
LEIDĖJAS — D. B. LIETUVIU SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA 

REDAKTORIUS — K- OBOLENAS 
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

2, London Mews, London Street, London, W.2. 
Telefonas: AMBassador 6195

REDAKCIJA” straipsnius'taiso bei trumpina sava 
nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir 
negrąžinami, nebent ju grąžinimui būtu pridėtas 

[pašto ženklas.
Paskiro num. kaina 6 penai.

49 (122) 1949 m. gruodžio 2 d. III METAI

VIŠINSKIS IGNORUOJA JTO
Višinskis, su kitais satelitu atstovais, 

apleido JTO politinio komiteto posėdžius, 
kada buvo pradėtas svarstyti Kinijos 
skundas prieš Rusiją. Rusija kaltinama 
Kinijos komunistu rėmimu.

Prieš apleisdamas salę, Višinskis pa
reiškė. kad Kinijos skundas yra nevertas 
svarstyti, nes jiš žemina JTO garbę. Ki
nijos nacionalistai neatstovaują Kinijos 
gyventoju. Dr. Tsiangas, Kinijos nacio
nalistu vyriausybes atstovas, prašė JTO 
pasmerkti Rusiją už jos kišimąsi i Kini
jos vidaus reikalus, Kinijos komunistu 
reminą ginklais ir trukdymą naciona
listams atstatyti savo autoritetą Manžu- 
rijoj.

Politinis komitetas 53 balsais prieš 5 
(Jugoslavija susilaikė) priėmė JAV - D. 
Britanijos rezoluciją del pagrindiniu tai
kos sąlygų. Rezoliucijoj valstybes įparei
gojamos laikytis tarptautiniu sutarčių, 
negrąsinti ir nevartoti jėgos ir sumažin
ti veto teises vartojimą.

APGINKLUOKIME VOKIEČIUS
Keliu Amerikos senatorių grupe važi

nėjo po Europą ir tyre karines vastybiu 
pajėgas. Baigę kelionę, jie atvyko i Lon
doną, kur vienas senatorių, Elmeras 
Thomas pareiškė, kad Amerika, Brita
nija ir Prancūzija turėtu imtis žygiu ap
ginkluoti vakaru Vokietiją. Jis mano, 
kad reiktu iš Vokietijos padaryti vėl ga
lingą vastybę. Jis nepareiške nuomones, 
kiek divizijų reiktu leisti Vokietijai, bet 
pridėjo, kad vokiečiu kariuomene turė
tu būti apginkluota ginklais, gamintais 
ne Vokietijoj. Vokietijai neturi būti leis
ta pradėti ginklu gamyba. Kiti tos ko
misijos senatoriai nesutiko su Thomo 
nuomone.

Lordas Montgomeris, v ak. Europos ka
ro vadas, nesenai pareiškė, kad Vokieti
jos apginklavimas yra dar perankstyvas. 
Vokietijos kuriuomene, tačiau, turėtu bū
ti Atlanto pakto valstybių žinioje.

KOMINFORMAS PASKELBĖ KARA 
SOCIALIZMUI

Maskvos radio paskelbė, kad Vengrijoj 
ka tik pasibaigė dar viena Kominformo 
koferencija. Koferencijos svarbiausias 
nutarimas buvęs karo „dešines krypties 
socializmui“ paskelbimas. Kominformo 
nariai pasižada visomis išgalėmis kovoti 
su tokios rųšies socializmu, kuris yra 
kenksmingas „darbininkams“.

Konferencijos komunikate keli žymus 
socialistai išvardinta ir nutarta prieš 
juos nukreipti visus Kominformo ginklus, 
Ju tarpe yra Britanijos ministeris pirmi
ninkas Attlee, užs. reik, ministeris Be- 
vinas. transporto prof, sąjungos pirmi
ninkas Deakinas, Prancūzijos socialistu 
vadas Blumas ir kiti.

KOMUNISTAI VEJAMI IŠ PROF.
SAJUNGU i

Vykdant šiais metais priimtą konfe
rencijos rezoliudiją, transporto ir kitu 
darbininku prof, sąjunga pasiuntė vi
siems sąjungos pareigūnams raštą, ku
riame jie turi pasisakyti, kad nėra 
komunistai nei fašistai. Priešingu atveju 
jie bus atleisti. Ateity komunistai ir fa
šistai nebus skiriami ar renkami sąjun
gos pareigūnais.

Trasporto sąjunga yra didžiausia pro
fesine sąjunga Britanijoj ir turi 560 tar
nautoju, kuriu apie 20 yra komunistai. 
Sąjungos nariai-komustai organizuoja 
gruodžio 14 d. didelę viešą demonstraci
ją prieš minėtą centro žygi.

GYVENIMO STANDARTAS 
BRITANIJOJ IR AMERIKOJ

Pramones Taryba Naujorke paskelbė 
gyvenimo standarto Amerikoj ir Anglijoj 
palyginimą. Jos surinktomis žiniomis, 
darbininkas Britanijoj turi dirbti 20 
kartu ilgiau karp Amerikos darbininkas, 
kad galėtu nusipirkti 20 cigarečių. Vieno 
svaro cukraus nupirkimui britas turi 
dirbti 21 kartu ilgiau, o kostiumui — 3 
kart ilgiau.

PARYŽIUJ RUOŠIAMAS EUROPOS GINIMAS
(MUSU PARYŽIAUS KORESPONDENTO PRANEŠIMAS)

Šia savaitę Paryžiuje buvo sušauktos 
trys labai svarbios karines konferenci
jos. Pirmadieni susitiko Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos vyriausiu kariuome
nes štabu viršininkai, o antradieni prie 
ju prisijungė ir likusieji Atlanto Paktą 
pasirašiusiuju kraštu kariuomenes šta
bu viršininkai. Ketvirtadieni buvo di
dele konferencija, kurioj kartu su ka
riuomenių viršininkais dalyvavo dvylikos 
kraštu krašto apsaugos ministrai, atvy
kę iš Amerikos, Kanados, Anglijos, Bel
gijos, Islandijos, Italijos, Liuksemburgo, 
Norvegijos, Olandijos, Danijos ir Portu
galijos.
PASITARIMAI VYKO DIDŽIAUSIOJE 

PASLAPTY...
Kaip ir dera kariškoms konferenci

joms. jos vyko didžiausioje paslapty ir 
žurnalistai nebuvo ileidžiami i pasitari
mu salę. Teko pesitenkinti tik juru mi
nisterijos, kur buvo konferencija, kori
doriais. Tačiau, nežiūrint „blokados“ tfe- 
ko patirti, kad šiose trijose konferenci
jose nagrinėta labai įvairus, bet kartu 
ir svarbus klausimai.

Amerikiečiai spiria, kad pirmoje ęileje 
butu išdirbtas visai vakaru Europai ben
dras strateginis ginimosi planas, nes 
Amerikos kongresas, nubalsuodamas ka
riškos pagalbos kreditus, pabrėžė, kad ši 
suma gales būti išleista tik tada, kai 
prezidentas Trumanas patvirtins Euro
pos ginimosi planą. Vadinasi, ginklu 
siuntimas i Europą gales prasidėti tik 
tada, kai visi Atlanto paktą pasirašiu
sieji, susitars del bendro ginimosi plano. 
Iki šiam laikui kiekviena penkių regi— 
jonaliniu grupiu velke atskirai ir dabar 
,per šia konferenciją reikėjo visus planus 
suvesti i vieną ir patiekti Washingtonui, 
kad jau sausio menesio pradžioje i Angli
ją ir Prancūziją galėtu pradėti ginklai 
plaukti.

ANGLIJAI IR PRANCŪZIJAI 
DAUGIAUSIA TEKS GINKLU

Pagal ši planą, Anglija su Prancūzija 
gausianti daugiausia už visus kitus kraš
tus ginklu iš Amerikos, nes jos kaip tik 
turės daugiausia prisidėti prie Europos 
ginimo.

Pagal ši planą. Amerika apsiimanti 
atlikti tarpkontlnentini strategini bom
bardavimą, o trumpu distancijų bom
bardavimus ir priešlėktuvinę apsaugą 
turės apsiimti Anglija su Prancūzija, 
kaip arčiausiai prie rytu sienos esan
čios. Laivynas bendradarbiaus, bet kiek
vienas kraštas turės apsiimti ginti sa
vomis jėgomis savo pakraščius, tuo tar
pu sausumos kariuomenes visu pagrindu 
busianti prancūzu armija, kuri turės lai
kytis iki tol, kol Amerika paskelbusi mo
bilizacija, gales ateiti i pagalbą.

Konferencijoje buvę daug kalbėta ir 
del ginimosi linijos. Visu vieningai su
tarta laikytis ant Eibes.

Hennannas Kastneris, Sovietu sukurtos rytu 
Vokietijai įvyriausybės ministerio pirmininko 

pavaduotojas.

„NEBUS VOKIEČIU KARIUOMENES“
Dar prieš atskrisdamas 1 Paryžių Ame

rikos krašto apsaugos ministras Johnso- 
nas lankėsi Frankfurte ir Berlyne ir i 
žurnalistu paklausimus del Vokietijos 
apginklavimo griežtai pareiškė:

— Amerika neturi jokio noro Vokie
tiją apginkluoti. Aš čia atvykau, kaip 
oficialus prezidento Trumano ir Ameri
kos kongreso atstovas, kad išpildyčiau ju 
nurodymus ir, nežiūrint kokie be butu 
pareiškimai kitu asmenų, Aš SAKAU, 
KAD NEBUS VOKIEČIU KARIUOME
NES.

Tau tarpu kiti Amerikos oficialus as
menys yra kitos nuomones.

