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AMERIKOS RINKIMAI
Šį antradienį JAV įvyko parlamento, dalies 

senato burmistrų gubernatorių ir kitų pareigūnų 
rinkimai. Buvo renkama visas parlamentas — 
435 atstovai ir perrenkami 36 (iš 96) senatoriai. 
Iki šiol Demokratai (prez. Truman’o partija) 
parlamente turėjo 262, o Respublikonai (opozi
cijos partija) — 172 atstovus; senate: demokratų 
buvo 54, o respublikonų —* 42 senatoriai.

Abi partijos varė plačią rinkiminę kampaniją 
stengdamosios balsuotojus savo pusėn palen
kti. Per rinkimus pasakė kalbas įžymieji abiejų 
partijų vadai. Kalbėjo ir prez. Truman’as. 
Jis savo kalboje palietė daugiau bendruosius ir 
užsienio politikos klausimus, pabarė ta proga 
ir Respublikonų partijos veikėją Stassen’ą, kad 
jis užsienio politiką bando panaudoti partinės 
agitacijos reikalams ir dar kartą puolė izolia- 
cionizmo politiką, kurią prilygino tolygią sau- 
žudybei.

Rinkimo kampanijai buvo plačiausia panaudo
ta radijas ir televizija. Rinkimų duomenys ga
lutinai paaiškės tik apie sekmadienį.

Negalutinais duomenimis, demokratai laimė
jo. Parlamente jie turės 34 atstovų daugumą, 
o senate — 2.

VOKIEČIU VAIZDUOTĘ 
VALDO NACIZMAS

Hitlerio ir kitų jo bendrų garbinimas vak. 
Vokietijos spaudoje tiek toli nuėjo, kad federa- 
linei vyriausybei kelia rimtą susirūpinimą. To
liausia tuo atžvilgiu nužygiavo iliustruotoji 
spauda. Ji įdeda nacių vadų portretus besivai
kydama padidinti skaitytojų skaičių. Taip 
neseniai vienas iliustruotas žurnalas įdėjęs vir
šely Goeringo portretą, netrukus pasiekė 450.000 
skaitytojų skaičių. Pasirodo, kad vokiečiai 
griebia labiau tuos leidinius, kurių viršeliuose 
mato vermachto mundurus, svastiką ir kitus 
nacizmo ženklus.

Šitie reiškiniai yra labai būdingi, nes vaizdžiai 
rodo, kiek vokiečiai persiauklėjo ir kaip toli jų 
demokratiškumo supratimas pažengė.

PLANAI JTO SUSTIPRINTI
JTO pilnaties susirinkimas patvirtino JT 

Organizacijai sustiprinti planą, kurį nesenai 
pasiūlė grupė valstybių, su Amerika ir D. Bri
tanija prišaky. Planas įpareigoja visas JTO 
valstybes laikyti parengtus kariuomenės dali
nius, kad jie galėtų būti panaudoti kaip orga
nizacijos pajėga prieš agresorių. Taip jau šis 
planas numato atvejį, kada Saugumo Taryba, dėl 
veto naudojimo,^negalės įveikti.

Be to, pilnatis atšaukė savo nutarimą iš 1946 
m., įpareigojantį JTO valstybes susiaurinti di
plomatinius santykius su Ispanija.

Abu nutarimai priimti balsų dauguma, tik 
sovietiniam blokui balsuojant prieš.

KUR YRA PONTECORVO
Tiekimo min. Strauss’as, atsakydamas Britų 

parlamente į paklausimą dėl atominio specia
listo Pontecorvo dingimo, pareiškė, jog nesą 
duomenų, kur dabar yra Pontecorvo, bet taip 
pat nekyla abejonių, kad jis yra Rusijoje. Aiš
kindamas Pontecorvo dingimo aplinkybes, mi- 
nisteris pažymėjo, kad kiek jam žinoma, Ponte
corvo vykdamas į užsienį jokių slaptų dokumentų 
neišsiveže.

Iš tolimesnio min. aiškinimo paaiškėjo, kad 
Britų atominių tyrinėjimų įstaigoje Harwelly 
dirba 13 užsienietiškos kilmės, bet Britų pilie
tybę turinčių, mokslininkų. Iš jų 6 yra vokiškos, 
po 1 lenkiškos, prancūziškos, amerikietiškos 
ir šveicariškos kilmės.

PRANCŪZIJOS LAIKRAŠČIAI
Prancūzijoj pastebėtas susidomėjimo mažėjimas 

laikraščiais. Pereitais metais Paryžiaus laikraš
čiai spausdino iš viso 5.740.000 egzempliorių, 
o šiemet spausdinta — 3.700.000; taigi — visu 
trečdaliu mažiau.

Daugiausia sumažėjo politinių partijų laikraš
čiai. Komunistai neteko 48% skaitytojų, socia
listai 22%, M.R.P. — 56%. Padidėjo radikalų 
ir informacinė spauda. Prancūzijoje yra septyni 
savaitraščiai, kurių tiražas prašoka pusę milijono. 
Iš jų du katalikų: „La Vie Catholiquelllustree” 
ir „Le Peflerin”.

STEIGIA NUOSAVAS SPAUSTUVES
Kanadoje, Toronte • išeinąs savaitraštis „Tė

viškės Žiburiai” ir dvisavaitinis „Laisvoji Lie
tuva” pasiryžę įsigyti nuosavas spaustuves. 
Spaustuvėms įsigyti pinigus numato sutelkti 
aukų ir paskolos būdu.

Esamais duomeniniais, šiaurės Korėjoje į ko
vas yra įtraukta apie 3 kinų divizijos. Apie šį 
faktą gen. MacArthur’as Saugumo Tarybai 
pasiuntė specialų pranešimą, kuriame pažymėjo, 
kad JTO kariuomenė kovoja su kinų daliniais 
ir išvardijo, ko^ie Kinijos kariuomenės dali
niai šiaurės Korėjoje kovoja, kuomet ten atvyko, 
iš kurių vietų atvyko ir kiek kinų nelaisvėn

Londonas, 1950 m. lapkričio 10 d.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
KINIJA JAU DVIEJUOSE KARUOSE

Baigėsi komunistinės Kinijos vadinamasis tai
kingumas. Šiuo laiku ji pasirodė kaip labiausia 
imperialistinis kraštas, nes niekeno neišprovo
kuota pradėjo du karus: vieną — prieš Tibetą, 
kitą — prieš JTO Korėjoje.

Kinijos žygis į Tibetą yra žiauriausios rūšies 
militarizmo forma, dėl to jis, be kita ko, pra- 
blaivys ir ikišiolinius raudonuosius simpatikus 
Indijoje, Pakistane, Nepale, Burmojc, Sijame, 
Afganistane ir kitur, kurie nenorėjo nė klausyti 
įspėjimų apie pavojų, kuris jiems gresia iš ko
munistinės Kinijos atviro ar slapto karo forma. 
Kiek toli Kinija nuėjo slaptojo karo kaimyni
niuose kraštuose palaikymo atžvilgiu, vaiz
džiai rodo Indokinijoje einąs karas. Kinijos 
remiamos Vietnamo ginkluotos pajėgos baigia 
prancūzų kariuomenę stumti iš Kinijos pasienio. 
O tokie dalykai, kokie dabar dedasi Indokini
joje, gali įvykti bet kuriame raudonosios Kini
jos kaimyniniame krašte.

Beveik tuo pačiu laiku, raudonoji Kinija pa
siuntė savo kariuomenę į Tibetą ir Korėją. 
Koks tikslas kinams buvo veltis į Korėjos karą? 
Savo žygį jie per Pekino radiją maskuoja viso
kiais skambiais žodžiais, kaip „gelbėti kaimyną 
ir save kartu gelbėti”, girdi, „agresingi imperia
listų veiksmai Korėjoje gresia Kinijos saugu
mui” ir 1.1. Tačiau tikroji priežastis, dėl ko 
raudonoji Kinija įsivėlė į Korėjos karą, yra 
Sovietų siekis — juo daugiau vakarų valstybių 
kariuomenės prikabinti tolimuosiuose rytuose. 
O tai galima bus padaryti tik išplėtus karo ži
dinį ir įvėlus į jį raudonuosius kinus.

Raudonosios Kinijos įsikišimas į Korėjos 
karą, be abejonės, išplės ji. Taip dalykams 
susiklosčius, nebus kliūčių ir nacionalistinės 
Kinijos kariuomenės dalyvavimui. Kaip žinoma, 
ir ji atsiliepė į JTO kvietimą dėl pagalbos Ko
rėjai suteikimo ir pasiūlė 33.000 savo kariuome
nės iš Formozos. Tuomet šios paramos atsisa
kyta, vengiant išprovokuoti raudonuosius ki
nus į Korėjos karą. Dabar, kuomet raudonosios 
Kinijos kariuomenė kariauja Korėjoje, nėra 
kliūčių peržiūrėti ir nacionalistinės Kinijos 
siūlymą.

