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LAISVU ŽURNALISTU MITINGAS
Tarptautine Rytu. Vidurio nuropos, 

Baltijo ir Hainan u Kraštu laisvu žurna
listu sąjunga pereitą sąvaitę turėjo eili
ni visuotiną atstovu susirinKimą Londo-
ne ir tą proga surengė du didelius mi
tingus, per kuriuos supažindino žmones 
su visa tuo, kas dabar dedasi ju, už Ge
ležines uždangos atsidūrusiuose kraš
tuose. Holborn Halle buvo susirinkę per 
1000 žmonių, kur Įvairiu tautu žurnalis
tai pavaizdavo anapus Geležines uždan
gos atsidurusios Europos dabartį iš Įvai
riu sričių. Lietuviu atstovas, p. Bajori- 
nas, pateikė platu vaizdą apie tai, kaip 
rusai naikina tautas užimtuose kraštuo
se. šitam mitinge, kalbėjo keli Įžymus 
britai visuomenes veikėjai: Cap. A. R. 
Blackburnas, M.P., majoras E. Bedding- 
tonas Bebrensas, M.C. Ph.D.

Dorcesterio saleje buvo mažesnis mitin
gas. čia Europos dabarties ir ateities 
klausimais kalbėjo p. Harry Martinas, 
Amerikos žurnalistu sąjungos pirminin- 

* kas, p. Malcolm Muggeridge, iš „Daily 
Telegraph", Sir Haroldas Butleris, 
K. C. M. G., C. B. ir Laisvu žurn. sąjungos 
tautiniai atstovai. Lietuviu žurnalistu 
atstovas Dr. Kuzminskas pranešė apie 
spaudos nelaisvę už Geležines uždangos.

Kitomis dienomis Laisvu žurnalistu 
sąjunga svarstė savo gyvenimo ir veiklos' 
klausimus. Plenum! pirmininkavo M. 
Paplrnikas (čekas) pirm, vicepirm. buvo 

^lietuvis (p.Lanskaronskis) antrasis-estas.
Darbams paspartinti buvo sudarytos 4 
komisijos. Visose lietuviai žurnalistai 
buvo atstovaujamL Komisijos parengė 
Įvairiais sąjungą, jos narius ir ju veiklą 
liečiančiais klausimais sumanymus, ku
riuos pilnatis priėmė.

Kongrese dalyvavo 120 atstovu, atsto
vaudami 13 tautu žurnalistus. 42 atsto
vai buvo atvykę iš kitu kraštu. Lietuviu 
žurnalistu delegacija sudarė 8 žmones, 
kuriu 3 buvo, iš kitu kraštu atvykę.

ATLYGINIMAS BUVUSIEMS 
KACETUOSE

Vyriausioji IRO ištaiga nustatė sąlygas 
del atlyginimo vak. Vokietijos kacetuose 
laikytiems asmenims. Atlyginimo gali rei
kalauti kacetuose išbuvę ne trumpesni 
laiką, kaip tris menesius. Del atlyginimo 
pareiškimus reikia siusti: Wuertembergo- 
Badeno srities — Dr Kuester, Ministry 
of Justice, Stuttgart; Hessend — Dr Eck
stein, Ministry of Interior, Wiesbaden; 
Bavarijos Dr Filip Auerbach, Arcis 
Str. 7, Muenchen. Pareiškime nurodyti 
prašytojo vardą, pavardę, pilną dabarti
ni ar paskutini Vokietijoj, prieš išvažia-
vimą adresą, koncentracijos stovyklos
adresą ir praleistą joje laiką ir prašyti 
atsiusti tam- tikslui anketą. Prašymus 
reikia Įteikti tuojau, nes atlyginimo rei
kalavimai bus svarstomi tik iki 1950 m. 
kovo 31d.

ATVYKS ST. LOZORAITIS
Grįždamas iš Amerikos, žada sustoti 

Londone kelioms dienoms p. Stasys Lo
zoraitis, buvęs Lietuvos Minisleris Ro
moje ir dabartinis Lietuvos diplomati
nes tarnybos šefas. P. Lozoraitis buvo 
nuvykęs Naujorkan atidaryti tenai Lie
tuviu Parodą; taipgi dalyvavo didžiu
liame Amerikos Lietuviu Rongrese lapkr. 
4--6 d.; lankėsi Washingtone ir Jungti
niu Tautu (UNO) posėdžiuose.

ĮSTRIGO AIRIJOJ
Prieš kiek laiko Pabaltiečiu būrys iš

plaukė iš Švedijos Kanadon laivu „Vic
tory“. Pasiekus Ariją, pasirodė, kad lai
vas visai netinkamas kelionei per Atlan
tą. Keliautojai buvo sulaikyti, kol su
sidarys jiems geresne galimybe patekti 
Kanadon. Tarp šių tremtiniu daugiau
siai estu, bet yra ir 5 lietuviai: Jonas Sa
lys ir p.Kvietkienes šeima is keturiu as
menų.

KAS VAKARUOSE JUOKAS - UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS MIRTIS

(MUSU PARYŽIAUS KORESPONDEN- TO PRANEŠIMAS)
Amerikiečial, savo skandalais ir sensa

cijomis, kartais mus, europiečius, net 
prajuokima. Sakysim ir dabar, republi- 
konai, norėdami sumažinti savo varžovu 
demokratu vaidmenį, paskelbė prieš 
juos istoriją,

Atsargos majoras Jordanas staiga vi
siems atidengė paslaptį, kad miręs mi
rusio prež. Roosevelto patarėjas Harry 
Hopklnsas išdavęs rusams keletą lagami
nu paslapčių apie atominę bombą.

šią istorija susidomėjo JAV parlamen
to priešamerikines veiklos komisija. Ji 
paklausė Jordaną ar jis kaltinimą pa
laiko? Jis pasakė palaikąs tai, ką paskel
bė ir pažymėjo, kad Hopkinso nepažinęs 
ir šuo juo telefonu nekalbėjęs. Tačiau 
jis patyręs, kad rusu misijos vadas iš 
Hopkinso (Hopklnsu Amerikoje tiek pat 
daug, kaip ir Smlthu) buvo gavęs leidi
mą tam tikrą kieki urano rudos i Rusiją 
išvežti.

IR WALLACE BUVO ĮVELTAS
— Ai' tin tas šaltinis, kuriuo savo Įta

rimus gnndžiate? — klausė komisija. 
Jordanas atsake, kad daugiau žinių jis 
galėsiąs pateikti tik prie uždaru duru, 
nes turėsiąs paliesti vieną politikos vyrą, 
kuris esąs gyvas.

Tenka pastebėti, kad per visą tos isto
rijos kartojimo laiką ne kartą nebuvo 
paminėta žodžiai „šnipinėjimas" arba 
„išdavimas“. Tokiais žodžiais amerikie 
čiai nemėgsta svaidytis.

Tuoj po pasikalbėjimo komisijoj, vie
nas žurnalistas paskelbė pasikalbėjimą 
su Jordanu, iš kurio paaiškėjo, kad tas, 
gyvasis politikas, yra ne kas kitas, kaip 
Henry Wallace, buk jis leidęs atomines 
medžiagas i Rusiją pasiusti.

žurnalistu apgultas Wallace tai panei
gė, esą tie dalykai buvę ne jo, bet gen. 
Groves žinioje, žurnalistai nuskubėjo 
pas pastarąii. Tačiau ji klausinėti jau 
nebuvo tikslo, nes tuo laiku JAV užsie
nio reik, min-ja paskelbė atomini pra
nešimą, kad Rusijai tikrai buvo duota 
1.400 svaru urano žaliavos, 25 svarai 
urano metalo ir 2 svarai „sunkiojo van
dens“. Pranešime pabrėžiama, kad šiuo 
atsitikimu nereikia ieškoti kuriu nors 
paslapčių išdavimo, nes visa tai įvyko 
dar prieš atomines bombos išradimą.

RUSIJOJE TOKS DALYKAS NEBUTU 
BUVĘS JUOKAS

įsivaizduokime, kas butu atsitikę, jei

Slapti Stalino pasiuntiniai pas Titą
Italu telegramų agentūra ..Astra“ pas- buvo atvykę du ypatingi Stalinio pasiun- 

kelbe, kad praėjusią sąvatę i Belgradą tiniai. Atvyko jie lėktuvu slaptai, paskiau 
specialiu automobiliu buvo nuvežti pas 
Titą, su kuriuo kalbėjosi apie 5 valandas. 
Po to atgal grižę. Tai jau antrą kartą 
Stalino pasiuntiniai lanko Titą.

šitas atsitikimas politiniuose sieks
niuose kelia susirūpinimą. Prisibijoma, 
kad Titas gaji atgal, i Rusijos bloką, 
grįžti. Kai kurie stebėtojai dar tolesnes 
išvadas daro ir sako, kad visa Tito su 
Stalinu susipykimo*istorija buvusi gra
žiai surežisuota komedija, iš vienos puses 
duoti rusams nauju argumentu vidaus 
priešams galabyti, nes per ilga vartoja
mas Trockio vardas del senumo jau ne
daręs reikiamo Įspūdžio masėms, iš kitos- 
gautl visu glebiu iš Amerikos doleriu ir 
visokiu mašinų. O kai jau bus penkmečio 
planas Įvykdytas ir iš Amerikos gauta 
tiek, kiek tik Įmanoma. Titas iškilmingai 
gales, netgi visiems komunistams plo
jant, atgal Stalino glėbin grįžti.

