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MIRĖ ŠVEDU KARALIUS
Spalio 29 d. mirė Švedijos karalius Gustavas 

penktasis, sulaukęs 92 m. amžiaus. Jis buvo 
seniausias ir kartu aukščiausio ūgio Europos 
karalius. Karaliumi tapo, po tėvo mirties, 
1907 metais.

Miręs karalius Šveduose buvo labai popu
liarus ir gerbiamas. Pasižymėjo teisingumu ir 
bet kokio liaupsinimo nekentimu. Nors ir 
buvo karalius, bet karališkosios karūnos ant 
savo galvos nė karto nebuvo užsidėjęs, nes po 
to, kai buvo paskelbtas karaliumi, nesutiko 
iškilmingai vainikuotis.

Karaliaus mirtis švedams padarė sunkų įspūdį. 
Visi jo gailėjo kaip tikrojo tėvo netekę. Šve
dų karalium paskelbtas princas Gustavas Adolfas, 
68 metų amžiaus, mirusiojo karaliaus ainis, 
nes jo tėvas 1947 m. per aviacijos nelaimę žuvo. 
Naujasai švedų karalius turės Gustavo VI vardą.
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PERRINKTAS JTO 

SEKRETORIUS
JTO generalinis sekr. Trygve’s Lie sekretoria- 

vimo laikas baigiasi ateinančių metų pradžioje. 
Naują kandidatą į sekretorius ar esamojo sek- 

Iretoriavimo laiką pratęsti turėjo pasiūlyti Sau
gumo Taryba. Tačiau ji nesutarė. Daugumas 
Tarybos narių siūlė pratęsti dabartinio sekreto
riaus kadenciją, bet Sovietai pasipriešino, pa
naudodami veto. Neliko kitokios išeities, kaip 
pavesti šį klausimą pilnaties susirinkimui iš
spręsti. Pilnatis, balsų dauguma, tik sovieti
niam blokui balsuojant prieš, p. Lie sekretoria- 
vimo laiką pailgino dar trims metams. Dėl 
šio fakto Vyšinskis, Sovietų užs. reik. min. 
viešai pareiškė, kad Sovietų vyriausybė nepri
pažins p. Lie, kaip JTO sekretoriaus ir su juo, 
kaip su sekretorium, santykių nepalaikys.

Šis Sovietų boikotas, kaip aiškėja iš JAV 
atstovo Waren’o pareiškimo, yra p. Lie kerštas 
už tai, kad jis, kaip JTO generalinis sekretorius, 
dėjo pastangas Korėjoje kilusiam karui sustab
dyti.

NENUMATOMA DIDESNIU 
ĮVYKIU EUROPOJE

Amerikos prez. Truman’as, per pasikalbėjimą 
su spaudos atstovais, pareiškė, kad ateinančios 
žiemos metu nenumatoma būsiant vak. Euro
poje didesnio susirūpinimo keliančių įvykių.

Kalbėdamas apie Korėjos karą, prezidentas 
pasakė, kad Amerikos kariuomenė neprieis 
prie šiaurinės Korėjos sienos, nes pasienio sritį 
turės užimti pietinės Korėjos kariuomenė.

INDOKINIJOS KARAS
Indokinįjos karas nemažėja. Komunistiniai 

Vietnamo daliniai buvo išmušę prancūzus dar 
iš dviejų pasienio tvirtovių, bet po atkaklios 
kovos, prancūzų kariuomenė vėl tas vietoves 
atsiėmusi. Bendrai paėmus, Indokinijoje karinė 
būklė yra tiek pakitėjusi, kad prancūzai, norė
dami ten būti padėties šeimininkai, turi skubiai 
atsigabenti didesnes aviacijos pajėgas ir apie 
penkias divizijas kariuomenės.

Šiuo laiku prancūzų vyriausybė svarstanti 
gen. Juin’o, nepaprasto pasiuntinio Indokinijos 
būklei tirti, pranešimą.

PASIKESIMAS PRIEŠ 
TRUMAN’Ą

Lapkričio 1 d. du vyrai, vogčiomisjprisiartinę 
prie Amerikos prez. Truman’o buto, kėsinosi 
jį nužudyti. Per susišaudymą su prezidentą 
saugojusia policija, vienas pasikėsintojų vietoje 
buvo nušautas, kitas — sužeistas. Pasirodo, 
abu jie yra atvykę iš Porto Riko salos (vak. 
Indijoje), kuri yra Amerikos globoje. Abu 
atvykėliai buvo siųsti portorikiečių kraštutinės 
nacionalistų partijos Amerikos prezidentą nu
žudyti.

BALTIJO KRAŠTAI AKLINAI 
UŽDARYTI

Švedų laikraščio „Svenska Dagbladet” pa
tiektomis žiniomis, dabartiniu metu nėra jokios 
galimybės iš Baltijo valstybių pabėgti. Ne tik 
visas pajūris yra atitvertas elektros laidais, bet 
ir Baltijos jūros pakraščiuose nuolatos budi 
radaro aparatais aprūpinti sargybų greitlaiviai.

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS 
KARTAIS NEPASIBAIGĖ ?

SAVAITĖS ĮVYKIAI
DAR VIENAS KARO ŽIDINYS

atskirtą, pusiau primityvų, legendų 
kraštą. Tibetas savo kariuomenės ne- 
sargybinius, kuriuos sudaro, daugiausia 
srityse gyveną gyvulių ganytojai. Jįe, 

ginkluoti seniausiais šautuvais ir

Dar vienas karo židinys įsiliepsnojo. Pereitą 
ketvirtadienį komunistinės Kinijos kariuomenė 
pradėjo žygį į Tibetą, tą, nuo pasaulio aukštais 
kalnais 
supamą 
turi, tik 
pasienio 
dažniausia, 
kardais, kurie savo išvaizda atrodo muziejiniai.

Nežiūrint tokio ginklavimo, tibetiečiai besiver
žiančius kinus narsiai sutiko ir atkakliai su jais 
kovoja.

Žinių apie kovas Tibete maža, bet tos, kurios 
ateina iš Indijos rodo, kad ištisa raudonosios 
Kinijos kariuomenės armija, apie 50.000 žmonių, 
žygiuoja į Tibetą ir k i šiol į kraštą jau toli yra 
įėjusi. Ji esanti apie 300 km. nuo Lhasos, 
Tibeto sostinės. Tačiau kelias į ją eina per 
aukštus kalnus, dėl to pilnas visokių gamtinių 
kliūčių.

Kartu su kinų kariuomenė eina komunistų 
politrukai, kurie ruošia gyventojams mitingus, 
kursto juos sukitli prieš Tibeto valdžią ir mobi
lizuoja į „tibetieečių išvadavimo armiją”.

Šito pavojaus akivaizdoje, Tibeto valdžia 
kreipėsi į Indijos vyriausybę, prašydama suteikti 
diplomatinę pagalbą. Pasirodo, tiek Tibetas, 
tiek ir Indija, dar tikisi su kinų komunistais 
susitarti.

Tibeto užpuolimas Indijoje padarė labai sun
kų įspūdį. Jos min. pirm. Nehru’i iškėlė

INDOKINIJOS KARO ATGARSIAI PRANCŪZIJOJE
- ~ i I j(MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO) už blogos padėties slėpimą. Iki šiol-“nuotaika

Paryžius susidomėjęs seka Korėjos karą, 
Europos gynimo organizavimą, Vokietijos gin
klavimosi klausimą. Bet visi tie reiškiniai yra 
glaudžiai susiję su Indokinijos karu.

Spalio mėn. pradžioje susidėjusios nelaimės 
Indokinijoje buvo staigmena prancūzams. Visuo
menė jau keleto metų buvo pripratinta prie 
to, nesėkmingo, karo rusenimo. Ji juo nesidomė
jo. Vyriausybė duodavo kartais raminančių 
patikinimų, kuriais žmonės irgi perdaug netikėjo.

Ir štai: staiga ėmė plaukti viena žinia po kitos. 
Jau spalio mėn. viduryje, per vieną savaitę visi 
Kinijos pasienio kariuomenės daliniai buvo 
sunaikinti, tik daliai jų pasisekė ištrūkti. Šiau
rinė krašto dalis pateko pilnon komunistų
valdžion, prancūzams pasiliekant tik Hanoi su 
apylinkėmis. Viet Minh’o būriai taip pat vei
kia visame rytiniame pusiasalio pakraštyje iki 
jo pietinio smaigalio, išskyrus Saigono sritį.

Prancūzija tų įvykių buvo apstulbinta. Visuo
menė ir spauda reiškė variausybei priekaištų

NAUJA RINKINIMĖ KOMEDIJA OKUPUOTO] LIETUVOJ
(MUSŲ BERLYNO KORESPONDENTO 

PRANEŠIMAS)
Okupuotosios Lietuvos „valstybės galva” J. 

Paleckis spalio 2 d. paskelbė Lietuvoje dar 
vienus rinkimus į naujai įsteigtų sričių, 87 rajo
nų, apylinkių bei gyvenviečių (naujų sustambintų 
kolchozų centrų) „Darbo žmonių deputatų 
tarybas”. Rinkimai vyks gruodžio 17 d. Pas
kelbtas yra ir rinkimų įstatymas, kuris nieku

Hugh Gaitskell’is, naujasis D. Britanijos 
finansų ministeris.

ne mažą rūpestį, nes kaip žinoma, jis iki šiol
buvo didžiausias komunistinės Kinijos rėmėjas 
ir darė žygių, kad ji būtų įsileista į J TO, vietoj 
dabar ten esančios nacionalistinės Kinijos.

Kinų komunistų veržimasis į Tibetą ten sukėlė 
nusiminimą, nes nesitikima nuo užpuolikų apsi
ginti. Dėl to jau dabar prasidėjo iš Tibeto 
gyventojų bėgimas į Indiją. Kalnų takai ir 
ir keliai iš Tibeto į ,vak, Bengaliją yra pilni 
arklių, mulų ir asilui kuriais turtingieji tibetiečiai 
gabena auksą, brangenybes ir kitus savo turtus. 
Ir pats Dalai Lama, vyriausias tibetiečių dvasios 
vadas, dabar turįs 16 metų amžiaus, yra pa
siruošęs išvykti į Indiją. Jo 79 auksiniai ir 
sidabriniai maldos malūnai ir kitos brangenybės iš 
vienuolynų jau pakrautos j dėžes. Jo palydų 
būrys susidės iš 100 asmenų, jų tarpe 10 tašai 
lamų (aukščiausių dvasiškių) ir Dangaus šviesos 
ordino vienuolių.

Kom Kinijos valdžia, patyrusi, apie Dalai 
lamos ketinimą, kreipėsi į Indijos vyriausybę 
prašydama neteikti jam apsigyvenimo teisės.

Kinai aiškina, kad jų žygis į Tibetą Tferetškiį^* 
karo ir esąs tik vidaus reikalas. Šiįpo žygiu 
Kinija siekianti „išlaisvinti 3 milijonų/tibetiečių 
iš imperialistų jungo ir sustiprinti tjakarinės 
sienos apsaugą”. Į Į

KORĖJOS KARAS NEŠIBA
Pereitą trečiadienį Korėjos Iron 

tokia būklė, jog atrodė, kad šiaure 
nestiprus pasipriešinimas JTO žygių 

(Tęsinys šeštam puslapy)

buvo 
rėj iečių 
:iai ka-

nė Jfiek nepagerėjo, Viet-^Minhjas.^vis žengia 
pirmyn. Jau spalio 26 d. prasidėjo smarkus 
Laokay, svarbios tvirtovės ties Raudonąja upe, 
puolimas. Tai įvyko tą pat dieną, kai generolas 
Juin’as pasiųstas įvykių tirti vietoje, išskrido iš 
Indokinijos Paryžiun.

Indokinijos karas pakeitė ne tik Prancūzijos, 
bet ir visos Europos politinę padėtį. Prancūzų 
vyriausybė skubiai kreipėsi į Ameriką, prašydama 
pagalbos, ir ją gavo. Prancūzija nemano pavesti 
Indokinijos gynimą kitų valstybių rūpesčiui. 
Ji tik nori paramos.

Bet jau seniai buvo aišku, kad Indokinija, 
kaip ir Korėja, negali būti ekspedicinių dalinių 
nuraminama. Dabartiniai įvykiai visus įtikino, 
kad karas yra rimtas. Jau iki šiol Indokinijoj 
buvo sutelkta didžiasiuoji Prancūzijios jėgų 
dalis. Karui pakrypus nauja linkme, Prancūzija, 
norėdama atitaisyti padėtį, turėtų ne tik į Indo
kiniją siųsti visą savo kariuomenę, bet paskelbti 
bent dalinę mobilizaciją. (Tęsinys šeštam puslapy)

nesiskiria nuo iki šiol visoje Sovietų Sąjungoje 
rinkiminių įstatymų. Tai yra atkartojimas tos 
pačios rinkimų komedijos, ar geriau sakant 
tragikomedijos.

Paskelbus rinkimų įstatymą, visi nuolatiniai 
bolševikų agitatoriai stvėrėsi „darbo”. Mat, 
pasibaigus š.m. kovo 12 d. rinkimams į SSSR 
Aukščiausiąją tarybą, jie buvo likę be darbo, 
o imdami dideles algas ir bedykinėdami visai 
suglebo, apleido agitacinius punktus. Dabar 
visuose tuose punktuose darbas iš naujo užvirė. 
Šluojamos patalpos, nuimami voratinkliai nuo 
Stalino paveikslų, kabinami nauji šūkiai, dau
giausiai nukreipti prieš amerikiečius; šaukiami 
agitatorių pasitarimai, ruošiamos naujos in
strukcijos. Visa tai agitatoriams suteiks naują 
progą palandžioti po rinkėjų butus, patikrinti 
gyventojų nuotaikas ir jų politinę ištikimybę, 
sudaryti naujus gyventojų sąrašus ir surašyti 
naujus rinkėjų dienoraščius. Agitatoriai, pasi
tarę savo tarpe, pradėjo visur organizuoti rin
kikų mitingus, kuriuose rinkėjams dar kartą 
kartoja šimtą kartų tas pačias nuvalkiotas ir 
rinkikams iki koktumo įgrisusias frazes apie 
„šlovingąjį tėvą Staliną, didžiąją komunistų 
partiją” ir visas iš jų išplaukiančias „geroves". 
Į darbą įtraukiami nauji agitatoriai. Taip' 
Vilniaus universiteto 30 nuolatinių agitatorių 
pasikvietė į pagalbą dar 70 agitatorių. Mat, 
neapsidirba... Universitetas, kaip ir visuomet, 
jų žiniai užleido geriausią bibliotekos salę. 
Iki gruodžio 17 dienos vėl agitatorių, mitingų 
agitpunktų voras tankiu voratinklių aptrauks 
visą okupuotosios Lietuvos plotą iki tolimiausių 
užkampių.

Gen. A. Juin’as, prancūzų rezidentas šiaurės 
Afrikai, neseniai valdžios buvo pasiųstas į In
dokiniją išaiškinti kritiškai būklei, kurioj atsi
dūrė prancūzų kariuomenė dėl komunistų puo
limo. .

--------------- v ----------
ATSTATYTA D. BRITANIJOS 

PARLAMENTO SAE
Pereitą ketvirtadienį iškilmingai atidaryta at

statytoji Britų parlamento posėdžių salė. Ji 
buvo sugriauta laike vokiečių lėktuvų antpuolio 
1941 m. gegužės 10 naktį. Per antpuolį į par
lamentą nukrito dvi bombos, bet sprogo tik 
viena. Ji apgriovė Salę.

Pagal esamą paprotį, Lordų rūmai savo po- 
slHzių -įje buvo užleidę parlamentui, kurioje 
jis ir posėdžiavo iki šiol.

Subombarduotosios salės atstatymas ilgai tru
ko ir kaštavo 1 mil. 750 tūkst. svarų. Salėje yra 
vietos 437 iš 625 atstovų. Atstatant salę, padi
dinta spaudos atstovams galerija, iki 160 žmo
nių vietos ir publikai vieta — kur galės tilpti 
per 300 žmonių.

Atstatytosios salės atidarymo iškilmės buvo 
dvejose vietose: parlamente ir Westminsterio 
Hall’e. Dalyvaug daug įžymių politikų, jų tar
pe ir 29 Britų kraštų parlamentų pirmininkai. 
Momentui pritaikytą kalbą parlamente pasakė 
min. pirm. Attlee, W. Churchill’is ir kiti. Ka
ralius. pagal tradiciją, negali įeiti į parlamentą, 
dėl to dalyvavo tų iškilmių daly, įvykusioje 
Westminstery. Jis priėmė parlamento ir Lordų 
rūmų pirmininkų raštus ir pasakė kalbą.

AMERIKOS BALSAS 
LIETUVIŠKAI

Amerikos Lietuvių Taryba jau kelis metus 
rūpinosi įtikinti JAV vyriausybę dėl lietuviškų 
transliacijų reikalingumo. Valstybės Departa
mentas nusistatė prašyti lėšų praplėsti Ameri
kos Balsą aštuoniomis naujomis kalbomis.