KORĖJOS KARAS f
Šiaurės Korėjoje, JTO kariuomenė sunkia^ 

susikovusi su šiaurės korėjiečių ir kipų kariuo
mene, strateginiais sumetimais, iš kelių vietų 
turėjo pasitraukti į geresnes gynimosi pozicijas. 
Atkaklios kovos tebeeina. Ten įvyko ir pirmasis 
sprausminiais varikliais greitųjų naikintuvų orO 
mūšis. Šeši tokio tipo lėktuvai buvo užpuolę 
Amerikiečių „Mustang’ų” tipo naikintuvų da
linį. Vėliau atskridę amerikiečių sprausminiais 
varikliais naikintuvai puolė priešo tokių nai
kintuvų aerodromą, buvusį šiaurinėje Korėjoje, 
netoli Sonju. Iš buvusių aerodrome 20 lėktuvų, 
8 sunaikinta. Sprausminiais varikliais naikin
tuvų šiaurės korėjiečiai neturėjo, bet tokius 
lėktpvas turi kinų aviacija.

paimtą. Šį pranešimą Saugumo Taryba svar
stys artimiausiam savo posėdy.

Kinų įsikišimas į Korėjos karą iškelia eilę 
naujų strateginio ir politinio pobūdžio klausimu.

MONOTONIŠKOS IŠKILMĖS
Pereitą sekmadienį Maskvoje buvo minimos 

komunistinio perversmo Rusijoje 33 sukaktuvės. 
Jos savo forma nei stiliumi nesiskyrė nuo per
nykščių ar užpernykščių. Įvairavo kiek tik jų 
svarbiausieji dalyviai, stovėję ant Lenino mau
zoliejaus. Tik iš to, kas laike parado stovėjo 
ant mauzoliejaus ir ar nebuvo kas nauja pasa
kyta iškilmės išvakarėse sakomoje kalboje, vaka
ruose daroma išvados apie sovietų politiką. 
Kalbą sakė marš. Bulganin’as, kuris aštriais 
žodžiais puolė „vakarų imperialistus”, džiau
gėsi sovietiniais laimėjimais atominėj srity, gyrė 
kinus, kad jie kovoja dėl taikos.

Iškilmėse nebuvo Malenkov’o ir Berija’s 
kurie laikomi svarbiausiais Molotovo varžovais 
į Stalino įpėdinius. Nedalyvavo ir Stalinas, 
kuris, manoma, kaip paprastai šiuo laiku, yra 
Juodųjų jūrų pajūrio kurorte.

NESIPRIEŠINS DĖL VOKIEČIŲ 
KARIUOMENĖS

Atlanto pakto valstybių krašto apsaugos mi- 
nisterių konferencijoje, įvykusioje Vašingtone, 
prancūzų min. Moch’o užsispyrimas dėl vokie
čių kariuomenės panaudojimo vak. Europos 
gynybai, kaip aiškėja, nerado plačios paramos 
net ir pačioj Prancūzijoje. Iš vienos pusės pran
cūzai bijo vokiečių karinės pajėgos atsikūrino, 
bet iš kitos — jie nemažiau bijo prarasti ir Ame
riką, kaip sąjungininką ir rėmėją. Dėl to Pran
cūzija, vengdama kivirčų su Amerika, atrodo 
daugiau nesipriešins dėl vokiečių karinių dali
nių panaudojimo vak. Europos gynybai. Ir 
vokiečiai ramina prancūzus. dėl perdėto įsibai- 
minimo. Kancleris Adenauer*is savo kalboje 
siūlė prancūzams žiūrėti į vokiečius ne iš pra
eities perspektyvos, bet iš ateities.

TIBETIEČIAI GINASI
Iš Tibeto nedaug žinių. Kinų komunistų 

pranešimai sako, kad jų kariuomenė, kovodžima 
su tibetiečiais, žengia Lhasos, Tibeto sostinės 
link, ir kad mūšyje ties Čamda tibetiečiai netekę 
4.000 žmonių. Iš Indijos ateinančios žinios 
sako, kad į Tibetą įėjęs ir antras komunistinės 
Kinijos kariuomenės telkinys.

Dalai Lama, tibetiečių dvasios vadas, dar 
esąs Lhasoje, bet, kaip aiškėja, su besiveržian
čiais į Tibetą kinais, gabenamas naujas Tibetui 
lama, kurį remia komunistiniai nusiteikę vie
nuoliai. Tokia kombinacija, atrodo, patikima, 
nes ji atatinka komunistų planus. Okupuodami 
Europos kraštus, komunistai gabena „raudonąją 
saulę”, o į Tibetą jie dangina „raudonąjį dalai 
lamą”.

TAIKOS PLEPIŲ KONFERENCIJA
Į antrą visasąjunginę „taikos šalininkų” kon

ferenciją Maskvoje spalio 16-18 d. okupuotoji 
Lietuva taipgi turėjo pasiųsti savo „atstovus”. 
Lietuvos Mokslų Akademija, jos prezidento 
komunisto prof. Juozo Matulio (jis yra vadina
mo Taikos šalininkų komiteto pirmininkas) 
siūlymu, atstovu išrinko prof. P. Slavėną. Vil
niaus pedagoginis institutas, komunistų partijos 
sekretorės Kleizikaitės siūlymu, pasiuntė kom
jaunimo CK sekretorių Raguotį; Vilniaus mo
terys, tos pačios komunistės siūlymu, atstove 
išrinko komunistę Mariją Kaunaitę — Lietuvos 
CK moterų skyriaus vedėją. Neatsiliko ir naujie
ji sustambinti kolchozai. Šiaulių rajono „Di
džiojo Spalio” kolchozas atstove išrinko kom
jaunuolę D. Žurauskaitę, Pakruojaus rajono „Ge
gužės 1” kolchozas — savo kiaulininkę, garsią 
Stasę Vitkienę; Mažeikių rajono „Cepajevo” 
kolchozas — Aleksą Sungailą. Pastarasis ir 
sako — „tegul žino Uolstrito (Wall Street) 
rykliai, kad dar yra tokios, marijos kaunaitės 
ir garsios kiaulininkės, kurioš gali sustabdyti 
jų tamsius kėslus”.

O kas sukurstė karą Korėjoje ir jį rėmė? 
Kas dabar remia raudonąjį) partizanų 'karą 
Malajuose, Indokinijoje ir Filipinuose? Tokio 
klausimo taikos plepių konferencijoje, žinoma, 
nedrįso iškelti nei kaunaičių slapyvardžiais užsi
maskavusios svetimtautės, nei pagarsėjusios Vit
kienės. , į į Į į ; Į

IV METAI

E. Eriksen’as, Danijos liberalų vadas, pereitą 
savaitę sudarė naują Danų vyriausybę iš libe
ralų ir konservatorių partijos atstovų. Užs. 
reik min. yra Bjorn Kraft’as, konservatorius.

„LIAUDIES PRIIMTUVAI” 
SATELITU KRAŠTUOSE

Iš satelitų kraštų prasismelkiančios žinios 
rodo, kad ten didelį susirūpinimą valdžioms 
kelia užsienio radijo stočių klausimas. Kadangi 
tuose kraštuose užsienio radijo stočių stelbimas 
ir klausymo trukdymas nėra toks didelis, kaip 
Rusijoje, dėl to griebiamasi kitų priemonių nuo 
nepalankių komunistiniams rėžimams žinių ap
saugoti. Nauji radijo priimtuvai išleidžiami tik 
viętmėms stotims klausyti, taip sakant „liaudies 
priimtuvai”, kaip nacinėj Vokietijoje, o senieji 
patarta „pritaikyti”. Vengrijos ir kitų satelitų 
kraštų paštas siūlo iš seniau turinčių radijo priim
tuvų savininkams priimtuvus permontuoti ir 
tokią „paslaugą” žada nemokamai. Lygiagre
čiai su šiais „prašymais” eina enkavedistinis 
poveikis. Rumunijoje ir kitur įsakyta tokie 
priimtuvai suvežti, esą gyventojų ramybės su
metimais, kad visokie „karo kurstytojai” ne- 
prikimštų jų vaizduotę neramių minčių.

ACHESON’UI PREMIJA
JAV užsienio reikalų ministeris Dean Ache- 

son’as laimėjo šįmetinę taikos premiją, kurią 
teikia amerikiečių „Freedom House” (Laisvės 
Namai). Toji įstaiga veikia 8 metai ir jos premi
jas yra gavę Walter Lippman’as, Sumner Welles, 
gen. Eisenhover’is, George C. Marshall’is, se
natorius Vandenberg’as, David Lilienthal’is ir 
gen. Lucius D. Clay’us.

Naujasis laureatas savo kalboje pareiškė, 
kad taika tik tuomet bus užtikrinta, kuomet 
visas demokratinis pasaulis susijungs kovai 
prieš Rusijos imperialistų plečiamą tironiją.

PAVOJUS KANOJAI
Indokinijoje komunistinių jėgų spaudimas ne

mažėja. Dėl to prancūzų kariuomenė traukiasi 
iš įstiprintų vietų į krašto gilumą. Neseniai 
12.000 prancūzų kariuomenės pajėga buvo 
priversta pasitraukti už Laokay tvirtovės.

Tonkino srity yra suburta didelės raudonųjų 
partizanų jėgos, kurios sudaro pavojų tos sri
ties didžiausiam miestui Hanojai. Jei prancū
zams nepavyks apginti Hanojos ir atgauti Ton
kino srities, tai šis nuostolis sunkiai paveiks 
Indokinijos gynybą ir turės toli einančius nei
giamus padarinius.