Sovietu maršalas Timoše’nka, paskir
tas Rusijos okupacines kariuomenes va
du Rytu Vokietijoje, vietoj Rokosovskio, 
kuri „tėvelis“ lenkams „paskolino“. 

panašus dalykas but buvęs Varšuvoje ar 
Budapešte.

SOFIJOJ ATSITIKO TIKRAS 
SKANDALAS

Už geležines užuolaidos nereikia išduo
ti paslaptis ar kokias medžiagas vakaru 
valstybėms, kad kas bux, apkaltintas val
stybes išdavimu. Užtenka neparduoti ru
sams pusvelčiui prekes.

Taip atsitiko su Kostovu, buvusiu Bul
garijos vyriausybes vicepirmininku ir ko
munistu partijos generaliniu sekreto
rium. Jis per bulgaru rusu prekybos de
rybas pasirodė rusams nepalankus. Ru
sai norėjo iš bulgaru nupirkti visą ta
baką ketvirtadaliu pigiau, kaip bulga
rai už ji gaudavo iš vakaru valstybių, o 
sovietines mašinas parduoti bulgarams 
daug brangiau, kaip angliškas

Kostovas, nors ir senas komunistas, bet 
nesidavė rusams taip apstatomas. Ru
sams* tai biauriai nepatiko. Kostovas 
tuojau buvo iš pareigu atleistas. Pra
džioje jis dar buvo laisvas, bet kai rusai 
pastebėjo, kad Kostovas yra labai popu
liarus Bulgarijoje, bijoję, kad jo popu
liarumas neišugdytu titolzmo. Kostovas 
buvo suimtas ’ •

Tačiau dabar jis tik vienas teisiamas 
su dešimtimis ūkio specialistu, šią byla 
norima parodyti; kad visi uklnihial, sun- 
-umai Bulgariją užgriuvo-del Rostovo 
ir kitu kaltinamųjų kaltes. Kostovas kal
tinamas kęsinimosi nužudyti Dimitrovą 
(to jam nereikęjo daryti, nes Kremlius 
padare), priklausymu slaptai anglu žval
gybai ir sąmoklo, kartu su Titu, ruoši
mu prieš Rusiją.

„AŠ ESU NEKALTAS“
Rostovo byla buvo surežisuota pagal 

Įprasta už geležines užuolaidos šabloną. 
Enkavedistu tardomas Kostovas pasirašė 
labai ilgą ■ kaltinimą prieš save. Kaip 
ten Įprastą, jis turėjo tuos kaltinimus 
teisme žodžiu pakartotL Komunistu 
spauda, nelaukdama kada tai jis paša 
kys, pirmąją teismo dieną didžiausiomis 
raidėmis rašė: „Rostovas*, prisipažino 
kąltas, Kostovas reikalauja sau mirties 
bausmes4'. Deja,, „teisme. Įvyko nelauktas 
dalykas. Rostovas paneigė jam primeta-j 
mus kaltinimus ;

Netikėtumo ispudis buvo toks didelis, 
kad nei teišėjai, nei prokuroras nežinojo 
ką daryti. Teismas buvo pusvalandžiui 
pertrauktas, nes visos kortos susimaše.

Vyt. Arūnas

Ar taip gali būti, negalima tvirtinti, bet 
viena aiškėja, kad tokios derybos atito
lina karo pavoju tarp Maskvos ir Bel
grado.

S. G. Hollandas, naujasis Naujosios Ze
landijos konservatorių partijos vadas, ne
seniai sudaręs naują vyriausybę. Konser
vatorių partija i valdžią ateina po 14 
metu pertraukos.

AUSTRALIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Ką tik Įvykusiuose Australijos parla
mento rinkimuose, balsu daugumą gavo 
opozicijos koalicija-liberalai su konser
vatoriais. Vadinasi ir Australijoj, kaip N. 
Zelandijoje, socialistai, po 8 metu valdy- 

imo, turėjo pasitraukti.
Daugėja nuomonių, kad šitų kraštu 

rinkimu kryptis turės Įtakos ir D. Brita
nijos parlamento rinkimams, kurie, kaip 
spėjama, bus sekančiais metais vasario 
menesy. Tačiau darbiečlai del to yra 
optimistiški ir tokia nuotaiką grindžia 
papildomu rinkimu duomenimis. Per pa
pildomuosius rinkimus jie savo pozicijas 
atlaike.

Australijos parlamento rinkimuose ko
munistai buvo pasiūlę labai daug kandi
datu, bet ne vienas ju nebuvo išrinktas. 
Ir Iš viso už komunistu kandidatus labai 
mažai balsu paduota.

PLEČIASI ELEKTRINIU STREIKAS
ši pirmadieni kilo keliose Anglijos 

elektros jėgainėse darbininku streikas. 
Streikas plečiasi, o jo priežastis neaiški. 
Darbo mninisteris, kalbėdamas apie strei
ką pareiškė, kad toks žygis reiškia pe 
tik darbo sutarčių nutraukimą, bet ir 
gresia krašto interesams. Jis kviete dar
bininkus grįžti i darbą, o ginčijainus 
klausimus spręsti nustatyta tvarka.

I tris elektrines, kuriu darbininkai pif- 
madieni sustreikavo, pasiusta kariai ir 
jurininkai. Del šio streiko, kai ku
riuose Londono priemiesčiuose mažai bu
vo elektros.

IR BULGARAI GAVO KREMLIAUS 
GENEROLĄ

Panašiai kaip Lenkijai Rokosovski, 
Bulgarijai Kremlius atsiuntė „tautieti“ 
iš Maskvos, bet ne maršalą, o tik genero
lą. Tai esąs tūlas Grenovas. apie kuri 
iki šiol Bulgarijoje niekas nieko nežino
jo. Generolui iš Maskvos pavesta ne tik 
kariniai Bulgarijos reikalai, bet ir vy
riausia priežiūra viso Bulgarijos gyveni
mo, svarbiausia, kad bet koks titoizmas 
negalėtu atsirasti.

RUSAI PRIEVARTAUJA AUSTRES
Rusu kareiviai Austrijoje pačiu biau- 

riausiu budu prievartauja austres mo
teris. Prieš šitą laukini azijatu paprotį 
protestą kelia visi austrai. „Arbeiter Zei- 
tung“ nurodo, kad tokie atsitikimai su
daro dideli pavoju moterims visur, kur 
tik yra rusu kareiviai. Tuo tarpo rusu 
okupacine valdžia draudžia tokius atsiti
kimus aiškinti ir nužudytu moterų lavo
nus tirti.
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VOKIETIJA
Kinijos komunistu diktatorius Mao- 

Tse-Tungas. nors ir nebaigęs užkariauti 
Kinją, jau nedviprasmiškai grąsina Ti
betui. Arabai, apie 4 menesius išsėdėję 
Lozanoje su žydais prie vieno stalo, atsi
stojo ir pareiškė — nėra prasmes toliau 
tartis, nes jokio susitarimo su žydais ne
gali tutd:. Vengrijoje ruošy.mi gausus 
parašiutininku batalionai Jugoslavijai 
puliti ir t.t.

Butu natūralu, kad šitame žmonių, tau
tu ir ginklu chaose tarptautinu valstybes 
vyru akys kryptų i Kiniją-, Palestiną ar 
jugosiaviją. Bet ne — pastaruoju laiku 
jos nukrypo i Vokietiją. Amerikiečiai, 
anglai ir prancūzai (pastarieji neturė
dami kitokios išeities) pradėjo aktingai 
rūpintis Vokietijos ne tik ekonominiu, 
bet ir politiniu atkutimu. Vokietija vėl 
pradeda keltis iš 1939/45 m. baisaus ka
ro griuvėsiu ir durnu ir ryškėti Europos 
politiniam horizonte.

DEL KO?
Straipsnyje „Didele problema“ jau 

minėjau, kad Prancūzijos generolas de 
Gaulle viena vieša proga išsitarė, kad 
vokiečiai vienintele aktyvi ir gabi Euro
pos tauta, kuri pajėgtu apginti vakaru 
Europą nuo tolesnes rytu invazijos. Gal 
but jis, kaip prancūzas, vėliau apgaile
stavo tai pasakęs. Kur dingo 1914/18 me
tu prancūzai, kurie vieni didvyriškai gy
nė savo tėvynę ir, pagaliau, sumušė Vo
kietiją? Atseit tais laikais jie buvo pra
našesni už vokiečius. Tiesa, tais laikais 
jie neturėjo 7 mil. komunistu savo tarpe.

Tačiau ne tik de Gaulle, bet ir vienas 
Anglijos generolas savo straipsnyje rašo: 
jeigu norime apsiginti nuo tolesnes rytu 
invazijos, turime pamiršti, kad buvo II 
pasaulinis karas; turime pamiršti, kad 
Vokietija buvo musu priešas, jeigu šian-- 
dien ji gali būti musu sąjungir^nkas.

