, butu loginga paseka ir tai, atrodo, neturėtu
kliudyti senos emigracijos gyvenimui ir
organizacijoms. Iš to dalyvavimo bus tei-

AR JUS KĄ ŽINOT APIE
BEDIEVIŠKUMĄ

Kada, manot, daugiau bedieviu buvo:
seniau, visokiausiu romantizmu ir re
formacijų laikais, ar dabar, didžiausio
materializmo laikais?
Spėliojimas ne
tinka, nes sukompromituoti gali, todėl
nocido vykdymo bolševiku pavergtoje geriau bus vietoj jo griebtis statistiniu
Lietuvoje?
duomenų, tai padarius — paaiškės ir
— Ligšioline dalyku eiga rodo, kad kada daugiau tikinčiųjų buvo. Ryškesnio
tarptautine bendruomene palaipsniui tu pavyzdžio
deliai,
dirstelskime
JAV
rės prieiti prie klausimo, kokiomis efek statistiką. Ten, pagal nuošimti, 1880 me
tingomis priemonėmis sustabdyti nuola tais tikybinėms bendruomenems priklau
tini genocido laužymą, šitame procese sė arti 20%, 1900 — jau per 34%, 1920 —
reikia atlikti eilę formaliu aktu, pav., beveik 40%, o dabar — jau 53%. šiuo lai
pirmoj eile j žmogaus teisiu deklaraciją ku 79 su pusu milijonu gyventoju prik
paversti konvencija. įvairiose delegaci lauso tikybinėms bendruomenems. Ro
jose, kur esu lankęsis, patyriau, kad ši mos kataliku skaičius visur daugiau di
akcija yra vedama.
dėja, kaip kitu tikybų. Per 1947 metus
— Ar dar nėra atėjęs laikas sudaryti JAV jis padidėjo 3%.
egzilinę vyriausybę?
— Dar ne.
JI ŽUVO NUO GAIDŽIO BRUTUALUMO

— Kaip vertinate Amerikos Lietuviu
Kongresą?
Šis Kongresas yra svarbus įvykis viso
laisvojo pasaulio lietuviu gyvenime. Jis
man padare labai dideli Įspūdi ir jo nu
vokti darbai Lietuvai visada sukels man
gražiu prisiminimu.
— Kokie Tamstos įspūdžiai apie Ame
rikos Lietuviu organizacinę ir politinę
veiklą?
— Anksčiau iš spaudos žinojau, o dabar
per kongresą Įsitikinau, jog Amerikos
Lietuviu Tarybos darbai yra labai svar
bus Lietuvai ir Lietuvos prieteliams.
— Tamstos nuomene del Pasaulio

SMULKUS
Kalėdų šv. ir N.M. proga bičiulius ir
pažįstamus sveikinkim lietuviškais svei
kinimu atvirukais. Vieneto kaina 6 pe
nai. Platintojams, užsakantiems 20 ir
daugiau vienetu — 10% nuolaidos. Užsi
sakyti galima šiuo adresu: F. Neveravičius, jlO, Fosse Rd. Centr., Leicester.
* * *
Lietuvis, jau 3 meti kaip Kanadoje, ve
dybų tikslu, nori susipažinti su lietu
vaitėm Anglijoje. Rašyti: P. Bosas, 4,
Gerrazot St., Hamilton, Ontario, Canada.
* * *
Dėmesio. Išleistas naujas V. Peteraičio
Mažasis lietuviškai angliškas žodynas
su tartimi. Kaina 12 šil. Be to, galima
užsakyti V. Peteraičio didelio formato
žodyną. Kaina 22/6. Užsakymai priimami,
Pinigus siusti: Mrs. L. Townsend. BK 19
Crookes, Sheffield 10, Yorkshire.
* * *
Nauja lietuviška knyga. Ryžtamasi iš
leisti R. Spalio feljetonu ir jumoristiniu
apysakų rinkini „Trylika nelaimiu“. Kas
užsisakys šią knygą dabar, tas siunčia
4 šilingus. Kas pirks jau išspausdintą,
mokes 6 šilingus. Pinigus pašto orde
riais iki gruodžio 10 d. siusti K. Baraus
kui (12, Mayfield Rd., Eccles, Manches
ter) Platintojai taip pat užsisako apyti
kri skaičių jau dabar.