KAINU KILIMAS
D. Britanijos finansų min. Gaitskell’is parla

mente pareiškė, kad žaliavų kainų kilimas gali 
neigiamai atsiliepti Britų ūkiui, jei nebus imtasi 
atatinkamų priemonių tokiems reiškiniams įspėti. 
Tarp įspėjamųjų priemonių ministeris paminėjo 
ir daugeliui dalykų kainų tvarkymo grąžinimą. 
Jei kainos nebus tvarkomos, tai kainų pakili
mas sunkiai paveiks nepasiturinčiąją visuomenės 
dalį. Iš tolimesnės jo kalbos paaiškėjo, kad 
darbo kontrolės (kokia dabar EVW taikoma), 
nenumatoma grąžinti.

DU KARTU BRITŲ VYRIAUSYBEI 
PAREIKŠTAS PASITIKĖJIMAS

Britų parlamente šešias dienas truko debatai 
dėl sosto kalboj nužymėtų vyriausybės darbų. 
Per tą laiką du kartu buvo iškilęs vyriausybe, 
pasitikėjimo klausimas. Pirmą’ kartą vyriausybei 
pasitikėjimas pareikštas 15 balsų daugumai 
o antrą — 10.
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NAUJOJI LENKIJA IR LENKAI
Seniai žinomas lenkų būdo ir jų politikos ; 

bruožas, pasižymįs plačiais užsimojimais. Ligi 
šiol ši jų savybė turėjo tiktai psichologinį pobūdį. 
Dabar ji gavo naują pavidalą, pasikeitus eko
nominėms ir politinėms sąlygoms.

Grynai medžiaginės sąlygos davė lenkų eks- 1 
pansijai rimtą pagrindą. Lenkija yra viena tų 
valstybių, kurioms karas suteikė nepaprastų 
patarnavimų. Tiesa, Lenkija buvo apgriauta, 

.jos rytinės sritys atskirtos, daugiau kaip 5 mili
jonai jos gyventojų išžudyta. Tačiau pastaro
sios sritys buvo skurdžios ir nelenkiškos. Tarp 
išžudytųjų žmonių, tiktai trečdalis tebuvo len
kai.

Medžiaginiu atžvilgiu,L enkijos laimėjimas kad 
ir ne galutinis, yra ypatingai didelis. Lenkija 
netik pasilaikė vokiškas Dancigo koridoriaus 
ir Silezijos sritis, bet prisijungė dar 101.000 kv. 
km. vokiškų žemių, kurių pietinė dalis turi labai 
svarbią ekonominę reikšmę. Išvijus visus vokie
čius iš anksčiau turėtų ir naujai užimtų vokiškų 
žemių, lenkų tautos gyvenamas etnografinis 
plotas padidėjo, beveik, du kartu. Vietoj 389.000 
kv. km. prieškarinio ploto, kurio pusė netenku 
buvo apgyventa, dabartinė Lenkija turi 31L700 
kv. km., ir visa ta teritorija yra lenkiška, 
tiniu atžvilgiu lenkų laimėjimas 
didelis.

Šis reiškinys pakeitė iš esmės 
gyvenimo sąlygas. Prieškarinė 
grynai žemyno valstybė ir žemės 
Šios sąlygos ją kreipė į statišką politinės sant
varkos supratimą. Nežiūrint lenkų būdo, geo
grafinės aplinkybės siekė duoti Lenkijai uždaro, 
konservatyvaus krašto pobūdį.

Dabartinė Lenkija, staiga, tapo jūros valstybė: 
pirmą kartą savo istorijoje, nuo 
suvienijimo. Vien ta sąlyga būtų 
suteikti Lenkijai veržlumo pobūdį, 
viena Baltijos jūrą valdančių jėgų, 
nuo jūros atskirto krašto, Lenkija tapo valsty
bė, turinti plačiai atvertas duris į pasaulį.

Silezijos įgijimas, jei lenkai ją sugebės išlai
kyti, dar labiau padidina Lenkijos dinamiškumą. 
Silezija buvo viena labiausiai supramonintų 
Vokietijos provincijų. Jos pramonė naujai su
kurta, moderni. Tapdama jūros valstybe, Len
kija tapo staiga taip pat pramonės kraštas. 
Pramonės įtaka į valstybės gyvenimą yra visa
dos ta pati; ji ją stumia į veržlumą, į kovingumą.

Dar didesnę reikšmę turi Silezijos anglies ka
syklos. Jų dėka, Lenkija tapo antrasis anglies 
kraštas Europos žemyne: tuoj po Vokietijos. 
Lenkija gali gaminti du kartu daugiau anglies, 
kaip Prancūzija.

Anglis verčia, neatsispiriamu būdu, kiekvieną 
kraštą tapti pramonės kraštu, kurs anksčiau ar 
vėliau prieina prie viršgamybos. Šio reiškinio 
neigiamosios pusės: nedarbas, kainų kritimas, 
suirutės gali būti pašalintos tiktai rinkų išsiko- 
vojimu diplomatijos ar karo būdu. Anglis stu
mia kiekvieną kraštą į pramonę, viršgamybą, 
o paskui į nesulaikomą ekspansiją. Anglis ir 
iš jos kyląs rinkų reikalingumas privertė ang
lus sukurti imperiją.

Antras didelis anglies kraštas yra Vokietija, 
kuri kartu yra ir pramonės bei karo kraštas: 
„gyvenimo erdvės” trūksta ne tiek patiems vo
kiečiams, kiek jų pramonei. Jų pramonė buvo 
viena didžiausių abiejų pasaulinių karų prie
žastimi. Ne veltui po karo sąjungininkai užsi
mojo atimti iš Vokietijos jos anglies kasyklas.

Tau-
yra netikėtai

lenkų tautos 
Lenkija buvo 
ūkio kraštas.

pat tautos 
pakankama 
norą tapti 
Iš uždaro,

yra aiškiai šališki. Šiek tiek teisingesnis atrodo 
gyventojų paskirstymas pagal tikybas: Romos 
katalikai sudarė 20,7 mil. 64,8 nuoš., kitos 
krikšč. tikybos — 8,0 mil. 25,3 nuoš., žydai — 
3,1 mil. 9,8 nuoš. ir kitos tikybos — 0,1 mil. 
0,1 nuoš. Taigi katalikai sudarė Lenkijoje, 
1931 metais, 20,7 milijonų. Į katalikus 
įskaityti lietuviai ir katalikiškoji gudų 
galbūt ir daugumas unitų ir šiek tiek, savo 
paslėpusių, žydų. Tikrasis lenkų skaičius 
mažesnis.
bėję daugiau, kaip 18—19 milijonų.

’ Karo metu ir po jo, Lenkijoje. įvyko didelių 
demografinių permainų. Beveik visi Lenkijos 
žydai buvo išžudyti — 3,2 milijonų. Karo metu 
žuvo 600 tūkstančių žmonių. Vėliau, vokiečiai 
dar išžudė 2 milijonu gyventojų nežydų, kurių 
daugumas buvo lenkai. 1,2 milijonai lenkų 
emigravo ar buvo išvežti. Sudėjus visus tuos 
skaitmenis aiškėja, kad lenkų tauta sumažėjo 
daugiau kaip 3,5 milijonų. 1946 m. statistikose 
natūralaus gyventojų prieauglio per visą karo 
metą tenurodoma 200 tūkstančių: karo metu 
sumažėjo gimimai ir smarkiai pakilo mirimai. 
Taigi, gimimai mažai tesušvelnina lenkų tautos 
nuostolius. Įskaitant vokiškose srityse rastus 
ir grįžusius tautiečius, dabartinėje Lenkijoje 
yra 17—18 milijonų lenkų.

Netekusi žydų ir išvijusi vokiečius, Lenkija, 
atrodė, tapsianti grynai lenkiška valstybė: visa 
rytinė nelenkiška sritis atkrito. Bet, iš tikrųjų, 
būklė atrodo kitaip. Išvijus vokiečius, naujojoje 
Lenkijoje liko apie 19 milijonų gyventojų. Jų 
tarpe buvo įvairių tautinių mažumų: ukrainie
čiai, gudai, žydai — išlikę po žudynių. Tikrasis 
žydų skaičius Lenkijoje buvo žymiai didesnis, 
negu nurodytasis statistikose, kurios vienos ki
toms prieštaravo. 1931 m. surašyme žydų buvo 
pažymėta 2,7 milijonų, tikybų atžvilgiu jų rasta 
3,1 milijonų. Jų skaičius buvo dar didesnis. 
Žinovų teigimu, (Frumkin) žydų gimimai Len
kijoje siekė kasmet 2,6 nuoš., tuo tarpu sta
tistikose buvo žymima 1,93 nuoš.