Taip pat žinoma, kad ir Amerikoje 
jau yra generolu grupe, kuri viešai atsto
vauja tą .pačią nuomonę: be Vokietijos 
negalimas joks efektyvus Europos gini
mas. Europoje guodžiamas!, kad ši grupe 
yra maža, bet laikui bėgant, ji gali ir pa
didėti.

štai kad ir šiais, pasakyčiau, „šunta
kiais“ prieisime prie tu pasikalbėjimu, 
kurie ivyko ką tik dabar tarp Prancūzi
jos, Anglijos ir Amerikos politiku ’š^ vie- J 
nos ir Vokietijos Reichskanclerio iš kitos 
pusesx Pasikalbėjimai pasibaigė protokolo 
pasirašymu, kuriuo 1) sustabdomas fabri- 
ku (kad ir karo pramones) išmentavi- 
mas; 2) leidžiama statyti neribotą skai
čių laivu, ribojant tonažą ir greiti; 3) lei
džiama visuose kraštuose steigti Vokie
tijos konsulatus; 4) pasižadama remti 
Vokietiją visose tarptautinio bendra
barbiavimo organizacijose. O Vokietija 
už visa tai pasižada kovoti su bet ku
riais šovinistiniai nacistines tendencijos 
pasireiškimais krašte. Visa tai aiškiai iš
skaitoma iš pasirašyto susitarimo teksto. 
Be to dar sakoma, kad Vokietija suti
kusi leisti užsieniui dalyvauti kapitalu 
jos sunkioj pramonėj (kitaip tariant 
pramonę finansuoti). Be to sakoma, kad
Vokietijai leista pasistatyti šešlus „dar-
neišaiškintus“ laivas.

Kodėl šitoksai susitarimas pasirašy
tas? Atsakymas labai Įdomus, kuomet 
pasiklausoma . abieju pasirašiusiu pusiu
aiškinimo.

Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos po
litikai paaiškino, jog bet kurios lengva
tos Vokietijai buvo būtinos, nes laikant 
Vokietiją per daug prispaustą, auga 
nesuvaldomas nacistinis judėjimas 
krašte. Padarius nuolaidas ir įtraukus i 
tarptautini bendradarbiavimą kaip lygu 
partneri, Vokietijoj nebus dirvos bet 
kuriems nacizmo vadams.

Vokietijos gi Reichskancleris, kalbėda
mas parlamente pasakė: aš žinau, kad 
daugelis parlamento nariu reikš nepa
sitenkinimą, bet tai musu pirmas žings
nis, kiti seks vėliau... Čia pat, savaime 
aišku, pasiskubino patikrinti Vokietijos 
draugiškus jausmus be Amerikos ir An
glijos, visu pirma Prancūzijos linkui.

Iš to matome, kad galima pasirašyti 
susitarime, nors ir skirtingai galvojant 
bei kalbant, Kam gi tikėti? *

Aišku, kad tik Vokietijos Reichskan
cleriui. Aišku, kad tai yra pirmas žings
nis, nes paskutinis bus tada, kai rusai 
bus išvaryti iš Tiuringijos, Berlyno ir 
Rytprusiu. Kas seks toliau, sunku numa
tyti, bet to tuo tarpu ir nereikia. Iki to 
laiko ir geriausiam Vokietijos demokra
tui bus pabalnotas nacistinis žirgas, ant 
kurio jis mielai jos, arba bus priverstas 
joti.

ši dalyką, žinoma, geriausiai supranta 
prancūzai ir daugiausiai tam jautrus 
Prancūzijos užs. reik. min. Šumanas, re

feruodamas ši susitarimą parlamente, 
mėgino visu savo autoriteto svoriu Įti
kinti parlamento narius, jog iš Vokieti
jos gauti visi galimi pažadai, kad ji nie
kuomet nebus grėsmė Prancūzijai. Bet 
buvęs Prancūzijos minister's pirminin
kas M. Reynaud laike debatų pareikalavo 
iš Šumano aiškaus Prancūzijos politikos 
apibrėžimo Vokietijos atžvilgiu. Jis no
rėjo aiškaus atsakymo iš šuinino i ši
tokį klausimą: koks bus Prancūzijos vy
riausybes nusistatymas, kuomet Amerika 
pageidaus Vokietijos bendrabarbiavimo 
Europos apsiginklavime Prancūzu An
glijos ar Amerikos generolams vado
vaujant?

Atsakymo i ši klausimą nebuvo.
Bet jeigu M. Reynaud toki klausimą 

stato, tai reikia manyti, kad jis iš kažkur 
žino, ar spėja, kad toks klausimas arti
miausioj ateity gales atsirasti.

Savaime aišku, kad 60 milijonu vokie
čiu, sveiku, neužkreštu bet kuriais ko
munizmo mikrobais, pačiame Europos 
centre yra didele pagunda bet kuriam 
generolui. Nemažesne pagunda ir poli
tikui: argi nebylioj anti mintis apginti 
Prancūziją ar Angliją vokiečiu kareiviu? 
Kremliaus maršalai pasirodė silpnesni 
tokiom pagundom ir jau turi pora šimtu 
tūkstančiu marširuojančiu vokiečiu, ap
ginkluotu ne tik kulkosvaidžiais, bet ir 
.patrankomis, vėliau gal ir atominėmis 
bombomis.

Atrodo, kad „žirgą teks pabalnoti“. 
Tokiu atveju kiekvienam prancūzu, an
glu ar Amerikos generolui, kuris norės 
ant šio „žirgo“ joti, patartina nepa
miršti, kad geras „žirgas“ gali pasispar
dyti ir jojiką numesti. O „žirgas“ be joji
ko gali nulėkti šiuo metu sunkiai aps
prendžiama linkme. St. Kuzminskas

P. A. VIRKUTI ir p.
D. AUŠIURAITĘ 

sukarusius lietuvišką šeimos židi
nį, sveikina ir linki laimingo gyve
nimo.

I-mo skyr. valdyba ir nariai

Jau atsiustas ir platinamas kišeninis 
lietuviškas kalendorelis. Kaina 4/2. Pla
tintojams, užsisakiusiems ne mažiau 10 
egz. — 10% nuolaida. Užsisakyti šiuo ad 
resu: F. Neveravičius, 40, Fosse Rd., Cen
tral, Leicester.

IR ŠUO NEMĖGSTA PRIEVARTOS

jis nugirdo kartą kalbant Adomėnas mėgsta švarą 
yiena šaunią ponią: Ir nemėgsta blusu.
„įDušas — vienas malonumas, — Gausi sosidžą, jei geras, 
Net geriau už vonią". šunpalaiki, busi.

Ech, ir vėl tau rupi miestas, 
Lyg nėra čia vietos.
Juk vanduo bematant vesta, 
Tik nejuokink svieto...

Gaila triūso, po paraliais, 
Murma Adomėnas.
Šitaip reumatizmas gali
Isimest i strėnas...

Lietuvos kančia
(TĘSINYS)

II. ŽEMES ŪKIS.
Lietuvos žemes ūkis, merdejęs caristi- 

nes Rsijos okupacijos laikais, visiškai su
griautas I-jo karo metu, padare didžiau
sią pažangą Nepriklausomybes metais, 
žemes ūkio gaminiais mes užtarnautai 
didžiavomes ir didžiuojamės net dabar. 
„Maistas“. „Pienocentras“, „Linas“ „L. 
Cukrus“ >ir tt. europejiniu mastu imant 
buvo pirmos rūšies Įmones, šiandien 
Lietuvoj žemes ūkis, kaip ir visa kita, 
smuko 100 metu atgal. Mes svajojom 
anuomet Lietuvos laikrodi pavaryti pir
myn 100 metu. Deja, Įvyko atvirkščiai.

šių visu imoniu, kurios kaip tik rėmėsi 
žemes ūkio atsiekimais, šiandien visai ne
girdėti. Kam jos reikalingos, jei siera 
gaminiu, ir jei ruskis su mongolu nuo 
lauko gaudo javus ir „raudonomis gur
guolėmis“, net su muzika, gabena i san
delius.

Nepr. Lietuvoj buvo 1.246.000 raguočiu, 
o 1948 m. ju buvo vos 212.000.

Nepr. Lietuvoj buvo 1.300.000 kiaulių, 
o 1948 m. sovietinėj Lietuvoj oficiale 
statistika priskaičiuoja tik 137.000.

šitų pavyzdžiu pakanka susidaryti 
vaizdą koks yra šiandieninis ūkis Lietu-, 
oj. Ubagyste, žinoma, jei yra išvežtas

Nepamirškim ligoniu
Artinasi Kalėdų šventes, daugeliui 

žadėdamos keletą maloniu poilsio ir 
džiaugsmo valandų. Bet musu tarpe yra 
ir tokiu, kuriems šventą Kučiu vakarą 
tikrai nubirs karti liūdesio ašara, jei gu
lėdami ligoninėse ar save namuose bus 
vieni, draugu apleisti. Patekę ligoninėn 
tarp svetimųjų, kaip gerve giedros mes 
pasiilgstame saviškiu, savo kalbos, gyvo 
žodžio, nuoširdžios užjautos.