Kongresas suteikė lėšų ir prasidėjo planavi
mas. ALT ypatingai stengiasi, kad lietuviškos 
transliacijos būtų išimtos iš „Slavų ir Balkanų 
Skyriaus”, kadangi Baltijos valstybių būklė 
yra kitokia. Tenka patirti, kad šis pasiūlymas 
šiuo metų rimtai svarstomas ir yra vilties, kad 
lietuviškai ir kelių kitų kalbų transliacijoms bus 
sudarytas atskiras skyrius. Kai dėl laiko, tai 
galimas dalykas, kad Amerikos Balsas lietu
viškai prabils apie Kalėdas, bet ne vėliau vasa
rio 16 d.

LENKAI ZLOTĄ PAGRINDĖ RUBL1UM

Ką tik satelitinė Lenkija reformavo savo va
liutą. Ji išleido naują zlotą, kurį pagrindė so
vietinių rublium. Naujasis zlotas turės du kei
timo kursus. Vienu atveju naujasis zlotas bus 
lygus 100 senųjų, kitu atveju — 100 senųjų zlotų 
lyginami 3 naujiems.

Ši zloto reforma padaryta daugiau politiniais 
sumetimais, kaip ūkiniais, nes ji Lenkijos, kaip 
Rusijos satelito, saitus su Rusija dar labiau 
sustiprina. Todėl Lenkijos gyventojai po šios 
reformos nebus nei turtingesni, nei lasivesni; 
greičiausia neteks abiejų šių dalykų irtų likučių, 
kurie dar buvo užsilikę.

MIRĖ G.B. SHOW’AS

Lapkričio 2 d. mirė savo bule, netoli Londo
no, žinomas anglų rašytojas G. B. Show’as, 
sulaukęs 94 m. amžiaus. Mas
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Tačiau ir čia mes turime kapų, kurie, kad 
ir nėra toki gersūs, gerbtini, tačiau neužmirštini.

Widnes kapuose, atokiau nuo visų kitų, pa-

Kai pamatysi krinta lapai, 
Ieškoki kryžiaus mano kapo — 

(M. Gustaitis)
1936 metais iš Lietuvos Amerikon, į Anna- 

poiį buvo nuvežtas ir pasodintas ąžuolas. Ir 
» šiandien ten įvairiomis progomis lietuviai ir ne 

lietuviai renkasi; ir šiandien jis visiems, ypač 
lietuviams kalba apie Lietuvą. Šiandien jau ne 
simbolių, bet pačių lietuvių „Daugel žūna, 
daugel pūna... ne po savo šalį” (Maironis). 
Turime ir čia tokių.

Nėra tautos, kuri mirusius vienokiu, ar ki
tokiu būdu neprisimintų, negerbtų. Lietuviai 
jau iš amžių glūdumos su mirusiais, it su gy
vais, gyveno, prie karžygių kapų darė priesai
kas, kėlė jausmus. Dr. V. Kudirka, net Himne, ra
gina: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!” 

Mūsų atminime mirusius prisimindavom spe
cialiuos minėjimuos, metinėse, pradžiūvus-pra- 
žydus pavasariui, Motinos Dieną, Kryžiaunose 
Dienose, tautos švenčių proga prie didvyrių 
paminklų. Tačiau tradicinį ir visuotiną mirusių 
minėjimą turėjom Vėlinėse. Nėra to, kurs ne
prisimintų šių iškilmių?! Tada, ypač Vilniaus ir 
Kauno kapai užtvindavo žmonėmis, šviesomis, 
gėlėmis, maldomis, ašaromis, ryžtais. Neberei- 
kalo okupantai išniekino Nežinomo Kareivio 
kapą, išvežė Dariaus ir Girėno palaikus, nai
kina paminklus, partizanų kapus. Jau nuo 
seniai jie tokių dalykų specialistai. Ukrainos 
tautinio dainiaus Ševčenkoss pindįs kalne pa
minklas jau senai susprogdintas. Kai dvasios 
sunaikinti negali, tai naikina nors tai kas ją 
primena.

Noriai šiandien ten, kartu su sesutėmis, puoš- 
tume kapus, dalyvautume iškilmėse. Deja... 
Ateity mes juos (mirusius, kad mes gyventume) 
tinkamiau pagerbsime. O dabar gyvenam jų
dvašia, einam jų keliu. KIME BROLIŲ KAPUS! M. N. cijomis. Nemažiau svarbus yra ir nusistatymas

DBL SĄJUNGA TVIRTAME KELY
Prieš tris savaites įvykusiame DBLS IV-tame 

skyrių atstovų suvažiavime išryškėjo ligšiolinė 
mūsų organizacijos veikla ir buvo padėti rim
ti pagrindai ateinančių metų darbui. Daugelis 
DBLS narių, atidžiai stebėjusių jos vystymąsi 
turi konstatuoti, jog per palyginti trumpą laiką 
DBLS įkurta ir ugdyta skurdžiose emigracinėse 
sąlygose, šiandien jau yra išaugusi į rimtą ir 
pajėgią organizaciją, kuri varo labai šakotą ir 
sudėtingą darbą, tiek rūpindamasi savo narių 
tautiniais, kultūriniais, socialiniais ir morali
niais reikalais, tiek aktyviai dalyvaudama Lie
tuvos laisvinimo veikloje.

Sąjungos centro organų suvažiavimui pateik
tose apyskaitose atsispindi gražus paveikslas 
tų svarbiausių lietuviškų darbų, kurie darniai 
buvo nuveikti visų DBLS narių sujungtomis 
pastangomis. Mūsų organizacijoje telpa visi 
lietuviai, nežiūrint jų politinių ar religinių įsi
tikinimų ir socialinių ar profesinių skirtumų. 
DBLS moka skirti, o ligšiol ir praktiškai vyku
siai išskyrė elementus, kurie jungia visus lie
tuvius ir tais elementais rėmėsi visoje savo pla
čioje veikloje. Šitas DBLS, o ypač jos centro 
vadovybės, sugebėjimas buvo, yra ir bus visų 
ligšiolinių ir ateities pasisekimų sąlyga. Jeigu 
ir toliau DBLS vadovausis IV atstovų suvažia
vime centro valdybos pirmininko p. M. Bajo- 
rino mestu šūkiu: „vienybė, tolerancija ir dar
bas”, tai reikia sąžiningai tikėti, jog ši organiza
cija turi garbingą ateitį ir užtikrintus kreditus 
Lietuvos laisvinimo byloje.

Šiame suvažiavime DBLS žengė dar vieną 
žingsnį pirmyn, įstodama į visame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių bendro darbo kelią: suva
žiavimas principiniai nutarė įsijungti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Mūsų sąjungai mintis — 
sujungti viso pasaulio lietuvius į vieną organi
zuotą, visiems bendri} tikslų siekiančią šeimą, 
nėra nei svetima, nei nauja. Kas dalyvavo I-ame 
DBLS suvažiavime 1947 metais, tas yra gyvas 
liudininkas, jog tada gimė ši idėja ir centro val
dyba buvo įgaliota šiai minčiai įgyvendinti im
tis reikalingos iniciatyvos. Todėl dabartinio 
suvažiavimo nutarimas apie DBLS įsijungimą 
į PLB nėra jokia „revoliucija”, o tik konsek- 
vencija to gaivališko vienybės reiškimosi, kuris 
kelis metus buvo ir, tvirtai tikime, ateityje bus 
vienas iš DBLS našaus darbo veiksnių.

Reikia tikėti, jog besiformuojanti PLB išlai
kys visiems priimtiną veidą ir turinį, o DBLS 
įsijungimas į PLB šias Didžiosios Britanijos 
lietuvių viltis tik dar labiau sustiprina. Ir bū
dinga, jog IV suvažiavime šis principinis nuta
rimas priimtas vieningai, už tokio DBLS kelio 
pasirinkimą pasisakant įvairių pažiūrų žmo
nėms, lygiai taip pat tą kelią teigiamai verti
nant tiek senosios, tiek ir naujosios emigracijos 
atstovams. Reiškia, IV suvažiavime DBLS 
„išplaukė” į plačius viso pasaulio organizuotos 
lietuvių bendruomenės vandenis, tuo pačiu 
įžengdama į tvirtą ateities darbo kelią.

DBLS nariams, mūsų organizacijai įstojus 
į PLB, nėra pagrindo būkštauti, jeigu toks būk- 
štavimas kur nors imtų reikštis. Pati DBLS 
savo esmėje lieka ir toliau nepakitėjusi. Suva
žiavimo nutarime pasakyta: „PLB nepakeičia 
visų ligšiol veikiančių organizacijų. Visos senų 
ir naujų emigrantų organizacijos veiks ir toliau 
pagal savo pačių įstatus”. Todėl ir DBLS lieka, 
kaip ir ligšiol buvusi. DBLS įstojimo į PLB

BRITANIJOS LIETUVIS

laidoti du vokiečių karo lakūnai. Ant jų kapo 
tik menkučiai medžio kryžiai, bet juos visas 
miestas žino. Belaisviai ir paprasti vokiečiai 
darbininkai juos patvarko, gėlėmis kaišo, tuo 
stebina vietinius, pelno pagarbos visai Vokie
tijai. Nereikia ir Widnes. Ar nekalbėjo gra
žiai apie vokiečius Lietuvoj jų kapai?! Kapai 
labai iškalbūs. Čia žmonės labai jautrūs, patirti 
įspūdžiai greit neišdyla. Teisingai 1947. VII. 
6., Freiburge, atidengiant mirusiems paminklą, 
vienas globėjų — p. Mercier’as pažymėjo, kad 
tas paminklas ilgus metus vietiniams kalbės 
apie lietuvių kalvarijas ir (reikia dar pridėti) 
apie pačius lietuvius.

D. Karo metu mūsų motutės, kad ir bijoda
mos vokiečių, kaip priešų, karių, tačiau laisva 
širdim nešė jiems, nors ir labai trūkstamo, stin
gančio maisto. Jos tikėjo, kad kažkur toli, 
varge, kita motina jos vaiko-kario neužmirš. 
Grįžę vaikai tą jų pasitikėjimą su kaupu pa
tvirtindavo. Kai mes šių, tai anie mūs artimųjų 
kapus neapleis. Galėsime geriau tikėtis, grįžę, 
nors kapą rasti. O ir susitikus jų artimuosius, 
kurie tikrai teirausis, bus maloniau pasakyti, 
kad ten ir ten stovi kryžius ant artimojo kapo.

Kapai lietuviui — šventovė. Kažkaip nepato
gu, nejauku, kad štai brolio kapas, su kuriuo 
fronte, varge ir čia kartu buvai — apleistas, 
niekas juo nesirūpina. Ypač Vėlinėse, kai nuš
vinta užgesę žiburiai, kai iš kapų tylos leidžia
ma mirusiems keltis ir kalbėti. Oi, kaip nejauku, 
jei jie keltus iš po velėnos, sąšlavyno.

Žmoniškumas, jų artimųjų iš anapus ten 
prašymas, pati motina Lietuva skatina—PUOŠ- 

tikroji prasmė yra ši: lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo akcijoje DBLS dirbs drauge 
su viso pasaulio lietuviais, žinoma, savo veiks
mus derindama su šio krašto sąlygomis ir val
stybės teisiniais reikalavimais. Visi kiti, ma
žesnės reikšmės klausimai, bus sprendžiami 
tada, kai bus išrinkta ir pradės veikti Didžio
sios Britanijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Taryba.

DBLS, įstodama į PLB, nesumažina nė savo 
Svorio nė darbų apimties. IV suvažiavime buvo 
priimtas labai platus DBLS darbų planas atei
nantiems metams. Iš jo matyti, kokio mąsto 
darbus DBLS yra užsimojusi nuveikti per vie
nerius metus. O tų darbų daugybė: Lietuvos 
laisvinimas, lietuvybės išlaikymas, jaunimo švie
timas, didesnių lietuvybės centrų kūrimas šia
me krašte, tautinės kultūros ugdymas ir sklei
dimas, DBLS narių socialinės gerovės kėlimas 
ir 1.1. Aišku, jog tokio didelio darbų plano 
įgyvendimas reikalauja ne tik centro, apygardų 
ir skyrių valdybų, bet ir visų eilinių narių rimtų 
pastangų, susipratimo, vieningumo ir sąmo
ningo supratimo, kad šis darbas varomas Lie
tuvos ir lietuvių tautos dabarčiai ir ateičiai. 
Todėl kiekvieno mūsų pareiga ir garbė į jį akty
viai įsijungti. Lygiai taip pat mes visi, DBLS 
nariai, turime rūpintis, kad mūsų organizacijos

V. ZALVIS

METU
TARYBŲ LIETUVA „VEJASI” KITAS 

SOVIETŲ S-GOS TAUTAS
Kai liepos 23 d. L. Seimas rašė paskutiniuo

sius šlykščios istorijos puslapius, Kaunas pa
kilo didžiajai karnavalo šventei. Vyriausybės 
įsakymu, nuo 10 vai. ryto įstaigos, įmonės, 
fabrikai nutraukė darbą; dirbantieji surikiuojami 
į gretas ir atvaromi prie V. Teatro pagerbei 
L. Seimą ir jo priimtus „istorinius nutūrimus”.

Liepos 23 d. Kaunas parausta, lyg aguonų 
laukas. Žygiuoja įstaigų, įmonių vadovybės; 
tarnautojai, fabrikų darbininkai, geležinkelie
čiai, moksleiviai, kareiviai, žydai, vaikai, kom
jaunuoliai, vežikai, šungaudžiai, kaminkrėčiai, 
šlavėjai, kepėjai, sargai ir kt. Žygiuojančios 
voros tempia ant lazdų, karčių pamautus ko
munistų vadų portretus, plakatus, vėliavas, 
sveikinimus, šūkius.

Kaunas dar kartą išgyvena „džiaugsmą per 
prievartą”.

Miesto centre ankšta. Iš priemiesčių žygiuo
jančios kolonos sustoja per kelis kilometrus nuo 
V. Teatro sodelio. Skamba orkestrai, rusiškos 
ir žydiškos dainos, verkia armonikos, žviegia 
švilpynės ir birbynės. Lietuvių gretose jokio 
entuziazmo. Vyrauja tautinės mažumos...

Prie Seimui „pagerbti” tribūnos, V. Teatro 
sodelyje nardo šimtai žvalgybininkų.

Bolševikinio karnavalo nuotaikas atšaldo smar
kokas lietus. Sudrimba plevėsavusios vėliavos 
pasileidžia transparentai, ištyžta „vadų” por
tretai, nuvarva rėksmingų šūkių raidės.

12.10 vai. prasiveria V. Teatro durys ir „mi
niai pasirodo” 78 L. Seimo „apaštalai” ir L. 
Vyriausybė.

gyvenime ir darbe dalyvautų kuo didžiausias 
šiame krašte gyvenančių lietuvių skaičius. Su
važiavime paaiškėjo, kad DBLS nariais yra tik 
2288 lietuviai iš bendro apie 10-12.000 lietuvių 
skaičiaus Didž. Britanijoje. Toks, palyginti, 
šaltas laikymasis žymios dalies mūsų tautiečių
ir jų vengimas stoti į organizuotas lietuviškas 
gretas rodo jų pačių tautinį nesubendimą ir 
lietuviškos sąžinės atbukimą. DBLS nariai 
turi ryžtis šiais metais mūsų organizaciją narių 
skaičiumi gerokai padidinti. Energingai skatin
kime „atskalūnus” stoti į DBLS eiles!

Visi vienybėje ir tolerancijoje nuveiksime 
darbus, kurie artina mus į Tėvynę! J. Senkus

KURIUO KELIU EISIME
Ketvirtasis DBLS skyrių atstovų metinis 

suvažiavimas, be kitų darbų, priėmė ir patvir
tino sąjungos veikimo planą 1950/51 m.

Tokio plano turėjimas sąjungos vaikiai yra 
labai reikšmingas.

Čia patiekiame trumpą to plano santrauką.
LIETUVOS LAISVINIMO DĄRBĄS

Tinkamai atlikdami Lietuvos laisvinimo dar
bą, galime pateisinti savo buvimą tremtyje — 
sakoma plane.

Paskutinieji politiniai įvykiai šį veiklos barą 
pusėtinai išplėtė ir todėl šiam uždaviniui tenka 
skirti didžiausią dalį jėgų ir lėšų.

Nusistatyta sustiprinti propagandą šio kraš
to gyventojų tarpe raštu ir žodžiu.

Tam reikalui reiks ruošti ir leisti anglų kalba 
brošiūrų apie Lietuvą, platinti turimą literatūrą, 
ruošti mitingus, minėjimus ir viešus lietuvių 
pasirodymus, rengti paskaitą anglam ir ben
dradarbiauti jų spaudoje.

Taip pat norima gerinti ir plėsti santykius 
su panašaus likimo tautų organizacijomis, mums 
palankiomis britų ir tarptautinėmis organiza-

įrengti nuolatinę lietuviškų meno dirbinių pa
rodą Lietuvių Namuose. Be to, rengti kilnoja
mas parodas, kad tuos vertingus eksponatus, 
kuriuos sąjunga energingomis pastangomis per
nai įsigijo, pamatytų kiek galima didesnis tau
tiečių skaičius.

SĄJUNGOS NARIŲ GERBŪVIS
Vykdydama šį uždavinį, sąjunga rūpinsis 

narių teisine būkle, nelaimės atveju teiks mate
rialinę paramą, padės ieškantiem darbo ir kon- 
sularinėsc ar kitose valdžios įstaigose ir gali
mybės ribose padės įsikurti.