Mirtis be priežasties nebūna. O priežaščiu pasitaiko visokiu. Ne be to kad
tarpe j u nebutu tokiu, kurios savo nepaKučioms

plotkeliu

galima

gauti

pas savo apylinkių lietuvius kunigus.
Londone plotkeles gaunamos pas lie
tuviu bažnyčios zakristijoną. Rašant
adresuojama: Mr. J. Pakalnis, 21,
The Oval, London, E.2. įdedama ke
liu penu pašto ženklelis pašto išlai
doms. Asmeniškai galima gauti bet
kuriuo laiku prieš ar po pamaldų
zakristiinie.

SKELBIMAI
15.661, o išleidimas kainuos apie DM
42.000. Todėl LTB Centro Komitetas yra
susirūpinęs, kiek galima, padidinti prenu
meratorių skaičių. Adresui pasikeitus,
prenumeratoriai prašomi ji tuojau pra
nešti Įgaliotiniui, per kuri „Lietuviu Kal
bos Vadovą“ buvo užs!nrenumeravę.
„APUOKO“ PRANEŠIMAS

giamu padariniu tremtiniams ir senai
emigracijai, šia proga aš noriu ypačiai
sveikinti tremtinius ir pažymėti, kad
mano susitikimai su jais J.A.V. padare
man gilaus Įspūdžio. Tie žmones, kurie
tiek daug iškentejo, nenustojo noro dirb
ti visuomenini darbą ir turi labai daug
dinamizmo.
— Kaip verginate Lietuviu Dailės pa
rodą?
— Tiek meno, tiek skaičiaus atžvil
giu, aukšto lygmens paroda. Musu dai
lininku darbai ir ryžtas tremtyje visuo
met bus tinkamai vertinami.
Noriu dar pažymėti, kad aplamai ma
no įspūdžiai Amerikoje yra labai geri.
Daug geresni, negu esu skaitęs ir girdė
jęs. Pirmųjų pionierių dvasia visur dar
pasireiškia ir tai laikau labai teigiama
savybe.
Vyt. GEDR.
Naujorkas, 1349 m. lapkričio pradžia

prastumu nusistebėjimą sukelia. Kaip
jums atrodo tokia mirties priežastis, kaip
gaidžio smūgiai? Kad gaidys yra peštu
kas, dažnas žino, bet ar jis gali suaugu
si žmogų užmušti, vargu ar norės kas ti
kėti. Kuomet tokie abejojimai kyla,
tada nieko kito nelieka, kaip tik abejo
jančiam Tamošiui faktą pateikti, idant
jis butu „pakaron atvestas“, kaip sako
klaipėdiečiai. Taigi, pereito men, vieną
pavakarį Elhvood City, Pensilvanijoj,
ukin. Ella Francisiene išėjo vištų lesinti.
Tuo metu, kai ji barstė miežius ir vištos
juos lese, bet ne lese ju gaidys. Jam kri
to akysna šeimininkes blauzdos. Ir, užuot
miežius lesęs, jis pradėjo šeimininkes
blauzdas lesti. Iš meiles ar iš noro mėsos,
neaišku, del ko jam toks apetitas kilo,
bet rezultatai buvo liūdni. Ūkininke
tuojau buvo nuvežta ligoninėn ir ten
mirė nuo kraujo užkrėtimo.