Patekęs nelaimėn, iš savo draugu su
laukiau tiek daug pagalbos ir užuojautos, 
kad negaliu tai čia nepaminėti.

Kai prieš pora menesiu, palikęs žmo
ną ir dvi mažametes dukreles nežiniai 
išvažiavau sanatorijon, man atrodė, kad 
nelaimingesnio žmogaus, kaip aš, nėra, 
nes ne tik aš, bet ir mano šeima pateks 
i skurdą. Tuo tarpu šiandien galiu pasi
džiaugti, kad mano baline ir tas rūpestis 
buvo perdėtas. Užteko man tik pranešti 
draugams „castlemaniečiams“ apie išti
kusią nelaimę, o jie jau pasirūpino vis
kuo ir manim ir mano šeima.

Nuo pat mano sanatorijon išvykimo 
dienos, mano šeima atsidūrė nuolatinėj 
Castlemano lietuviu globoj. Pirmiausia- 
su pagalba ir užuojauta atskubėjo liet, 
sąjungos skyrius. Vėliau, kai mano šeimai 
skubiai reikėjo apleisti užimanąnamą nau 
jai mano vietom atvykstančiam sodi
ninkui, Pr. Lesevičius ir St. Karalevičius, 
atsisakę savo sekmadienio poilsio ir dirb
dami ištisą dieną, perkrauste mano šei
mą. Jiems talkon atėjo mieli kaimynai E. 
ir K. Simaičiai, J. Morkuškis, liet, sąjun
gos skyrius pirmininkas, nuolatos lanky
damas mane ir mano šeimą rūpinosi, kad 
mums nieko netruktu. Jo tarpininkavi
mu gavome Balto pašalpos ir „Care“ 
pakietą. Bet didžiausia staigmena man 
buvo, kai praėjusi sekmadieni mane 
aplanke Vyt. Jurgelaitis ir K. Jurka, at- 
veždami castlemaniečiu suaukotą, be
veik, keturiolikos svaru sumą — Kalėdų 
dovaną mano šeimai.

Tai tikrai puikus lietuviško nuoširdu
mo pavyzdys. Jei visi ligoniai sulauktu 
panašios užuojautos ir moralines bei ma
terialines paramos, ju kūno ir sielos kan
čios jei ne visai išnyktu, tai bent suma
žėtu. Tad beruošdami kalėdinius sveiki
nimus ir dovanas savo artimiesiems, ne
pamirškite tu, kurie to labiausiai reika
lingi. Nepamirškite sergančiųjų.
Harefield Sanatorija. K. Stirbys.

visas trečdalis krašto gyventoju; o ju vie
ton atvežti mongolai su čekistais, tai ki
taip ir būti negali. Pyliavos arde privatu 
ūki, o kolūkiai (kolchozai), kuriu šian
dien jau priskaičiuojama ligi 5.000, su
ardė galutinai visą žemes ūkio kraštą.

Vaizdo pilnumui užtenka to, kas darosi 
Klaipėdos, kaip pavyzdingo žemes ūkio 
krašte. Inventorius gyvas ir negyvas 
dingęs. Drenažas, kuris čia buvo tobulai 
Įrengtas ir gerai prižiūrimas, apleistas 
sugriuvo. Ir nestebetina, kad i žemus Kl. 
kr. laukus negalima ieiti del šlapumo, 
o pievos taip ir liūliuoja po vandeniu, 
laukin’u ančių pilnos.

Komunistinėj spaudoj „samokritika“, 
kaip žinome, užima svarbią vietą. Iš ju 
ir sužinome apie katastrofinę, musu su
pratimu, žemes ūkio būklę. Pirmiau bu
vo skundžiamasi, kad buožes trukdo žmo
nėms eiti i kolchozus. Bet buožes, atrodo, 
bus daugumoj jau išvežti 1 tundras ir 
kolchozai „sėkmingai“ ir su „didžiau
siomis padėkomis“ Įsteigti. Dabar spauda 
puola pačius kolchozus. Už tai, kad jie 
pasibaisetiniai biedni. Pav. Prienų aps
krity yra 51 kolchozas. Ir tuose kolcho
zuose yra „13 raguočiu, 8 kiaulių ir 8 
aviu farmos“. Jei 51 kolchozas, tai tiek 
pat ir buv. lietuvišku kaimu, nes kolcho
zą sudaro mažiausiai 1 liet, kaimas. Ir 
tuose visuose kaimuose vos 29 gyvuliu 
farmos. O ir tose „farmose“ gyvuliu

Kolorado vabalai pridaro daug visokios 
žalos. Praėjusią vasarą nemažai jie siau
tė Italijoje. Buvo atsitikimu, kada šie 
vabalai Sustabdydavo net traukinius, 
apspisdami geležinkelio bėgius. Garvežys, 
sutraiškęs milijonus vabalu, nebegalėda
vo traukinio traukti, nes bėgiai pasida
rydavo glitus ir ratai sukdavosi vietoje. 
Vienas išradingas italas mašinistas prieš 
garvežį pritaisė šluotas, kad vabalus nuo 
begiu šluotu.

Rykliai, labai plėšri, biaurlos išvaizdos 
žuvis, gyvena didžiuose vandenyse, ar
čiau pusiaujo. Ryklio dantys ne tik aš
trus, bet ir labai stiprus, žmogaus ranką 
ar koją rykliui nukąsti menkniekis, nes 
jis nukanda ir plienini kabli. Pav. nese
niai buvo pagautas 6 metru ilgio ryklys, 
kuris gaudymo metu nukando plienini 
kabli 12 centimetru storio, šis ryklys 
svėrė vieną toną. Paveikslėly matyti ke
li dideli rykliai.

„skaičius nedidelis“. Kaip suprasti tą so
vietinę biednystą?

Kolchozu vardai parinkti iš „plačiosios 
tėvynės“: Puškinas, Lenino kelias, Stali
no keliu, komsomolcas, Paryžiaus komu
na, Spaliu rev. ir pan. O kur dingo lie
tuviški kaimu vardai?

Privatus žemes ūkis Lietuvoj baigia 
nykti. 'Dideli mokesčiai, stambios" pylia
vos kerta privataus ūkio šaknis iš pa
grindu. Buvę savininkai už nesugebeji- 
mą tu mokesčiu sumokėti ir pyliavų iš
pilti sodinami i kalėjimus ir „darbo sto
vyklas“, kad juos perauklėti sovietiškai, 
tiksliau kalbant, kad juos išnaikinti, 
kaip kad buvo „perauklėta“ Praveniškiu 
stovykla. Ji ir dabar veikia.

Lietuvis turėjo Įvairiu okupacijų praei
ty, ju visu jis buvo piešiamas ir ujamas. 
Bet jis buvo, palyginus, sotus ir aps 
gęs. Jis mokėjo prisitaikyti kad ir prie 
žiauriu okupanto reikalavimu ir palaike 
ūki sveiką ir nuolat produkuojanti. Ir 
užteko tik lengvesniu sąlygų ir jis bema
tant atsigaudavo, šiandien jau kas kita. 
Jo ateitis labai liūdna, nes badas žiuri 
i akis. O aspirengti neturi galimybes. 
Aviu nėra. O jei kur ir yra, tai vilnos 
turi būti atiduotos valstybei. Linus kol
chozai irgi atiduoda „tėveliui“, tad nei 
drobių, nei mileliu jau lietuvaite neišaus.

O toji „valstybe“, kaip senovės pasakų
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IŠ MUSU GYVENIMO
X. i **•
IŠ WAKEFIELD SKYRIAUS GYVENIMO

Nors ir ne taip daug lietuviu čia gy
vena, bet kiek galifnybes leidžia, visi 
svarbesnieji musu tautos ivykiai yra pa
minimi.

Lapkričio 27 d. musu stovykloje Įvyko 
Lietuvos kariuomenes šventes minsi
mas. Minėjimą atidarydamas, skyr. pir
mininkas VI. Mockus, trumpoje kalboje 
apibudino kariu.om.enes reikšmę nepri
klausomybes kovose, ragindamas eiti pir
mųjų savonoriu pėdomis, nepasiduoti pe
simizmui bei egoizmui, bet nepalaužia
ma valia kovoti del Lietuvos laisves ir 
nepriklausomybes.

V. Babinskas savo paskaitoje peržvelge 
Lietuvos kariuomenes atliktus žygius ir 
apibudino pirmųjų savonoriu pasiryžimą 
bei pasiaukojimą kovoje del Lietuvos iš
laisvinimo.

Meninėje dalyje pasirodė J. šaduikis, 
P. Vasiliauskas ir V. Krasauskas paskai
tydami eilėraščius bei straipsnius.