SĄJUNGOS VIDAUS IR LIETUVIŲ 
BENDRIEJI REIKALAI

Sąjunga pasiryžusi plėsti ir gerinti lietuviš
kąją spaudą, skatinti ir remti lietuvių jaunuo
menės švietimą, remti ir skatinti meninę veik
lą, rūpintis lietuvių moraliniais ir kultūriniais 
reikalais neapleidžiant ir sąjungos organizacinių 
reikalų, kad min. Balučio linkėjimai sąjungai 
neliktų gražiu žodžiu, bet būtų įgyvendinti.

Skubiai reikalingas lietuvis elektrikas prie 
elektrinių paklodžių ir pagalvių gaminimo. 
Anglų kalbos mokėjimas būtinas. Kreiptis: 
M. Platt, Esq., Woodhouse Road, Todmorden, 
Lancs.

Dėl išvykimo į Kanadą, perleidžiamas butas 
su baldais ir kt. J. Urkis, 8, Charles Terrace, 
Mace St., Bethnal Green, London, E. 2.

Pirmose gretose žengia „prezidentas” J. Pa
leckis su Seimo prezidiumu, tolėliau — kiti 
graboriai.

Orkestras griežia sutikimo maršą. Tribūnon 
įžengia „kilmingieji”, eiliniai sustoja šalia tri
būnos. Seklių apsaugos grandinė suveržiama, 
rodos uodas snapo negalėtų įkišti...

Prie mikrofono prieina Seimo atstovas A. 
Venclova. Lietus sulieja tekstą ir kalbėtojui 
tenka improvizuoti. Venclova apžvelgia krašto 
įvykių raidą, iškeikia Smetoną, pasidžiaugia 
socialistiniais laimėjimais, greitu ir sėkmingu 
tautos likimo išsprendimu; Stalino saule, pla
čiais norizontais ir šviežia, vilčių pilna ateitimi... 
Orkestras užplešia Internacionalą.

Nebaigtų Venclovos sakinių tęsti išeina M. 
Gedvilą:

„Draugai, Lietuvos Tarybų Soc. Respublikos 
piliečiai. Dar birželio 15 d. buvome Smetonos 
vergai, o jau liepos 21 d. esame laisvos tarybų 
socialistinės tėvynės piliečiai. Koks trumpas 
laikotarpis, bet kokį didelį kelią padarė mūsų 
Lietuva... Senojo rėžimo Lietuvos katastrofos 
vieta išvalyta nuo skeveldrų...”

„Dai‘ prieš 5 savaites mes buvome vergai, 
neturėjome jokių teisių... dabar kiekvienas 
LTSR pilietis turi tei ę į darbą, poilsį, į mokslą, 
į nemokamą medicinos pagalbą, į socialinį 
aprūpinimą. Tai viską mums duos didžioji 
Stalino konstitucija”.

„Lietuva turi pavyti kitas Sovietų S-gos tau
tas. Turim budėti... patrigubinti jėgas: dirba
me ne ponams... dirbame viso pasaulio darbo 
žmonijai”.

Gedvilo kalba buvo užraukta šitokiu sakiniu:
„Ir štai dabar, kai mes įėjome į šią didingą 

šeimą, mes pasidarysim netik savo mažos Lietu
vos šeimininkais, bet visos Sovietų S-gos: nuo 
Kauno iki Vladivostoko, nuo Juodosios jūros 
iki Šiaurės Led. vandenyno...”
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DBIS SKYRIŲ ATSTOVU SUVAŽIAVIMO 
SVflKINIMAI

Sąjungos pirmininkas, pastarojo suvažiavimo 
atstovų įgaliotas, pasiuntė suvažiavimo sveiki
nimus šiems asmenims:

MINISTER1UI PIRMININKUI ATTLEE:
Sveikinime pažadama lietuvių paramą Britų 

vyriausybės žygiams išlaisvinti pasaulį iš vergi
jos ir sukurti laimingesnį gyvenimą visiems.

UŽSIENIO REIKALŲ M1NIS1ERIUI
BEVIN’UI:

Dėkojama už jo pastangas laisvei ginti ir ke
liama mintis, kad jau atėjo laikas atskleisti 
Rusijos darbus pilnoj šviesoj, iškeliant Lietuvos 
tragediją, kaip pavyzdį žiauriausios Rusijos 
tironijos. Reiškiama viltis, kad Bevin’as imsis 
tos iniciatyvos. Tai duotų padrąsinimo tikėti 
ne tik mums, bet ypač mūsų tautiečiams tėvy
nėje.

DARBO M1NISTERIUI IZAACS’UI
Reiškiama pasitenkinimas numatomu EVW 

darbo suvaržymų nuėmimu, bet tuo pačiu reiš
kiama ir susirūpinimo dėl ilgo laiko, kuris gali 
trukti svarstant įteiktus prašymus. Darbą pa
lengvinti ir sutrumpint laiką, Ministerija pra
šoma pasinaudoti Sąjungos pagalba ir pata
rimais, kiek tai liečia lietuvius šiame krašte.

PROF. SĄJUNGŲ CENTRUI:
Prašoma paramos lietuviams, ieškantiems dar

bo; sulyginti juos su anglais Prof. S-gose ir 
artimesnio bendradarbiavimo tarp jų ir Sąjun
gos.

Pasveikinti: šv. Tėvas, kardinolas Griffin'as, 
apaštališkojo sosto delegatas arkiv. Godfrey, 
W. Churchill’is, p. Lozoraitis, p. Simonaitis, 
arkivysk. Skvireckas, kan. Dr. Končius ir su
važiavime dalyvavę garbės svečiai.

Padidėjęs JAV ginklavimasis mažinančiai atsi
lieps būtovinių dalykų gamybai. Kiek, būtent 
vaizdžiai rodo šis paveikslėlis, paimtas iš „New 
York Times”. Kitimet automobilių gamyba, 
vietoj 8 milijonų šiemet (A) bus sumažinta iki 
pusšešto; šaldytuvų gamyba iš 6 milij. (B) su
mažės iki puspenkto, dviem milijonais sumažės 
televizijos aparatų gamyba (C) ir namų bus 
mažiau pastatyta 350.000 (D).

Orkestras užbirbina Internacionalą.
Komunistų partijos vardu išeina kalbėti Ant. 

Petrauskas. Jo šneka — trumpas kaltinimas 
buv. prezidentui Smetonai ir vergiškas šunuode- 
giavimas Sovietų S-gai.

Internacionalas liejasi be pertraukos: grie
žiama ištarus „tėvo ir mokytojo” vardą, skamba 
po kiekvienos šlykštesnės kalbėtojo frazės.

Prie mikrofono prisirita Profsąjungų Centro 
Biuro atstovas Lukoševičius. Pastarasis nepa
sako jokios kalbos, bet tik perskaito Seimui, 
Stalinui, Partijai ir L. Vyriausybei pagerbti 
skirtus šūkius.

Su trumpa poros sakinių kalbele šmikštelėjo 
„šnekutis” Laucė. Žmogelis pasidžiaugė nema
tytomis liaudies linksmybėmis, anot jo, — vi
sur pasidarę linksmiau ir geriau gyventi; vals
tiečiai galį ramiai miegoti, gražiai sapnuoti, 
rieškučiomis kabinti tarybinių tautų pasieki
mus...

Trumpai, bet riebiai prašneko Finansų minis- 
teris Vaišnora:

„Visi L. Vyriausybės žygiai turėjo tikslą: 
kuo greičiau, kuo energingiau sutriuškinti tą 
senąją supuvusią politinę, kultūrinę ir ekono
mine sistemą, kuria buvo pasmerkiami darbo 
žmonės vargui ir skurdui. Tamsi praeitis likvi
duota... turim būti dėkingi Stalinui”.

Vaišnora kalbą baigė linkėjimais: greičiau 
pasivyti socialistines respublikas, greičiau įsi
jungti į didingos tėvynės tautų šeimą, greičiau 
dalintis Sovietų S-gos atsiektais laimėjimais...

Bolševikinį karnavalą užbaigė „prezidentas” 
J. Paleckis.

„Lietuvos Soc. Tarybų Respublikos pilie
čiai, draugai ir draugės! Noriu trumpai jums 
pasakyti, kad visos tos abejonės — būk reikia 
laukti, būk reikia ko dar dvejoti, — buvo nepa
grįstos. Mes esame įsitikinę, kad Lietuvos tauta 
yra pribrendusi, kad galėtu būti Soc. Tarybų
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
„SPORTUOJA”

Šiuo metu okupantai verčia visus Lietuvos 
mokyklinio amžiaus jaunuolius ir jaunuoles, 
o taip pat ir visus kitus, turinčius bendrai dvi 
sveikas kojas ir rankas „sportuoti”. Kaip iš 
okupantų pasigyrimo aiškėja, dabar į sportą 
esą įtraukta visai naujos sporto rūšys, kurių 
nebuvo „kruvinojo” Smetonos laikais, kaip pav. 
granatų mėtymo sportas, šaudymas smulkaus ir 
stambaus kalibro ginklais bei kulkosvaidžiais, 
pagaliau nepabaigiami „krosai”, tai yra ėjimai 
ir bėgimai kilometrų kilometrus ir kiti panašūs 
dalykai.

Kiekvienas jaunuolis ar jaunuolė yra ver
čiamas įsigyti GTO ženkliuką „Bud Gotov 
k Trudu i Oborone”, o lietuviškai „būk pasi
ruošęs vargui ir karui”. Šiam ženkliukui įsi
gyti reikia išlaikyti eilę egzaminų iš minėtų 
„sporto šakų” ir atlikti pratybas. Tokių žen
kliukų Lietuvoje jau įsigijo keliasdešimts tūk
stančių žmonių. Ir toliau varoma propaganda 
ženkliukų įsigijimą padauginti^iki^kelių šimtų 
tūkstančių. Ypatingai žiūrima, kad visi komjau
nuoliai būtų GTO ženkliukus įsigiję. Toks 
„sportas” yra ne kas kitas, kaip maskuotas 
karinis gyventojų parengimas.
t Be šios „sporto” organizacijos okupuotoje 
Lietuvoje yra pristeigta keliatas raudonosios ar
mijos, aviacijos „mylėtojų” draugijų, kurios 
yra maskviškių organizacijų skyriai. Viena 
tokiu draugijų yra DOSARM (savanoriška ar
mijos rėmimo draugija). Lietuvoje šios draugi
jos skyriaus priešaky pastatytas maj. Šurkus, 
Antanas, s. Adomo, už kurio nugaros slypi 
visa eilė rusų. Ši draugija okup. Lietuvos rajonų 
centruose steigia savo skyrius, kurių priešakin 
stato rusų karininkus. Pvz. Lazdijų skyriaus 
komiteto pirm, yra rusas Pilevin, instruktorius 
Lesbvoj ir pan.

Ir šios draugijos tikslas yra karinis gyventojų 
parengimas. Draugija siunčia savo instruktorius 
į mokyklas, universitetus, kolchozus, kur jų 
priežiūroje organizuojamas mokymas šaudyti, 
šaudymo pirmenybės, bėgimai, stovyklos. Šią 
vasarą Lietuvoje buvo suorganizuotos gimna
zistų šaudymo pirmenybės.

DOSARM organizacija steigia įvairiausius 
karinius kursus. Jų tarpe yra „efiro snaiperių 
kursai”, kuriuose mokoma radistai šifruotoms 
telegramoms perduoti, priimti ir slaptiems prie
šo radio siųstuvams gaudyti. Tokiems „efiro 
snaiperiams” šią vasarą Maskvoje buvo suorga
nizuotos rungtynės, kuriose dalyvavę ir lietu
viai.

KALĖDINIAI ATVIRU
KAI. Nidos spaustuvė 
spausdina seriją lietu
viškų kalėdinių atviru

kų ir sveikinimų.
Atvirutėms piešinius pa
ruošė dailinink. K. Dal
gis. Priimami indivi
dualūs kalėdiniams svei
kinimams užsakymai.

Platintojams, prisiun- 
tusiems 3 d. pšt. žen
klą, atviručių pavyzdžiai 
siunčiami nemokamai. 
Rašykite: Nida, 38, Melville Rd. Coventry. 

DOSARM draugijos sesuo yra DOSAV (sa
vanoriška aviacijos rėmimo draugija). Okup. 
Lietuvoje šios draugijos priešakyje yra pasta
tytas Vaškelis, Petras s. Povilo. Draugija pro
paguoja aviacijos „sportą”. Jos nariai supa
žindinami su lėktuvų konstrukcijomis, motorų 
veikimu, vairavimo ii- sklandymo menu. Ypa
tingai ši draugija propaguoja parašiutinį sportą. 
Šitokio sporto meisteris okup. Lietuvoje esąs 
J. Javičius. Šią vasarą suorganizuotose para
šiutininkų pirmenybėse iš lėktąuvo šokti buvo 
priverstos net Vilniaus universiteto studentės.

Draugija organizuoja įvairiausius kursus ir 
ruošia parodas. Tokia paroda buvo suorgani
zuota šią vasarą Vilniuje. Joje su aviomodeliais 
ir atskiromis lėktuvo dalimis dalyvavo ir jau
nieji konstruktoriai. Draugija steigia aeroklu
bus, tokio aeroklubo viršininko pavaduotoju 
Vilniuje yra lietuvis Z. Vizgirda. Šiaip visi 
vadovai ir instruktoriai rusai.

Antroji minėtos organizacijos sesuo yra DOS- 
FLOT (savanoriška laivyno rėmimo draugija). 
Draugijos priešakyje pastatytas GALVYDIS 
Michail syn Norbertą. Vilniaus skyriaus pir
mininkas yra Visarianov. Draugija propaguoja 
įvairiausias jūros ir upių sporto šakas: laivi
ninkystę, buriavimą, laivų tipų ir konstrukcijų 
pažinimą. Tos draugijos, kaip ir pirmųjų dvie
jų, tikslas karinis gyventojų parengimas. Taigi, 
bolševikai, nors viešai dedasi didžiausi taikos 
šalininkai ir aršiausi gynėjai, bet tikrenybėje 
krašto viduje visus gyventojus siekia paversti 
kareiviais, visus pajungti raudonajai armijai 
numatomam pasaulio užkariavimui. (LŽS/IB)

VERGIŠKOS BRIGADOS KERTA 
LIETUVOS MIŠKUS

Berlyne turimomis žiniomis, Lietuvos okupantai 
sudarę 1950/5Im. krašto miškų kirtimo planą. 
Miško darbams žmonės varomi prievarta, vyrai 
nuo 16 iki 50 metų ir moterys — ligi 40 metų. 
Bet kuriuo metu į miškus varomi nesukolchozintų 
ūkių gyventojai, o iš kolchozų — tik žiemą.

Darbo normą atlikus, leidžiama grįžti į gyvena
mąją vietą, bet kokio dydžio ta norma, niekas 
nežino. Dėl to praktiškai yra taip, kad į miškus 
atvarytieji turi dirbti, kol yra darbo. Jei baigus 
darbą neatsirado kitokios, panašios vergijos, 
tai iš miško paleidžiama, priešingai miškakirčiai 
siunčiami kitur.

Miško kirtimo darbai organizuoti Sibire 
enkavedistų nustatytu būdu. Visi darbininkai 
suskirstyti į „brigadas”, dirba griežtos drausmės 
sąlygose, kiekvienam nustatyta darbo „norma”, 
pagal jas ir maistos kategorijos. Darbininkai 
gyvena iš šakų pasistatytose palapinėse.

Maistas skirstomas pagal „katilus”—-Pirmas 
Katilas, Antras Katilas, Trečias Katilas, atsi 
žvelgiant į padirbtą normą. Kas „normos” neati
dirba, gauna tik 200 gramų duonos per parą. 
Atlikęs normą, gauna 600 gramų. Vadinami 
„udarnikai-stachanovcai”, padirbę virš normos, 
gauna 1 kilogramą duonos, sriubos su žuvim 
ir gali pirkti machorkos, aliejaus, bulvių ir porą 
iš Vologdos atvežtų vyžų.

Miško darbams sudaryta 12.000 „brigadų”. 
Kai kurios jų išgabentos netgi už Lietuvos sienų.

Daugiausia Lietuvos miško medžiagos siun
čiama į Ukrainos anglies ir geležies kasyklas. 
Apie 10 milijonų pabėgių įsakyta pagaminti

Minsko trestui. Dalis rąstų plukdoma Nemunu, 
o Klaipėdoj kraunama į laivus, kurie vyksta 
į Leningradą, Estiją ir kitur.

Dalis miško medžiagos atvežta į Šventosios 
uostą. Ten tiesiama nauja geležinkelio šaka.

SKUBINA PASKUTINIUS ŪKIUS 
KOLCHOZINTI

Nors pereitais metais okup. Lietuvoje ir varyta 
stipri ūkių kolektyvizacija, bet buvo vietų, kur 
bolševikinė propaganda ir prievarta neįstengė 
ūkininkų suvaryti į kolchozus. Daugiausia pa
vienių ūkių buvo likę Vilniaus apskrity, kur 
kolektyvizacija palietė tik 33%. Žemės ūkis 
čia buvo žemo lygio, dėl to ir bolševikai neskubino 
kolektyvizacijos, žinodami, kad valstybei 
iš to pelno nebus. Tačiau šį rudenį iš aukščiau 
atėjo įsakymas „likviduoti paskutinių pavienių 
ūkių likučius”, kurie dar galėtų „demoralizuojan
čiai” veikti kolchozus.