Kada del vakaru Vokietijos ginklavi
mosi dar ginčijamasi, rytu Vokietijoje tat 
jau padaryta. Stalinas ten suorganizavo 
iš 360.000 vokiečiu „liaudies miliciją“, 
kuri yra ne kas kita, kaip tikra vokiečiu 
kariuomene. Dabar, paskyręs savo mar
šalą lenku armijai vadovauti, Stalinas 
gali atitraukti sovietu kariuomenę iš ry
tu Vokietijos ir tada vakariečiams tektų 
tą pati padaryti vakaru Vokietijoje ir 
Elbg pasiliktu neginama.

Ar garsus amerikiečiu radijo komenta
torius Drew Pearsonas nepaskelbe, kąd i 
šios žiemos pabaigą Stalinas žadąs pa
leisti taikos pasiūlymus vakaru valsty
bėms. kuriuos sunku busią atmesti.

KONFLIKTAS TARP PARYŽIAUS IR
VARŠUVOS DIDĖJA- -

Prancūzai su lenkais visą laiką gyve
no didelėje draugystėje Ir prancūzu kul
tūra turėjo didelę Įtaką Lanki jos gyve
nime. Tai nepatiko rusams, kam lenkai 
žvalgosi i Paryžių ir pradėjo spausti ma- 
rijonetinę vyriausybę Varšuvoje, kad 
imtųsi persekioti prancūzus.

Tuo budu ilgai trukusi idilija buvo 
vienu smugiu sugriauta, pradėjus per
sekioti prancūzu diplomatus ir piliečius 
Lenkijoje. Kas diena santykiai tarp Var
šuvos ir Paryžiaus blogėja. Abi vyriausyė 
bes pasikeičia naujom kratom, suėmi
mais ir ištrėmimais.

Jei lenkai suimineja prancūzu diplo
matus, prancūzu policija pradėjo judin
ti ir lenkus, gyvenančius Prancūzijoje, 
štai šiomis dienomis buvo suimtas lenku 
vicekonsulas Sczerbinskis, kada jis atvy
kęs iš Lenkijos išlipa iš traukinio. Jo 
portfely rašta labai daug kompromituo
jančios medžiagos, adresuotos kitiems 
lenkams, kad sabotuotu Prancūzijos 
ekonomini gyvenimą.

Prancūzu policija padare visą eilę kra
tų lenku organizacijose ir j u tautinėj 
taryboj, kuri buvo leista veikti 1948 me
tais, kada junge 100.000 lenku, daugiau
sia angliakasius. Septyniolika šios orga
nizacijos nariu suimta ir ištremta iš 
Prancūzijos.

PRANCŪZIJOS AMBASADA LENKU 
POLICIJOS APSUPTA

Po Robineau suėmimo Varšuvoje len
ku policija bandė suimti ir kitus pran
cūzu ambasados tarnatoj us. bet šie pa
sislėpė ambasados rūmuose ir dabar po
licija laiko apsupusi ir sekia kiekvieną 
ambasadoriaus pajudėjimą.

Anot lenku pranešimo. Robineau buk 
prisipažinęs šnipinejęs. Bet kas vakaruo
se laikoma informacija, už geležines už
dangos tai vadinama šnipinėjimu.

įdomu kokias paslaptis prancūzai ga
lėjo sužinoti Lenkijoje, kad patys len
ką} ten jau nebežino, ką jiems naujasis 
maršalas Rokossovskis paruoš artimoje 
ateity, kokias jie gali išduoti paslaptis, 
jei ju jau seniai nebeturi.

Tačiau iš vienos ir kitos puses darant 
represijas, padėtis sunkėja ir. kaip išsi
tarė Prancūzijos ambasadorius Varšu
voj. kad tai gales prieiti iki diplomati
niu santykiu nutrūkimo ir ambasadorių 
atšaukimo.

Matyt rusai to ir siekia. Vyt. ARŪNAS

Andre Gide (Žid) garsus prancūzų rašytojas, 
šiomis dienomis minėjo 80 metu amžiam 

sukakti.

CHURCHILLIS ĮSPĖJA EUROPĄ
Pereita pirmadieni Londone Įvyko Eu

ropos Sąjungos mitingas, kuriame kalbas 
pasakė Churchillis ir Spaakas, buvęs Bel
gijos min. pirmininkas. Churchillis 
savo kalboje Įspėjo Euroną, kad jei ji 
nesusivienis, tai jai gresia visiškas eko
nominis ir socialinis suirimas po to, kai 
nustos ėjusi pagelba iš Amerikos.

Po jo kalbėjęs Spaakas pareiškė, kad 
jei Britanija laikysis nuošaliai nuo Euro
pos, tada kontinentine Europa susivie- 
nis bc Britanijos. Tai butu bloga išeitis, 
bet vienintele. Europai reikalinga anglo
saksu parama. Jis neabejoja, kad jeigu 
butu reikalas Britanijai pasirinkti tarp 
Europos ir Commonwealtho, Britanija 
pasirinktu Commonwealthą. Tačiau tokia 
situacija niekuomet neturėtu susidaryti, 
nes iš suvienytos Europos, dalyvaujant 
Britanijai, Commonwealthas tik gero 
gali turėti.

RUSIJA VĖL VALOSI
Iš patikimu šaltiniu pranešama, kad 

Rusijos komunistu partija greitai darys 
dar vieną „apsivalymą“. Partijos nepa
tikimumu yra susirūpinę patys vadai, 
kurie tikėjosi po tiek daug metu galėsią 
drausmę kiek atleisti. Išėjo kitaip. Per 
karą Kremlius buvo priverstas duoti kiek 
daugiau laisves viduje, bet jau dabar 
aišku, kad ne tik ta laisve turės būti 
atimta, bet reiks Įvesti nauju priespau
dos budu ir išvalyti komunistu partiją

„Pravda“ savo ginklus pirmoj eilej 
atkreipė i darbo rezervu ministerija. Ją 
kaltina statistikos klastojimu, norint pa
tiekti geresni vaizdą negu jis Iš tikrųjų 
yra. Prieš menesi laiko ta pati „Pravda“ 
aštriai puolė savo „broli“ „Trud“, prof, 
sajungu organą ir kaltino ji noru atskilti 
nuo komunistu .partijos. Tuo pačiu laiku 
eina didelis provincijos komunistu par
tijos vadovybių valymas, ypač daugiau 
nacionalistinėse srityse, kaip Uzbekista
ne ir Ukrainoj.

SUSITARTA SU BONNOS VYRIAUSYBE
Alijantu komisarai Vokietijoj susitarė 

su Bonnos vyriausybe ir pasirašė sutar
ti. Pagal ją, daug Vokietijos fabriku 
atleidžiama nuo išmontavimo. Už tai Vo
kietijos vyriausybe pasižada duoti garan
tijas del ginklavimosi ir pasižada ben
dradarbiauti su alijantu Saugumo Tary
ba. Taip pat Vokietija sutinka su Ruhro 
krašto statutu ir laisvu noru įeina i ko
misiją. Vokietija gales turėti konsulus 
bei prekybos atstovus užsieny. Vokieti
jos parlamente del to susitarimo Įvyko 
karšti debatai, per kuriuos socialdemo
kratu lideris Schumacheris pavadiną dr. 
Adenaueri alijantu kancleriu. Už tai jis 
buvo 20 dienu iš posėdžiu pašalintas.

Kinijos komunistai jau pradėjo orga
nizuoti tibetiečiu kariuomenę. Jau esąs 
40.000 iš Tibeto kilusiu žmonių dalinys.
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KULTŪRINIAI/
/ Gerb. Kuzmionis „Kulturiniuose svar- 
/ stymuose“ paryškino viešiems žinomą 

faktą, kad Britanijos lietuviams trūk
sta dvasinio peno, šitas trukumas reiš
kiasi lietuviškos spaudos stoka. Tas tru- 
kamas, jo nuomone, sumažės, jei prie 
,,BL“ bus pridėtas kultūrinis priedas 
dvieju puslapiu dydžio kartą per menesi, 
kur butu' dailiosios literatūros, kultūri
nių svarstymu, pasaulio lietuviu spaudos 
trumpa apžvalga ir t.t. Esą medžiagos 
tokiam priedui, be abejo, per menesi su
sidarytu. Jeigu del to laikraščio kaina 
pakiltu, tai ne daug kas pyktų.

Kas tokius teigimus skaitė ir kritiškai 
ju nevertino, galėjo susidaryti klaidingą 
nuomonę del dvasinio peno stokos. Ar 
galima kitaip manyti, kada sakoma, kad 
tokia puiki medžiaga, kaip dailioji 
literatūra, kultūriniai svarstymai, pa
saulio lietuviu spaudos apžvalga ir kiti 
dalykai kaž kur renkasi, o skaitytojas 
jos net laikraštyje nemeto. Vadinasi, jis 
yra skriaudžiamas, o kas SKriaudžia — 
nereikia pirštu bakstereti. Girdi laikraš
čio leidėjai ir redaktorius turi pagalvoti.

O ko gi čia galvoti. Kiek tai liečia re
daktorių, klausimas paaiškės paminėjus 
tik keletą faktu.

Jokia vertinga medžiaga, o ypač tokia, 
kuri tiktu kultūriniam priedui, niekur 
nesikrauna ir nesisluoksniuoja nuo per 
didelio spaudimo. Dailioji literatūra rei
kia kam nors sukurti,kultūriniai svar- 

įStymai parašyti, pasaulio lietuviu spau
dą surinkti, perskaiti ir tik po to trumpą 

, apžvalgą parašyti. Kas tai padarys?
Gerb. Kuzmionis aliuziją daro i ,,BL“ 
redakcija. Kokia ten redakcija, vargas, 
bet ne redakcija — vienas žmogus, ku
riam daugiau darbo yra, negu galima nu
dirbti. Laikraščio bendradarbiai? — 
Jiems laiko nepadaugėjo ir ju darbo są
lygos nepagerejo. Iš viso, tokiems dar
bams, kaip gerb. Kuzmionis siūlo, nui 
dirbti reiktu nemažo būrio žmonių ir lai
ko. O tu dalyku mums kaip tik ir trūk
sta. Gaila, kad ir ateitis tokioms galimy
bėms vilčių netekla.