Minėjimo metu padaryta rinkliava 
Tautos Fondui per kurią gauta septyni 
svarai ir penki šilingai. Reikia pastebėti, 
kad skyriaus nariai tinkamai Įvertina 
reikalą, kad busimai kovai bus reikalinga 
daug lešu, todėl kiekviena auka Tautos 
Fondui nėra per didele. Kernys

1 ĮDOMI paroda
Po Nauju Metu žada būti Edinburghe 

Įdomi paroda, kurią rengia Scotish Lea
gue for European Freedom, ši organi
zacija, kaip žinofna, yra didelis visu Eu- 
ropds pavergtu tautu draugas. Jos pir
mininkas, p. John Stewartas, yra geras 
lietuviu bičiulis. Jau keliolika metu, kaip 
jis stropiai gina Lietuvos reikalus, o atvy
kus BrĮtanijon musu tremtiniams, jis 
labai daug, gelbsti jiems visokiose ju bė
dose — ypatingai gyvenantiems Škotijoj. 
Rengiamoji paroda yra jo sumanyta ir jo 
organizuojama. Svarbiausias jos tiklas 
— supažindinti Škotijos ir bendrai Di
džiosios Britanijos gyventojus su paverg
tomis Europos tautomis ir gauti prita
rimą j u išlaisvinimui iš Sovietu ver
gijos.

Parodoje dalyvauja šios tautos: lietu
viai, estai, latviai, lenkai, ukrainiečiai, 
serbai, kroatai, slovėnai, bulgarai, rumu
nai, čekai, slovakai, ungarai (vengrai) ir

Vaikiai: — Tėvai sako, kad jie pamir
šo kur padėjo musu kalėdinius žaisliu
kus. Kaip manai, — gal pasakyti jiems, 
kur padėti žaislai?

graikai. Parodoje bus išstatyti šių tautu 
Įvairiausi tautiniai eksponatai: audiniai, 
mezginiai, juostos, medžio drožiniai, 
odos dirbiniai, karoliai ir gintaras, kny
gos, fotografijos, tautiniai drabužiai — 
žodžiu, viskas, kas tautai budinga.

Parodai skirti eksponatai turi but pa
siusti nevėliau sausio pirmos sąvaites 
šiuo adresu: Mr. John F. Stewart, Ash- 
field. Juniper Green, EDINBURGH.

Rengėjai (Scotish League for Euro
pean Freedom) apsiima apmokėti visas 
išlaidas: eksponatu persiuntimo ten ir 
atgal ir apdraudimą nuo žuvimo, ugnies 
ir pagadinimo. Besibaigiant parodai, 
eksponatai, jeigu norima, gales būti par
duoti. Parduotinu eksponatu kaina turi 
but iš kalno nurodyta ir gautoji už par
davimą suma bus pasiusta savininkui. 
Parodos vedėjai gali taipgi priimti už
sakymus, jeigu eksponato savininkas su
tinka daugiau j u pagaminti, pardavimui.

Butu gera, jei lietuviai but gerai šioje 
parodoje atstovaujami. Škotijos lietuviai 
ypatingai turėtu tuo susidomėti, nes 
Edinburghas jiems arčiausia.

Lietuvos Pasiuntinybe.

COVENTRIO NAUJIENOS
Lietuvos kariuomemenes švente labai 

gražiai atšvęsta. Gera buvo p. J. Sen
kaus,, iš Leicesterįo, paskaita. Lietuviš
kosios mokyklos mokiniai padainavo ir 
padeklamavo. Džiugu, kad šios, vargo, 
mokyklos vaikučiai viešai pasirodo jau 
nebepirmą kartą.

Savišalpos draugija, Kalledu prpga, 
organizuoja platesniu mastu dovanu 
siuntimą Vokietijoj likusiems lietu
viams. I darbą Įtraukiama visa lietu
viškoji kolonija.

Du inžinieriai: Adamonis ir Vaišvila 
pradėjo dirbti, kaip braižytojai. Pirma
sis gavo darbą vietoje, o antrasis važi
nėja i Birminghamą.

Be namu negerai
Namai nums, kaip lietuviškos kultū

ros židinys, būtinai reikalingi, nes kol 
lietuviu centras skurs arklidėje, nebus 
galima nuveikti jokio žymesnio darbo. 
Tai visi pripažįsta ir sutinka, kad na
mus reikia nusipirkti. Tuo tikslu ir na
mu fondo reikalams vajus buvo pratęs
tas. Vajus jau eina. Kaip jis eina, daž
nas gales pamatyti iš tu duomenų, ku
rie žemiau paskelbti. Pažiurėjus 
juos, kokias išvadas galima daryti del to 
tikslo sėkmės, kuriam vajus yra pratęs
tas? Vajus, kaip žinoma, baigiasi po 
trijų menesiu.

LIETUVIU NAMU VAJUS
Namu Fondo akcijas spalio ir lapkričio 

men pirko: O Bitaite 2, V. Milašius 1. 
Just. Pulokas 1, Juoz. Pulokas 1, J. Ka- 
nys 1, J. Petrauskas 1, A. Petrauskas 1, 
DBLS Blanford skyrius 1, Leicester sk. 2, 
Manchester sk. 5.

AUKOS
Namu Fondui spalio ir lapkr'cio men. 

aukojo: DBSL Castlemano skyrus J: 5.. 
Orentaite £ 3.0.0. P. Tamoševičius 7'

IDĖJOS IŠRADINGIEMS ŽMONĖMS

Kalėdini angelei! kiekvienas gali pa
sidaryti. Reikia panaudoti storesnį, gėlė
tą popieri, garankšteto popierlo, kuris 
vartojamas kaip servetėles. Galvai ga
lima panaudoti medini kamuoleli.dažais 
ir tušu piešiama veido bruožai ir plau
kai.

KALEDINS ŽVAIGŽDE

žvaigždę galima iškirpti iš storesnio 
popierio. Ypač paaugę vaikai džiaugiasi 
bebandydami iškirpti šitą žvaigždę. Tam 
tikslui reikia 4*6 coliu .oopierio. kuris 
sulankstomas kaip armonika, 7 kartus: 
kiekvienas lenkimas turi 374 colio pla
tumo. Sulanksčius popieri, iškirpti pagal 
užbrėžtas linijas. Iškirpus sulenkti. Va
duotis pavekslely nurodytais pavyzdžiais.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

„žydai iš Jeruzalės siuntė pas ji kuni
gu ir levitu jo paklausti: Kas tu esi?“ 
Ar tu ateini iš dangaus? Ar Dievas tave 
siuntė? Kieno vardu kalbi? Jeruzalėje 
apie Tave nieko nežinoma. „Jis prisipa
žino“, nuolankiai — atvirai atvėrė širdį
— „ir nesigynė: jis prisipažino: Aš nesu 
Kristus“. Aš ne iš dangaus. Aš moters 
gimdytas. Vienas iš liaudies. „Jie vėl ji 
klausė: tai kas gi Tu?“ Ko čia šūkauji? 
Kam visas šitas teatras? Kupranugario 
kailis. Ar tiesa, kad tu maitiniesi tik 
skėriais ir laukiniu bičių medum? Palauk
— „Ar tu Elijas?“ „Jis tarė — paprastai 
ir be gailesčio — „Nesu.“ Jie nekantrau
dami spyrė ji: „Ar tu ,es(l pranašas?“ 
Ir pražiotom burnom lauke, akis susmei
gę i jo saules nudegtą veidą. “Jis atsake"
— be susijaudinimo ir neraudonuodamas
— „Ne.“ „Tuomet jie jam tarė: Kas tu 
esi, kad mes galėtumėm duoti atsakymą 
tiems, kurie mus siuntė.“ Mes iš Jeruza
lės. Matai iš musu drabužiu ir akcento, 
žinai, žmones Įvairiai kalba. Senos mo
terys dievina tave. „Ka pats apie save 
sakai?“ Mums svarbu tavo žodis.

„Jis atsake: Aš tyruose šaukiančiojo 
balsas: Taisykite Viešpaties kelią.“ Aš
— balsas — negyvenamos žemes plotuo
se. Didelis ir prasmingas. Beribis ir be
viltis: Tyruose gimęs balsas. Tyruose iš
augęs, išbujojęs. Gal nedailus, duriąs, 
bet už tai be baimes ir pataikavimo. Aš 
balsas - atgarsis kito balso - didesnio už 
manė, už tyrus, už visą jusu žeme. Taisy
kite Viešpaties kelią. Jis jau pradėjo ke
lionę. Per tyrus, negyvenamu širdžių plo
tus. Taisykite kelią. Viešpats ateina. Kad- 
jo kupranugariu ir žirgu kojos neslystu, 
neužkliutu, nekluptu. Kad Jis pats piršto, 
kulnies, širdies — neužsigautu. Taisykite 
kelią per jusu gyvenimo tyrus, kuriuose 
paklydote. Ar žinote, kuri kelią taisyti? 
Tą, kuris i širdį veda.