SPORTAS
„KOVAS“ PAJUDĖJO
Pereitą krepšinio sezoną Anglijos vicemeisterio vardą išsikovojęs „Kovas“, po
vasaros atostogų, vėl išeina sportinen
kovon ir lapkričio 10 d. sužaidžia pirmą
sias 1949-50 m. Anglijos krepšinio pirme
nybių rungtynes su Manchesterio YMCA
Il-ra k-da. Priešas seniai pažįstamas ir
nesudaro „Kovui“ dideliu sunkumu.
Rungtynes lengvai laimimos rezultatu:
34:16 (19:5).
.žaidė: Puzinas 18, Glatkauskas 4, Dargis 4, Baleiša 4, Butkus 2 ir Liškauskas 2_
* * *
Lapkričio 12 d. rengiamoje susitikimu
su lietuviškomis krepš. K-domis grandi
nėje, „Kovas“ susitiko su Halifaxo „Vil
niaus“ ekipa. Pirmosios žaidimo minutes
žadėjo gražią ir kietą kovą. „Vilnius gra
žiais praėjimais veda 6:0. „Kovas“ net
rukus išlygina ir persveria savo naudai,
tačiau ir viena ir kita puse žaidžia la
bai atsargiai. I-asis kėlinys baigiamas
17:11 „Kovo“ naudai.
Atrame kėliny aikštelėje visiškai vy
rauja „Kovas“. „Vilnius“ neberodo jokiu
pastangų atsigriebti, vesdamas visiškai,
palaidą žaidimą. Rezultatu 49:26 rung
tynes pelnytai laimi „Kovas“.
žaidė: „Kovas“: Stabačlnkas 16, Puzi
nas 14, Baleiša 9, Butkus 6 ir Glatkaus
kas 4.
„Vilnius“: (Šlakas 6, Vilutis 6, Navickas:
4, Leniauskas 4, Žilionis 4 ir šlenys 2.
* * *
Sekančiose rungtynėse, Įvykstančiose
lapkričio 26 d. Manchesterio YMCA sa
lėje, „Kovas“ susitiks su Tadcasterio
„Vyties“ k-da, o vėliau su Coventrio
„Apuoku“.
V. Steponavičius,

Po ilgesnes nesekmes ir ligos, ištiku
sios Seni Apuoką, šiuo laiku jis grižo
i peryklą ir. pradėjo naujo numerio pe
rinimą.
šis, kalėdinis, numeris spausdina
mas naujoje nuosavoje spaustuvėje.
Visus „Apuoko“ skaitytojus kviečiame
skubiai siusti kalėdinius ir N. Metu sveikikinimus savo bičiuliams, gyv. čia, salo
je ir ypač naujai isikurusiems kituose
kontinentuose. Sveikinimai spausdina
mi nemokamai.
Prisiuntusiems adresus — kalėdinis
Apuokas bus pasiustas tiesiog iš peryk
los.
Sveikinimai ir korespondencijos šiam
numeriui priimami iki gruodžio 10 d.
STALO TENISAS
APUOKAS iš peryklos išskrenda gruo
Lapkr. 15 d. Įvyko pirmenybių rung
džio 15 d. 24 vai.
Kalėdinis numeris bus pasipuosęs spal tynes tarp Lithuanian „A“ ir West Ham.
vomis ir iliustracijomis.
Deaf stalo teniso ekipų. Svečiai buvo ne
byliu instituto nariai ir jie parode ką ga
Numerio kaina — 3 sixpenai.
lėjo, bet tą vakarą lietuviai buvo geros
Platintojams — nuolaida.
Lietuviai spaustuvininkai, gyveną D.
. Senieji prenumeratoriai gaus Apuoką formos ir rungtynes pelnytai laimėjo re
Britanijoje, kurie dar neatsiliepe i mano
zultatu 9:0.
paieškojimą, prašyčiau dabar tai pada gruodžio 17 d.
Už Lithuanian „A“ žaidė: Lingaitls (3),
Rašykite — Apuokas, 38, Melville Rd.
ryti.
K. Obolenas, „B. Lietuvis“
Bušmanas (3), Razminas (3)
(v.r.)
Coventry.
„LIETUVIU KALBOS VADOVAS“
Lietuviu
Tremtiniu
Bendruomenes
„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei
Centro Komitetas praneša, kad iki šių
metu pabaigos tikimasi „Lietuviu Kalbos
metu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur —kiek JAV.
Vadovą“ atspausdinti. Spausdinama LTB
SMULKUS SKELBIMAI:
mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po
Centro. Komiteto atstovo priežiūroje.
1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS
6 penai.
Veikalas bus apie 700 pusi, dydžio. Pre
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