Kiekvienas laikraščio padidinimas su
sietas ne tik su išlaidu, bet ir darbo padi
dėjimu. Pridėjus prie dabartiniu „BL“ 4 
puslapiu dar 2 butu bus 6. Ar pagalvojo 
kas apie tai, kokio dydžio redakcijos to
kiam laikraščiui reiktu. Normaliais lai
kais, neskaitant technikiniu redakcijos 
darbininku, būdavo 1 puslapiui redak
torius. O kada yra nenormalios darbo 
sąlygos, negi reikia aiškinti toki dalyką, 
kad darbas buna sunkesnis. Neliečiant 
daugybes dalyku, kurie dabar musu 
spaudą tolina nuo normaliu darbo sąly
gų, bus aišku paminėjus vien spaustu
ves darbą. Spaustuve redakcijai dabar 
tuzįną kartu daugiau laiko sugaišina, 
kaip Nepr. Lietuvos laikais. Viskas, kas 
eina i laikrašti, turi būti kuo aiškiausia 
rašomąja mašinėlė perrašyta ir rinkiny, 
ne mažiau, kaip tris kartus perskaltyka. 
Vadinasi, kiekvienas dalykas, kuris yra 
laikraštyje, turi būti ne mažiau, kaip 
penkis kartus skaitomas ir taisomas. Del 
ko taip? Del to. kad spaustuvininkai yra 
kitataučiai, apie lietuviu kalbą nieko ne- 
nusivoįkia ir kada raštą renka, tai ne 
renka posakiais ar atskirais žodžiais, bet 
raidę pagal raidę, kaip kokio egiptaraščio 
ierogjifus. Toks rinkimo būdas ne tik 
darbą nepaprastai lėtina, bet ir daugiau
sia klaidu duoda. Ar negalima kaip ki
taip, jei kas panorėtu klausti? Ne. Kol 
raidžiu rinkėjai bus kitataučiai, redak
cijai darbo gaištis nesumažės. Kuomet 
yra tokios sąlygos, laikraščio didinimas 
butu neprasmingas užsimojimas. Kas iš 
to skaitytojui, jei laikraštis, puslapiu 
skaičiumi bus didelis, bet turinio atžvigiu 
mažas. Rodos, tokiu pavyzdžiu dažnas 
mate.

Toliau, dvieju puslapiu pridėjimas at
sieitu 20 svaru brangiau, arba daugiau, 
kaip puse, kiek dabar numerio atspaus
dinimas atsieina. Iš kur padidėjusias iš
laidas padengti. Svarbiausias laikraščio 
pajamų šaltinis — prenumerata. Prenu
meratos padidinimas keliais šilingais,

MODERNIŠKAS PRIVATUS 
VIEŠBUTIS

18 Talbot Square, London W.2.
Telef.: Paddington 2855 

puikiai mebliuotas, daug kambariu 
su privačiomis voniomis (2 min. ke
lio nuo Paddington stoties). Susikal
bama prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai.
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

sav. A. TIŠKEVIČIUS

SVARSTYMAI siūlo komisiją rusuos kacetams ištirti
kaip siūloma, klausimo neišsprendžia. 
Kitu pajamų šaltiniu, kaip būdavo anais 
laikais, iš skelbimu — nėra.

Kuomet tokie dalykai paryškėjo, sa- ' 
vaime iškyla klausimas del „B. Lietuvio“ 
ateities.Ar jis toks ir pasiliks, kaip da
bar? Butu liūdnoka, jei taip butu. O kad 
taip nebutu — ieškoma visiems priimtina 
išeitis. Kelias i ją eina tik per turinio 
pagerinimą ir paįvairinimą. Tie dalykai 
reikalingi darbo organizacijos ir dides
nes bendrabarbiu talkos, šia linkme da
lykai tiek paaiškėjo, kad esamose sąly
gose daugiu daugiausia kas galima pa
daryti, tai tik laikraščio formatą padi- 
dinti.Puslapis butu 1 skiltimi platesnis, 
truputi ilgesnis, kaip daoar. Vadinasi, 
galima svarstyti laikraščio padidinimą 
vienu puslapiu, ibet ne daugiau. Toks 
padidinimas spaudos išlaidas padidintu 
8 svarais, šitoks sumanymas butu arti- 
miausas musu išgalėms, kaip bet kuris 
kitas. K. OBOLENAS

KUR SKUBI?
JUOZAS. MIKŠTAS

Kur skubi taip, gyvenimo pilkas eksprese? 
Pakelis trapaus grožio įžvelgti nespėju. 
Praeity lieka kurstytos ugnys išblėsę, 
Blašk o šąlančius pelenus rudenio vijai.

Daug draugu nukeliavo ekspresais i tolius, 
Daug pagrobė stočių alkani labirintai.
Juos noričiau prišauki, pasivyt ir lyg brolius 
Vii prakalbint linksmai ir tvirtai apkabinti.

Bet aplinkui veidai svetimi ne man šypso. 

Nei aš ju, nei manęs jie suprasti negali. 
Jiems šviesu, jiems jauku, o man debesys tyso, 
Gaubdami begalini klajokliška kelia.

Ir kaip girioj paklydęs žvalgausi ir Ha usiu t 
— Kur skubi taip, gyvenimo pilkas eksprese? 
Juk nors visą pasauli aplink apkeliausiu — 
Ateities nenušvies džiaugsmo ugnys išUisf.

SUMANUMAS LENGVINA DARBĄ

Štai ir ponas Adomėnas, 
Lietuvoj berods matytas, 
Savo sodą valo vienas 

. Rudenėlio včsu rytą.

Technika — štai talkininkas 
Pažangos ir soclenktyniul 
Kam tokie dalykai tinka, 
Senis Adomėnas žino.

SOVIETAI UŽĖMĖ EUROPĄ
(tęsinys)

— Arabu pasaulis numirė — atsake 
Pacciardi. — Lemiamu galutinio arabu 
pasaulio sunykimo patvirtinimu buvo 
1948 metu karas Palestinoje. Tas karas 
parode du dalykus: kad taip labai gar
binta arabu tautu karine galybe buvo 
uteliu suėsta ir kad vienas mažas Tel 
Avivo žydelis ■ gali statyti kaktą visam 
arabu daliniui. Mano nuomone, arabu 
pasaulio sunykimas yra visiškas ir galu
tinis. Anglija tai kažin kaip gerai su
prato, nes tylu, tylu, o baigėsi tuo, kad 
sudarė sutarti su Izraeliu. Didele dabar
tinio karo naujiena yra Izraelio kariuo
mene; jauna, tinkamai išlavinta, gerai 
ginkluota, uždegta didinga karine dva
sia ir vadovaujama jaunu ir gabiu ka
riniu vadu kariuomene. Tie puikus žydu 
daliniai sulaikė rusu invaziją Viduri
niuose Rytuose, sunaikindami mūšyje 
prie Efrato dvidešimts sovietu divizijų. 
Tai buvo iki šiol vienintelis didelis mu
šis šitame kare. Izraelio kariuomene da
vė puikią pamoką visai Europai, o taip 
pat ir Amerikai. Nesunku pramatyti, kad 
kurią dieną Izraelio Imperija išsiplės 
nuo Viduržemio Juros iki Bagdado ir 
kad žygai arabu pasaulyje užims tokią 
pačią vietą, kokią per tiek amžių jame 
užėmė turkai: valdančios klases vietą. 
Pamatysite, jau netrukus bus madoje 
būti žydu.

— Didžiausias pavojus, koks gresia 
jaunai Izraelio valstybei, tai tas, kad ki
tą dieną gali ateiti mada krikščionims, 
— pastebėjo grafas Carandini.

Šiame, morališkai bepūvančiame pa
sauly,nesenai pasigirdo balsas vieno gy
vo, kuris per stebuklą sugrfžo iš mirties 
prieškambrio. Tai knygų „Koncetracti- 
nis Pasaulis“ ir „Musu Mirties Dienos“ 
autorius Rousset, kuriam teko gerai pa
žinti naciu koncentracijos stovyklas.

Praėjusią savaitę didžiausias pran
cūzu savaitrašts „Le Figaro Litteraire“ 
patalpino per istisus du puslapius jo- 
atsisaukimą i visus buvusius naciu kon
centracijos stovyklose. Jis, daugelio liu
dininku parodymais, tvirtina kad Sovie
tu Rusijoje veikia panašios i naciu, kon
centracijos stovyklos, kurias rusai vadi
na „Darbo pataisos stovyklomis“. Bet jos 
yra dar baisesnes už naciu stovyklas. Jos 
skirtos ne vien kriminalistams, bet jose 
surinkta žmones nemokamam darbui, 
obalsiu: „Dirbk, arba dvesk“.

REIKALAUJA SUDARYTI KOMISIJĄ
D. Rousset, atidengdamas šią, baisią 

bylą, kviečią visus deportuotosius ir abi 
prancūzu deportuoto j u organizacijas, 
kurios yra komunistu apvaldytos, suda
ryti išimtinai iš buvusiuju deportuotoju. 
tyrimo komisiją, kurion turėtu ieitl ir 
komunistai, Komisija oficialiai prašytu 
sovietu vyriausybes leidimo leisti stovy
klas ištirti vietoje-Rusijoje. Komisijos 
nariai, iš praktikos žinotu kur reiktu 
žiūrėti ir sunku nuo j u butu nuslėpti sto
vyklų buvimą.