„Atsiustieji buvo iš parizieju“. „Jie dar 
klausė ji ir jam sake: Tai kam tu krik-, 
štiji, jei tu ne Kristus, ne Elijas, ne pra
našas“. Kam visas šitas teatras? Kieno 
valdžia tai darai? Mes Jeruzalėje 
apie tai nieko nežinome. Sakei, tu ne 
iš dangaus. Ir Elijo atėjimo juk dar ne 
laikas? Sakei, tu ne iš pranašu? Kam 
krikštiji? Kam žmones suvedžioji? Kam 
išsigalvoji naujoves? „Jonas atsake 
jiems, tardamas: Aš krikštiju vandeni- 
mi“. Nesuvedžloju. Vanduo nepakenks. 
Nuplaus, bent, veidą ir kaklą ir primins, 
kad švari širdis svarbiau negu švarios 
rankos. Aš nesuvedžloju. „Bet tarp jusu 
stovi tas, kurio jus nepažįstate“. Jie ap
sidairė — lyg sugauti bevagiant. „Jis 
yra tas, kurs po manęs ateis“. Didesnis 
ir galingesnis už mane. Pradės tikrą 
darbą. Gilia vagą nuo pradžios. Per dir
vonuojančias širdis, surambusius protus. 
Sava, iš niekeno neskolinta jėga. Bers 
grūdą iš savu aruodu. Po manęs eteis. 
Jis. Rytojaus Viešpats. Dabarties paslep-' 
ta paslaptis. „Jam aš nesu vertas atrišti 
jo kurpiu dirželio“. Taip, nesišaipyklte. 
Nesu vertas. T. Bruno Markaitis, S. J.

„smakas“ viską ryja ir niekad soti ne
būna.

Javai, vilnos, pienas ir mesa, linai, bul
ves; visi kad ir liesos pramones gami
niai, miškas stachanoviniu spartumu va
žiuoja 1 rytus. Ypač sparčiai naikinamas 
miškas. Tačiau mums nesuprantama del 
ko medžio ruskiams pritruko? Jau ko 
ko, bet mišku Rusijoj niekad netruko. 
O ir vergu tam miškui kirsti NKVD pri
gamino. Kaž kas atrodo tą šąli užkeikė: 
nieko nėra ir visko stinga.

III. ŠVIETIMAS.
Mokyklų pristeigta daug. Lietuviai, 

nors ir sunkiausiomis sąlygomis visada 
sieke mokslo, vaikus leido visokiu okupa
cijų laikais i mokyklas. Tad nestebetina, 
Kad ir dabar mokyklos Lietuvoj perpil
dytos. Pav. šiemet baigė gimnazijas apie 
3.000 asmenų. Bet mokyklų lygis kritęs. 
Bent'musu supratimu. Nes ir mokykloj 
bolševikine'’ politika ir propaganda pir
moj vietoj. Kas lieka nuo šių komuni
stiniu „blizgučiu“, tabęina kitiems, „ne 
taip svarbiems“ mokslo ^dalykams. Bet 
lietuviškose mokyklose dar ir dabar ru
sena sena lietuviška dvasia. Bolševikai 
savo spaudoj smarkiai kolioja visą eilę 
mokyklų del j u atsilikimo, už tautinę ir 
religinę atmosferą, už nepalaikymą kom. 
somolcu ir kolchozu neparemimą. Tad 
ir po 5 metu bolševikines priespaudos 

lietuviška mokykla nemire. Bet ar ilgam? 
Syki jau išvelka i skiltis savo spaudoj, 
reiškia ir čia rengiamas „revoliucinis“ 
smūgis. Rengiamasi galutinai sugniuždy
ti, kad ir silpnai berusenančią, lietuvišką 
ugnelę. Tuo tikslu ir švietimo komisarai 
keičiami. Negeras buvo Venclova, nepa
tiko ir Žiugžda, neįtikino ir enkavedistas 
Niunka, dabar šviečia kaž koks beraštis 
Knyva.

Universitetuose ir žemes Ūkio Akade
mijoj, kuri iš Dotnuvos perkelta i Kau
ną, irgi pirmoj vietoj „politgramota“. 
Daug senųjų profesorių. Bet jie prispau
sti ir j u balso negirdeti. Komisarai atsiu
sti iš rytu diktuoja, koks turi būti moks
las, kas gali ir turi būti priimtias i uni
versitetus. Apie universitetines laisves, 
autonomijas galima tik sapnuoti. Tai rei
kalinga buržauzinej valstybėj. Proleta
riato yra viena tiesa, ir toji tiesa Mas
kva. Todėl ir mokytojai „perauklejami“.

-Per marksizmo kursus tik vieną šią 
vasarą perejo per 5000 mokytoju. Isto
rikas, geografas, matematikas, botanikas, 
fizikas, geologas, chemikas, anatomas 
turi savo mokslo paskaitas persunkti 
marksizmo doktrina ir tik ja pasirem
damas aiškinti tiek gamtos prajovus, 
tiek visuomenes ir tautu socialius reika
lus, tiek žmogaus kūno ypatumus.

(Bus daugiau)

Skelbiu spaliu 1 d. Įsisteigusią lietuviu 
skautu „Aru“ skilti. Skilčiai vadovauti 
skiriu pskt. Trečioką Juozą, sktn. Spalis, 
L.S.S.A. vadeiva. 

* * *
Rotatoriaus ir rašomosios mašinėlės 

fondui aukojo: sk. vyč. „Vydūno“ būrelis. 
Nottinghame 2/1/2, sk. vyt. vyr. skltn. 
K. Norkus 1/-/-, skautas K. Jankus 
-710/-, skautas J. Sližys -/5/-. Aukoju
siems nuoširdus skautiškas Ačiū.

* * *
Sese ir Broli, visgi dar daugelis musu 

nėra aukojęs rotatoriaus ir rašomosios 
mašinėlės fondui. Del tavo nerūpestingu
mo vis dar negali išeiti musu skautiškas 
laikraštėlis. Tai yra musu, visu bendras 
reikalas ir mes negalime likti abejingi. 
Juo greičiau tu atliksi savo pareigą, juo 
greičiau pamatysi savo skautišką lai
kraštėli. Aukas siusti: sktn. (Spalis, 1G 
West View, Hopwood Lane, Halifax.

* * *
Dainų knygeles „25 dainos skautiška

jam jaunimui“ iš Vokietijos jau yra gau
tos ir šiomis dienomis bus išsiuntinėtos 
visiems užsisakiusiems.

Jei kas dar norėtu knygeles gauti, gali 

DOVANU SIUNTINIAI
siunčiamai visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai 

t Lampert Supply Co.,
45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.

užsisakyti, pasiųsdami 3 šil. sktn. Spa
liui. 

* * *
Kai kurios draugoves ir kai kurie pa

vieniai skautai nėra atsiuntę vadi j ai na
rio mokesčius. Paskubėkime atsiskaityti. 
Taip pat kai kurios draugoves dar nėra 
,pasiuntusios savo veikimo apyskaitų už 
praeitą laiką. Neatidėliojant tai padary
kime. 1 * * *

Skudutininkai ir mokantieji dirbti 
skudučius, arba turintieji juos, praneš
kite savo pavardes ir adresus sktn. K. 
Vaitkevičiui, 55 Byron St., Derby. 

♦ * ♦
Primename, kad visi tie skautai ir 

skautes, kurie iki 1950 m. sausio 1 d 
neužsiregistruos vadijoje, bus laikomi 
išstoję iš L.S.S-gos. Visi, Seses ir broliai- 
turintieji skautiškus liudijimas, neati- 
deliodami siuskite juos sktn. Spaliui per
registruoti. * * *

Sesių dėmesiui. Jusu vadeive skt.i Gai- 
liunaite yra pakeitusi adresą. Dabartinis 
jos adresas toks: N.S.H.C. Sundon Park 
Hostel, Whitefield Ave, Luton, Beds.

Psknt. K. Vaitkevičius, 55 Byron Str., 
Derby.
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“BRITANIJOS LIETUVIS'
f

1949 m. Gruodžio 16 d.’

TRUMPOS NAUJIENOS
x Argentinos parlamento narys, radi

kalas Cattaneo apkaltino Peroną, kad 
jis iš prezidentavimo pralobęs. Del šio 
priekaišto kilo pasipiktinimas. Argenti
nos profesiniu sąjungų vadovybe, prote
sto ženklan, paskelbė 15 minučių visam 
krašte streiką.

x Prez. Trumano "naujasis dekretas, 
liečiąs Įvairiu kraštu emigraciniu kvotų 
pakeitimus sako, kad Amerika ir toliau 
laiko 1939 metu Lenkijos sienas.

x Izraelio mln. pirmin. Ben Gurionas 
pareiškė, kad Jeruzale žydams tiek pat 
ręlškla, kaip anglams Londonas, del to 
žydai priešinsis bet kuriam Jeruzalės su- 
tarptautinimul.

x Rumunu valdžia išleido potvarki, 
kad visi vyrai nuo 18 iki 56 metu ir mo
terys nuo 18 iki 45 metu amžiaus turės 
priverstinai dirbti po 20 dienu per metus 
kėliu taisymo darbuose.

x Komunistų kurstomas bežemiu sąjū
dis Italijoje plečiasi. Bežemiai savavališ
kai žemes užiminėti pradėjo jau ir Ro
mos apylinkėje.

x Shirley Temple, išgaršejusl vaikys
tes metais kaip filmu artiste, apskundė 
vyrą teismui, kad jis girtuokliauja ir 
draudžiąs jai su kaimynėmis bendrauti. 
Reikalavo išsiskyrimo. Teismas ją išskyrė, 
šiuo laiku ji yra 21 metu amžiaus; ište
kėjo prieš penkerius metus.

x Čekoslovakijos konsulas Čikagoje 
ątsisake toliau komunistinei valdžiai 
tarnauti ir tapo politiniu emigrantu.

x Lenkijos valdžia paskelbė, kad vi
siems lenku agliakasiams Įvedama spe
ciali uniforma ir atatinkami pasižymė
jimo ir užsltarnavimo ženklai, kuriuos 
Jie turės dėvėti ir darbo metu, šitas ang
liakasiu maskaradas sieką angliakasius 
labiau pririšti prie darbovietes ir dar dau
giau darbingumo iš j u išspausti.

x JAV krašto apsaugos minlsteris 
Johnsonas pareiškė, kad netikėto užpuo
limo atveju esąs parengtas ginybos pla
nas. Jei priešas Ameriką ir netikėtai už
pultu, ji butu ir tokiu atveju pasiruo
šusi gintis.

x Gen. Frankas padovanojo šv. Tėvui 
auksini plaktuką, kuriuo jis suduoda
mas gruodžio 23 d. i užmūrytas šv. Petro 
bazilikos šv. duris pradės šventuosius 
mętus.