1945 m. rugpjūčio 16 d. lenkų — rusų sutartis 
pakeitė dar labiau lenkų tautos sudėtį, 
tą sutartį, 
išsikelti iš 
persikelti 
Lenkiją, 
tūkstančių 
iš Lenkijos į Rusiją, 
sričių net 5,2 milijonų gyventojų, kurie save 
laikė lenkais ar žydais, persikėlė į Lenkiją, nors 
lenkų vyriausybės tenurodoma 2 milijonai. 
Kai rusai jau per karą iš tų sričių buvo išvežę 
lenkus į Rusiją, o vokiečiai išžudę žydus, dau
gumas iš tų, persikėlusių gyventojų, buvo išlikę 
žydai, ukrainiečiai, gudai mokėję lenkiškai, 
įrodę savo lenkišką kilmę ir bėgę iš rusų globos, 
ir į raudonąją Lenkiją. Baigus gyventojų kilno
jimą pagal šią sutartį, 1946 m. pradžioje Len
kijoj buvo 23,9 milijonų gyventojų. Paskuti
niais metais įvyko dar naujų gyventojų judėji
mų, kurių dėka Lenkijos gyventojų skaičius 
pakilo iki 24,5 milijonų. Atrodo, kad lenkų 
tam skaičiuje tėra ne daugiau, kaip 18 milijonų, 
visas ketvirtadalis dabartinių Lenkijos gyven
tojų yra ne lenkai. Dėl to lenkai dabartinėje 
Lenkijoje sudaro ne daug didesnį nuošimtį, 
kaip ir prieš karą. Tarp mažumų, žymiai su
mažėjo žydų nuošimtis, bet pakilo kitų slavų 
tautų: ukrainiečių ir gudų nuošimtis.

buvo 
dalis; 
kilmę 
buvo

1938 m. lenkai nesudarė savo valsty-

Pagal 
rusai, gudai, ukrainiečiai turėjo teisę 

Lenkijos j Rusiją, o lenkai ir žydai — 
iš sričių, prijungtų prie Rusijos, į 
Dėl suprantamų priežasčių, tik 300 
ukrainiečių, gudų ir rusų persikėlė 

Bet iš Rusijai perleistų

Politinių sąlygų dėka, ši kitataučių priemaiša 
ne tik nekenkia lenkų vieningumui, bet dar jį 
didina ir teisina lenkų ekspansiją.

Tie keli milijonai ukrainiečių ir gudų pasiliko 
Lenkijoje ar į ją persikėlė kaip lenkai. Jie ne
turi jokių teisių į kokį nors tautinį gyvenimą. 
Valstybės pasirinkimas jiems reiškė tautybės 
atsižadėjimą. Logika juos verčia laikytis ramiai. 
Jie geriau sutinka gyventi komunistiškoje Len
kijoje, kaip būti perkelti į Rusiją.

Tautinių mažumų reikšmė sumažėjo ir dėl 
jų išsklaidymo. Prieš karą Lenkijos miestuos 
buvo susitelkę žydai, rytinėse srityse gudai ir 
ukrainiečiai. Dabar žydai nebesudaro pusės 
lenkų miestų gyventojų, gudai ir ukrainiečiai 
yra išskirstyti po visą teritoriją. Žymi jų dalis 
išmėtyta naujai prijungtuose vokiškuose kraštuosei. 
Lenkija, nežiūrint didelio kitataučių skaičiaus, 
tapo lenkiška.

Bet įgiję nepaprastai turtingas sritis vaka
ruose, lenkai nė nemano išsižadėti seniau val
dytų nelenkiškų kraštų rytuose. Priešingai, 
paminėti ekonominiai ir geopolitiniai veiksniai 
davė jų užmačioms naują akstiną. ’ Sutelkę savo 
valstybėje didelį skaičių gudų ir ukrainiečių, 
lenkai kaip tik gali teisinti savo pretenzijas.

Ukrainiečiai ir gudai, persikėlę į Lenkiją ar 
joje pasilikę iš seno, yra laikomi lenkais. Bet 
tie gyventojai neišsižadėjo savo gimtųjų kraštų 
ir jų lengvai neišsižadės. Jie remia lenkų siekius 
tuos kraštus vienu ar kitu būdu prijungti prie 
Lenkijos.

Visų tų reiškinių dėka, lenkų tautoje paste
bimas didelis romantizmas ir ekspansyvumas. 
Rytų bloko drausmė prilaiko komunistinės 
Lenkijos judrumą ir neleidžia jai pasiimti vaid
mens, kokio ji norėtų. Emigracijos lenkų veikla 
ir vaizduotė turi didesnę laisvę. Jie kalba apie 
Lvovą ir Vilnių kaip apie šventas lenkų teises, 
bet jie galvoja ir apie senąją Liublino unijos 
Lenkiją, nuo Dauguvos iki Juodosios jūros. 
Jiems vėl sunku darosi prileisti nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimą.

Imkim, kad ir paskutinį pavyzdį iš gen. Anders’o 
pareiškimo per pastarąjį jo lankymąsi Ameri
koje. Jis pasakė: lenkai turi tik vieną tikslą, 
vieną užsimojimą — laimėti nepriklausomą 
Lenkiją su Lvovu ir Vilniumi, su sienomis pagal 
Oderį ir Nišą, su plačiu įėjimu į jūrą.

Tokias mintis ne jis vienas kartoja, bet ir 
visų lenkiškų srovių lyderiai. Pav. p. Ciolkosz’as, 
lenkų socialistų lyderis, vasarą Kopenhagoje 
įvykusioje socialistų konferencijoje, dėjo visas 
pastangas prastumti rezoliuciją, kuria konfe
rencija patvirtintų dabartinę Lenkijos vakarinę 
sieną, einančią Oderio ir Nisės upėmis. B. Kūgis

PASKELBTA DOGMA
Visų Šventųjų, lapkričio 1 d. — iš Romos į 

visą pasaulį pasklydo autoritetingas „ex ca
thedra” Šv. Tėvo balsas, skelbiąs tikėtiną tiesą 
Švč. Mergelės Marijos paėmimą į dangų su 
kūnu ir siela po šios žemiškos kelionės.

Nepaprastai didelės iškilmės įvyko tą dieną 
Romoje šv. Petro aikštėje. Dalyvavo 40 kar
dinolų, daugiau kaip 600 arkivyskupų ir vyskupų, 
kai kurių katalikiškų valstybių specialios de
legacijos, diplomatinis korpas prie Šv. Sosto 
ir beveik milijoninė žmonių minia. Stebėtinai 
gražus oras po lietingų dienų, visų Romos baž
nyčių varpų skambėjimas, paskelbus šią tiesą, 
puikios ir gausios vakaro iliuminacijos didino 
tos dienos iškilmingumą. Iš vakaro Romos 
miesto gatvėmis buvo surengta milžiniška pro
cesija Švč. Mergelės garbei. Procesija baigėsi 
šv, Petro aikštėje šv. Tėvo palaiminimu.

Šv. Tėvas, kardinolų ir vyskupų posėdyje 
(konsistorijoj), prieš paskelbiant šią tiesą, savo 
kalboje pareiškė, kad paskelbti šiai tiesai yra 
tinkamasiausias momentas Šventaisiais Metais, 
kuriais pasinaudojo tūkstančiai žmonių, ieško
dami tikrojo kelio į amžiną tėvynę. Šv. Tėvas 
kreipėsi į Dievo Motiną, kad Ji savo užtarimu 
dabartinės visuotinos nesantaikos metu išmelstų 
galutinę taiką, paremtą teisingumu ir laisve 
visoms tautoms. Ši tiesa skelbiama Švč. P. 
Marijos garbei ir didesniam tikinčiųjų į Dievo 
Motiną pamaldumui sužadinti.

Dogma yra tikėjimo tiesa, kuri Dievo aprei
kšta ■ (Šv. Rašte arba šv. Padavime) ir Bažny
čios aiškiai bei pilnai visiems paskelbta tikėti.

Švč. Mergelės Marijos paėmimas į dangų 
iki šiol skelbiamas kaip neginčitina tiesa, pa
remta visuotinu Bažnyčios įsitikinimu. Ma
rijos dangun paėmimo šventė jau švenčiama 
nuo 7 šimtmečio. Vatikano visuotiniame su
sirinkime 1869—1870 m. buvo patiektas pra
šymas paskelbti šią tiesą dogma. Tačiau kilus 
karui, susirinkimas nebuvo užbaigtas ir spren
dimas
buvo nuodugniai teologų ištirtas, 
šiuo klausimu buvo atsiklausti viso pasaulio 
vyskupai ir paprašyti pareikšti 
nuomonę. Sutarimas visuotinas. Po šito 
dugnaus tyrinėjimo beliko tarti galutiną 
aukščiausiam Kat. Bažnyčios ganytojui,
jis, remdamasis savo neklaidingumo dovana 
religijos ir dorovės dalykuose, pridėtų antspaudą 
tikėjimo tiesai. Kun. J. Sakevičius

atidėtas. Paskutiniu laiku šis klausimas
1946 m.

savo
nuo- 
žodį 
kad

PAMALDOS
Kempston Hardwick’e lapkr. 12 d. 10 vai.

Paryžiuje, garsiojoje „meno” gatvėje (rue dė 
Seine), kurioje gyveno, Poną Tadą rašydamas, 
Adomas Mickevičius, yra vadinama Raimond 
Duncan’o Akademija. Ji sutraukia nemažą 
būrį lankytojų. Tuose rūmuose gyvena ir aka
demijos steigėjas.

R. Duncan’as yra viena įdomesnių šių dienų 
Paryžiaus asmenybių ne tik savo veikla, skel
biamomis idėjomis, bet ir išvaizda.
Pabaltijo tautų draugas. Jau 1917 metais vienų 
iškilmių proga, po l’Arc de Triomphe, kur guli 
Nežinomas kareivis, į 
tuva turi būti laisva!