Tai svarbus atsišaukimas. D. Rousset 
iniciatyva nėra nei literatūrine, nei poli
tine, o grynai humaniška. Ji kaip tik tu
rėtu atsakyti i klausimą, kada, po karo, 
sugrįžę deportuotieji iš naciu koncen
tracijos stovyklų state klausimą:

— Ar musu kančios ir dragų mirtis ne 
kiek nepakels ateities morales?

Tai butu atsakymas ir ju priesaika, 
kuria jie iš mirtis išsigelbėję davė:

— kad daugiau jokioj pasaulio, vietoj 
tai nebepasikartotu.

REIKIA PAKELTI UŽDANGĄ
Koncentracijos stovyklas Sovietu Ru

sijoje atidengti yra visu laisvu žmonių

Visi pradėjome nuoširdžiai juoktis, o 
Pietro Nenni paklausė:

— O Kinijoj? Kas vyksta Kininjoj?
— Kinijoj — atsake Pacciardi — si

tuacija yra veikiau ypatinga. Kiek žinau, 
išsiveržė ten komunistine revoliucija.

— Bet juk Kinija buvo jau komuni
stine?

— Ką gi tai reiškia? Komunistinėje 
Kinijoje išsiveržė komunistine revoliuci
ja. Ar tai jums atrodo nuostabu? — pa
klausė Pacciardi.

— Komunistinėje valstybėje negali iš
kilti komunistine revoliucija, taip pat, 
kaip ir liberalineje vastybeje negali iš
kilti liberalistine revoliucija — pasakė 
Carandini. — O apskritai liberalistine 
revoliucija yra negalima. Tobula valsty
be yra liberaline valstybe, kurioje nega
li iškilti jokia revoliucija; jeigu, žinoma, 
liberalinę valstybę galima dar sau iš šir
dies Įsivaizduoti.

— įsivaizduoti galima, bet iš širdies tai 
ne, taip man bent atrodo, — tarė Tar- 
chiani.

— Nuostabiausia, — pastebėjo Pacciar
di, — jog atrodo taip, kad komunistine 
revoliucija, kuri iškilo Kinijoje, yra re
miama amerikiečiu aukso.

— Čia tai yra labai Įdomu, — per
traukiau, — bet aš norėčiau žinoti, kas 
atsitiko Ispanijoje.

— šiandien rytą — atsake Pacciardi 
— sovietu kariuomene perženge ispanu 
sieną ir slenka, laužydama atmintiną 
Franco daliniu pasipriešinimą. Didžiau
sia to karo Ispanijoje staigmena yra ta, 
kad iki šio laiko rusai ten nesutiko ne 
vieno amerikiečiu kario. Sudaro mižl- 

•pareiga. Net ir pačiu komunistu pareiga, 
jei jie nori pasirodyti esą solidus. Ar yra 
koncentracijos stovyklos spaliu revoliu
cijos krašte, kuris vis dar save drįsta 
vadinti socializmo tėvynė, naujuoju lai
sves ir lygybes pasauliu.

Mes, lietuviai, užtektinai turim Įrody
mu, kad tokios stovyklos Rusijoj yra.
KOMUNISTAI NEGALĖJO STOVYKLŲ 

BUVIMO NUNEIGTI
ši pavasari vakaru spaudoje buvo ki

lusios smarkios diskusijos su komunistais 
del koncentracijos stovyklų buvimo. Ka
da dokumentais buvo Įrodyta, kad yra 
net tu stovyklų statutas, komustai tu
rėjo nutilti, šio statuto 129 str. sako, kad 
stovyklos iš Teisingumo ministerijos ži
nios pervestos i NKVD. O kada politine 
policija imasi gyventojus auklėti (sovie
tai aiškina, kad stovyklos esančios skir
tos kriminalistams ir nusikaltusiems per
auklėti), tai ar savaime nėra blogas 
ženklas?

Str. 8 sako, kad i šias stovyklas siun
čiami tribunolo nutarimu arba admini
straciniu dekretu. Vidfnasi Įstatymas 
pripažįsta deportacijas be jokio teismo, 
vien tik NKVD valdininkui pasirašius 
Įsakymą.
TAI YRA DIDŽIAUSIAS SKANDALAS 

Savo atsišaukimą Rousset paremia do
kumentais ir liudininku parodymais. 
Jais nei kiek negalima abejoti. Priešin
gai, galima butu tūkstančiais nauju pa
remti ir paryškinti.

Rousset tiksliai patiekia smulkmenas 
apie stovyklas, net žemėlapi su stovyklų 
vardais.

Bet ar Stalinas sutiks Įsileisti?
Rousset atsišaukimas jau susilaukė 

plataus atgarsio. Visa prancūzu spauda 
atsiliepe palankiai paremdama, išskyrus 
stalinistinė spaudą, kuri jau šaukia, kad 
tai esanti provokacija. Tuo tarpu nepri
klausomieji komunistai reikalauja, kad 
juo greičiau butu sudaryta komisija ir 
atidengta uždanga nuo -to, jog Rusijoje 
yra baisesniu kaip Dachau ir Buchenwal- 
do žmonių vaikinimo vietų, v. ARŪNAS

niškus amerikiečiu ginklu išteklius, bet 
nei vieno yankee kareivio. O tai reiškia, 
kad Trumanas surezignavo net nuo Ispa
nijos gynybos.

— O aš galvoju, — pasakiau, — kad 
amerikiečiams atsitinka dabar dalykas 
visai priešingas, kuris atsitiko italu ka
riuomenei paskutinio nelaimingo karo 
metu. Musu kareiviai atvykdavo i kovos 
lauką daug anksčiau nei j u ginklai, ku
rie niekuomet neatykdavo. Su amerikie
čiais priešinga i : ju ginklai pasieka ko
vos laukus daug anksčiau, nei ju karei
viai, kurie niekuomet neatvyksta.

— Man atrodo, — tarė Carandini, — 
kad tai kaip tik yra pagrindine Mar- 
shallo Plano mintis: pirmiausia i Euro
pą pasiusti ginklus, o paskum kariuome
nę. Klaida, tur but, yra ta, kad ginklus 
per anksti pasiuntė,

— Arba kareivius per vėlai, — pridėjo 
Pietro Nenni.

— Aiškinimas yra parankus, bet man 
neatrodo teisingas, — tarė Tarchiani. — 
Amerikiečiams pavyko rusus Įtraukti i 
Ispaniją ir tai yra, tur but, didele sovie
tu klaida, kad leido savo kariuomenę 
pertempti i aną Pirėnų pusę, šalia to 
katalikišku Lotynu Amerikos tautu aky
se rusai šiandien yra ne respublikoniš
kos Ispanijos išlaisvintojai,. bet katali
kiškos Ispanijos pavergėjai. Ir tai, be 
abejo, galima užrašyti Washington© po
litikos labui, nes ji stengiasi visomis jė
gomis Pietų Ameriką pritraukti i savo 
stovyklą.

— Kiekvienu atveju, atrodo, ne Ispa
nija nulems šiame kare, — tare Pietro 
Nenni.
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IS MUSU GYVENIMO
KARIUOMENES ŠVENTE 

MANCHESTERYJE
Lapkričio 26 d. manchesteriškiai pa

minėjo Lietuvos kariuomenes dieną. Iš
kilmingame pasėdyje, susirinkus netoli 
150 lietuviu, garbes prezidiume tunint 
•.savanorius kurejus A. Gerdžiuną ir P. 
Stalioni, svečią Scriveno skyr. pirm. L. 
Vaitkevičių ir Eccles skyr. pirm. V. Kup
sti, išklausyta turininga ir idomi svečio 
kpt. L. Trilupaičio paskaita, žiupsni 
atsiminimu iš pirmųjų nepriklausomybes 
kovu papasakoję A. Gerdžiunas, dalyvis 
to mūšio, kurio metu žuvo Povilas Luk
šys, to paties dalinio karys.

Menines programos metu poetas VI. 
šlaitas paskaitė savo „žibalines lempas'!, 
ir „Nežinomąjį kareivi“. St. Gaidelio 
diriguojamas vyru choras sudainavo 
„Žygi i Vilnių“ (K. V. Banaičio), „Ramo- 
venu maršą,“ (E. Gailevičiaus), „Pajū
riais“ (V. Kuprevičiaus) ii* „Tykus buvo 
vakarėlis“ (J. Strolios). Choro dainos 
sutiktos su džiaugsmu ir nenutyląs klau

KALBOS SKILTELE
PABALTIEČIA1 AR BALTAI?

Dar ir nūdien daug kam neaišku ka
tras šių terminu — pabaltiečiai ar bal
tai — yra tinkamesnis vartoti.

ši klausimą sprendžiant, reikia žvilg
terėti i praeiti, i minėtu žodžiu kilmę.

Prof. J. Puzinas, tesilaikydamas dide
les savo mokslines apdairos, ši dalyką 
puikiai apžvelgė savo straipsnyje „Ais
čiai istoriniu šaltiniu šviesoje“ (1948 m. 
kovo „Aiduose“). Tad šiuo jo mokslo dar
bu mes ir paremsime savo išvadas del 
minėtu terminu vartosenos tinkamuno.