. x Prancūzijos atstovas JTO, atominiu 
dalyku specialistas, Mantells pareiškė, 
kad Rusija kas menuo pagaminanti 2-4 
atomines bombas ir jau turinti pasidirb
dinusi ju arti 10.

x Rusija pareiškė, kad nedalyvausian
ti pasitarimuose del taikos sutarties su 
Austrija tol, kol Austrija nesumokęs jai 
Skolų už sutelktus patarnavimus ir pre
kes 1945 metais. Nors sąskaitos 
ąuma ir nebuvo paminėta, oet spėjama, 
kad tie reikalavimai sieks apie 100 mi
lijonu austru šilingu.

X Sekančiais metais prasidedančiame 
4 maitinimo periode D. Britanijos gy
ventojams bus duotas papildomas cuk
raus svaras marmeladui iš Ispanijos Įvež
tu apelsinu virti.

x Ryšium su artėjančiais D. Britanijos 
parlamento rinkimais, parengtas rinkiku 
sąrašas, guriame yrą 34.399.475 ripkimo 
teisę turt asmens. I ši skaičių neįeina 
kariai, kurie balsuos atskirai.

x Keldu švenčiu proga Britanijos ge
ležinkeliais bus paleista 300 papildomu 
traukiniu.

x Nežiūrint žydu priešinimosi, JTO 
pilnatis balsu dauguma nutarė paskelbti 
Jeruzalę laisvu miestu, esančiu tiesiogi
nėje JTO valdžioje.

x Čekoslovakijos užs. reik min. Kle- 
mentis, apie kuri, kaip patekusi Krem
liaus nemalonėn daug žinių sklido ir abe_ 

’ jota, ar tik jis nepasirinks laisvę, kaip 
kiti panašus komunistai, vis tik grįžta 
1 Čekoslovakiją.

x JAV labai atšalo oras ir siaučia snie
go pūgos. Del šalčio ir audru žuvo 38 
žmones.

x Neseniai vienas rumunu lėktuvas 
nusileido Jugoslavijoj. Pasirodo jis ten 
nusileisti buvo priverstas. Keli keleiviai 
nužudė lėktuve buvusi sargybini ir pri
vertę lėktuvo vairuotoją pasukti i Jugo
slaviją.

x Italijos senatas panaikino prostitu
cijos reglamentaciją. Del to turės užsi
daryti Italijoje 2.000 valdžios kontro
liuotu viešu namu.

x Tulsos naftos valykloje, Oklahomo- 
je, kilęs gaisras sunaikino naftos 2 mil. 
doL vertes.

x Italijos parlamento narę, komunis
tę Giną Marę, už šv. Tėvo šmeižimą, 
teismas nubaudė 6 mem. kalėti.

x Aptilęs Etnos ugniakalnis vėl pra
dėjo veržtis. Gyventojai iš artimesniu 
kaimu išsikraustė.

LIETUVIAI SVETUR
G^NERALxNxS KONSULATAS

Šiemet, gegužes 24 d. staiga mirė Lie
tuvos Generalhiis Garbes Konsulas Ka
nadoje pik. Itn. Grant-Suttie. šis postas 
ligi šiol buvo be vairuotojo. Tačiau, di
deliam lietuviu džiaugsmui, gruodžio 1 
d. Toronte vėl atkurtas Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas. Generaliniu konsulu 
paskirtas Vytautas Gylys. Jo paskyrimą 
Kanados vyriausybe aprobavo.

Jis buvo Lietuvos Konsulu Karaliau
čiuje, vėliau Generaliniu konsulu Lon
done. Po poros metu Klaipėdos krašto 
gubernatorium ir įgaliotu Ministeriu 
trims Skandinavijos valstybėms, kur 

, tas pareigas ėjo iki bolševikai užėmė Lie
tuvą. šiemet, balandžio 1 d. V. Gylys 
atvyko 1 Kanadą. (Al.)

DEDE SAMAS JUOKU NEBEKREČIA
Gruodžio 5 d. FBI atstovai Suėmė ir 

patalpino i kalėjimą JAV lietuviu komu
nistinio dienraščio „Vilenies“ redaktorių 
Vincą Andriuli. „Chicago Times - Sun“ 
pažymi, kad jis sumtas už priklausymą 
organizacijai, kurstančiai nuversti vy
riausybę.

Jis kaltinamas tuo, kad rašė, spausdi
no ir platino raštus, nukreiptus prieš 
JAV vyriausybę (ai.)

NAUJAS SAVAITRAŠTIS
Dar šiais metais Kanadoje, Toronte, 

pradedamas leisti naujas laikraštis „Tė
viškės žiburiai“. Laikraščio redaktoriu
mi pakviestas Dr. A. Šapoka. Naujojo 
savaitraščio adresas: „Tėviškės žibu
riai“, 941 Dundas Street West, Toronto, 
Ont. Canada. (ai.)

xxx
...Veikianti prie Lietuviu šalpos Draugi
jos Prancūzijoje studentu sekcija yra

KŪČIOMS DŽIOVINTI GRYBAI
šiemet, del sausos vasaros, visoj Eur opoje grybu derlius buvo labai mažas.

Tačiau mes, norėdami pasitarn auti musu GERB. KLIENTAMS, 
gavome, nors ir ribotą kieki, tikr u džiovintu baravyku iš Lenkijos.

2 uncijas šita grybu, sudaro specialaus šventinio siuntinio No. 2. dali.
PATS LAIKAS DABAR PAGALVOTI APIE ŠVENTES

ŠVENTĖMS UŽSAKYMAI PRIIMAMI IKI GRUOŽIO 15, NES LAIKOTAR
PY TARP GRUODŽIO 17 IR 27 <D SiUNTiNIAI NEBUS SIUNČIAMI

NO. 1. SPECIALUS ŠVENTINIS SIUNTINYS
Su ipaxavimu ir persi įtinu kaštuoja 20/*

SUSIDEDA IŠ:
2 dėžių po į litro kornišonu;
2 dež’u, po 30 unc. raugintu kopūstu:
2 stiklu, po 16 unc. gryno australiško 

medaus;
2 deniu, po 2 unc. portugališku sar

dinių (vyni”ot’i) a’yvnje:
No. 2. SPECIALUS ŠVENTINIS SIUNTINYS

’5/- kaW.u «■’ ir persiuntimu
Šio siuntinio turinys toks, kaip Nr. t, tik prisideda 2 uncijos džiovintu baravyku.

VISU MUSU 26 PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGOJE L-R. 3815 PUSLAPIS

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

KITA SIUNČIAMA TIK PAŠTU.
KROKU VINE DEŠRA   1 svaras 6/6
TIRKA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA .................... 1 svaras 6/-
kIAULIENOS MĖSOS DEŠRA (Australian fresh salami) 1 svaras 3/6
BELGIŠKA DiŠRA   1 svaras 4/-
SAUSA, KAIMIŠKA DEŠRA (smoked & dried salami) .............1 svaras 5/6
PRANCŪZIŠKA DEŠRA .............................................. , ... 1 svaras 5/6
LAŠINIAI, PAPRlAvOri Laš niu kainą atp.ginome. ... 1 svaras 4/-
BatUOPlNc, (Kraujo ir kruopu) UESKA.. ................ 1 svaras 1/4

(rūdyta) D^hivA ................................... ... 1 svaras 1/5
..a-auLaU KOJOS (ne.irtos) ............................ .......... 1 svaras -/10 penu

Pauašt<e..os ir k-ta ua.yku ka.nos tokios, kaip valdžios nustatyta.
Užsakydami prekes, rašykite tUsiiai ir aiškiai savo adresą, išvardin- 

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

Rašykite mums: angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.