Lapkričio 1 d. R. 
niasdešimt septintąjį 
šimties metų sukaktį,

susirinkusius šaukė: Lie- 
Lietuva bus laisva!
Duncah’as šventė septy- 
gimtadienį ir penkiasde- 
kai apsigyveno Paryžiuje.

Ta proga jo draugai ir gerbėjai kimštinai pri
pildė gana erdvią Akademijos salę. Foto apa
ratams spinksint, kalbėjo jubiliatas. Jis pabrėžė 
savo amžių, tvirtino, kad gyvenimas tai yra 
poema tam, kuris nemėgsta savo skausmuose 
ir nepasisekimuose su pasigėrėjimu maudytis.

Šis tvirtinimas yra, tartum, jo visos pasau
lėžvalgos sintezė, nes matydamas, kad šių dienų 

Tai didelis žmogui už vis labiausia trūksta drąsios ir kū
rybingos veiklos, įsteigė vadinamą reaktingumo 
judėjimą. Pats filosofas, laisvalaikį praleidžiąs 
savo spaustuvėje, arba dirbdamas kaip 
mojo meno menininkas.

Nuoširdžiam mūsų bičiuliui, dideliam 
šiauš draugui, linkėtina geros sveikatos, 
bingos nuotaikos ir sėkmės. J. Deveikė

taiko-

Mila- 
kūry-

Tai vienintelis būdas yra bet kurį kraštą pavers
ti žemės ūkio, taigi uždaru ir statiško gyvenimo 
kraštu. Tik jie pakankamai nepagalvojo, kaip 
Vokietija, netekusi anglies ir žemės ūkiui tinkamų 
sričių, išmaitins savo 70 milijonų gyventojų.

Lenkijai, gavusiai turtingas anglies kasyklas, 
yra lemta eiti tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo Vokie
tija ir Anglija: pramonė, viršgamyba, kovingas 
veržumas. Lenkija, neturėdama kolonijų, gali 
labiau panėšėti į Vokietiją, kaip į Angliją.

Silezijos kasyklų turėjimas duoda lenkų ang
liai ypatingą reikšmę. Šis anglies centras yra 
vienintelis visoje rytų Europoje. Tuo tarpu 
vakarų Europa turi nepaprastai turtingas Pa
lvinio, Belgijos ir Anglijos kasyklas. Taigi, len
kai, turėdami anglies monopolį rytų Europoje, 
tampa natūraliu būdu tos Europos dalies val
dovai.

Dar vienas įdomus faktas: rytų Europoj yra 
apščiai geležies: Doneco kasyklos yra turtin
giausios Europoje. Bet Ukraina turi labai ma
žai anglies ir nieko negali veikti savo geležimi 
be Silezijos anglies. Tiek tiesioginė anglies 
įtaka į vidinį krašto gyvenimą, tiek geopoli
tinė jos kasyklų būklė įgalina Lenkiją imti rytų 
Europoje vaidmenį, apie kurį ji, neturėdama 
reikalingo ekonominio pagrindo, šimtmečiais 
veltui svajojo. Anglies reikšmė jau dabar taptų 
matoma, jei ji nebūtų nustelbta Rusijos numa
tyto plano, primesto visai rytų Europai.

* * *
Karas sudarė taip pat naujas sąlygas lenkų 

tautiniam gyvenimui, sąlygas, kurios yra pa
lankios ekspansijai.

Savo senojoje teritorijoje Lenkija turėjo 1938 
metais 34,8 milijonus gyventojų. Pagal 1931 m. 
gyventojų surašymą, lenkai sudarė 22 milijo
nus arba 68 proc. visų gyventojų. Ukrainiečių 
tose statistikose tenurodoma 4,5 milijonų, gudų 
1 milijonas, žydų 2,7 milijonų. Šie skaičiai

lįhte-
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METU
„MES IŠVAŽIUOJAME PARNEŠTI 

LIETUVAI SAULĖS”

Liepos 30 d. vakare, Kauno geležinkelio sto
tyje susirinko 19 Lietuvos „duobkasių” bei 
keletas Komunistų Partijos emisarų, išvykstan
čių parvežti Lietuvai „Stalino saulės”.

Duobkasių lagaminuose: Tarybų Lietuvos 
herbų projektai, sieksninė „Stalino garbei” 
poema, auksiniuose įdaruose įrišta L. Seimo 
deklaracija, lietuviški kumpriai, dešros, stiprūs 
ir saldūs gėrimai, rūkalai...

Stoties perone stovi išsirikiavusi „garbės kuo
pa”, orkestras. Iš stoties patalpų neišleidžiamas 
joks prašalietis; perono kampai apstatyti liau
dies milicija, enkavedistais ir sekliais.

L. Seimo „delegacija” trepsi, dairosi, — lau
kia specialaus traukinio ir „prezidento” Pa
leckio.

Orkestras griežia „prezidento sutikimo” mar
šą. Peronan įžengia J. Paleckis, L. Vyriausybės 
nariai, Partijos pareigūnai. Pasisveikinęs su 
išsirikiavusia karių kuopa, J. Paleckis atvyksta 
prie mikrofono. Delegacijos pirmininkas kal
bėjo trumpai ir aiškiai:

„Lietuvos Tarybų Soc. Respublikos Piliečiai! 
Viename iš daugelyje eilėraščių buvo pasakyta, 
kad „išeiname saulės parnešti”. Dabar išvyk
dami į šią kelionę, mes, Lietuvos Liaudies Seimo 
atstovai, (J. Paleckis nebuvo L. Seimo atstovu. 
Aut.) galime pasakyti, kad . mes išvažiuojame 
parnešti Lietuvai saulės, — naujajai Lietuvai

— Stalino konstitucijos saulės. Tegyvuoja di
džioji tautų draugystė. Tegyvuoja Lietuva di
džiosios Sovietų S-gos šeimos narys. Tegyvuoja 
tautų vadas...”

Griežiant Internacionalą, prie rampos prislen
ka sargybomis „apklijuotas” traukinys. Garbės 
kuopai komanduojama „Ramiai!”, pasigirsta 
maršas ir Lietuvos nepriklausomybės graboriai 
suvirsta į minkštas sėdynes, miegamuosius va
gonus...

* « *
Liepos 31 d. 11 vai. Kauno traukinys pasiekė 

Maskvą. Tarybų Lietuvos delegacijos sutikimas 
transliuojamas per Maskvos radiją.

Lietuvos graborių stotyje laukia: Maskvos 
Komunistų Partijos sekretorius Ščerbakov’as, 
TSRS Aukšč. Tarybos prezidiumo sekretorius 
Gorkin’as, TSRS Vyriausybės atstovas Pronin’as, 
armijos herojus, gen. Meriškov’as, Maskvos 
miesto atstovas Mark’as, raudonarmiečių gar
bės dalinys, spaudos atstovai ir, anot Maskvos 
radijo pranešėjo, — tūkstančiai linksmų Mask
vos gyventojų...

Radijo kalbėtojas, apsiputojęs juodina neprikl. 
Lietuvą, buv. vyriausybės kruviną rėžimą, buv. 
Respublikos Prezidentą, lietuvių kančias, liau
dies skurdą ir 1.1, ir 1.1.

Pirmasis iš traukinio išsirita Lietuvos krimi
nalistas, Tarybų Lietuvos „herojus”, L. Ado- 
mauskas. Maskvos komjaunimas „herojui” 
įteikia gėlių puokštę... radijo pranešėjas trum
pai apibūdina delegacijos sudėtį, išvargtas die
nas kalėjimuose, „žygdarbius”’... Šilčiausieji 
žodžiai atitenka Adomauskui, Liudui Girai, 
Salomėjai Neriui, Vaineikienei, Šumauskui.

Griežiant maršą, J. Paleckis pražygiuoja gar
bės dalinį, rusiškai pasisveikina ir visas kojų 
bei galvų tumulas susimeta „svečių sutikimo 
aikštėn”.

Dėl vietos stokos neįmanoma pacituoti ilgų 
„sveikinimo” kalbų. Viena galiu pažymėti, 
kad „svečių” sutikimas pavirto eiliniu Maskvos 
mitingu, skirtu Lietuvos nepriklausomybei dergti.

Baigę pamazgų pilstymą, maskviečiai mikro
foną perdavė Justui Paleckiui ir Liudui Girai.

■Prasidėjo apsispjaudymo ir savęs suniekinimo 
kalbos. Be gėdos ir susijaudinimo, abu „kalbė
tojai” atvožė išrūgų statines ir „užsmardino” 
pasmirdusį Maskvos miesto pakraštį... Mask
viečiai plojo, gėrėjosi lietuviškais klounais, 
šaukė „ura”, grojo Internacionalą, kvietė pa
sižiūrėti sovietų laimės, tautų draugystės, malo
nios Stalino šypsenos...

Po pusantros valandos užsitęsusio mitingo 
„linksma” Maskvos visuomenė buvo grąžinta 
į fabrikus tęsti Stalino penkmečio, gi Tarybų 
Lietuvos „delegacija” nugabenta viešbutin.

* ♦ *
Rugpjūčio 1 d. ryte prasidėjo TSRS Aukšč. 

Tarybos septintoji sesija.
Išleidžiant nebūdingi} Kremliaus vaidinimo 

pradžią, kurioje Lietuvos okupacijos byla ne
buvo paminėta, sustosime prie rugpjūčio 1 d. 
vakarinio posėdžio, kuriame Molotovas pasa
kė įžanginę kalbą ir paminėjo Pabaltijį.