Vilniaus srities, Druskininkų rajono komunistam 
buvo įsakyta įvykdyti politiniai masinį aiškinimo 
darbą kaime. Tokio darbo rezultatas buvo 
tas, kad ūkininkai „masiškai pradėjo” eiti į kolcho
zus. Kolchozinimas buvo pradėta Ilgininkų 
apylinke. Čia 88 valstiečių šeimos „stojo” į 
„Vienybės” kolchozą. Nauji kolchozai buvo 
įsteigti Raitininkų, Savilionių, Masiliškių, Ka
belių ir kt. apylinkėse, kur į kolchozus nuėję 
visi pavieniai ūkininkai.

Politiniai masinis darbas tuo nesibaigė. Aišku, 
kad kai atvykstantį į kaimą komunistinį aktyvą 
atlydi dar MGB būriai, tai pats „politiniai masinis 
aiškinimo darbas” daug greičiau vyksta ir ilgai 
pavieniams ūkininkams apie kolchozų pranašumą 
netenka aiškinti. Visi, kaip vienas, į kolchozus 
skuba, nes išeities nebėra. Dabar šiam rajone 
įsteigta jau 18 stambių kolchozų, kuriuose kolek
tyviai dirba daugiau kaip pusė rajono vals
tiečių. Atsieit, nežiūrint viso, net MGB pagalbos, 
dar yra apie 50% pavienių ūkininkų nesukol- 
chozinta. (LŽS IB)

„NEGYVOS DŪŠIOS” OKUPANTŲ 
PLANUOSE

Kelmės rajono partiniai „darbuotojai” gavo 
viešą partijos centro papeikimą. Gal manysite 
už neteisėtus veiksmus, savavaliavimą, valdžios 
perviršijimą ar gyventojų neaprūpinimą būtiniau
sio vartojimo dalykais. Ne. Jie papeikti ne 
už tokius dalykus, bet blogą politinio mokymo 
organizavimą. Štai kas okupantams svarbiau
sia.

Kelmės rajone, pagal planą, turi dirbti 8 politi
nių mokslų mokyklos ir 4 rateliai .komunistų 
partijos istorijai VKP(b) studijuoti, bet nei 
viena tų institucijų neveikia.

Komunistų partijos vietinio biuro vedėjas 
rusas Levažov aiškinasi, kad iki šiol negalįs 
surasti šioms mokykloms dėstytojų. Tuo tarpu 
klausytojų jis turįs net 86, kuriuos, kaip paaiškė

jo, surašė visai nesiklausęs, ar jie nori, ar nenori 
politinių dalykų mokytis. Tai neviskas; tikrinant ši
to ruselio sudarytą sąrašą rasta „penkios negyvos 
dūšios”. Ir dar ne viskas. Panašiu būdu į 
sąrašą yra įtraukęs ir Kelmės rajono kom. partijos 
sekretorius Chaim’as Berger’is dar 22 klausytojus, 
kurių tarpe taip pat rasta „negyvų dūšių”.

(LŽS IB)
KIAURI SANDĖLIAI

Visa bolševikinė spauda be atodairos ragina 
Lietuvos kolchozus skubiai suvežti į valstybinius 
sandėlius grūdus. Tačiai tie sandėliai nėra

Didžiausias JAV aviacijos lėktuvas, galįs paim
ti 400 žmonių. Jo statyba truko penkeris metus 
ir kaštavo 15 milijonų dolerių. Paveikslėly 
matyti žmonių minia, bestebimi šio milžino 
skridimą.

kaip reikiant paruošti. Pav. Radviliškio grūdų 
centrinių sandėlių stogai kiauri, grindys nesutvar
kytos, grūdų valymo mašinos neaprūpintos 
pilnu sietų komplektu, grūdų valymo aikštelė 
neparuošta. Negeriau ir kitur: „Baisogalos 
grūdų paruošų punkte sandėliai „atremontuoti,” 
bet sandėlyje N r. 1 per stogą teka, sandėlis 
Nr. 7 visiškai netinka grūdams laikyti. Kė
dainių grūdų paruošų punktas neparengė galu
tinai technikinės bazės grūdams priimti. San
dėliuose, kur laikomi grūdai, sienos šlapios. 
Grūdai, žinoma, dėlto genda. Dviejų sandėlių 
stogai kiauri. Joniškio grūdų paruošų punkto 
direktorius drg. Marčenko nurodė ataskaitoje, 
kad punkte pilnutinai parengta technikinė bazė. 
Tuo tarpu sandelių Nr. 5, 8, 10 stogai nesutai
syti; sandėlys Nr. 3 be grindų.

KULIA NAKTIMIS
Busimojo karo ruošai, kurį, be abejo, bandys 

sukelti Sovietų Sąjunga, labai reikalingos di
desnės maisto produktų atsargos. Dėl to šiais 
metais Lietuvoje bolševikų pareigūnai stengėsi 
ištraukti iš kolchozų kiek galima daugiau grūdų. 
Ypatinga partijos pareigūnų priežiūra, visi javai 
buvo suvežti į kolchozų klojimus, be atodaiosr 
iškuliami ir tuojau raudonosiomis gurguolėmis 
suvežti į valstybinius sandėlius, paliekant tik 
mažą jų kiekį sėklai ir kolchozininkų reikalams. 
Daugelyje Lietuvos vietų organizuotas naktinis 
kūlimas. Kolchozininkai turėjo vargti dienas ir 
naktis, kol javai buvo iškulti ir išgabenti.

ENKAVEDISTAS SCENOJE
Į „rašytojus” išvirtęs komisaras Guzevičius 

paskutiniu laiku pasidarė ir dramaturgas. Jo 
„Kalvio Ignoto teisybė” suvaidinta scenoje. 
Pastatymui vadovavo K. Kymantaitė ir A. Ker
nagis. Dailininkas — J. Surkevičius.

— Kaune pastatyta J. Gustaičio pjesė „Į 
šviesią ateitį”, vaizduojanti kolchozų augimą 
Lietuvoje. Pastatymą režisavo pats autorius, 
dekoratorius — jaunas dailininkas V. Banaitis. 
Jaunimo teatre pasirodė J. Čyžiaus pjesė „Iš
laisvinta jaunystė”, Klaipėdoje — J. Marcinke
vičiaus „Didžiuoju Keliu”, kurią pastatė J. 
Miltinis. Ir A. Pakarklis neatsiliko. Jo pjesė 
„Pakilęs Miestas” pasirodė Šiauliuose J. Šeino 
režisūroje; dail. Percov’as.

Respublika. Ji yra pribrendusi tam, kad jinai 
galėtų įeiti kaipo lygi su lygiais į didž. Sovietų 
S-gą. Šalin betkokios dar likusios abejonės. 
20 metų brangaus laiko yra išplėšta, mes tą 
laiką turim pavyti. Niekas neturi ir negali mums 
sutrukdyti”.

Braukdamas snapu varvantį lietų „preziden
tas” pareiškė:

„Tas lietus, kursai dabar lyja, mūsų nebaido, 
bet jisai yra lietus ant tos didžiosios sėklos, 
kurią pasėjo L. Seimas ir kuri išaugs į didelį 
galingą medį”.

Suskamba Internacionalas, Venclova pasako 
baigmės žodį, — pasiūlo priimti sveikinimo te
legramą Stalinui ir karnavalas baigiamas pa
radu. 

* * *

Kas įvyksta pasibaigus L. Seimo posėdžiams? 
Kad lengviau būtų atsekami Lietuvos sovieti
zacijos pėdsakai, štai keletas būdingesnių faktų:

Nuo liepos 21 d. vakaro (Komunistų Partijos 
įsakymu) Kauno ■ ir Vilniaus radijas nutraukia 
Lietuvos himno transliacijas.

Liepos 22 d. Kaune (Vytautos Didžiojo mu
ziejaus bokšte) ir Vilniuje (Gedimino kalne) 
pakabinta Sovietų S-gos vėliava.

Liepos 22 d. pasirodo „Vyriausybės Žinios”, 
kuriose „aukso raidėmis” skelbiamos dvi L. 
Seimo „priimtos” deklaracijos.

Liepos 25 d. surenkamos visos knygos ir 
spausdiniai, kurių turinys „nesiderina su Sovietų 
socialistinės Lietuvos dvasia” ir yra nukreiptas 

■' prieš Sovietų S-gą ir Komunistų Partiją. Visos 
knygos ir leidiniai perduota į popieriaus fabriką 
sunaikinti.

Laike vienos dienos (liepos 25 d.) įsakyta 
visiems privatiems ir teisiniams asmenins jų 
turimus auksinius, sidabrinius pinigus ir užsie
nio valiutos notas perleisti Lietuvos Bankui 
valdine kaina.

Liepos 26 d. įsteigta Pramonės Ministerija 
ir Pramonės ministerio pareigoms eiti paskirtas 
Ch. Alperavičius.

Liepos 26 d. išleista pramonės įmonėms nu
savinti instrukcija.

Tą pačią dieną išleistos Žemės Ūkio komisi
jos darbo taisyklės ir nustatyta iki rugsėjo 1 d. 
baigti Lietuvoje bolševikinę „žemės reformą”.

Liepos 26 d. panaikintos nusavintų įmonių 
skolos privatiems asmenims, bet nustatyta griežtas 
skolų išieškojimas įmonėms iš privatinių asmenų.

Liepos 27 d. prasideda Lietuvos bankų, kre
dito draugijų, taupomųjų kasų, draudimo įs
taigų, lombardų ir privatinių asmenų seifų 
bankuose nusavinimas.

Liepos 28 d. nutraukiama pensijų ir pašalpų 
išmokėjimas įvairių tikybų dvasininkams. Vi
siems kitiems pensijos sumažinamos iki 300 
litų mėnesiui.

Liepos 28 d. radijo klausytojai paskutinį 
kartą klausosi pamaldų transliavimo per radiją.

Liepos 29 d. paskelbtas stambiosios pramo
nės nusavinimo įstatymas, galiojęs nuo liepos 
26 d. Visos pramonės įmonės, kuriose dirbo 
daugiau kaip 20 darbininkų arba dirbo 10 dar
bininkų su varikliais arba mažiau 10 darbininkų 
dirbo su mechaniniais varikliais — atimtos 
iš jų savininkų ir perduotos valstybei su visais 
trobesiais, įrengimais ir kapitalais.

Liepos 29 d. įsakyta prievatiems asmenims iš 
jų indėlių bankuose ir kredito įstaigose mokėti 
tik po 250 litų kiekvieną mėnesį.

Liepos 30 d. Finansų ministeris Vaišnora 
įsako likviduoti Lietuvos Prekybos, Pramonės 
ir Amatų Rūmus. Patalpas užima Raudonosios 
armijos divizijos štabas.

Liepos 30 d. į Maskvą išvyksta L. Seimo 
išrinkta delegacija, kuriai pavesta „prašyti” 
Aukščiausios Tarybos priimti Tarybų Lietuvą 
į Sovietų S-gos sudėtį. (Bus daugiau)
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Juodu eina šaligatviu ir abu žiūri į cemento 
kvadratines plytas. Kartais katras nors paspiria 
koja tai pagaikštį, tai šelmiškai bevėpsantį 
žvirgždą. Praeivių, tartum, nemato, nes visai jais 
nesidomi.

— Ko tu, pagaliau, iš manęs nori?! — ne- 
pemešdama tylos, šūkteli mergaitė. — Tu mane 
apibėrei sunkiais, kaip akmenys, žodžiais, mo
terystę tartum kokį baubą pavaizdavai ir tyli kaip 
žemė. Juk, jei bus sunku, abu kentėsime ir 
raminsimės; jei Dievas laimins, — abu Jam 
dėkosime!

— Nebijok, Dievui tai jau nedėkosime, — 
šypteli vyras, — nes nebus už ką. Aš tau gi 
aiškiai sakiau: mane kažin kas gąsdina. Man 
rodos, kad su priesaikos žodžiais pasibaigs ne 
tik jaunystė, bet ir paskutiniai džiaugsmo tru
piniai, kuriuos šiaip taip surenkame.

— Tu kalbi tartum ne savo lūpomis ir galvoji 
lyg svetimu protu! Žinoma, moterystė nėra 
rojus. Tai yra savotiška našta, kuri, be abejo, 
negali būti saldi vėjo vaikams.

— Na, bet tu kalbi, kaip ir tavo tėvas! Argi 
tai mergaitės galvojimas?! Va, šitoje vietoje 
mudu taip ir negaliva sutikti! Mano nuomone, 
žmonės tuokiasi ne dėl kokios ten naštos ar 
bendro vargo, bet dėl laimės, džiaugsmo. Juk 
jie negalvoja apie šeimą, vaikus. O kai vaikas 
ir atsiranda, tai, jeigu jam ir leidžiama užgimti, 
žiūrėk, kiek dėl jo baramasi, pykstama.

— Algi! — net supyksta mergaitė. — Nema
niau, kad tu toks keistas. Tu nuduodi nesupran
tąs nei moterystės, nei jos pareigų. Be abejo, 
visi tuokiasi dėl laimės. Bet tos laimės nesudaro 
vien savo egoizmo glostymas. Argi neįprasmina 
vyro užsiėmimo įstaigoje ar fabrike, kai isj 

žino dirbąs savo šeimai — žmonai ir vaikams?! 
Argi ilgų vakarų prasmė atrandama šokiuose ar 
pramogose? Ji, ta prasmė, kitur: Dievo planų 
vykdyme.

— Tai va, Irma! — sutratinęs batu sausą 
šakelę, sako Algirdas. — Tai va tau ir vedusių 
gyvenimas!

Mergaitė pro šviesių garbanų kuokštę žvilg
teri į Algirdo veidą, bet, pamačiusi nuleistas 
akis, nieko neatsako ir pati panarina galvą.

— O mes anksčiau, rodos, kitaip kalbėjome. 
Mes tokiais šviesiais, net paauksuotais dažais 
cackinome ateitį ir vaizdavomės turį jei ne pa
ties angelo, tai bent erelio sparnus. Plakėme 
jais, skridome pasičiulbėdami ir jau nutūpėme 
ant pačios didžiosios pažadėtojo medžio šakos. 
Dar keli žingsniai, ir tupėsime lizde. O paskum...

— O paskum... — staiga pagauna paskuti
nius žodžius Irma, — o paskum jau taip daug 
ir taip tuščiai nekalbėsime. Algi!

— Taip, nekalbėsime, o malsimės kaip girnų 
akmenys ir gailėsimės, kodėl anksčiau, kol buvo 
laikas, visko neaptarėme.

O ką daugiau turime aptarti? Ar dar tau 
neužteko ištisų mėnesių kalbų ir svajonių?

— Užteko, Irma, iki kaklo užteko! Man 
net atrodo, kad mudu perdaug prikalbėjova. 
Gal teisingiau sakant — mudu persikalbėjova... 
Bet ar galvojova abu ką gilaus, ką rimto? Ar 
jautėva po kojomis pagrindą? Tu juk žinai, 
kad įsimylėjėliai — kaip lunatikai: daug kuž
dasi, daug kalba, bet po mėnesio kito visų tų 
kalbų neatsimena...

— Ne, to nežinau, Algi! Aš neskridau aklai, 
kaip peteliškė. Bet ir kaip vėžlys, neropojau. 
Man tik viena nuostabu: kodėl tu taip nepap
rastai pasikeitei po sprendžiamo pasikalbėjimo 
su mano tėvu ? Gal jis tau ką nepaprasto pasakė ?

— Taip, pasakė. Jis pasakė tai, ką seniai 
jaučiau, bet ko negalėjau žodžiais apipavidalinti. 
O gal ir nemokėjau...
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KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI MIKAS
PAVAŽA

VIETON ĮVADO

Redaktorius trenkė kumščiu į stalą ir dusliu 
balsu sugriaudė:

„Arba duosi, pagaliau, reportažą arba...” 
Aš nesąmoningai pakartojau: „arba...?” 
„Sėsk, pasišnekėsim” — tvirtu balsu lyg 

paprašė, lygi įsakė redaktorius. Ir pasiūlė užsi
rūkyti cigarą. Tai buvo ženklas, kad jis netik 
nepyksta, bet ir nori susitarti su manim, jaunu 
žurnalistu. Užtraukęs porą durnų nurimau. 
Ir kaip paprastai būva su visais ultimatumais, 
taip atsitiko ir šį sykį: Jis tapo priimtas.