Lyginamasis kalbu mokslas, sako prof. 
Dr. J. Puzinas, yra nustatęs, kad lietu
viai, latviai, išnykę bei asimiliavęs! pru
sai, kuršiai ir sėliai senu senovėj e su
darė vienalytę protautę ir iš pradžių kal
bėjo viena kalba. Kaip toji protautę ar 
prokalbe vadinosi, nežinome. Tai yra bu
vusi priešistorine tauta nepalikusi savo 
vardo rašto šaltiniuose. Mokslinėje lite
ratūroje tai tautai ar kalbai pavadinti 
ir iš dalies dabar tebevarojami keli var
dai. Iš pat pradžių (nuo 1772m.) isto
rinėje ir kalbinėje literatūroje visa ta 
kalbu šeima vadinama (1) latviu vardu; 
XIXa. pradžioje paplinta nauji pavadi
nimai: (2) lietuviu tautos, lietuviu gen
tys ar lietuviu kalbos; pagaliau kiti kal
bininkai kuri laiką vartojo (3) jungtini 
lietuviu latvu (litu-lettish) terminą. Gi 
G.H.F. Nessehnannas 1845m. savo darbe 
apie Prusu kalbą lietuvius, prusus ir ki
tas kiltis pavadinto (4) baltais. Pagaliau 
musu kalbininkai K. Jaunius ir K. Būga 
anai protautei pavadinti vartojo (nuo 
1908) (5) aisčiu pavadinimą, paimtą iš 
rometu rašytojo Karnelijaus Tacito vei
kalo ,,Germania" (parašyto apie 98m. po 
Kr.), kur minima Aestiorum gentes, gy- 

— Lemianti bus Rusija arba Ameriką, 
— pasakiau.

— Amerika? — sušuko visi, giliai nu
stebę.

— O kodėl ne? Ar yra kokia priežastis 
tikėti, kad Europa turi visuomet būti le- 

' iniama vieta karams? Ar del to, kad taip 
buvo paskutinio karo metu? Vienas Die- 

. vas, pagaliau, žino, kas jai buvo lemia
ma, jeigu iš viso kas nors buvo! Patys 
amerikiečiai nežino, kas buvo lemiama 
paskutiniame kare! Ir ko taip žiūrite 
i mane? Ar tai, ką sakau, piktžodžiavi
mas? Ar negalima pasakyti, jog gali bū
ti, kad Amerika nulems šitą karą? Jei
gu negalima, tai kas uždraudė? Ameri
kiečiai? Tad gerai, pasakysiu daugiau. 
Tvirtinu, kad, kadangi kelias i Ameriką 
neina per Europą, bet ,per Rusiją, del to 
kelias i Rusiją taipgi neina per Europą, 
bet per Ameriką.

— Nesuprantu tavęs, — rukščiai pa
sakė Tarchiani.

— Ateis diena, kad suprasi, šiame ka
re yra daug dalyku, kuriu šiandien nie
kas nesupranta, o kuriuos paskum visi 
eupras. Verte J. Kuzmickis

PAAIŠKINIMAI:
Pacciardi Randolfo — respublikonas, 

dabartinis tautines gynybos ministeris. 
Ispanu namu kare buvo Garibaldžio var
do brigados komendantas respublikonu 
puseje.

Carandini — liberalas, buvęs Italijos 
ambasadorius Londone, Parri paskirtas.

Pietro Nenni — socialistu prokomu- 
nistu vadas.

Tarchiani Alberto — liberalas, dabar
tinis Italijos ambasadorius Vašingtone.

sytoju plojimas paskutiniąją dainą pri
vertė kartoti.

Visa vakaro tvarka rūpinosi Eccles 
skyrius. Menines dalies pranešėjas P. 
Masiulis; Talkai ir tvarkai vadovavo J, 
Štaras.

LEIDYKLOS PIRMOJI DIENA
Tik gavę „Brit. Lietuvi“ ir radę pra

nešimą, pasinaudodami proga, pirmieji 
savo Įnašus steigiamąja! kooperatinei 
leidyklai atgabeno patys asmeniškai i 
Manchester! Scriveno lietuviu stm vklos 
atstovai. Jie skyriaus vardu imokejo du 
pajus — 10 svaru. Abu skyriaus atstovai, 
L. Trilupaitis ir skyr. pirm. L. Vaitkevi
čius, taip pat Įstojo i leidyklą, tuo budu 
Scriveno mažas skyrius ivykde savo pa
žadą — jau davė leidyklai 20 sv iru. Gar
be Scrivenui! Pirmosios dienos vakaras 
musu spaudos kooperatyvui laimingas.

Keletas lietuviu jau spėjo įsijungti i 
kooperatyvo eiles, Įmokėdami po dali pa
jaus. K. Barenas 

venančios prie Svebu, t.y. Baltijos juros. 
Kuris šių terminu yra tinkamesnis var
toti? I ši klausimą Dr. J. Puzinas šitaip 
atsako:

Pirmieji trys pavadinimai sudaryti pa
gal dabar tebegyvenančiu tautu vardus; 
i tą sąvoką neįeina kitos lietuviams bei 
latviams giminingos kiltys, todėl tie pa
vadinimai tėra siauresnes reikšmes. Abu 
likusieji vardai — baltai ir aisčiai — yra 
maždaug vienodos vertes: pirmasis dirb
tinis, geografinis, antrasis, kaip minėta, 
išvestinis iš Tacito Aestiorum gentes. 
Baltu terminas turi tą trukumą, kad kar
tais baltais yra vadinami ne tik lietuviai 
ir latviai, bet taip pat Baltijos žemeje 
gyvenantieji savo kilme visai svetimi 
vokiečiai ir estai. Nors baltu terminas 
nėra visai vykęs, bet jis mokslinėje li
teratūroje labiausiai įsigalėjęs, ir todėl 
minėtas musu mokslininkas laiko ji tuo 
tarpu tinkamiausiu vartoti.

Po šių pastabu, dar grižkime kiek ar
čiau prie baltu vardo kilmes.

Minėtas G.H. Nesselmannas 1845m. su
darė dirbtiną baltu vardą pagal romėnu 

-istoriko Plinijaus Senojo (Gaius Plinius 
Secundus, 23-79m. po Kr.) veikale „Gam
tos istorija“ paminėta Baltia ar Balcia. 
vardą. Kyla klausimas, ką Plinijus va
dina ta Baltia ar Balcia? I tai atsako 
pats jo veikalas: vienoj vietoj (Historia 
Naturalis, IV, 94-95), kur rašoma, jog 
nuo skitu pakraščio už trijų dienu plau
kimo esanti nepaprasto didumo sala 
Balcia. Taigi čia Balcia vadinama ne 
Baltijos jura, o sala ar žeme, kurios, de
ja, mokslininkams nepavyko iki šiol lo
kalizuoti bei nustatyti. Be to, Tacitas Bal
tijos jura vadina Svebu jura; o IV amž. 
gotu tautos istorikas Jordanas dabar ži
nomą Baltijos vardu jurą vadina „Ger
manu okeanu“. Teko palaukti iki 830m„ 
kada Karolio Didžiojo biografas Elnhar- 
das savo veikale „Vita Caroli Magni“ pir-

SPECIALUS ŠVENTINIAI SIUNTINIAI
Susideda iš: 2 dėžių, po 1 litro talpos, kornišonu (marinuotu agurkėliu, 

svoguneliu. kalafioru ir t.t.); 2 dėžių, po 30 uncijų, raugintu kopūstu; 2 
stiklu, po 16 unciju, gryno australiško medaus; 2 dėžių, po 2 uncijas, portu
gališku sardinių (vyniotu) alyvoje; 2 dėžių, po-2 uncijas, portugališku sar
dinių (plokščiu) alyvoje; 2 dėžių, po 12 unciju, rukytu žuvu (British kippers) 
ir 2 pokeliu, po 2 uncijas, džiovintu daržovių.

Paminėti produktai įpakuoti tvirtoj kartoninėj dėžėj. Siuntinio kaina, 
kartu su persiuntimu — 20 šilingu.

VISI SIUNTINIAI, KURIUOS NORIMA GAUTI PRIEŠ KALĖDAS, TU- j 
RI iiUTl UŽSAKYTI IKI GRUODŽIO 15 D

ŠIŲ SIUNTINIU NESIUNČIAME I UŽSIENI.
LIETUVIAI BUS MALONIAI SUT IRTI VISOSE 26 MUSU PARDUOTU- | 

VESE. MUSU PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGO
JE L-R. 3815 PUSLAPIS.

U. RICHARDS (Butchers) Ltd.
MESA, RŪKYTI MĖSOS GAMINIAI. PAUKŠTIENA IR 

KITA SIUNČIAMA TIK PAŠTU.
KROKUVINE DEŠRA............................................................ 1 svaras 6/6
TIRKA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA ....................... 1 svaras 6/-
KIAULIENOS MĖSOS DEŠRA

(Australian fresh salami) .......... 1 svaras 3/6
BELGIŠKA DEŠRA.................................................................. 1 svaras 4/-
SAUSA, KAIMIŠKA DEŠRA .........

(smoked & dried salami) 1 svaras 5/6
PRANCŪZIŠKA DEŠRA ................................................ ■... 1 svaras 5/6
LAŠINIAI, PAPRIKUOTI.....................................................  1 svaras 4/6
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA..................... 1 svaras 1/4
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA .......................................... 1 svaras 1/5
KIAULIŲ KOJOS (nevirtos) ...........................................  1 svaras -/10 penu
Paukštienos ir kitu dalyku kainos tokios, kaip valdžios nustatyta. 

PAŠTO SIUNTINIAMS UŽSAKYMAI TUOJAU PILDOMI.
Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardin- 

kit užsakomus dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos paš
to orderi, pridedami persiuntimo išlaidoms 1/6, jei užsakymo suma ma
žesne, kaip 3 svarai. Jei užsakymo su ma yra 3 svarai, arba didesne — per
siuntimo išlaidas mes pamokame. Užsakymus adresuokite:
J RICHARDS (Butchers) Ltd., 91-93, Charterhouse St., London, E. C. 1.

Rašykite mums: angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.