Vakarinis (S-gos Tarybos ir Tautybių Tary
bos) bendras posėdis prasidėjo 19 vai. Ložėse 
sėdi Stalin’as, Vorošilov’as, Kalinin’as, Kaga- 
novič’ius, Mikojan’as, Ždanov’as, Chruščev’as, 
Berija, Malenkov’as, Škiriatov’as ir kiti Sovie
tų S-gos „rabinai”.

Pirmininkauja S-gos Tarybos pirmininkas An- 
drejev’as. Pasveikinęs Lietuvos, Latvijos, Esti
jos delegacijas, atvykusias prašyti „Stalino sau
lės” Andrejev’as tribūnon kviečia Molotov’ą.

Apžvelgęs karo vystymosi eigą ir gan pesi- 
mištiškai išsitaręs dėl Anglijos karo vedimo
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
CIRKAS DAROSI IŠ SOVIETINIO susirinkimas. Atidaręs jį sąj. pirm. Jonas Šim-

MOKSLO
Kaip pereitais, taip ir šiais metais, spalio 

mėnuo okupuotoje Lietuvoje buvo paskelbtas 
gyvulininkystės mėnesiu. Min. pirm. M. Ged- 
vilos pavaduotojas rusas Pisariov’as ėmėsi vado
vauti komisijai šiam mėnesiui suruošti. Tokio 
mėnesio tikslas — bet kokiomis priemonėmis 
padauginti skandalingai sumažėjusį gyvulių skai
čių ir pakelti gyvulininkystę. Komisija turėjo 
eilę posėdžių, numatė įvairiausias priemones 
numatytam tikslui pasiekti, išklausė daugybę 
pranešimų apie gyvulininkystės propagandą. 30 
Veterinarijos akademijos profesorių įsipareigojo 
paskaityti kolchozininkams 90 paskaitų apie 
sovietišką gyvulininkystės mokslą ir apie visus 
jo „stebuklus”.

Pisariovo sukelto „entuziazmo” pagauti koj- 
chozininkai ėmė vienas per kitą lenktyniauti 
visokiais pasižadėjimais gyvulininkystės bare.

Taip, Mažeikių rajono „Kirovo” vardo sus
tambinto kolchozo (2.000 - 3.000 ha ploto) ge
riausia kiaulininke Cecilija Mažeikienė, iš en
tuziazmo alpstanti, įsipareigojo šiais metais 
išauginti iš kiekvienos jos prižiūrimo „motini
nės” kiaulės po 20 paršelių. Kiekviena jos pri
žiūrima tokia kiaulė šiemet atvedusi 24 parše
lius. Dabar ji, kiaulininke, Pisariovo paskatinta, 
pasimokiusi sovietinio mokslo ir pagal jį pri
taikiusi paršeliams ėdalą, pasiekusi tai, kad jos 
paršeliai per parą priauga po 800 gramų svorio.

Šitie kiaulįninkės Mažeikienės rekordai la
biausia paveikė du vyrus: Pisariov’ą, kuris kiau- 
lininkę skatina energingiau taikyti sovietinį mok
slą paršelių šeryboj, kad jie kitais metais išaugtų 
tokio didumo, kaip drambliai. Juk sovietiniam 
mokslui nieko, kas negalima, nėra. Pagal jį, 
sovietinis žmogus pats kurią gamtą.

Kitas vyras, kuris šios kiaulininkės atradimų 
yra paveiktas, tai jos nuosavas vyras. Jis bijąs, 
kad pati kiaulininke nesusigundytų ano, pagal 
sovietinį mokslą pagaminto jovalo. Paragavusi, 
žinoma, nesusilaikys, o tada ir ji, kaip jos glo
botiniai, pradės sunkėti per parą 800 gramų. 
Lengva įsivaizduoti vyro baimė, kad per metus 
žmonelės svoris gali 6 centneriais padidėti. —-

Kita stachąnovietė Emilija Lagaunikaitė iš 
Joniškėlio sovchozo didžiai nustebusi patyrė, 
kad karves reikia šerti, jei norima, kad daugiau 
pieno duotų. Anot jos, tos pačios karvės, ku
rios nešeriamos davė po 700 klg. pieno per 
metus, dabar, pradėjus jas šerti, duoda po 3.500 
klg.

Ar ne epochinis patyrimas? Iki šiol sovietinio 
mokslo išminčiai manė, kad gyvulys, kaip ir 
žmogus, sovietų sąjungoje ir neėdęs gali dirbti, 
o dabar ši stachanovielė jų „mokslą” keliais 
kūliais apvertė.

NĖRA VAIKŲ LITERATŪROS
Vilniuje Švietimo ministerijos salėje, spalio 

mėn. įvyko okup. Lietuvos rašytojų III visuot.

DBLS Castlemans skyriaus narį 
p. Algirdą JANUŠAUSKĄ 

ir
Miss Elsie LEWIS 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir lin
kime saulėtos ateities ir gražaus laimingo 

gyvenimo.
DBLS Castlemans skyr. valdyba ir nariai

lauko susiaurėjimo, Molotov’as sustojo prie 
Sovietų S-gos užsienio politikos etapų:

„...Būdama ištikima taikos ir neutralumo 
politikai, Tarybų S-ga kare nedalyvauja. Mūsų 
santykiai su Vokietija, kurių pasikeitimas įvyko 
maždaug prieš metus, ir toliau lieka visai tokie 
pat, kaip tatai buvo nustatyta Tarybų S-gos 
Vokietijos sutartimi. Ta sutartis, kurios mūsų 
vyriausybė griežtai laikosi, pašalino Tarybų 
S-gos ir Vokietijos santykių trynimosi galimumus, 
imantis Tarybų S-gai žygių palei vakarinę sie
ną, ir tuo pačiu metu patikrino Vokietijai ramų 
tikrumą Rytuose. Europos įvykių eiga ne tik 
nesusilpnino Tarybų S-gos ir Vokietijos nepuo
limo sutarties galios, bet, priešingai, dar pa
brėžė tos sutraties buvimo ir jos tolimesnio plė
timosi svarbą... Mes galime tik patvirtinti, kad, 
mūsų nuomone, susidariusių Tarybų S-gos ir 
Vokietijos geros kaimynystės ir bičiulystes san
tykių pagrindas yra ne atsitiktiniai konjunktūri
nio pobūdžio samprotavimai, o esminiai tiek 
Tarybų S-gos, tiek Vokietijos valstybiniai inte
resai”.

Pereidamas prie santykių su Lietuva, Latvija 
ir Estija klausimo, Molotov’as pareiškė:

„Klausimas apie savitarpinius santykius tarp 
Tarybų S-gos ir Pabaltijo kraštų paskutiniu me
tu iškilo naujoje šviesoje, priklausomai to, kiek 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sudarytieji savitar
pio pagalbos paktai nedavė reikiamų rezultatų...”

„Skaičius faktų, rodančių tai, kad tų kraštų 
vyriausybės šiurkščiai laužo su TSRS sudarytus 
savitarpinės pagalbos paktus, vis didėja. Ilgiau 
pakęsti tokią būklę, ypač dabartinės tarptautinės 
padėties sąlygomis, pasidarė visai neįmanoma... 
tų mūsų vyriausybės žygių rezultatai jums yra 
žinomi...”

Sovietų S-gos laimėjimų rezultatą Molotov’as 
susumavo tokiais žodžiais:

BRITANIJOS LIETUVIS

kus, kaip paprastai, į garbės prezidiumą pasi
kvietė dėdę Staliną su visa jo chebra. Susirinkime 
dalyvavo visi Lietuvos rašytojai, kurie įsijungę 
į bolševikinę mašiną. Dalyvavo: Valerija Val- 
siunienė, Grožinės literatūros leidyklos vaikų 
skyriaus redaktorė A. Liobytė, Antanas Ven- 
grys, mokytojas A. Matutis, M. Sluckis, Meno 
reikalų valdybos viršininko pav. A. Piečiūra, 
Jankauskas, „Lietuvos pionieriaus” redaktorius 
L. Mykolaitis, A. Churginas, dail. M. Bulaka, 
nusirašiusi feljetonistė Liūne Janušytė, „Tary
binės Mokyklos” žurn. redaktorius Mikutaitis, 
Mieželaitis, „Pergalės” žurn. sekretorius J. Bū
tėnas, Lietuvių Literatūtos Instituto direkt. 
K; Korsakas, B. Pranckus, rusų literatūros sek
cijos prie Liet. Rašytojų sąjungos sekretorius 
S. Dumanski’s, literatūros aspirantas V. Galinis, 
prof. Mykolaitis-Putinas, „Pergalės” žurnalo 
redaktorius J. Baltrušaitis, to pat žurnalo kriti
kos skyr. vedėja J. Josadė, Grožinės literatūros 
leidyklos redaktorius A. Žukauskas, „Litera
tūros ir meno” žurn. redakcijos literatūros 
skyriaus vedėjas V. Radaitis, Liepsnonis, Mar
cinkevičius, Viskanta, na, ir pagaliau Justas 
Paleckis.