SMULKUS
Nottingnamo ir apyiin_.es 1-e.uviu dė

mesiui. Kaiedu antrą dieną lietuviu k±u- 
bo patalpose. Liiac »t„ 4 vai p.p. ruošia
ma Ka.edu Egiu.e su mažųjų programa 
ir Ka.edu seneliu. 6 vai. p.p. vaidinama J. 
žemaites „Apsiriko“. Vėliau — šokiai ir 
žaidimiai. Vietove pasiekiama iš City 31 
autob. iki Manning St. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti. DBLS Nottingham© 
sky r

X XX'
Llietuviškas filmas Coventry. Gruodžio 

17 d. 17 vai. Brooklands hostelyjp, Co-
ventry bus rodomas lietuviškas filmas 
Bilieto kaina: du šilingai. Bilietai iš ank
sto gaunami pas A. Grigaliūną. U. 12. 
Brooklands Hostel, Coventry. CST

XXX
Latviu sj»orto kuopa „Trimda“ antrą

SEKANČIAIS METAIS BUS 
DIDESNIS ..B. Liti U VIS"

Jau gauta iaoai aaug anketų del „B. 
Lietuvio“. Beveik visi anketas atsiuntę 
pageidauja didesnio laikraščio ir sutin
ka, jei del padidėjimo teks už laikrašti 
kiek daugiau mokėti, kaip dabar. Lai
kraščio padidlniino galimybes tiriamos. 
Tikimasi, kad kiek tai bus Įmanoma, tu
rint prieš akis technikines spaudos są
lygas ir bendradarbiu išgales dar dau
giau darbui atsidėti", ateinančiais metais 
„B. Lietuvis“ bus leidžiamas didesnis. 
Plačiau apie tai pranešime sekančiame 
numery, kai tą klausimą apsvarstys cen
tro valdyba. Tada bus paskelbta ir pre
numeratos kaina.

parodžiusi dideli veikimą bendradarbiau
dama su kitu kraštu studentu organiza
cijomis ir kultūrinėmis ištaigomis. Sek
cijos nariai kas menesi susirenka ir dis
kutuoja aktualias temas.

Dabar, prasidėjus naujam mokslo se
mestrui, pagal tradiciją, buvo išrinkta 
nauja sekcijos valdyba: B. šlepetyte, A. 
Venckus ir Puškorius.

Sekcija atsisveikino su išvykusiu 1 
Švediją buvusiu valdybos sekretoriumi 
J. Rasteniu ir Dr. G. židonyte, kuri šio
mis dienomis išvyksta i JAV.

LIETUVIU MOTERŲ PARODA
Neseniai Paryžiuje buvo suruošta Pa

saulinio Moterų Sąjūdžio tarptautine 
parodėlė. Dalyvavo 16 tautu moterys, j u 
tarpe ir lietuvaites. Lietuviškas skyrius 
savo eksponatais atkreipė lankytoju dė
mėsi. Virš jo buvo Lietuvos vėliava ir 
užrašas Lithuanie. Lietuvos skyriaus su
organizavimu rūpinosi Paryžiaus lietu
viu moterų komitetas, (susidedąs iš p. 
Bačklenes, Baltrušaitienės ir Galdikie
nės. Per menimi Ivarlu tautu pasirody
mą gražiai buvo sutikta dainininke Bln- 
kevlčlute — Bučiene.

2 dėžių, po 2 unc. portugališku sardi
nių (polokščiu) alyvoje;

2 dėžių, po 12 unciju, rukytu žuvu 
(British kippers);

2 pakeliu, po 2 uncijas, dlniovintu 
daržovių (sriubai)

SKELBIMAI
Kaiedu dieną, gruodžio 26 d., 18 vai. ruo
šia dideli šokiu vakarą su „susipažinimo 
turnyru“. Vakaras ivyks Green Lane mo
kykloje. Kviečiame visus apsilankyti.
Latviu sporto kuopa „Trimda“

X X X
A. šepunalas, 1. Boler St., Toronto, On

tario, Canada, 38 m. amžiaus, ieškau gy
venimo drauges, kuri sutiktu atvykti i 
Kanadą. Reikalingus dokumentus pri
siusiu. Su pirmu laišku siusti savo at
vaizdą. Atsakysiu tik 1 rimtus laiškus.

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingo, pusei 
Getu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV —^7 doleriai. Visur kitur — kiek JAV. 
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už Spaudos eilutę arba už 35 raides, po 

1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS — 6 penai.
Pitated by: Vert*. FoundaUon Praia Fa. Praad Mawa. London. W. X.

’ . ■ ' | F 5-

ĮVAIRENYBES! I
ZJluA^d llAilAU bl VX.NA

Amerikos statistikos ištaiga apskaičia
vo, kad /iabar UKA gyvenioju amžius 
sieks, viauęimsKai, 66,8 metu. Moterys 
gyvena ilgau. Jos gali tikėtis sulaukti 
septyniasdešimt su puse metu, gi vyru 
amžius — truputi daugiau kaip 65 me- * 
tai. Taigi dabar, palyginus su 1939 me
tais, amerikiečiai gyvena dvejais metais 
i.giau. 1947 metais buvo net 267,026 mi- 
r.mai mažiau, negu butu buvę, jeig-x 
amerikiečio amžius dabar butu to paties 
ilgumo, kaip 1940 metais. Apskaičiuoja
ma, kad penicilinas ir sulfanomidu vai
stai tais metais išgeloejo apie 57.0QO 
žmonių nuo mirties.

KOMUNISTAI RENKA DOVANAS 
TEVELIU!

Užsienio komunistai iš kailio neriasi 
rinkdami dovanas Stalinui, jo 70 metu 
sukakties proga. J u spauda agituoja skai
tytojus aukoti Stalinui viską. Ne be to, 
kad neatsirastu naiviu žmonių; ką veiks 
nebuvę, paklauso. Prancūzu komunistai 
suruošė Stalinui suaukuotu daiktu paro
dą. Joje pasirodė, paaukuota dvi poros 
šilkiniu moterišku kojiniu, dviratis, rau
doni marškiniai, ilgos juodos šoferio pirš
tines, lupoms .pieštuku, pudros ir kitokiu 
daiktu. Jei tie daiktai paaukuoti, tai, va
dinasi, tas, kuriam bus Įteikti, juos nau
dos. Ir įsivaizduokit dabar „teyeli“ ant 
dviračio sėdinti, moteriškom kojinėmis 
apsimovusi, raudonais marškinals apsi
vilkusi. nusipudravusi ir, kad vairas ne- 
slidinetu rankose, rankas Įkišusi i ilgas 
odines juodas pirštines.

MARGUMYNAI
Senas kaimietis skundžiasi gydytojui 

skausmais kojoje. 'Po apžiūrėjimo, gydy
tojas pastebėjo, kad tai del senumo.

— Ne. — sako kaimietis. — Antra koja 
irgi tokio pat amžiaus, bet neskauda.

*
Krautuvininkas žmonai: — Nepirk 

šiandien nieko iš mėsininko.
žmona: — Kodėl?
Krautuvininkas; — Jis .posiskolino 

musu svarstykles.

SPORTAS
LITHUANIAN „A“ — PLA1STOW YMCA 
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Gruodžio 6 d.,; lietuviu klubo saleje 

Įvyko priešpaskutines I-jo rato stalo te
niso rungtyn.es tarp Lithuanian „A“ ir 
Plaistow YMCA „D". Anglai, žinodami 
lietuviu pajėgumą, atsivežė neoficialiai 
sustiprintą komandą su aukštesnio di- 
vizljpnp žaldikals. Ypač geros formos tą 
vakaru pasirodė Bušmanas su Lingaičiu. 
laimėdami po 2 susitikimus. Razminas 
lalmeįjo vieną susitikimą ir tuo budu vėl 
lietuviui pasirodė negugalimi, šiuo laimė
jimu /užtikrintas I-mp rato nugalėtojo 
vardas. Tlkitriasi, kad po švenčiu prasi
dedančiame Il-me rate lietuviams sek
sis vėl taip, gerai, kai,p iki šiol.

PADĖKA
Musu šeimos skausmo valandoje
mirus A. A. JUOZUI BRUŽINSKUI 

mus moraliai ir materialiai paremusiems 
bei parelškusiems užuojautas: LSS Va
di j ai ir „Mindaugo“ draugovei Hallfaxe. 
DBLS Halifaxo skyr. Valdybai ir nariams, 
p.p. Rimkevičlams, p.p. Voicechauskams, 
p.p/ čiakams, p.p. Rybij, p.p. Besaspa- 
riams, O. Bačinskaitei, M. ApanavičieneL 
G. ir J. Besasparytems, M. Grlkšaitei, A- 
Liaudenskytei, K. Adomavičiui, E. Pranc- 
kevičiui, K. Mereckiul, J. Numaičiui, J. 
Valiulienei, P. žvirbliui, V. Ir St. Navic
kams. VI. Slėniui, L. Ozenbergaitei, E. 
Griškienei ir visiems kitiems Halifaxo 
lietuviams, palydejuslems velioni f am
žino poilsio vietą, nuoširdžiai dėkojame.

Velionio žmona, sūnūs ir dukterys.
XXX

P.V. Abromaičiui, perleidusiam Sąjun-, 
gal 17 Namu Fondo akcijų, tariame šir
dingą dėkui. DBSL Centro Valdyba. , 

* * *
Denhams Ltd., Woodhouse Works. Tod- 

morden. Lancs, savininkams —.dtrekto-' 
riams ponams S. WALACEJlf M. PLATT, 
už sutelktą mums darfSą ju imoneie, o 
taipgi už materialinę bet rnoral’nę para
mą ir globą, reiškiame gilia nadeką.

S. Valiukėnas ir P. Barauskas-
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