Karo metu pirmosios fronto linijos turi būti 
aprūpintos kariuomene, amunicija, ginklais, 
maistu ir kt. Tai padaryti praktiškiausia oro 
keliu. Tačiau kyla klausimas, kaip nuleisti tuos 
dalykus nesudaužius. Tam tikslui Anglijoje 
bandomas naujas sunkus vežimas, kurio turinys 
gali sverti apie 3 tonas. Atvaizde matyti toks 
vežimas, 8 parašiutais nuleidžiamas žemėn.

mą kartą paminės Baltijos jura dabar
tiniu jos vardu „Mare^Balticum“. Tačiau, 
anot prof. Puzino, ir šis pirmapradis 
Baltijos juros vardas sietinas su Plini- 
jaus Baltia ar Balda bei Pompenijaus 
Melos (44m. po Kr.) Balcia sala.

Taigi istoriniu požiūriu ne baltai gavo 
vardą nuo Baltijos juros, bet šiai pasta
rajai buvo duotas vardas, nusižiurę jus 
. anos protautes gyvenamas žemes ar 
salos pavadinimo Baltia ar Balcia. Todėl 
istoriniu žvilgsniu yra visiškai klaidinga 
vadinti (krašto prasme) baltus pabal- 
tiečiais. Be to, baltu vardas, apimantis 
lietuvius, latvius Sr kitas kiltis, vėliau 
(po Nesselmanno 1845m. šio termino 
įvedimo) įsigalėjo mokslinėje (ne tik 
kalbininu, bet paskutiniu laiku ir dabar
tinio krašto atžvilgiu) danu, vokiečiu, 
švedu, lenku ir kitu tautu literatūroje. 
Kadangi šio baltu vardo gyvastingumą 
palaiko šalies sąvokos sultys, semiamos 
iš pirminiu istoriniu šaltiniu, tad nenuo
stabu, kad i baltus lengvai įsijungė teri
torine prasme ir svetimi savo kalbine 
kilme estai.

Vadimas, turime ir vietoje „Pabaltijys“ 
vartoti Baltija. Beja, terminas „Pabalti
jys skiriasi nuo estiškojo, latviškojo ir 
aplamai nuo europietiškoje ir teturi tik 

.rusiškąjį, imperialistiniu siekiu plonybė
mis įvesta vieninteli pavyzdi — „Pribaltij- 
skij kraj“. Visiškai teisingai p. Naginskas 
1937 metais rašė „Literatūros Naujienose 
Nr. 8. kad mums centrines sąvokos reika
laujantiems nepriimtinas sąvokos pa
kraštį teapimąs Pabaltijys. Toks pavadi
nimas labai tiko ir prilipo didelei Rusi
jai, kuriai Pabaltijys tebuvo pakraštėlis 
— Pribaltijskij kraj“. Juk pagaliau Pa
baltijys tėra musu pačiu pasidarytas 
naujas žodis nusižiurejus rusiškąjį pa
vyzdi.

žodžiu, tevartotini: baltai, Baltija 
(krašto prasme). Aiškus daiktas, „Pabal
tijys“ gali būti vartojamas pažymėti 
Baltijos pakraštį, pavyzdžiui Gudijai ar 
apskritai visiems anapus Baltijos valsty
bių slėniu, esantiems pakraščiams; pa- 
baltiečiais galime vadinti tokio Pabaltijo 
gyventojus.

ŠVENTIEJI METAI
Gruodžio 24 d. prasideda, vad., šventie

ji Metai, kurie baigsis ateinančiu metu 
Kučioje. šventajam Tėvui palietus sida
briniu plaktuku šv. Petro bazilikos vadi
namąsias šventųjų Metu duris, kurios 
paprastai yra užmūrytos, jos bus atida
rytos ir pro jas tūkstančiai keliauninku 
aplankys šv. Petro karstą.

šventaisiais arba jubilejiniais Metais 
paskutiniu keliu šimtmečiu laikotarpyje 
vadinami kiekvieni 25, 75, ir 100 metai, 
kuriuose kat. Bažnyčia teikia dvasines 
malones, vad, pilnuosius atlaidus, išpil
džius nustatytus Bažnyčios reikalavimus. 
Taip pat svarbesniu Įvykiu paminėjimui 
skelbiami šventieji Metai, pav. 1933 me
tai Kristaus atpirkimo paslapčiai pami
nėti buvo paskelbti kaip šventieji Metai,

Pirmieji šventiei Metai buvo švenčia
mi 1300 m„ valdant Bažnyčią Bonifacui 
VIII, kuris norėjo, kad šiuo vardu kiekvie
ni 100-ji metai butu pažymėti. Tačiau 
Klemensas VI pakeitė tai, kad kas 50 me
tai butu švenčiami, o Paulius II 1475 me
tais kiekvienus 25 metus leido vadinti 
šventaisiais Metais. Taip dabar ir daro
ma

šventųjų Metu proga šv. Tėvas ragina 
daugiau žmonių apsilankyti Romoje ir 
ten aplankius keturias didžiąsias bazili
kas, gauti pilnuosius t. y. laikinos baus
mes atleidimą už privalomas jau apgai
lėtas kaltes. Kurie negali keliauti, šv. Tė
vas nori, kad prisidėtu prie visuotinio at
gimimo, padidindami savo maldas, atgai
las ir gailestingumo darbus.

Kai kurios valstybes, pav. Brazilija, 
Maltos vyriausybe, Airija šv. Metu proga 
skelbia kaliniams amnestijas. Nekatali
kiškos valstybes, pav, Turkija, Egiptas 
suteiks kelionių papiginimus keliaujan
tiems per j u teritorijas.

šventaisiais Metais Romoje bus sureng
tos 5 parodos, būtent: labdaros, katali
kiškos veiklos 25 metu laikotarpio, reli
ginio meno, misijų laimėjimo ir Rytu 
meno. Rellgintio meno parodoj dalyvaus 
ir lietuviai dailininkai. Taip pat bus su
rengti keii religines muzikos koncertai, 
dalyvaujant garsiems chorams ir žymie
siems muzikams iš viso pasaulio. Bus ke
lios šventųjų skelbimo iškilmes vad. ka
nonizacijos.

šventiesiams metams vadovauti suda
rytas specialus komitetas, kurio žinioje 
veikia ir tautiniai komitetai. Veikia taip 
pat šv. Metu komitetas lietuviams Ro
moje priimti. Jam pirmininkauja J. E. 
vysk. V. Podolskis. Komiteto bustine-šv, 
Kazimiero kolegija Romoje. Komiteto se
kretorius yra kun. Vytautas Balčiūnas, 
Via Casalmonferrato 20, Roma.

Anglijos lietuviai taip pat ruošias atei
nančiais metais keliauti i Romą. Pakeliui 
bus aplankyta Įvairios ižymenybes ir su
stota vienai dienai Liurde. Kelione už
truks 14 dienu. Numatoma keliauti pir
momis gegužes menesio dienomis. Kelio
ne, maistas, nakvynes viešbučiuose kai
nuos apie 40 svaru. Tiksliau bus prenešta 
vėliau „Brit. Lietuvyje“ ir „Išeiviu Drau
ge“. šiuo laiku jau yra užsiregistravę 
per 50 asmenų. Keliones reikalais rūpi
nasi TT. Marijonai. Narintieji važiuoti, 
gali rašyti: Rev. J. Sakevičius, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London E. 2.

J. Sakevičius

PA M A L DOS
BRADFORDE, St. Ann's bažnyčioje, 

pamaldos gruodžio 4 d. 12 vai.

Brangiam tėveliui mirus 
skautui JUOZUI BRUŽINSKUI, 

jo motulei bei seserims 
reiškiame gilią užuojautą.

LSS^Vadlja ir „Mindaugo" d-vė Haiifaxe

I
štaiga mirus A. A. JUOZUI BRUŽINSKUI, 

likusiems liūdesy
sunui Juozui, jo motinai, seserims ir artimie

siems,

reiškiame didžiausią užuojautą.Halifaxo skyr. Valdyba Ir nariai.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE London ?. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys tu 
2 lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2 -. 

Pietus 3/-.
CEDARS MANSIONS HOTEL

20 Gunferstone Road, West Kensington,
London, W.14 Telf. FULham oa6a 

Susikalbama angliškai, vokiškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pož - 
mines st. WEST. KENSINGTON ir 

BARONS COURT.
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“BRITANIJOS LIETUVIS“ 19-49 m. Gruodžio 2 d.

TRUMPOS NAUJIENOS
* Šią savaite Atėnuose prasidėjo pasi

tarimai Artimųjų Rytu paktui sudaryti. 
Pasitarimuose dalyvauja Graikija, Tur
kija ir Persija.

* Bolševiku užimtoje Kinijos dalyje 
atsiradęs antrasis Dalai Lama reiškia 
pretenzijas i vyriausius Tibeto valdyto
jus. Jo pretenzijas bolševikai remia.

* Rusijos prekybine organizacija Am- 
torg JAV yra nubausta del nesiregistra- 
vimo 10.000 doleriu baudos.

* Ne visi suimtieji čekai tremiai i Si
birą, kaip iš Baltijo kraštu, bet dalis pa
liekama krašte veikiančiose koncentra
cijos stovyklose. Daug ju dirba urano 
rudos kasyklose. Jau 14.000 čeku rusams 
kasa urano rudą. Stovyklas ir darbovietę 
saugo iš Rusijos atvežti enkavedistai. 
Imtiniu darbo ir gyvenimo sąlygos yra 
tokios, kaip Rusijoj. Jie šąla, badauja 
ir iš nusilpimo miršta.

* Derinimo komitetas, susidedąs iš 
darbininku ir darbdaviu atstovu, veikiąs 
prie Britu Darbo ministerijos, reikalauja 
dar labiau suvaržyti darbo pasirinkimo 
laisvę.