Susirinkime svarstyta vaikų literatūros kritikos 
klausimai. Vaikų literatūros klausimu pranešė 
rašytojas Vacys Reimerys. Jis skundėsi, kad 
iki šiol, nežiūrint dedamų bolševikų pastangų, 
vaikų literatūra buvo vienintelė literatūros šaka, 
kuri neišėjo iš senų buržuazinių laikų rėmų ir 
nežengė „komunizmo keliu”, kaip, pagal bol
ševikus turėtų būti. Lietuvos vaikams, kaip ir 
Sovietų Sąjungos vaikams, iki šiol teberašomos 
pasakaitės, istorijos apie gyvulėlius ir pan. 
Iki šiol dar nesą vaikams parašyta Stalino bio
grafijos ir VKP(b) istorijos.

Kremlius nutarė kuo skubiausiai tą spragą 
užpildyti, kad jau nuo lopšio vaikai turėtų lai
mės susipažinti su visais komunistų vadais. 
Vadinasi, komunizmo nuodai į vaikų sielą turi 
būti iš pat pirmųjų dienų įlieti.

Iki šiol geriausio Kremliaus įvertinimo susi
laukė vaikams skirta knyga apie Pavlušą Moro
zovą. Yra tai istorija apie trylikos metų Ukrai
nos berniuką, kuris, žiaurosios kolektyvizacijos 
metu išdavė NKVD pas tėvą pasislėpusius du 
„buožes”. Buožės buvo sušaudyti, o Pavlušos 
tėvas išvežtas į Sibirą. Istorija baigėsi tuo, 
kad PavIuša už tuos savo „žygdarbius” buvo 
tetos nužudytas.

Šita Pavlušos istorija dabar peršama skaityti 
visiems sovietų vaikams, kurie raginami eiti 
„didvyrio” pėdomis. Sovietų Sąjungos rašyto
jai yra skatinami kuo daugiau panašių pamokan
čių istorijų parašyti.

Sovietiniai Lietuvos rašytojai priėmė atitin
kamas, su Kremliaus linija suderintas rezoliu
cijas, dėl vaikiškos literatūros gamybos. Ir 
pereitais metais lygiai tas pat buvo padaryta, 
tačiau iki šiol niekas lietuvių panašios į Pavlu
šos „otsiebiatinos” neparašė.

Literatūros kritikos reikalu pranešė Jonas 
Šimkus. Jis. nurodė, kad Lietuvoje, kaip ir 
visoje Sovietų Sąjungoje, jokios literatūros kri
tikos nėra. Visi bijo ką nors kritikuoti, nes jau 
vienam „kritikui” galva, kaip kopūstas nuo 
pečių nuriedėjo ir ne vienas prie sienos susmuko 
enkavedistų kulkų salvės suskylėtas. Tačiau 
Kremliaus valdovams nepatogu neturėti lite

„Pabaltijo kraštų įėjimas į Tarybų S-gą reiš
kia, kad Tarybų S-ga padidėjo 2 mil. 880 tūkst. 
Lietuvos gyventojų, 1 mil. 950 tūkst. Latvijos 
gyventojų ir 1 mil. 120 tūkst. Estijos gyventojų”.

Prie pavergtų Pabaltijo gyventojų skaičiaus 
pridėjęs laimėtus vergus iš Besarabijos ir Š. Bu
kovinos, iš V. Ukrainos ir V. Gudijos, Moloto
v’as pareiškė:

„Reikia pažymėti, kad devyniolika dvidešim
tųjų viso to gyventojų skaičiaus anksčiau įėjo 
į TSRS sudėtį, tačiau buvo jėga atplėšti nuo 
T. Sąjungos Vakarų imperialistinių valstybių, 
kai Tarybų S-ga kariniu atžvilgiu buvo silpna. 
Dabar tie gyventojai yra vėl sujungti su Tarybų 
S-ga”.

„Pirmaeilę reikšmę mūsų kraštui turi tas 
faktas, kad nuo šiolei Tarybų S-gos sienos bus 
perkeltos prie Baltijos jūros krantų. Drauge 
su tuo mūsų kraštas gauna savus neužšąlančius 
uostus Baltijos jūroje, kurie mums taip labai 
reikalingi”.

Įdomus Molotov’o pareiškimas dėl santykių 
su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis:

„Ties mūsų santykiais su JAV-mis aš nesu
stosiu vien kad ir dėl to, jog apie juos negalima 
pasakyti nieko gero (salėje juokas). Mums yra 
žinoma, kad Jungtinėse Valstybėse kai kam ne
patinka Tarybų S-gos užsienių politikos laimė
jimai Pabaltijo kraštuose. Tačiau, reikia pri
pažinti, mus mažai domina ši aplinkybė (salėje 
juokas, plojimai), kol mes savo uždavinius atlie
kame be tų nepatenkintų ponų paramos (juokas 
plojimai). Tačiau ta aplinkybė, kad Jungt. 
Valstybėse valdžios organai sulaikė auksą, nese
niai mūsų valstybinio banko pirktą iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bankų, sukelia iš mūsų pusės 
visų energingiausią protestą. Šiuo atveju tiek 
Jungt. Valstybių vyriausybei, tiek Anglijos vy
riausybei, ėjusiai tuo pačiu keliu, mes y lime 

ratūros kritikos ir dėl to jie nutarė įsakymo 
keliu įvesti „literatūros kritiką”.

Suvažiavimas baigtas, kaip ir visi kiti didesni 
susirinkimai, padėkos laišku Kaukazo Stalinui.

SOVIETINIO ROJAUS VAIZDAI

Valkininkuose yra trys parduotuvės, bet vi
sos be prekių. Negalima gauti nei siūlų nei 
adatų nei kitų, būtiniausių prekių. Valkininkų 
vartotojų kooperatyve nėra žibalo, dėl to smar
kiai susitrukdė javų kūlimo darbai. Valkininkų 
vienintelė valgykla atidaroma tik 10 vai. dieną. 
Pusryčiai joje užtrunka iki pusiaudienio. Val
gykloje daugybė musių, grindys neplaunamos. 
Valgiai gaminami iš netinkamų produktų.

BŪDINGAS SOVIETINIAM GEVENIMUI 
IŠRADIMAS

Panevėžio cukraus fabriko runkelių priėmimo 
punkto vedėjas Juozas Malinauskas išrado 
mašiną iš šiaudų pynėms pinti. Išradimu rusai 
labai susidomėjo, nes paaiškėjo, kad tokiom 
pynėm galima runkelių krūvas apdengti, kad 
jie nesušaltų, o atšilę nesupūtų.

Rusijos Maisto ministerija, kuriai Panevėžio 
cukraus fabrikas priklauso, užsakė išradėjui 
tokių mašinų pridirbti Voronežo ir Kursko 
cukraus trestams.

Vadinasi, Malinausko išradimas iš karto 
pasirodė plačiausia pritaikomas „toliau pažen
gusių socialistinių respublikų” srityse. Tačiau 
didesnio pasisekimo išradėjas susilauktų, jei 
išrastų mašiną, pav. vyžoms pinti. Principas 
juk tas pats, bet rezultatas būtų astronominio 
dydžio. Tokia mašina atpalaiduotų „Socializmo 
laimėjusiam krašte” milijonus žmonių nuo 
vyžų pynimo, o visokie planuotojai galėtų į savo 
planus įtraukti milijonus naujų „darbadienių”.

TRIUKŠMAS DĖL RUNKELIŲ

Nespėjo Lietuvos ūkininkai raudonomis gur
guolėmis suvežti iš jų reikalautus valstybei 
grūdus, kai jau nauji rūpesčiai užgulė. Bolše
vikai įsakė skubiai nuimti cukrinius runkelius 
nuo laukų ir pristatyti į cukraus fabrikus.

Dabar okupuotoje Lietuvoje veikia trys cuk
raus fabrikai: Pavenčių, Panevėžio ir Mariam- 
poles, tie patys, kurie veikė ir Nepriklausomy
bės laikais. Tačiau visi jie priklauso tiesiai

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Lenkiška dešra.............................. 1 sv. 7/-
Olandiškas sūris ..................... 1 sv. 3/2
Airiška salami ... ......................... 1 sv. 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse............ 1 sv. 2/-
Rūkyti lašiniai ..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros ...................... I 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
14 svarų svorio pridėti 1/6.

J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.

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

tik priminti apie jų atsakingumą už tokius ne
teisėtus veiksmus”.

Molotov’as kalbą baigė šiais sakiniais:
„Mes turime nemaža naujų laimėjimų, tačiau 

mes nesirengiame pasitenkinti tuo, ką esame 
pasiekę. Siekdami patikrinti mums reikiamus 
tolimesnius Tarybų S-gos laimėjimus, mes turi
me visados prisiminti drg. Stalin’o žodžius apie 
tai, kad „reikia visą mūsų liaudį laikyti mobili
zacinio parengimo padėtyje...” Jei mes visi 
atsiminsime tą savo šventą pareigą, tai jokie 
įvykiai mus neužklups netikėtai, ir mes susilauk
sime naujų ir dar šaunesnių Tarybų S-gos laimė
jimų”.

Dėl Molotov’o pranešimo žodis buvo duotas 
Irkutsko apygardos, Irkutsko srities atstovui 
A. S. Ščerbakov’ui.