„Matai Tamsta. Velnioniškai nepatogi būklė. 
Mes rašome apie politikas, mes dedame ilgiau
sius pamokslus kaip turi tas, nabagas lietuvis 
gyventi, elgtis svečioje šaly, kaip ir kiek jis turi 
mokėti visokioms sąjungoms ir įvairiems fon
dams mokesčių, rašome apie buvusias dienas ir 
būsimas, ir bendrai, daug nereikalingų daiktų 
įdedame, nepraleidžiame skrupulatiškai neuž
fiksavę kas kur pašoko, kas kur padainavo, 
koks visuomenės veikėjas ką išmintingo ar 
neišmintingo pasakė, ką koks skyrius padarė ar 
padarys, kuri pirma apygarda ką sugalvojo ar 
nuveikė, visokius atvirus laiškus dėl užsigavimų, 
viešų pareiškiamų nepasitikėjimų savo skyriaus 
valdybos, o jei neduok Dieve, kur anglas paplojo 
būdamas mūsų kokiam nors minėjime, tai mes 
atžymime didelėmis raidėmis, kaip tikrai didelį 
mūsų laimėjimą ir įnašą į pavergtos Lietuvos 
atvadavimą. Gal būt ir svarbūs tų visų hostelio 
menadžerių ir jų Welfare Officer'ių nusičiaudė- 
jimai, bet ir jie jau nusibodo. Mums reikia 
paties gyvenimo. Reikia atvaizduoti kasdie
ninį gyvenimą, tokį, kurį gyvena tie tūkstan
čiai lietuvių, patekusių į šį kraštą. Įsivaizduok, 
tamsta: po keliolikos metų, kada jau būsime 
grįžę laisvon Lietuvon, koks plunksnagraužis 
istorikas užsimanys parašyti mūsų tremties 
istoriją. Ir kokia bus mano padėtis, kada jis, 
pervertęs komplektus gražiai susiūto ir įrišto 
į odinius viršelius „Britanijos Lietuvio”, esančio 
Lietuvos Didžiajame Muziejuje, pagaliau kreip
sis į mane ir teirausis ar nėra kur nors specialiai 
fiksuotas lietuvio gyvenimas ir jo darbas kokia
me nors leidiny, nes laikrašty jis to visko ne
radęs. Ir ką jam galėsiu atsakyti ir kuo pasi
teisinti? Kad mano korespondentai nerašė? 
Kad mūsų tremtiniai gyveno tik tautiniais šo
kiais ir chorais? Kad jie darbo nedirbo? Juk 
tai tragedija! Tiesa, mūsų korespondentai, 
lyg susitarę, nerašo apie kasdieninį lietuvių gy
venimą. Jų nuomone gal tas gyvenimas never
tas jų garbingos plunksnos.

Buvau sugraudintas ir įtikintas. Pasiryžau 
viską padaryti, kad mūsų redaktorius nebūtų 
būsimų istorikų apkaltintas sąmoningu sabo
tažu ir pasiryžau jį gelbėti. Žinojau kaip lengva 
rašyti apie „lenciūgėlius”, apie „žavų išpildy
mą” apie „nematytą ir negirdėtą interpretaciją”, 
pagirti pirmininko „kruopščias pastangas" or
ganizuojant „tokio mąsto iškilmes", išvardinti 
kitus nusipelniusius ir nenusipelniusius „veikė
jus" ir „organizatorius”. Taip, visa tai buvo 
žinoma. Jau tokias „atestacijas" buvau įgudęs 
parašyti tų įvykių nematęs. Bet, rašyti apie 
paprastą gyvenimą — dalykas buvo man visai 
naujas. Na, jei redaktorius nori, galiu pamėginti.

APIE DŽIOVININKŲ SANATORIJĄ
Bevažiuojant jūsų korespondentui medžioti 

pasikalbėjimų į vidurinę Angliją, atsitiktinai 
vagone teko sutikti lietuvaitę, kuri keliavo ta 
pačia linkme. Išsišnekome. Išpasakojo visus 
savo darbus ir vargus, čia pekeltus ir išgyven
tus. Pagaliau jos paprašiau, ar negalėčiau visa 
tai surašyti ir perduoti spaudai.

„Tai jūsų valia. Jei norite, galite rašyti. Bet 
tik savo papasakojime nematau nieko ypatingo, 
kas tiktų spaudai. Taip visa tai pilkai atrodo; 
pagaliau, ir visi mūsų žmonės panašiai pergy
veno gal tik su mažomis variacijomis”, kukliai 
pareiškė savo sutikimą.

„Kaip patekote į Angliją?”
„Taip, kaip ir visi kiti: Iš Vokietijos stovyk

lų. Atvažiavau 1947 m. balandžio mėn. kada 
vežė tik moteris į ligonines”.

„Kad būtų aiškiau, gal pasakysite ką nors 
apie savo profesiją turėtą Lietuvoje?” klausiu, 
nes nei iš kalbos, nei iš apsirengimo niekaip 
negaliu įspėti, su kuo gelėčiau kalbėti.

Mano bendrakeleivė nusišypsojo.
„Spėkit, kas per profesija su tamsta kalba”? 
Pradėjau garsiai spėlioti.
„Ūkininkė? — ne. Darbininkė? — ne! Mo

kytoja? — gal ir panaši. Raštinės tarnautoja 
ar mašininkė? — aiškiai ne.

Geilestingoji sesuo? — gali būti. Ne, neį
manoma atspėti jei nepasakysit. Taip ir liks 
nežinoma. O tai bus nuostolis mūsų skaityto
jams” įtikinėju ją.

„Matot, kaip sunku atspėti. Bet ir ne dyvas. 
Mano profesija Lietuvoje buvo reta: esu diplo
muota aukle seselė”.

„Tikrai reta profesija. Ir naudinga, tikiu. 
Turėtumėt ir čia pasistengti gauti darbą pagal 
savo specialybę. Kodėl nieko nedarote?"

„O iš kur žinote, kad nieko nedariau? Prie
šingai, dariau visus žygius, kad gaučiau man 
taip artimą darbą. Bet deja. Mano diplomų 
čia nepripažįsta. Mat savo specialybę įsigijau 
Vokietijoje dirbdama trejus metus vienoje vai
kų kolonijoje ir išlaikiau reikalingus egzaminus. 
Man čia pareiškė, kad jie nepripažįsta jokių 
nacių diplomų. Man tai keistai skamba, bet 
nieko nepadarysi, tad ir toliau likau dirbti toj 
pačioj sanatorijoje”.

„O kaip sekasi sanatorijoje? Įdomu būtų 
išgirsti smulkią jūsų dienotvarkę?”

„Ji visai paprasta. Kaip tik atvažiavau, tai 
paskyrė į palatas. Tai yra džiovininkų sanato
rija. Gavau net 13 palatų: 2 — po 9 ligonius, 
2 — po 6, ir 9 — po 1 ligonį. Visi jie gulėjo 
lovose; taigi jau buvo sunkūs ligoniai. Darbas 
prasidėdavo 7 vai. ryto. Pirmiausia reikėdavo 
surinkti arbatos puodelius, kurią išnešiodavo 
ligoniams nursės anksti rytą. Tuoj duodavau 
pusryčius. Visiems tekdavo išvežioti. Paskui 
tekdavo indus surinkti ir išplauti. Prasidėdavo 
palatų bendras valymas, grindų poliravimas, 
dulkių rinkimas, koridorių valymas. Tai truk
davo ligi 12 vai. Nuo 12 ligi I vai. gaudavome 
pertrauką pietums. I vai. grįždavome į darbą. 
Pirmiausia reikdavo išdalinti pietus. Vėl indus 
surinkti ir išplauti. Išvalyti virtuvę. Kas antrą 
dieną tekdavo dar pripiaustyti duonos apie 
80. žmonių.

„Pone Redaktoriau...” nedrąsiai pradėjau.
„Žinau, žinau ką nori pasakyti. Honorarai, 

kelionės išlados ir 1.1, ir 1.1. Matai, mano mielas, 
čia tos išlaidos visai nedidelės. Tamsta neva
žiuok kur nors toli, bet ir ne Londone. Paskui 
dar žmonės pasakys, kad redaktorius pats su
fabrikavo. Būtinai reikalinga provincija. Bet 
netolima. Tamsta nuvažiavęs rinkti medžia
gos laikraščiui, turi susitikti visą eilę žmonių 
ir su jais pasikalbėti, pačiais papraščiausiais, 
juodo gyvenimo, klausimais: ką dirba, koks 
darbas, kiek uždirba, kiek prarūko, kiek „pra
laka", kiek šiaip visokiems niekams išleidžia, 
ar skaito „Br. Lietuvį” ir dėlko skaito, ar pri
klauso DBLS ir kodėl priklauso, nes neskaity- 
mas ir nepriklausymas mums ir taip aiškus. 
Ar grįš po būsimo karo Lietuvon ir dėl ko grįš. 
Ar patenkintas savo skyriaus valdyba ir kodėl 
patenkintas. Na, ir visa tai labai glaustai ir 
trumpai surašyk. Neskaičiuok eilučių. Vistiek 
honoraro negausi. Tamsta esi dar jaunas žur
nalistas, tai daugelio dalykų ir nežinai. Žur
nalistas žmonių yra gerbiamas asmuo. Dau
giau kaip kunigas ar daktaras. Ir netiek ger
bia jį, kiek bijo. Kiekvienas žmogus turi savo 
„griekų” ir mano, kad šis žmogus t.y. žurnalis
tas, visada gali ką nors išvilkti dienos švieson. 
Taigi tamstai atėjus kalbėtis tikslu parašyti 
į laikraščius, būsi pats mylimiausias žmogus. 
Tamstą, vaišins, girdys ligi sąmonės netekimo ir 
visuotino užsimiršimo. Kartais gali ir apkulti, 
jeigu perdaug jau knisiesi į jų reikalus ir būsi 
nudavęs, kad ši tą žinai ir daugiau. Dieve ser
gėk nuo neaiškių ar dviprasmių klausimų. Svei
kos galvos neparsiveši. Bet vaišinti tai vaišins. 
Tad ir bus tamstai honoraras. Ir garbė. Ateity 
Tamstos vardas bus nekartą linksniuojamas 
laisvoje Lietuvoje — „Mikas Pavaža parašė 
tą ir tą”, „Mikas Pavaža galvojo taip ir taip”.

„Pone Redaktoriau kada ir kur konkrečiai 
važiuoti ?” buvau taip įkaitintas visų tų perpektyvų.

„Važiuok Tamsta čia, kur nors, netoli Lon
dono, kad ir į centrinę Angliją, kur yra daugiau 
lietuvių ir fabrikų". Ir čia pat abu prilipome 
prie didžiulio D. Britanijos žemėlapio. Pave
džiojęs pirštu po jį. jis iškilmingai nusprendė:

„Va, čia bus visai tvarkoj. Čia Birmingamas, 
čia Coventrys, Leamingtonas, pagaliau netoli 
ir Leicesteris. Čia turėtum pririnkti tiek ir ši
tiek medžiagos. Tad laimingos kelionės ir aš 
lauksiu nekantriai". Paspaudė mano dešinę 
ir aš. persiėmęs misijos svarbumu ir gražių per
spektyvų svajonėmis, išdūlinau ir redaktoriaus 
kabineto ir leidausi jo nurodyta kryptimi.

Stengiausi atsiminti visus redaktoriaus tė
viškus pamokymus, visus jojo pastatytus man 
uždavinius, jo, kaip seno vilko, profesinius pa
tarimus, ir juos vykdžiau viso 100 procentų 
tikslumu. Kaip man pasisekė tai atlikti, tes
prendžia skaitytojai ir mano bendradarbiai t.y. 
tie, su kuriais turėjau garbę kalbėtis ir kurių 
pavardės figūruoja šiame reportaže. Šia proga 
turėčiau pasiaiškinti, kad darbą norėjau at
likti kaip tikras fotografas, fiksuodamas lietuvio 
gyvenimą Anglijoje stengiausi nieko nuo savęs 
nei pridėti, nei atimti vadinasi, nei „tirštinimas”, 
nei „ružavinimas” nebuvo mano tikslas. Iš 
esmės kalbant, mums ir tikslo nėra nei ką „juo
dinti”, nei „baltinti”.

Nuo pusiau trečios ligi 5 vai. vėl pertrauka.
5 vai. vėl renkame arbatos puodelius ir plau

name. Po to ruošiame vakarienę, kurią gaunam
iš bendros virtuvės. Išdaliname, surenkame, 
plauname indus. 7 vai. vak. darbas baigtas.

Darbas buvo visada skubus. Mediciniškų 
reikalų su logoniais neturėdavau. Tai atlikdavo 
nursės. Mano darbas buvo ligonių aptarnavi
mas ir patalpų valymas. Darbas sunkus, fizinis.

Taip išdirbau ištisus metus. Per visą tą laiką 
neteko turėti jokių nesusipratimų su ligoniais.

Po metų gavau naują darbą — ligonių val
gykloje. Ten valgo vaikščioją ligoniai. Valgy
klos dvi — moterų ir vyrų. Iš viso apie 100 
žmonių. Reikėjo ir valgį padavinėti ir indus 
prižiūrėti, kuriuos patys ligoniai nusiplauna. 
Man tenka tik stalus valyti. Darbo pasiliko 
tos pačios 8 su puse valandos. Be to turiu ma
šina pripiaustyti duonos visai ligoninei ir pa
dalinti sviestą. Dabar nesunkus darbas, bet 
vis tik visą dieną tenka išstovėti ant kojų”.

„Kaip reikalai su jūsų valgiu, kambariu, 
alga?”

„Kambarį turiu neblogą ir atskirą. Valgis 
sanatorijoje, bendrai, geras, o personalui dar 
geresnis ir nenormuotas. Valgyk kiek ir ko noru 
Į mėnesį, vidutiniškai gaunu, atskaičius už butą 
valgį ir lovos skalbinius 12 svarų”.

„Ar daug jūsų sanatorijoje yra lietuvaičių 
bendrai dypukų?”

„Buvo 7. Dabar likau tik aš viena. O dypū- 
kių iš viso daugiau nėra. Esu viena tarp anglų’\

„Su kalba, atrodo, sunkumų neturite?”
„Taip, susikalbu ir išsikolioju laisvai. O tai 

daug padeda. Bet pasakyti, kad jau kalbėti 
moku, negalėčiau. Vis dar imu pamokas ir 
noriu visai gerai pramokti. Juk reikia išnau
doti tokias galimybes. Parvažiavus Lietuvon, 
manau, tai bus reikalinga”.

„Kaip santykiai su viršininkais, su collego- 
mis” ?

„Visas viršininkas — matrona. Gydytojai, 
kurių turime 4, rūpinasi tik gydymu. Net ir 
vyriausias gydytojas, kuris laikomas sanatori
jos viršininkas, į bendrus reikalus nesikiša. Ma
trona čia yra viešpats. Jai priklauso visi tar
nautojai, ji juos net priima tarnybon arba iš
varo”.

„Ar nebijote dirbdama su džiovininkais užsi
krėsti kokia nors džiova?”

„Mano amžiui džiova nepavojinga. Bet, 
rimtai šnekant, dar nebuvo atsitikimo, kad 
kas personalo žmonių būtų ja užsikrėtęs. Dėlto 
ir aš nebijau”.

„O kaip .vertinate savo sanatoriją?
„Sanatorija, mano manymu, įrengta labai 

gerai. Kambariai sutvarkyti taip, kad kiekvie
nas gali gauti saulės. Aplink — sanatoriją supą 
gražus pušynas, sausas kokių 5-6 ha didumo. 
Gražūs gėlynai. Bendrai, visos sąlygos kultū
ringos. Ir aš dabartinio darbo, jei negausiu 
pagal savo specialybę (iš visako matyti, kad 
negausiu) keisti nemanau”.

„Bet be savų žmonių vis tik nuobodu?”
„Taip, tai tiesa. Užtat gautas atostogas iš

naudoju ta prasme. O atostogų, pilnai apmo
kamų gaunu į metus 21 dieną. Važiuoju kur 
pas pažįstamus. Nors šiemet teko praleisti 
vieną savaitę pajūry. Prisiminė mūsiškė Pa
langa.”

Toks buvo pasišnekėjimas vagone su p-le 
A. Klimaite, kuri šiuo metu dirba pietų Angli
joje, Bromptono Sanatorijoje.

— O ką jis tau pasakė? Gal mane papeikė?
— Ne! Kur tau tėvas peiks savo dukterį?! 

Jis, kaip ir tu šiandien, kalbėjo apie moterystę. 
Du žmonės susiriša visam gyvenimui, pasakė. 
Liūdesiui ir džiaugsmui, vargui ir laimei. Dėl 
to jų sielos turi būti visai atsiskleidusios viena 
antrai. Niekas kitas negali tūnoti net mintyje. 
Ir dar pridėjo: moterystė yra kryžius, kurį neša 
abu kaip vienas. O vargas, jei vienas neša, gi 
antras į šalį ar atgal tempia... Tada prasideda 
pragaras.

— Juk tai tiesa, tai švenčiausia tiesa, Algi! 
Taip ir aš pati sakiau. Jei aš nebūčiau tikra, 
kad tu mane myli, — kažin ką susigalvočiau. 
Bet aš neabejoju tavimi, Algi, tik, man atrodo, 
tu perdaug tragiškai su savo jaunyste atsisvei
kini.

— Jei nebūtum tikra... Juk žmogus niekad 
negali būti tikras, — toks jis nuostabus ir nelo
giškas.

— Tai tu, Algi, abejoji? Tu nebesi tikras?
— Ir taip, ir ne!...
Irma neatitraukia akių nuo Algio ir, rodos, 

suakmenėja vietoje. Jos kojos pasidaro sunkios, 
lyg būtų švino pripiltos.

Sustoja ir Algis. Jis nenori žiūrėti į mergaitės 
veidą ir dešine koja pradeda malti nedidelį 
žvirgždą.

Irmos lūpos ima trūkčioti. Krūtinė, rodos, 
plyš nuo sielvarto. Pirmiausia jai ateina laukinė 
mintis smogti ranka Algiui į veidą ir nubėgti. 
Tačiau susilaiko.

— Tai tu manęs nemyli... Algi? — pagaliau 
paklausia keistai virpančiu balsu.