+ Ilgai trukosios Britu Lenku ekono
mines derybos nutruko. Pasirodo, len
kai nenori britams mokėti prieškariniu 
skolų ir atlyginti už nusavintus Lenki
joje turtus.

+ Panamoje jau atsirado trečias kan
didatas i prezidentus Arias. Dabar ten 
del tos vietos varžosi policijos nuversta
sis prezidentas, policijos palaikomas vi
ceprezidentas ir naujasis varžovas, kuris 
savo pretenzijas remia tuo, kad abu pir
mieji neturi teises būti prezidentais, o tik 
jis, kaip daugiausia balsu gavęs kandi
datas per prezidento rinkimus.

+ Indijos steigiamasis parlamentas 
priėmė naują Indijos konstituciją. Ji iš 
dalies panaši JAV konstitucijai.

+ Užsieny gyvenę vengrai, kurio buvo 
pašaukti grįžti i Vengriją, ne visi pasiek? 
kraštą. Dalis j u „dingusi“ pakeliui.

+ Berlyne gautomis žiniomis, Rusu zo
noj devyni municijos fabrikai dirba pil
nu tempu dirbdami ginklus vadinamai 
liaudies milicijai, kuri esanti tikra yokie- 
čiu kariuomene.

+ Britanijos karaliaus dekretu, gruo
džio 27 d. bus šiemet nedirbama Anglijo
je, Valljoje ir šiaurės Arijoje.

+ Lapkričio pradžioje D. Britanijoje 
buvo per 12 milijonu radio priimtuvu, 
tam skaičiuje apie 200.000 televizijos 
aparatu.

+ Suvalstybintas Britanijos transpor
tas vis didesnius nuostolius duoda, šiais 
metais numatoma apie 20 milijonu sva
ru nuostoliu, o sekančiais — dar daugiau. 
Nuostoliams sumažinti norima pakelti 
kainą už priekiu pervežimą.

+ Nuo ateinančio sekmadionio mėsos 
norma Britanijoj bus padidinta ir kal
nuos vietoj dabartiniu 1/4 iki 1/6.

+ Kinu nacionalistu vyriausybe jau 
trečią kartą užleido komunistams sosti
nę, šiuo kartu Cunkingą. Naujas jos 
centras, kaip valdžios, dar nepaskelb
tas.

+ Vašingtone prasidėjo JAV, Kanados 
ir Britanijos konferencija del atomines 
energijos žaliavų paskirstymo.

+ Rusu kareiviai Berlyne nušovė auto
mobiliu važiavusi Amerikos viršilą. Del 
to amerikiečiai iteike rusams griežtą 
protestą.

+ Feldmaršalo Manšteino byla eina 1 
galą. Jo gynėjas pasakė ilgą kalbą, rei
kalaudamas teisiamąjį išteisinti.

+žiniomis is Vienos, Vengrijoje, prie 
Jugoslavijos sienos, mokomi parašiuti
ninkai visokiems sabotažo veiksmas Ju
goslavijoj.

+ Britanijos ambasadorius Kinijai yra 
pakviestas i Londoną. Spėjama, kad ry
šium su numatomu komunistines Kinijos 
pripažinimu.

+ Sovietu zonos Johangeorgenstadto 
urano rudos kasyklose kilo gaisras, žu
vo apie 3000 žmonių, jėga suvarytu, kaip 
priverstinėms darbams vergu. Darbą ir 
kasyklas valdo rusai enkavedistai.

+ Berlyno laikraščiai rašo, kad dabar
tinis Čekoslovakijos prez. Gotvaldas ruo- 
siąs Čekoslovakijos prijungimą prie Ru
sijos.

+ Lapkričio pradžioje JAV buvo pus
ketvirto milijono bedarbiu, o pernai tuo 
lalkū — tik pusantro milijono.

+ Neseniai buvo mėginamas naujas 
JAV transportinis lėktuvas C-124. Jis ga 
Ii paimti 200 kareiviu arba 25 tonas mu
nicijos.

* Vokiečiu cigariečiu fabrikai Berlyne, 
norėdami, kad daugiau cigaretes butu 
perkamos, i dėžutės deda pliku moterų 
vaizdelius. Pornografinius vaizdus vokie
čiai mėgsta. Tik naciai ši pomėgi smar
kiai stelbė visokiom bausmėm.

LIETUVIAI SVETUR
Kun. J. Pruskis, kaip „Draugo bendra

darbis, buvo nuvykęs i Pietų Ameriką. 
Savo keliones įspūdžius jis paskelbė 
„Drauge“.

Kanados lietuviai, gyveną Motrealy,' 
pasiryžo nusipirkti savo visuomeniškiems 
reikalams namus. Namams valdyti jie 
ikure bendrovę ir dabar renka pinigus. 
Nario mokestis nustatyta 50 doleriu.

Brazilijoje šiuo metu priskaitoma apie 
60.000 lietuviu. Jie ten turi kelias kultū
rines ir visuomenines organizacijas ir 
dvi pradžios mokyklas

JAV, Los Angelose susibūrė ne mažas 
lietuviu būrys. Jie ten steigia ir kuria 
įvairias kultūrines ir visuomenines Įstai
gas. Neseniai isteige ir lietuvišką vai- 

■kams mokykla. Mokykloje veikia dvi kla
ses. Mokytojauja p. Razutiene ir iš Pits- 
burgho seseles. Mokykla Įkurta garaže.

Dr. A. Paplauskas profesoriauja Otta- 
wos ir Montrealio universitetuose. Jis 
skaito paskaitas baltu ir lietuviu kultū
ros klausimais.

Kolumbijos lietuviai ruošias išleisti sa
vo laikrašti. Jis vadinsis „Kolumbijos 
Lietuvis“ ir tuo tarpu bus dar neperio
dinis. Reikalingos raides lietuviškam raš
tui gautos net iš JAV.

Rusai, norėdami daugiau tremtiniu iš 
Vokietijos prisivilioti, gundo juos grįžti 
„tiesioginiais traukiniais i namus“. Kaip 
IRO vadovybe praneša, tie traukiniai 
eina tušti. Iki šiol jais pasinaudojo tik 
4 tremtiniai: 1 ukrainietis, 1 estas, 1 lat
vis ir 1 lietuvis.

Smuikininkas (D. Jakavičius, neseniai 
iš Vokietijos atvyko Venecuelon. Jis pa
kviestas i geriausią Venecuelos radiofo
no orkestrą „Radio Caracas“.

SMULKUS SKELBIMAI

TAUPYK! Jei nori sutaupyti savo bei savo šeimos pinigus 
pirkdamas drabužius. Paltus, sukneles, kostiumus, pirkite gatavus. 
Jei įpirksite tik medžiagą, tai paskaičiuokite kiek dar kainuos prie
dai ir darbas. Anglija seniai yra išsispecializavusi telkti gatavus dra
bužius, kuriuos siunčia i visus kraštus. Pas mus galesite gauti geriau
sios kokybes ir elegantiškai pasiutus drabužius.

A. VYRIŠKI DRABUŽIAI
VISIŠKAI VILNONIAI NUO £ 6. 0.0

VYRIŠKAI PALTAI — NUO £ 5. 5.0
B. MOTERIŠKI DRABUŽIAI NUO £ 5.10.0 
SUKNELES IR KOSTIUMAI NUO £ 3. 5.0.
C. MOTERIŠKI IR VYRIŠKI SKALBINIAI

D. VYRIŠKA, MOTERIŠKA IR VAIKU AVALYNE
Visi dydžiai, Įvairios spalvos. Konkurencines kainos be tarpinin

ku. Prieš užsakydami drabužius, pasitikrinkite kainas ir ruši. krautu
vėje. Pas mus galite užsakyti sau ir savo šeimai. Kreiptis raštu ar 
asmeniškai:

MISCELLA LTD., 46, Exhibition Rd., London. S.W.7.

DBLS-goj galima įsigyti Kalėdų šven
tėms savo artimiesiems ir vaikučiams 
šių knygų: Psalmynas 7/6, Naujas Testa
mentas 7/6, Brazdžionis „Per pasauli ke
liauja žmogus 10/-, K. Bradunas „Vil
niaus Varpai“ 2/-, S. Santvaras „Laivai 
palaužtom burėm“ 3/6, V. Jonikas „Trys 
margi laiškeliai“ 2/-, V. K. Jonyno: Mo
nografija 15/-, ilustruota „Jaunojo Ver- 
terio kančios“ (vokiečiu k.) 9/-, Prof. V. 
Jungfer „Litauen — Antlitz eines Volkes“ 
(vokiečiu k.) 8/-, P. Tulpe „Tilto sargas“ 
6/-, P. Tulpe „Kalnu dvasia“ 3/6. Pulgis 
Andriušis: „Antoj pusėj ežero“ 3/-, 
„.Siuntinėlis iš Amerikos“ 3/-, „Ir vis 
dėlto juokiamės“ 2/-, V. Ramonas „Kry
žiai 4/-, „Don Kichotas“ 2/-,

Vaiku literatūra:
S. Laucius „Po pilkais debesėliais 1/6, 

V. Nemunėlis: „Tėvu nameliai“ 1/6, 
„Mažoji abėcėlė“ 2/-, A. ir J. Mekai „Kny
ga apie karalius ir žmones“ 1/6, A. Gied
rius: „Teveliu pasakos“ 1/6, „Daili Sau
lute“ 2/6, S. Zobarskas: „Per šalti ir ve
ją“ 1/6, „Aušrele“ 3/-, „Ganyklų valkai“ 
1/6, „Broliu ieškotoja“ 2/-, „Riestausio 
sūnūs“ 2/-,

AR JAU UŽSISAKEI TRYLIKA 
NELAIMIU?

Nauja lietuviška knyga. Ryžtamasi iš- 
leišti R. Spalio feljetonu ir jumoristiniu 
apysakų rinkini „Trylika nelaimiu“. Kas 
užsisakys tą knygą dabar ,tas siunčia 
4 šilingus, kas pirks jau išspausdintą, 
mokes 6 šilingus. Pinigus pašto orderiais 
iki gruodžio 10 d. siusti K. Barauskui 
(12, Mayfield Rd., Eccles, Manchester).
Platintojai taip pat užsisako apytikri 
skaičių jau dabar.

Išnuomojami kambariai (su maistu) 
viengungiams: 99Devonshire Rd., Forest 
Hill, London, S.E.23.

Esu nevedęs, 38 m. amžiaus, noriu su-
sirąšineti vedybų tikslu su mergaite ar 
našle iki 35 m. amžiaus. Su pirmu laiš
ku pageidauju foto, taip pat atlyginsiu 
savąja. Susitarus bus dedamos pastan-

„KOVAS“ LAIMĖJIMU GRANDINĖJE

Lapkričio 19 d. „Kovas“ Anglijos pir
menybių rungtynėse susitiko su Manche- 
sterio Universiteto I komanda. Ypatin
gai gražioje kovoje „Kovas“ išplėšė per
galę rezultatu 35:27 (15:15): Siu rungty
nių laimėjimas ypač pažymėtinas, jog 
universiteto k-doje, kurią sudaro visi už
sieniečiai, centro puolėju žaidžia grai
kas Piperaglov (1,95 m. aukščio!) buvęs 
Graikijos valstybines rinxtines žaidė
jas, bei buv. Amerikos profesionalas 
Johnston. Likusieji du — italai ir-vienas 
jamaikietis.

žaidė: „Kovas“ — Stabačinkas 14, 
Puzinas 6, Butkus 6, GlatKauskas 5, Ba- 
ieiša 4. Universitetas: Piperaglov 12, 
Droullias 8, Johnston 5, Moisellia 2, Pro- 
cope 0.

, * * *
Sekančiose, su lietuviškomis krepš. 

k-domis susitikimu grandines, rungty
nėse „Kovas“ lapkričio 26 d. susitiko su 
Tadcasterio „Vitimi“. Siu ryngtyniu bu
vo laukiama su dideliu susidomėjimu, 
kadangi „Vytis“, kaip Weterby taures 
laimėtojas, yra gana pajėgus vienetas iš 
12 turėtu rungtynių tepralaimejęs tik 
2-jas:

Kaip ir laukta, rungtynes buvo ypa
tingai gražios: pilna prasilaužimu vie
non ar kiton pusėn, didelio tempo, gra
žiu metimu, bet tenka pripažinti, iš abie
ju .pusiu labai mažai teparodyta meno —- 
kombinacijų. Viskas paremta tempu.

I-mą kelini, neabojetinai, žaidimą di
riguoja „Vitis“ ir staigiais (gal kiek per
daug paremtais jėga) praėjimais „sodi
na“ krepšius. „Kovas“ stengiasi neatsi
likti, bet „Viltis“ neužleidžia pirmaujan

gos atsiimti i Kanadą. Rašyti: J. P. 2, 
Frankish Ave., Toronto W, Ont., Canada.

Ilgu vienam gyventi. Norėčiau surasti 
sau gyvenimo draugę. Esu 27 m. amžiaus. 
Suinteresuotas prašau proga pasinaudo
ti. Patarčiau suvalkietėm. AJB. Miners 
Hostel, Pontypridd, Glam. Suth Wales. 
Registr. Certif. No. 190606.

Buvusiu kariu am šv. Mišioms už
pirkti paskirstyta sekančiai: 1. Už žuvu
sius Italijoj, 2. Už žuvusius karius Ry
tuose, 3. Už žuvusius karius — partiza
nus ir 4. Už žuvusiuju kariu šeimas. -

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. Neveravi- 
čius, 40, Fosse Rd. Centr., Leicester.

Prityrusios mezgėjos, galinčios nu
megzti už gerą atlyginimą nertinius, suk
neles. pirštines ir kt. prašomos atsiliep
ti p. Robinson, DBLS-gos adresu: 2,Lon
don Mews, London St., London, W.2.

Eglute. Trečią Kalėdų dieną Lietuviu 
Sporto Klubo salėj e Londone ruošiama 
eglute vaikamas. Aukos ir dovaneles 
mielai priimamos — Kalėdų senis iš 
anksto už jas dėkoja. Tėvai kviečiami 
skubiai vaikus registruoti pas lietuviu 
parapijos kleboną arba Centriniame 
skyriuje. Rašyti šiuo adresu: Centrinis 
Skyrius, 2, London Mews, London St., 
London W.2.

DOVANU SIUNTINIAI
siunčiami i visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai

L a m p e r t Supply Co., 
45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams 18 šilingu, puse 
metu — 10 šilingu, trims men. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur — kiek JAV
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, 

1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS - 6 penai.
Prnnted by: Verit» Foundation Pre m U, Pr»ed London, W. 2.

čios vietos ir baigia kelini savo naudai 
21:16.

Il-me kėlinyje „Vitis“ dar pakelia re
zultatą ir 3-čioje minutėje veda 27:16.. 
Bet čia staiga vaizdas pasikeičia: „Ko
vas“ perima žaidimą ir per tas likusias. 
17 minučių Įrodo esąs vertas An
glijos vicemeisterio vardo: neduodamas. 
„Vyčiai“ padaryti ne vieno metimo, pats 
puikiais praėjimais „sukala“ 27 taškus 
ir baigia II-rą kelini 27:6 savo naudai. 
Bendru 43:27 rezultatu „Kovas“ pelnytai 
laimi ši dvieju „didžiųjų“ susitikimą.

Kas pasakytina atskirai apie abi k-das,. 
bei paskirus žaidėjus? „Vytis“, neaboje
tinai, yra daug žadąs vienetas ir po kiek, 
ilgesnio treniruočių laikotarpio, reikia 
tikėtis, taps tikrai pajėgiu vienetu. Pa
geidautina, kad kai kurie žaidėjai, ypa
tingai, Narbutas atsisakytu neprasmin
gu tolimu metimu, bet susikoncentruo
tu i kombinacini žaidimą.

„Kovui“, taipogi, dar reikia padirbėti 
su taktiniu žaidimu, šiose rungtynėse 
ypatingai gerai pasirodė gynimas .r šių 
rungtynių „žvaigžde“ buvo Baleiša savo 
puikiu žaidimu gynime, bei parama puo
limui daug prisidėjęs prie šio laimėjimo. 
Iš puolimo pažymėtinas Stabačinskas. 
„Kovui“, turint prieš akis dar ilgą pir
menybių kelią, tektų susirūpinti sava 
silpniausia vieta — kairiuoju puoliku. 
Tada tektų tikėtis vėl pamatyti ..Kovą“ 
Anglijos pirmenybių finale.

žaidė: „Vytis“ — Narbutas 4, Dam
brauskas 6, Aleknavičius 11, Sakalas 4 ir 
Banys 2. ,-,Kovas“ — Stabačinskas 18. 
Baleiša 10, Puzinas 9, Butkus 6, Glatkau- 
skas 0. V. Steponavičius

STALO TENISAS
Lapkričio 22 d. Londono lietuviu stalo 

teniso komanda „Lithuaniam“ A“ turėjo 
pirmenybių rungtynes su Leyton rajo
no „Orford H‘SE T.T. Club“. Jos ivyko 
anglu klube. Rungtynes pelnytai laimėjo 
lietuviai rezultatu 8:1. Tai jau yra šeš- 
t is iš eiles laimėjimas ir komanda stovi 
divizijos lenteles viršuje. Po jos seka li
kusios aštuonios anglu komandos.

žade ir tašku pelne už „Lithuanian 
A“: Bušmanas (2), Razminas (3) ir Va

linskas (3). (vr)

PRANEŠIMAI
VISU TAUTU MITINGAS HALIFAXE
Halifaxe gruodžio 11 d. rengiamas vi- 

s i tautybių tremtiniu didžiulis mitingas, 
r .kreipti Vakaru pasaulio dėmėsi i žmo
nių ir j u religiniu pažiūru persekiojimus
Sovietu okupuotose kraštuose. Progra
ma ši: 12 vai iškilmingos pamaldos 
St. Mary's bažnyčioje; tuoj po 
pamaldų eisena su transperantais i Vic
toria salę, kur bus susirinkimas ir visu 
tautybių atstovu kalbos.

Visi lietuviai, gyveną Halifaxe ir apy
linkėse, kviečiami dalyvauti šiame mi
tinge. Savo atsilankymu prisidėsite prie 
protesto prieš Lietuvos okupantus.

Brangią Tėvynės sesę — trijų metu 
bendradarbę

ELENUTĘ RIAUBAITĘ ir p.
AUGUSTĄ JOVARĄ 

su tuoktuvių proga sveikina ir linki 
laimes ir ištvermes naujuose žings
niuose svetur. J. Raudonaityte ir G.
Venckute, Glasgow.

Vakaro prieblandoje vienas anglas 
išėjo medžioti ančių. Pasisekė nušauti 
dvi. Grįžęs namo pamate, kad tai buvo 
jo paties namines antys.

ŠACHMATU MĖGĖJAMS

Daug kas skaitytoju, 
pageidavo „B. Lietuvy“ 
šachmatu skyrelio. Nors 
toks pageidavimas ir 
nelengvai Išpildomas, 
bet kiek tai bus Įmano
ma, stengsimės ir šach
matininkams šio to pa
teikti.. Nuo sekančio 
num. prasidės regulia
rus skyrelis

4


	1949-12-02-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1949-12-02-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1949-12-02-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1949-12-02-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004