Tik dabar Algis žvilgteri į jos veidą, ir jo 
kūnu perbėga šaltas drebulys. Kai pamato 
jos akyse ašaras ir kažkaip skausmingai ištysusį 
veidą, — nori pasakyti ką nors raminančio 
ir šilto. Deja, jis nespėja pračiaupti kietai sus
paustų lūpų, kaip Irma staigiu judesiu užsi

dengia akis ir, dar staigiau apsisukusi, protekine 
ima bėgti namų link.

Algis dar spėja išgirsti jos klyktelėjimą, o 
paskum tik kojų dundėjimas, tartum plaktuko 
smūgiai, atsitrenkia į jo ausis.

Įstigiškai pažengia kelis žingsnius jos nubėgta 
kryptimi, tačiau netrukus sustoja ir tik akimis 
palydi jos tirpstantį siluetą. Kai ji išnyksta 
gatvės užsisukime, giliai atsidūsta, iš kišenės 
išsiima cigaretę ir užsirūko.

Tuščia gatve nudarda pasivėlavusio ūkininko 
vežimas.

Tyliai uždaro kambario duris ir nusimeta 
apsiaustą. Kažin kas ją traukė į laukus, į žmo
nių nelankomas vietas, kad viena galėtų pasiner
ti pievų žalume ir užmirštų visus rūpesčius.

Pievos pakraštyje, pačioje pamiškėje, dūlėjo

PASAKĖČIA — NE PASAKĖČIA

Dedasi tie ponai 
Ramūs ir mandagu , 
Nors kažkas iš seno 
Širdyse jų dega. 

apsamanojęs akmuo. Ant jo sėdėdama, žiūrėjo 
į laukines gėles, leidosi vėjo išbučiuojama ir 
stengėsi nieko nemąstyti.

Bet kur tau! Mintys, kaip laukiniai pauk
ščiai: neuždarysi jų galvoje, kaip narve, ir ne- 
pakirpsi jų sparnų...

Įmerkia persineštų gėlių puokštę, pasistato 
ant stalo ir atsisėda kėdėje.

Krūtinėje, rodos, permaža oro. O gal ne oro 
trūksta: gal joje perdaug nuostabaus jausmo, 
kuris drasko visą vidų ir nerimu nugirdo ne
klaužadą širdį...

Tačiau šiandien ji nieko neanalizuoja ir lei
džia pačioms mintims, kaip kokiems driežlams. 
goglinėti įkaitusioje galvoje. Gyvenimas juk 
nepaiso logikos, o ypačiai širdis.

Ak, ta širdis, ta vargšė išdykėlė!... Tai ji 
suneša į jos miegamąjį nemigo naktis ir pati

Štai revanšo progą 
Davė keturkojai. 
Ponai juos lyg laiko, 
Bet kitaip galvoja. 

Tad paleisti šunes 
Drasko jau viens kitą.
Panašiai yra juk
Ir su satelitais.

šelmiškai daužosi, neleisdama sumerkti akių. 
Tai ji, tai išdykėlė Širdis, krūtinėje užgniaužia 
kvapą ir paleidžia nerimą, kaip mažutes skruz
dės, po visą kūną bėginėti.

Koridoriuje sunkūs žingsniai. Jie artėja 
prie kambario durų. Tačiau mergaitė, įsižiūrė
jusi į laukinių gėlių žiedus, nė nekrusteli.

Senu papratimu, nė nepasibarškinęs, pastu
mia duris ir, į kambarį įėjęs, plačiai nusišypso 
ramiai sėdinčiai mergaitei.

Ne. jis nepuola prie jos ir net rankos nepa
duoda. Numetęs kažin kokį ryšulėlį ant stalo, 
patogiai atsisėda kėdėje.

Mergaitė, atrodo, pripratusi prie tokių jo 
savumų, ir visai nesistebi. Net nė žodžio nepa
sako.

Pasukinėjęs tarp pirštų popieriaus gurinėlį, 
atvykėlis ramiu balsu sako:

Jau spaudoj! O spaudai 
Juk svarbu naujienos. 
Pagerbtas šį kartą 
Ponas Adomėnas.

4
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LIETUVIAI
“BRITANIJOS LIETUVIS”

SVETUR
5

IŠ MUSU GYVENIMO

žmoną

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Spalio 22 d. Paryžiuje įvyko pirmasis Pran

cūzijos lietuvių suvažiavimas. Jo tikslas — ar
čiau susipažinti, pasiinformuoti, apsvarstyti vi
siems lietuviams rūpimus klausimus ir aptarti 
į PLB įs’jungimo reikalą. Suvažiavime daly
vavo ir VLIKo pirm. prel. Krupavičius.

Suvažiavimas pritarė į PLB įsijungimo idėjai 
ir išrinko penkių asmenų komitetą įsijungimo 
paruošiamiems darbams atlikti, kaip parengti 
Statutą ir įvykdyti rinkimus į PLB Prancūzijos 
krašto tarybą. Į komitetą išrinkti: Tėvas K. 
Pečkys, Kun. J. Krivickas, adv. Paramskas, 
Pr. Dulevičius, Inž. Stankevičius, kandidatai: 
p. M. Galdikienė ir Prof. Dr. J. Baltrušaitis.

Dr. K. Oželis, buvęs Klaipėdos krašto direk
torijos tarėjas, karui baigiantis gyveno Berlyne. 
Rusai jį ir jo žmoną suėmė: Dr. Oželį uždarė 
į Sachsenhauseno kone, stovyklą, o 
ištrėmė į Sibirą. Kone, stovykloje Dr. Oželį 
rusai išlaikė ketverius metus. Tik neseniai jis 
iš to pragaro į laisvę buvo paleistas, bet vos 
gyvas, sunykęs, be sveikatos. Išėjęs į laisvę 
nerado nei nuosavybės nei giminių.

549 lietuviai iš Vokietijos emigravo rugsėjo 
mėnesį. Daugiausia išemigravo į JAV — 457, 
į Kanadą — 18, į Australiją — 74.

Vyt. Sirvydas, JAV emigracijos inspektorius, 
19 metų buvęs Routes Pointe, Naujorko val
stybėje, yra perkeltas į Montrealį, Kanadon, 
toms pačioms pareigoms.

Uždraudė sovietams lankyti DP. Galų gale 
ir prancūzų zonoje uždrausta sovietų repatria- 
cinei komisijai lankytis DP stovyklose, nes 
įsitikinta, kad DP stovyklų lankymo pats pa
grindinis tikslas buvo agentų verbavimas špio
nažui.

Pašvaistė, knygų ir gaidų leidykla, pradėjus 
darbą tremtyje 1948 metais ir ten išleidus nema
žai dainų, dabar įsikūrė Brooklyne. Pirmasis 
„Pašvaistės” leidinys Amerikoj yra komp. B. 
Budriūno daina vienam balsui „Kas bernelio 
sumislyta” ir „Oi kas sodai”.

Jurgis Puškorius, karo metu tapęs jūrininku, 
jau penkti metai dirba švedų laivyne. Yra ki
lęs iš Kretingos.

Girininkas Jonas Baliukas iš tremties atvykęs 
į Argentiną, Žemės Ūkio ministerijos paskirtas 
vadovauti miškų sodinimo darbams į Patago- 
niją, prie Rio Negro ir Chilės.

Muz. A. Ambrozaitis su šeima persikėlė į 
Sao Paulo, kur bus lietuvių bažnyčios Vila 
Zellinoj vargonininkas ir mokys lietuvių vaikus.

Tarptautinė lietuvių moterų paroda. Nau
jorko Lietuvių Tarybos Moterų Komitetas ir 
šiemet dalyvaus Tarptautinėje Moterų Tauto
dailės parodoje, kuri bus lapkričio 6-12 d. Nau- 
jorke.

Moterų Komitetą parodos reikalais sudaro: 
Jadvyga Averkienė, Julia Bacey, Katarina Bal- 
kunaitė, B. Brundzienė, Stella Charaškaitė, 
V. Černienė, Barbara Darlys, Vincė Jonuškaitė, 
Petr. Jurgeliutė-Beverage, Elena Jurgelienė, Ma
rijona Kižytė, Elena Kulbokienė, Izabelė Lauč- 
kienė, Bronė Spudienė, Dr. Aldona Spudienė, 
Ona Valaitienė.

Rugsėjo 23 d. Kentucky valstybėj mirė dr. 
J. Ūsas, buvęs Lietuvos kariuomenės pulkininkas 
ir ausų, nosies ir gerklės specialistas.

— Nusibodo knygos, tai ir atėjau!
— Ak, šitaip! — atsako mergaitė.
Valandėlę tarp juodviejų pakimba tyla. Ta

čiau ji neatrodo sunki ir slegianti.
— Gal išeisiva kur? — pakelia į ją akis. — 

Visą dieną kambaryje lindėjau, kaip meškinas 
žiemos urve. Žinai, mano darbas...

— Kad aš ką tik grįžau, Viktorai! Noriu 
truputį pasilsėti.

— O kur buvai? Paplūdimyje?
— Ne, ne vien! Buvau pamiškėje, Lekučių 

pievoje.
— Viena ?
— Viena.
Vėl tarp jų atsistoja tyla, kuri, rodos, tokia 

sava Viktorui. Jis išvieloja ryšulėlį, išima ne
didelę knygą ir, vartydamas ją, sako:

— Stase, turiu į tave tokį mažą reikaliuką.
— Na? — atsiliepia mergaitė.
— Tu, rodos, pažįsti Irmą Norviliūtę...
Iki šiol ramiai, beveik snūduriuodama sėdinti

Chicagoje pradėta sukti pirmoji lietuvių kalba 
garsinė filmą pavadinta Mažojo žmogaus gyveni
mas. Filmos scenariui panaudota Kazio Bin
kio Generalinė Repeticija. Scenarių pritaikė 
St. Pilka ir Bruno Vešota. Filmą režisuoja 
Bruno Vešota. Esą filmos reikalams jau išleista 
15.000 dolerių.

Kolumbijoje gyveną keturi lietuviai dailininkai; 
Kulvietis, Bagdonas, Penčyla ir Žeromskis. 
Dail. Kulvietis neseniai Bogotoje, National 
muziejuje, buvo surengęs savo darbų parodą. 
Buvo išstatęs 66 paveikslus ir daug lietuviškų 
kryžių. Per savaitę parodą aplankė 6.000 žmo
nių ir parduotą trečdalis eksponatų.

Genodiko paroda. .Amerikos lietuviai, gyveną 
Brocktone, Mass, valstybėje, pasinaudodami 
metine žemės ūkio ir pramonės paroda, suruošė 
joje lietuvių kančių parodą. Ją aplankė 178.677 
asmenys. Lankytojai dideliu susidomėjimu stebė
jo vaizdus ir dokumentus iš nacių ir komunistų 
siautėjimo Lietuvoje. Parodoje buvo lyg trys 
skyriai: a) bolševikų teroras Lietuvoje, b) na
cių smurtas, c) lietuvių liaudies menas, vaizduo
jamas drožiniais mezginiais ir audiniais. Kaip 
parodos adarymo proga P. Viščinis pastebėjo, 
šioje parodoje lietuvių kūrybinė galia nustelbta 
nacių ir komunistų teroro vaizdų, kurie sudaro 
tik mažą atspindį to, kas dedasi tėvynėje, kur 
naikinama lietuvių kūryba ir masiniai žudomi 
lietuviai. Kaip ten, taip ir čia garsusis lietuvių 
menas sudaro tik kontrastą ir foną, kuriame 
vyksta didžioji tautžudystė. Parodą suorganizavo 
„Lietuvių Bakūžės” valdyba, kurią sudaro 
visų vietos lietuvių organizacijų atstovai. Parodą 
plačiai aprašė vietinė anglų spauda.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 

LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo:

Jugoslaviška salami .......... 1 sv. 7/6
Minkštas sūris dėžutėse.......... 1/3
Daniška salami.......................... 1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse.......... 1 sv. 2/-
Rūkyti lašiniai .................. 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros .................. 1 sv. 5/-
Lenkiška kiauliena .......... 12 unc. 4/-
Raug. kopūstų dėžė ... 20 unc. 1/10
Sosiskos dėžutėse ........... 19 unc. 3/6

Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki

Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.

COVENTRIO NAUJIENOS
Lietuviai gražiai pasirodė Tarptautiname kon

certe. Jis įvyko spalio 26 d. Coventry. Kaip 
žinoma, spalio 24 d. buvo minimos Jungtinių 
Tautų Organizacijos metinės sukaktuvės. Jos 
buvo paminėtos ir Coventry kur yra stipri J. T. 
draugija, kurios tikslas populiarinti J. T. O. 
idėją ir patį tautų bendradarbiavimą. Lietuviai 
su šia organizacija jau yra užmezgę ryšius ir ne 
pirmą kartą bendradarbiauja jų parengimuose. 
Šį kartą J. T. D-ja suruošė įvairioms tautoms 
dalyvaujant koncertą. Jame pasirodė: anglai, 
škotai, velšai, latviai, lenkai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Anglai pasirodė savo moterų choru, 
velšai savo kalba padainavo keletą dainų, viena 
velšė buvo apsirengusi tautiniu kostiumu, kurio 
svarbiausia ypatybė yra aukšta juoda, smailoka 
skrybėlė. Skotai buvo atstovaujami tik dviejų 
žmonių, bet triukšmo pas juos buvo daugiau, 
kaip pas kitus. Tai škotiška birbynė, kuri 
pavaduoja visą orkestrą. Pašokta du škotiški 
šokiai. Visiems, bent mums, darė įspūdžio 
škotų tautiški gražiai margi kostiumai, kurie 
vienodi ir vyrams ir moterims.

Lenkai dalyvavo baleto solo numeriais ir forte- 
pionu. Pianistas užsirekomendavo labai gerai. 
Bet abu buvo „importuoti”, tuo tarpu visų 
kitų buvo vietinės jėgos.

Latviai pasirodė vienu numeriu-moterų oktetu. 
Ukrainiečiai savo drabužiais pasirodė egzotiš
kiausi ir margiausi. Jie pašoko vyrų šokį su 
kardais, kazokėlį, o choras iš 25 asmenų, sudaina
vo kelias dainas.

Lietuviai davė net 4 numerius: moterų oktetas, 
duetas iš p-lės Enzelytės ir p. Dargio, mišrus 
choras ir tautinių šokių grupė. Nesileidžiant 
į kitų tautų pasirodymo aptarimus, saviesiems 
galima padarytį išimtį ir porą patabų padaryti. 
Kur sueina daug ir įvairių žiūrovų ir kur daly
vauja kelių tautų atsotovai, savaime norisi, kad 
savieji pasirodytų juo gariau, juo efektingiau 
ir tuo pačiu laimėtų kuodaugiausia simpatijų. 
Nesiekiant jokios konkurencijos, ji savaime 
susidaro ir ji yra. Žiūrovai lygina visus pasirody
mus ir sprendžia ne tik apie programų dalyvius, 
bet daro išvadas ir apie pačias tautas. Taigi, 
ir šios pastabos tinka tik turint galvoje, kad būtų 
pasiekta dar geresnių rezultatų. Pirmas dalykas 
tai per mažas dalyvių skaičius. Choras perdaug 
jau sumažėjęs. Moterų liko tik aštuonios! 
O kur kitos? Juk visos vienodai dirba ir tos, 
kurios dainuoja ir tos, kurios šoka ir tos.kurios 
tik vėliau aitriai kritikuoja. Kodėl vienos gali, 
o kitos nepajėgia? Gal būt tokiems trumpu
čiams pasirodymams, kur reikia sudaryti stipres
nis įspūdis ir blikstelti pora dainų, šį kartą 
buvo parinkta per rimtos dainos. Išimtį sudarė 
vykusiai pasirodęs pirmą kartą Coventry duetas 
padainavęs „Oi berneli vientūry!” Trečias daly
kas, ir tai ne paskutinės reikšmės, tai išviršinė 
išvaizda, ypač motetai tautiniaai kostiumai. Ben
drai paimus, mūsų tautiniai kostiuiai yra perdaug 
smulkių raštų, perdaug subtilūs ir scenoje 
niveliuojasi. Bet kai kurie kostiumai, atrodo, 
lyg būtų ir pasenę, nublukę ir daro, greičiau 
biedną įspūdį. Ar nevertėtų paremontuoti ir 
atšviežinti? Taigi, tokios pastabos tarp mūsų 
kalbant. O bendrai paėmus pasirodyta labai 
gerai ir dalyviams priklauso didelė padėka už 
jų paaukotą laiką ir darbą garsinant savo tautą.

Deportuotas ir antras lietuvis. Pirmas buvo 
deportuotas Vaičkus, kuris per trejus metus 
sugebėjo daugiau, kaip tris ketvirtadalius to 
laiko neditbri ir gyventi. Pritrūko ir kantriems 
anglams kantrybės ir išvežė jį su šeima į Vokietiją. 
Toks pat likimas ištiko ir J. Lingaitį, kuris taip 
pat ilgoką laiką atsisakinėjo visokių jam siūlomų 
darbų. Taip pat buvo deportuoatas atgal į 
Vokietiją. Taigi, išvada aiški: dar per anksti 
pradėti simuliuoti it nepriimti darbų.

I Coventrį paskutiniu lailu atvaižiuoja apsigyventi 
vis daugiau ir daugiau lietuvių. Gauna ir 
darbus, gauna ir butus. Coventriškiai džiaugiasi, 
kad jų kolonija didėja.

Meškeriotojas p. Klasauskas jau antri metai 
iš eilės laimi anglų meškeriotojų draugijos pirmą
sias dovanas už meistrišką žuvų meškeriojimą.

BUHALTERIJOS KLAIDA BRADFORDE
Džiugu pastebėti, jog Bradfordo lietuvių kolo

nijoj yra pasišventėlių, kurie, kad ir išvargę per 
dienas fabrikuose aukojasi visuomenės labui. 
Vieni dirba šeštadienio mokykloj, (kun. J. Kuz-

Lapkričio 5 d. 16 vai. Manchesterio Lietuvių 
Socialinio klubo patalpose šaukiamas DBLS

Manchesterio skyriaus narių visuotinas susi
rinkimas. Dalyvauti svarbu.

DBLS Manchesterio sk. valdyba

Nottingharno lietuvių klubas „Romuva” (Sy
camore Rd. Schools) lapkričio 4 d. 7 vai. vak. 
ruošia šokių vakarą. Gros lietuviška muzika. 
Kviečiame visus. Pasiekiama 31 autobusu.

Klubo valdyba

— Matai, toks reikalas. Jei tu kada sutiksi 
Irmą, paklausk, ar jos tėvas negalėtų man len
tyną knygoms padaryti.

Stasė dar tebežiūri į Viktoro veidą, tačiau 
jos žvilgsnis pamažu rimsta. Pradžioje jai at
rodė įtartina tokia Viktoro kalba, bet vėliau 
visai nusiramina: ak, iš keistuolių galima visko 
tikėtis. (Bus daugiau)

Lapkričio 11 d., šeštadienį, 17 vai. St. 
Patrick’s Parish Hall, Paradise St. of West 
Gate, Bradford, Great Hortono sk. v-bos 
pakviesta Londono Meno Sambūrio Dramos 
Grupė „Vaidila”

vaidins Schiller’io dramą
„KLASTA ir MEILĖ”

Bradfordo ir apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Bilietai gaunami prie įėjimo ir sk. v-bos 
būstinėj: 8, Retford Place, Great Horton, 
Bradford. Skyriaus valdyba 

mickis, mokyt. Paseckas, Dr. P. Dičpetris, mo
kyt. Jakubka, mok. Šergalytė, p. Juozapavičius) 
kiti kolonijos bažnytiniam chore, p. Čižiko 
vedamam, treti — DBLS skyriaus prieglobsty, 
meno mėgėjų sekcijoj, tautinių šokių grupėj, 
kurią tvarko p. Pilipavičienė. Štai DBLS sky
riaus metinei veiklai užbaigti, pasirodė spalio 
22 d. meno mėgėjų sekcija su Vyt. Alanto 3 
veiksmų komedija „Buhalterijos Klaida”. Pilna 
salė susidomėjusių lietuvių žiūrėjo vaidybos. 
Ir, beveik tris valandas puikiai nusiteikę nė 
nepajuto, kaip jų širdis pavergė veikalo žodžiai, 
pertiekti malonių vaidintojų.

Mūsų gyvenime reiktų daugiau tokių jumo
ristinių veikalų, nes perdaug esame įtempę savo 
mintis kasdieniniais vargais ir rūpesčiais. Mums 
reikia atsigaivinti. Teko girdėti, kad Great Hor
tono sk. pakvietė iš Londono „Vaidilą”. Rei
kia tikėtis, kad klasikinis veikalas mums duos 
dar daugiau.

D. Britanijoj ne taip jau lengva ką geresnio 
pastatyti. Trūksta lėšų, laiko ir kitos kliūtys 
atsiranda. Bal. Brazdžionis

TRUMPAI IŠ BRADFORDO
* Nedaug lietuvių jaunimo Bradforde, bet ir 

tas nėra išsiblaškęs: čia mokykloj, chore, tauti
nių šokių grupėse. Viena mokyklinio amžiaus 
jaunimo grupė keliais tautiniais šokiais pasi
rodė spalio 22 d. po vaidinimo. Šią grupelę 
tvarko ir moko mokyt. Šergalytė. Grupė gra
žiai pašoko tris šokius.

* Bradforde apsigyveno menininkas Jokūbai
tis. Jis turi talentą drožinėti ir piešti. Daug 
puikių dalykų jo buvo išstatyta keliose paro
dose. Įvairioms progoms jis piešia dekoracijas. 
Nežiūrint sunkaus darbo fabrike, jis kuria naujus 
vaizdus bei medžio drožinius.

* Nors iš Bradfordo išvyksta į kitas šalis 
tautiečių, bet ir atvyksta naujų. Įsikurti sąlygos 
čia įmanomos, kas turi kiek sutaupų, gali namus 
įsigyti. Bradforde lietuvių namų — savininkų 
yra jau apie 60. Namų išsimokėjimui yra ir 
kokių tik nori. Darbo su šeimomis yra taip 
pat, net per laikraščius ieško darbininkų, bet 
mes, kurie esame dar Darbo Ministerijos žinioje, 
negalime laisvai darbo pasirinkti. Jei po N. 
Metų šis varžymas atpuls, tada ir Bradforde 
galima bus gauti darbo įvairiose srityse

Balys S valia

□kalbos SKILTELĖJ
AR VARTOTINA EXILINĖ VYRIAUSYBĖ?

Mūsų spaudos kalboje ir kitur dažnai galime 
sutikti bendrinių žodžių, kurių šaknys rašomos 
svetimais rašmenimis, o priesagos ir galūnės pri
dedamos savos, pvz.: exilis, marxistas, degaulinin- 
kas, screeningas, clearingas ir kt. Šitoks rašymas 
mūsų bendrinei kalbai yra visai netinkamas, 
dėlto jo kiek galint reikėtų vengti. Čia turėtų 
būti laikomasi vienos ir aiškios taisyklės: visos 
bendrinės svetimybės rašomos iš garsų, paprastais 
turimais rašmenimis. Todėl rašytina: egzilis (plg. 
egzaminas, egzegezė, egzekvjios, egzempliorius, 
egzema, egzistencija ir kt.), marksistas, mark
sizmas, degolininkas, skryningas, klyringas, taip 
pat klyvlendietis, niujorkietis ir kt. Taigi ir 
užuot exiline vyriausybė turėtų būti rašoma 
egzilinė vyriausybė.

Bet mes lot. exilium (anglų exile, pre. exil, 
vok. Exil) vietoje turime gana gražų ir tinkamą 
pakaitą tremtis, iš kurios gali būti sudarytas 
būdvardis tremtinys „egzilinis” (plg. kliūtis ir 
kliūtinis ir kt.) Todėl egzilinės variausybės 
vietoje gali būti vartojama ir tremtinė (tremties) 
variausybė. Pr. Skardžius

PAMALDOS
Londone, lapkričio 5 d. 12 vai. Ukrainiečių 

Katalikų bažnyčioje, 143 Saffron Hill, E. C. 2 
pamaldos už kovoje kritusio Ukrainos Išvada
vimo Armijos vado Gen. Romano Taraso Ču- 
prynkos vėlę.

Rochdale — lapkričio 12 d. 10, 30 vai.

Laiškai Lietuviams išvykus Tėvui B. Mar- 
kaičiui, S.J., D. Britanijos L.L. atstovu ir pla
tintoju yra: Kun. J. Steponaitis, St. Pattick’s, 
Widnes, Lancs. L.L. metinė prenumerata — 
7/-. L.L. patys už save palankiausiai kalba. 
Nevėluokite užsiprenumeruoti.

Stasė staiga išsitiesia, o jos akyse suliepsnoja 
šokinėjančios žaltvykstės. Tačiau Viktoras to, 
atrodo, visai nepastebi ir tęsia toliau:

— Kartą, atsimenu, minėjai ją. Jei neklystu, 
net parodei su kokiu tai frantu beskraidančią. 
Ar tu su ja bičiuliauji?

Stasė iš karto nebežino, kaip atsakyti. Ji 
nenuleidžia tiriančio žvilgsnio nuo Viktoro 
veido, bet nieko jame negali išskaityti.

— Menka ta mūsų bičiulystė. Jei kada, visai 
netikėtai susitikusios, pasikeičiava keliais žo
džiais, — tai ir viskas. Bet kodėl tu ją mini, 
Viktorai ?

— Jos tėvas, rodos, turi kažin kokią dirbtuvę. 
Tiesa? Ar tik ne stalius jis?

— O, tu visai gerai informuotas, Viktorai! — 
truputį atsipeiki Stasė. — Bet kokiu tikslu tu 
visa tai dėstai?

Silkės, paruoštos kontinentiniu būdu, marinuotos arba pamidorų sunkoje, 18 unc. dėžėse. 
Kaina: 4 dėžių — 6/-, 6 dėžių — 8/6, 12 dėžių — 15/6, su prisiuntimu. Rauginti agurkai:

30 unc. dėžė —■ 2/3, 15 unc. dėžė — 1/6; Sausa, kaimiška dešra 1 sv. 5/-; Rauginti kopūs-
tai: 30 unc. dėžė 1/11, 16 unc. dėžė 1/2; Rauginti kopūstai („Hart”) olandiški, statinė 25 lit-
rų (apie 56 sv.) 38/6 su pristatymu. Rauginti agurkai, dėžė 8/6, su prisiuntimu.
Švediška kiauliena 30 unc............. ... 6/6 Kroku vinė, plona dešra 1 sv................ 5/6
Itališka kiauliena 30 unc............. ... 4/6 Šviežia, rūkyta dešra 1 sv................ 4/6
Lenkiška kiauliena 30 unc............. ... 7/6 Rūkyti lašiniai 1 sv................ 4/-
Lenkiška kiauliena 12 unc............. ... 3/9 Paprasti lašiniai 1 sv................ 2/6
Medžioklinė dešra 1 svaras ... 6/- Lietuviška dešra 1 sv................ 5/6

Kiti dalykai — pagal kainaraščius

j. tu c n Alins (BiitcSiers |
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281. — Atsimink, vyruti, mes esam gerai išauklėti 
žmonės, dėl to įstaigoje turime gražiai elgtis.
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* Pereitą savaitę Berlyne „Laisvės Varpo” 

Šventinimo iškilmėse dalyvavęs Amerikos gcn. 
Clay’us pareiškė, kad jei Vakarai bus galingi, 
tai ryt. Europos kraštų tautos pajėgs atgauti 
laisvę ir be naujo karo.

* Pereitos savaitės gale išvyko jūros keliu 
prancūzų ir olandų kariuomenės po vieną ba
talioną į Korėją, JTO vyr. vado žinion.

* Britams reiks apie ketvirtį milijono dar
bininkų numatytai ginklavimosi programai įvyk
dyti. Patariamasis komitetas, susidedąs iš dar
bininkų organizacijų prie Darbo Ministerijos, 
siūlo panaudoti karinei pramonei užsieniečius 
darbininkus. Tačiau priverstino įdarbinimo 
metodą komitetas atmeta.

* Prancūzai, turėję tik vieną krašto okupa
ciją ir palyginamai neilgai trukusią, jos padari
nius dar ilgai jus. Be kita ko, dar ir dabar yra 
kalėjime 4.800 žmonių, nuteistų už talkininka
vimą vokiečiams. Prancūzų teismai, nuo 1945 m. 
už tuos pačius nusikaltimus nubaudė mirties 
bausme per 2000 žmonių ir 40.000 piniginėmis 
baudomis. Tačiau kiek žmonių žuvo tuoj po 
karo įvykiusiuose „atsiskaitymo” atsitikimuose 
žinių nėra.

* JAV krašto apsaugos min. gen. Marschall’is 
įsteigė „vairuojamųjų raketinių sviedinių” ži
nybą ir jos vadovu paskyrė p. Keller’į buv. 
Crysler’o automobilių b-vės pirmininką.

* * Prancūzijos krašto apsaugos min. Mo- 
ch’as pereitą savaitę informuodamas parlamentą 
apie prancūzų karinių pajėgų didinimą pareiškė, 
kad Prancūzija pradės masiniai gaminti 50 
tonų tankus ir kitus karinius dalykus, kai tik 
gaus reikalingas lėšas. Jis patvirtino, kad atei
nančių metų pirmojoj pusėj Prancūzija gaus 
Amerikoje 71 su puse milijono svarų (skaitant 
svarais) paskolos žaliavoms pirkti. Ateinančių 
metų gale prancūzų kariuomenė padidės iki 
10 divizijų, kurių 9 bus ginkluotos Amerikos 
ginklais, o viena — prancūzų.

* Nuo pereitojo penktadienio iki šio trečia
dienio visoj vak. Europoj buvo atšalęs oras. 
Kai kur pasnigo ir buvo gruodas. Ryšium su 
oro atšalimu, spaudoje pasirodė nuomonių dėl 
būsimos žiemos, kuri būsianti šalta.

* Prancūzų parlamentas priėmė įstatymą dėl 
karinės tarnybos pailginimo. Karinė tarnyba 
iš 12 metų pailginta iki 18 mėnesių.

* 7 Pietų Amerikos valstybės įteikė JTO 
specialiajam komitetui siūlymą atstatyti norma
lius diplomatinius santykius su Ispanija. Kaip 
žinoma, 1946 m. JTO pilnatis, tuomet sovieti
nio bloko veikiama, yra nutarusi atšaukti iš 
Madrido ambasadorius ir nepriimti Ispanijos 
į JTO. Kaip atrodo, įteiktasis siūlymas bus 
daugelio kraštų paremtas.

* Amerikos kariuomenė Vokietijoje pradėjo 
supirkinėti karinį turtą, kurį, kariuomenę de
mobilizavus, buvo pardavusi civiliams gyvento
jams.

* Sovietų okupuotoje Austrijos daly įvyko 
21 valsčiaus savivaldybių rinkimai. Komunistai 
prarado paskutines dvi vietas, kurias turėjo.

* Dvi savaites trukusi Izraelio valdžios krizė 
baigėsi. Naują vyriausybę sudarė atsistatydinu
sios pirmininkas Ben Gurion’as. Vyriausybė 
sudaryta koaliciniais pagrindais iš dviejų di
džiųjų partijų; ortodoksų (konservatorių) bloko 
ir darbo partijos atstovų.

* Sovietai Baltojoj jūroje vėl buvo sulaikę 
britų laivą, kurį nusivarę į Vladimiro uostą, 
išlaikė 8 dienas. Atėmę sužvejotas žuvis, laivą 
paleido.

* Marš. Titas, savo kalboje, pasakytoje Za
grebe, suramino gyventojus, pabrėždamas, kad 
Amerika suteiks Jugoslavijai pagalbą maisto 
produktais, nestatydama dėl jos jokių sąlygų. 
Jugoslavija iš Amerikos gaus javų, riebalų ir 
konservų.

* Dažnėja satelitinės Lenkijos pareigūnų iš 
užsienio negrįžimo atsitikimai. Pereitą savaitę 
atsisakė į Lenkiją grįžti net jos generalinis kon
sulas Londone Schreiber’is, anot emigrantinės 
lenkų spaudos, aršus komunistas. Negrįžimų 
priežastis, kaip aiškėja, yra suėmimo baimė. 
Pasirodo, per paskutiniąsias penkias savaites 
Lenkijoje yra suimta apie 60 iš užsienio atšauktų 
pareigūnų.

* Amerikoje yra nuomonių, kad Japoniją 
reikia sustiprinti, nes ji, bet ne Indija, gali būti 
svarbiausia atspara komunizmui Azijoje.

* Prof. Pontecorvo, buv. Britų atominių 
tyrinėjimų įstaigos bendradarbio dingimo prie
žastis tebetyrinėjama. Britams svarbu patirti, 
ar Pontecorvo neišgabeno kokių nors svarbių 
paslapčių. Iš ikišiolinių tyrinėjimų neatrodo, 
kad tas žmogus būtų turėjęs kokias svarbias 
Britų paslaptis. Tačiau jo žinios ir patyrimai, 
savaime suprantama, - priešui gali būti labai 
naudingi.

* Britų europinės oro linijos lėktuvas, spalio 
31 d. vakare leisdamasis Londono aerodrome, 
dėl tiršto rūko, atsitrenkęs į žemę, užsidegė. 
Žuvo 28 keleiviai iš 30 lėktuve buvusių.

* Goettingene, vak. Vokietijoje, suimtas Dr. 
W. Zimmermann’as, vokiečių raketinių sviedi
nių ir radaro specialistas. Jis dirbo didelėje 
elektra technikos dirbtuvėje iš kurios staiga 
dingo. Kartu su juo iš tos įmonės dingo ir 
speciali tekintuvė.

* Indija ruošiasi pirkti JAV ir Kanadoje 
2 milijonus tonų ryžių ir kviečių.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmojo puslapio) 

riuomenei greit baigsis ir po kelių dienų ji pa
sieks šiaurinį Korėjos pasienį. Tačiau praėjo 
savaitė, o kovos šiaurinėj Korėjos daly nepa
sibaigė ir JTO kariuomene per tą laiką visai 
netoli pasistūmėjo. Dar ir dabar Mandžūrijos 
pasieny yra apie 50 km. pločio žemės ruožas, 
kuriame šeimininkauja šiaurės korėjiečiai.

Ar kas JTO kariuomenės žygį sulaikė? Šiau
rės korėjiečiai ir dar kaikas. Pasirodo, jie gavo 
didelę paramą ginklų ir žmonių. Dėl to ne tik 
pradėjo JTO kariuomenės puolimus atreminėti, 
bet ir patys pereiti į priešpuolius. Šiauriečių 
pusėje pasirodė didesni kiekiai tankų, aviacijos 
ir net kinų kariuomenės dalinių. Kinų kareivių 
paimta ir į nelaisvę. Ar tai reiškia komunisti
nės Kinijos įsikišimą į Korėjos karą? Ameri
kos valdiniai sluoksniai netiki, kad komunistinė 
Kinija ryžtųsi eiti į atvirą kovą su JTO kariuo
mene. Jie mano, kad keli daliniai galėjo būti 
pasiųsti už Jalo upės Supon'o elektros jėgainės 
pylimų saugoti. Minėta elektrinė energiją teikia 
Mukdeno, Daireno miestams ir net kai kurioms 
Sibiro vietovėms.

Ar taip ir yra, sunku pasakyti, bet kinų įsi
vėlimas į Korėjos karą būtų negeras reiškinys.

SUNKIAI KURIAMA EUROPOS GYNYBA
Pereitą šeštadienį Vašingtone susirinko 12 

Atlanto pakto valstybių krašto apsaugos minis
terial. Jų konferencija buvo ne vieša, dėl to 
svarstomieji dalykai tėra spėtini. Kaip aiškėja, 
jie svarsto vak. Europos gynimo klausimus, 
tarp kurių svarbiausias yra ir jai ginti atitinka
mos kariuomenės sudarymas ir kariuomenės 
vadovybės įkūrimas. Manoma, kad kariuomenė 
susidės iš 50-55 divizijų, gausios aviacijos ir 
galingo karo laivyno Atlanto vandenynui ir 
Viduržemio jūrai saugoti. Šias jėgas sudarysią: 
JAV — 5-10 divizijų kariuomenės, karo laivyno 
vienetai ir 5-10 aviacijos grupių; D. Britanijos-5 
divizijos ir karo laivynas; Prancūzijos — 20-28 
divizijos; Belgijos, Olandijos ir Luksemburgo — 
5-10 divizijų ir Vokietijos daliniai. Tačiau 
dėl dydžio panaudojimo formos nuomonės 
skiriasi. Visi sutinka, kad turi būti atatinkamas 
kiekis ir vokiečių kariuomenės, bet prancūzai 
priešinasi. Jie pateikė atskirą planą, kuris 
numato bendros Europos kariuomenės ir krašto 
apsaugos ministerijos įkūrimą. Tačiau šiam 
planui konferencijos dalyviai nepritaria ir kriti
kuoja jį, kaip nerealų sumanymą. Tuo tarpu 
prancūzai kietai laikosi savo nusistatymo. Dėl 
šios jų laikysenos konferencija atsidūrė be išeities 
būklėje ir dėl to šį antradienį buvo atidėta.

BRITŲ PARLAMENTO RUDENS SESIJA
Spalio 31 d. iškilmingai atidaryta Britų parla

mento rudens sesija. Ją atidarė karalius Jurgis 
VI tradicine sosto kalba Lordų rūmuose. Joje 
karalius nužymėjo svarbiuosius vyriausybės dar
bus laike šios parlamento sesijos.

Karalius kalbą pradėjo išeidamas iš tarptau
tinės įvykių raidos. Nežiūrint Britų tautos ir 
jų užjūrinių sąjungininkų nuolatinių pastangų 
dėl taikos įgyvendinimo pasauly, vėl kyla karo 
pavojus. Didžiausias Britų vyriausybės siekis 
bus išvengti karo. Dėl to vyriausybė stengsis 
padidinti apsiginklavimą. Liesdamas vidaus 
gyvenimą, karalius pažymėjo, kad pilnam įdar
binimui palaikyti, infliacijai išvengti ir pati
krinti geresnį ūkinių gėrybių išnaudojimą, 
vyriausybė pateiks įstatymo projektus kainoms 
reguliuoti.

Vėliau prasidėjusiose diskusijose dėl numatomų 
vyriausybės darbų konservatoriai aštriai pasi
sakė prieš valdinius gyvenimo kontroliavimus.

„DIRVOS” VAJUS
Nuo spalio iki 1951 m. vasario 1 d. skelbia

mas „Dirvos” vajus. Savo prenumeratoriams 
ir platintojams „Dirva” skiria: 15 dovanų po 
10 dol. grynais arba knygomis; 2 dovanas po 
50 dol. grynais; 2 dovanas po 100 dol. grynais 
ir speciali dovana daugiausia taškų surinku
siam platintojui — 150 dol. Kiekvienas pre
numeratorius, kuris užsisakys „Dirvą” metams, 
gaus du taškus, nes atstovybė atsisako nuo 
platintojo taškų, palikdama dvi galimybes skai
tytojui laimėti dovaną. Be to, visi metiniai 
„Dirvos” pren. Anglijoje gaus nemokamai 
kišeninį kalendorių 1951 metams. „Dirvos” 
prenumeratoriai visus metus gaus stiprų ir 
turiningą, 8 psl. savaitraštį „Dirvą”. Smulkiau 
apie dovanas skaitykite „Dirvoje”. „Dirvos” 
pren.: 1 mėn. 4/- 3 mėn. 12/-, metams — 48/-.

Užsakymus siųsti „Dirvos” atstovybės adre
su: J. Palšis, 10, Warrels Terrace, Bramlcy- 
Leeds.

Edvardui Semaškai yra atsiųsti dokumentai 
iš Venecuelos. Kreiptis: Rev. J. Sakevičius, 
21, The Oval, London, E. 2.

SVARBUS PRANEŠIMAS NAMU VAJAUS REIKALU
LOTERIJA, RĖMĖJAI,

LOTERIJA
Skelbiama visų žiniai.
Visi nupirkę Lietuvių Namų B-vės akcijų 

už 10 sv. ar daugiau (įskaitant jau turimas ak
cijas) iki 1951 m. sausio 1 d. automatiškai da
lyvaus Namų loterijoj. Nupirkę už 5 sv. ta pa
čia tvarka dalyvauja loterijoj tik punktuose 3, 
4, 5, 6, 7, ir 8.

Yra tokie laimėjimai:
1. Vienos savaitės atostogos Lietuvių Namu

ose, su pilnu išlaikymu, laike Britų Parodos, 
apmokant kelionę į Londoną ir atgal.

2. Vienos savaitės atostogos Lietuvių Na
muose, su pilnu išlaikymu.

3. Vienos savaites nakvynė ir pusryčiai Lie
tuvių Namuose.

4. Penkiems asmenims, jų pasirinktas savait
galis — šeštadienis ir sekmadienis — Lietuvių 
Namuose su pilnu išlaikymu.

5. Penkiems asmenims nakvynė ir pusryčiai 
per jų pasirinktą savaitgalį.

6. Penkiems asmenims nakvynė ir pusryčiai 
savaitgaly, ne Britų Parodos metu.

7. „B. L.” prenumerata metams.
8. 5. egz. S-gos leidžiamos knygos „Išpirktoji 

Mirtis”.
Burtų traukimas įvyks 1951 m. sausio 15 d. 

7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, London, W. 11.

AKCININKAI — RĖMĖJAI
Taip pat pranešama, kad visi, nupirkę akcijų 

už 50 sv. ar daugiau bus laikomi Lietuvių Na
mų Akcininkais-Rėmėjais ir jų fotografijos, 
gavus sutikimą, bus įdėtos į „B. L.”, o taip 
pat laikomos iškabintos Lietuvių Namuose.

PREMIJOS
Skyrių ir platintojų dėmesiui:
1. Skyriui, kuris bus pardavęs daugiausia 

akcijų proporcingai narių skaičiui nuo š. m. 
spalio 28 d. iki sausio 1 d.

2. Skyriui, kuris sausio 1 d. bus pardavęs 
daugiausia akcijų proporcingai narių skaičiui, 
įskaitant jau iki šiol nupirktas akcijas.

3. Skyriui, kuris sausio 1 d. turės mažiausią 
skaičių narių, nenupirkusių nė vienos akcijos. 
Esant daugiau, negu vienam skyriui toj pačioj 
būklėj, premijuota vieta teks tam skyriui, kuris, 
proporcingai narių skaičiui, bus išpirkęs dau
giausia akcijų.

Visų premijuotų skyrių narių grupinės foto
grafijos bus įdėtos į „B. L.”, o taip pat laikomos 
iškabintos Lietuvių Namuose. Iš Namų B-vės 
tie skyriai gaus atitinkamus pažymėjimus.

Kiekvieną savaitę „B. L.” bus duodami pilni 
pranešimai apie šio Namų vajaus eigą, t.y. 
akcijas pirkusiųjų pavardės ir bendra suma. 
Retkarčiais bus skelbiami proporcingai dau
giausia ir mažiausia akcijų išpirkusių skyrių 
vardai ir vėliau duodami galutiniai vajaus duo
menys.

Visi kviečiami į darbą. Akcijų pardavimo 
tvarka buvo paskelbta pereitam „B. L.” nume
ry, o taip pat pranešta skyriams aplinkraščiu. 
Norį gauti daugiau akcijų platinimo įgaliojimo 
lapelių, o taip pat kitokių informacijų, prašomi 
kreiptis į centrą. Pinigus siunčiantieji atskirai 
prašomi nurodyti kokiam skyriui priklauso, 
jeigu yra S-gos nariai.

Valdybos, nariai ir visi lietuviai į didižąją 
talką — įsigyti juo daugiau akcijų ir įtaisyti 
mūsų veikimo centrą, mūsų reprezentacijos ir 
kultūros židinį Imperijos sostinėje, —■ Lietuvių 
Namus. Pirkime, kitus raginkime ir platinkime 
Namų akcijas

DBLS Centro Valdyba ir
Lietuvių Namų B-vės Direkcija.

P. S. Skyrių valdybos prašomos perskaityti 
šį pranešimą artimiausiam skyriaus susirinkime, 
o taip pat apsvarstyti valdybos posėdžiuose 
priemones ir būdus, kaip geriausia ir sėkmin
giausia įvykdyti akcijų platinimą, paskiriant 
platintojus ir p.

NAUJASIS LIETUVIU 
NAMU VAJUS

Akcijų pirko: už 10 sv. — Bradfordo skyrius, 
už 8 sv. — O. ir I. Giriūnai, už 3 sv. — J. Gau- 
dzė, V. Velička, V. Mockus, už 2 sv. — J. Ta- 
mulaitis, D. Kuslytė, S. Karpinas, A. Norvai
šas, S. M., J. D., K. Matulionis, S. Karalevi- 
čius, K. Jurka, J. Morkuškis, J. Šaduikis, J. 
Milonaitis, A. Žvinys, V. Babinskas, A. Draz- 
dauskas, J. Kurilavičius, P. Vasiliauskas, J. Bu- 
genis, T. Pečiulaitis, S. Vaičikauskas; už 1 sv. 
— A. Petrauskas, P. Bernotas, P. Didžbalis, 
Z. Kučinskas, M. Samulionytė, P. Puteikis, 
B. Kovaitis, O. Kovaitienė, S. Starolis, V. Raz
minas, J. Pipynė, A. Aidukas, J. Pulokas, A. 
Zabukas, M. Gutauskienė, J. Gutauskas, J.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, Ixmdon Mews, London St., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
Printed by: M. Caplin & Co. Press Ltd. 15 .Fiunheved Road North, Thornton Heath Surrey. Tel. THO 2727

PREMIJOS IR KITA

Bajoriūnas, J. Latakas, V. Jurevičius, M. K.
A. P„ V. N., E. Ramonienė, M. Ramoiias, 
P. Lesevičiuš, P. Palubinskas, S. Butkus, Ė.. 
Paipalas, V. Mauza, J. Baltrūnas, J. Macėnas;
B. Lyba, K. Mažylis, J. Sadūnas, A. Mikalaus
kas, J. Lopeta, P. Armonas, V. Nedzinskas, 
R. Čipkus, K. Žukas, B. Kišonas, P. Krasaus
kas, S. Kazlauskas, P. Šopa, S. Puidokas, J. 
Krivinskas, B. Šimėnas.

Kempston Hardwick sk. nariai: A. Kupreišis, 
P. Gugas, A. Verbickas, J. Šalkauskas, S. Liu
tikas, J. Kestys, A. Andriuškevičius, J. Kri
vickas—Lietuvių Namams aukojo 56 šil. .

Iš akcijų platinimo įgaliojimus grąžinusių 
skyrių šiuo metu pirmauja Buxton sk. su 11 
narių, nupirkusių 15 akcijų dabartiniame vajuje 
ir 14 anksčiau.

Viso šio vajaus metu nupirkta akcijų už 115sv.

Skyriaus narius
Antaną GUSTĄ 

ir
Petronėlę ZAKAREVIČIŪTĘ

a sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir 
jaukaus šeimyninio gyvenimo, nesibaigian
čios laimės ir tikrai lietuviškos šeimos linki

DBLS Londono I skyriaus valdyba ir nariai

IHDOKINIJOS KARO ATGARSIAI
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)

Mobilizacija, priimtoji karinė programa ir 
visas tas jėgų įtempimas negalės nesukrėsti 
tokiam atvejui neparuošto Prancūzijos ūkio. 
Dabar parlamente svarstomas 18 mėnesių kari
nės tarnybos įvedimas. Tai tik pirmas, mažytis 
bandymas kariuomenę padidinti. Po jo seks 
kiti. Bet jau dabar pradėjo vėl kristi franko 
vertė, kilti kainos.

Iš antros pusės, Indokinijos karas pakeičia 
ir pačią Europos gynimo sistemą. Neseniai 
prancūzų vyriausybės priimtasis Europos karinių 
jėgų organizavimo projektas, pagal kurį žemyno 
gynimas sujungiamas su Schuman’o planu, 
sudarant taip pat Europos karo ministeriją, 
nerado Amerikoj pritarimo. Jo įgvyendinimas 
amerikiečiams pasirodė per ilgas. Jam nepri
taria nė anglai, kurie, tačiau, nėra linkę atstatyti 
atskiros vokiečių kariuomenės. Pagal pran
cūzų siūlymą, vokiečių daliniai turėtų būti 
įjungti į Europos kariuomenės dalinius, nega
lėtų nepriklausomai veikti. Bet, kiekvienu atveju, 
Europos kariuomenės pagrindą sudaro prancū
zai ir vokiečiai. Prancūzai buvo numatę paruoš
ti 1952 m. 15 moderniškų divizijų, o 1953 m. 
20 divizijų. Tuo būdu, jie turėtų pirmąjį vaid
menį Europos gynime ir nebijotų būti vokiečių 
nustelbti.

Bet Indokinijos karas priverčia visas pran
cūzų jėgas iškelti iš Europos. Taigi naujoje 
Europos gynimo sistemoje telieka tik viena 
rimta jėga, neskaitant amerikiečių, vokiečiai. 
Toks pusiausvyros pakeitimas kelia baimę pran
cūzuose ir angluose, net visose valstybėse. Jis 
pasunkins savitarpio susitarimą ir turės, gal 
būt, lemiančią reikšmę Europai. B. Kūgis

KNYGOS, RAŠTAI
NAUJA A. RŪKO PJESĖ

Rašyt. A. Rūkas keletai L. Teatro Amerikoje 
aktorių ir plunksnos žmonių bei artimųjų, perskai
tė naują 3-jų veiksmų pjesę „Gėlės ir žmonės 
pražysta”. Veikalas nesprendžia jokių ypatingų 
problemų, bet vaizduoja eilinį žmogų, gyvenantį 
paprastą, bet iš nuolatinių vėžių išsimušusį 
gyvenimą. Pjesė, kurios vienas veiksmas vyksta 
Vokietijoj ir du Amerikoj, yra šviesi ir šilta. 
Veikėjai gyvi ir be išimties teigiami tipai, kurių 
sentimentalumą kartais vos bepajėgia atsverti 
daugiau realistiniai pjesės personažai. Veikalas 
baigiasi jungtuvėmis, atseit amerikoniškai, kurių 
džiaugsmą truputį pristabdo netikėtai įsibrovęs 
ir „buvęs žmogus” su teigimu, jog laimė ateina 
ir nueina, tik skausmas lieka pastovus.

ŠACHMATAI
MANCHESTERIO „KOVAS ’ ’—LITTLEMOSS 

CHESS CLUB
Spalio 29 d. Manchesterio lietuvių klubo 

patalpose įvyko draugiškos Manchesterio lie
tuvių „Kovo” su Littlemoss Chess Club ko
manda šachmatų rungtynės šešiose lentose. Po 
praėjusių rungtynių mažyčio pralaimėjimo, buvo 
ryžtasi atsigauti, bet ir šį kartą pasitenkinta 
lygiomis, nors buvo vilčių laimėti, jei „Kovo” 
žaidėjai būtų akyliau žaidę. Rungtynėse daly
vavo: šie žaidėjai: Šiaučiulis J. 1 — Jones o, 
Preibys 0 — Alderson 1, Mylė 0 — Moss 1, 
Šiaučiulis V. 1 — Moth 0, Steponavičius 0 —- 
Alcock 1, Nagaitis 1 — Lees 0. (J.Š.)

AFORIZMAI
Patyrimas — gautas pakvitavimas už padarytas 

klaidas. —- T. Clifford’as.
Jaunesnioji karta ne taip jau bloga. Ji tik 

kritiškesnė už senąją. —T. Clifford’as.
Kai jungiamas entuziazmas su ignorancija, 

turima rūpesčių. — H. Prochnow’as.
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