Pakartojęs Sovietų S-gos „laimėjimų grafiką”, 
plačiau nupiešęs Pabaltijo tautų „išsivadavimą” 
iš buržuazinio jungo bei norą greičiau įsijungti 
į Sovietų S-gą, kalbėtojas pasiūlė priimti nuta
rimą — „Vyriausybės užsienio politikai pri
tarti”.

Nutarimas buvo priimtas vienbalsiai. Kitas 
posėdis įvyko rugpiūčio 2d. 18 vai.

(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
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Amerikoje patobulintas V 2 raketinis~sviedi- 
nys yra apie 5 tonų svorio, kyla į viršų periodi
nių sproginėjimų užpakalinėje dalyje dėka. 
Jis turi sudėtingą vairavimo sistemą, kuri veikia 
automatiškai, nustačius prieš paleidimą arba 
iš tolo, kai sviedinys atsiduria ore. Nuo žemės 
atitrūkęs, jis lekia penkis kartus greičiau už 
garsą, po tūlo laiko krenta tam tikram atstume 
nuo paleidimo vietos automatų nuvairuotas, 
arba toliau esančių vairuotojų paveiktas.,, Šiam 
vaizdely matyti V 2 vos atitrūkęs nuo žemės.

SSSR Maisto pramonės ministerijai Maskvoje, 
kuri ir yra jų „savininkas”. Ši ministerija skiria 
fabrikam savo direktorius, savo inžinierius, 
o darbininkai — geri, jei ir lietuviai.

Lietuvos ūkininkai, gerai žinodami, kad jie 
Lietuvoje pagaminto cukraus nelabai matys, 
neskuba cukrinius runkelius vežti fabrikams.

Bolševikai kelia liarmą, kad Vilkaviškio, 
Kybartų, Simno rajonai neveža runkelių. Ma
rijampolės rajono „Mičurino”, „Šiliakalnio”, 
„Kovo 8”, „Nauju keliu” kolchozai net ne
kasą runkelių. Marijampolės cukraus fabrikas 
siunčia savo sunkvežimius į kolchozus runkelių 
atsiimti, bet jie grįžta tušti. Visi ūkininkai yra 
užimti bulviakasiu. Jie kasa bulves savo skly
peliuose ir skuba apsirūpinti žiemai nors bul
vėmis, nelabai tikėdami gauti grūdų už jų dirb
tus darbadienius kolchozuose. Yra pavojus, 
kad šalčiams užėjus, cukriniai runkeliai liks 
nenukąsti laukuose.

SPORTAS
Gumos ir avalynės „Inkaro” fabriko futbolo 

komanda yra šių metų okupuotosios Lietuvos 
čempionas. Iš 21 sužaistų rungtynių, ji laimėjo 
20. Komandoj žaidė: vartininkai — Bobrov, 
Lapė; gynėjai — SSSR sporto meistras Ilgūnas, 
Štriupkus, Baltrimavičius, Deineris; saugai — 
Dervianskis, Mikanius, Al. Liutkevičius, Ra
jeckas. Treneris — Kersnauskas.

Keturi „Inkaro” žaidėjai — Ilgūnas, Štriup
kus, Deineris ir Skelov žaidė Lietuvos rinktinėje, 
kuri Pabaltijo Spartakiadoj laimėjo I vietą. 
Tai buvo šeštos po karo futbolo pirmenybės 
okupuotoje Lietuvoje. (LŽS/IB)

— Viktorai, jei tau reikalinga lentyna, iš 
karto reikėjo ne pas mane, o pas p. Norvilą 
užeiti, — atsako truputį užsigavusi.

— Betgi tu ir staigi! Lyg nemokėtum ramiai 
pasakyti. Sakau, tu pažįstama, tau patogiau. 
Jei negali, — mėginsiu pats užeiti. Bet ir tu 
juk nesvetima. Ką sakau, — tu man visai sava.

— Nustok su ta savo filosofija! — net pašoka 
Stasė ir visai pasikeičia: jos akys vėl žėruoja, 
veidas įkaista. — Jūs, vyrai, apie moterį tartum 
apie savą daiktą kalbate! O kas jus užtikrina 
nebūtas teises? Žiedai, rodos, dar nesukeisti 
gerbiamasis. Jei tarp, ir siuntinėti savais reika
lais pas kažkokias ten paneles Irmas nederėtų!

— Stase, kas gi tau yra?! — nustemba Vik
toras. — Ko taip piktai, taip garsiai?

— Kas man yra?! O, visai nieko! Ničnieko! 
Dėl to ir baruos! Kad kas nors būtų, be abejo, 
kitaip kalbėčiau.

— Nesuprantu tavęs šiandien, Stase!
— O kada tu mane supratai ?! Tau knygos, 

lentynos terūpi. Pas mane ateini tik tada, kai 
kitkas nusibosta... Ar nežinai, kad mergaitė 
nori viso žmogaus — be kokių ten knygų ir 
be lentynų?!

— Bet palauk, Stase! Juk iš vienos meilės 
košės nevirsime. Reikia dar mokslo.

— Tai ir virk sau košę iš to mokslo! — nusi
suka. — Vyras! Jis, mat, apie meilę pamokys... 
Tur būt, skaitei apie tai tose knygose... Meilė 
knygose netelpa; jai ir gyvenime perankšta!

— Ne, mudu šiandien nesusikalbėsime! — 
atsistoja Viktoras. — Mokslas, žinok, liks

3



BRITANIJOS LIETUVIS

KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI MIKAS
PAVAŽA

1950 m. lapkričio 10 d

„JUODOJO AUKSO” IEŠKOTOJAS
P. Telšinskas, žemaitis, kilęs nuo Kretingos, 

Lietuvoje buvo koperatyvo tarnautojas, nevedęs,
■ 28 m. amžiaus.

„Ką galėtumėt pasakyti iš kasyklų gyvenimo? 
į.-Ar labai baisus jūsų darbas? Ar sunkus, nešva

rus?” — pabėriau visą eilę klausimų?
f „Tai ką?? Į laikraščius norite parašyti? Ka- 
> žin ar apsimoka? 
f klausykite.
į Atvažiavęs 1947 

iškart į žemės ūkį. 
pasirinkimas buvo

■ dirbti į anglies kasyklas.
Iškart mokiausi 3 savaites „pradinėje anglia

kasių mokykloje”. Tik ją baigus leido lįsti 
po žeme. Teko dirbti transporte: anglį vežti 
vagonėliais nuo kirtikų ligi centralinių stočių, 
iš kur ji keliama į viršų. Bet uždarbis buvo, 
mano supratimu, nekoks, tad dariau pastangų 
patapti anglies kirtiku. Pasisekė. Turėjau išeiti 

fi vadinamą treningą. Šešis mėnesius dirbau su 
senu darbininku, jo atsakomybėj ir priežiūroj. 
Dabar jau 7 mėnesiai dirbu kaip savistovus 
anglies kirtikas. Dirbu 8 žmonių grupėje, visi 
anglai, tik aš vienas užsienietis. Visa grupė 
dirba solidariai ir kartu akordiniai. Kasam 
kas sau, bet anglis verčiam į bendrą krūvą, 
kurią kasdien apskaičiuoja ir gale savaitės iš
veda rezultatus pinigų pavydalu. Nusiskųsti 
darbo draugais, kurie šį darbą dirba po 20-30 
metų, negalėčiau.

„Pats darbas pavojingas. Reikia akylumo ir 
geros klausos”.

„Kam ten reikalinga gera klausa”? neiškentęs 
pertraukiau įsismaginusį p. Telšinską.

„Reikia girdėti ką anglis šneka ir iš kurios 
pusės gali būti pavojai. Matot, anglies sluoks
nis, kuriame tenka dabar dirbti, yra 27 pėdų 
storio. Kasam trimis sluoksniais. Pirma iš
kasant patį apatinį, patį kiečiausią. Paskiau 
imame, kas liko, virš galvos, ir paskiausia — 
patį viršutinį ir pavojingiausią”.

„Neteko būti
„Ne.

Bet jei jau labai norite, tai

m. gegužės mėn. patekau 
Nepatiko ir mečiau. Bet 

mažas, tad ir persikėliau

I-

dar išdirbio boną. Į savaitę susidaro 9-10 svarų. 
Atskaičius visus mokesčius, kurių kartais susi
daro ligi 2 svarų, 8 svarus visada gaunu į rankas.

„Ir vistik galvoju darbą mesti. Dirbame 800 
metrų gilumoje. Perdaug šilta. Apačioje esame tik 
kelnaitėm apsimovę, batais apsiavę šalmu užsi
dėję. Tai visas mūsų apsirengimas. Atrodom 
kaip velniai — visi juodi, ir prakaitas čiurkšlėmis 
bėga. O dulkių, dulkių! Daugiau negu galima 
įsivaizduoti. Ir tat veikia plaučius, akis. O dar
bas sunkus, (čia pat parodė savo rankas ir delnus. 
Tikrai tokių pūslėtų ir kietų rankų retai kada 
tenka matyti. Jos be žodžių liudija apie darbo 
sunkumą ir žiaurumą). Ir, palyginus darbo 
sunkumą ir pavojingumą su gaunamu atlyginimu, 
jis ir atrodo per mažas.

„Kaip išlendame iš požemio, tai tuč tuojau 
bėgame į prausyklas, kurios bent pas mus yra 
įrengtos visai geros. Turime gerą valgyklą. 
Privačiai gyvenant tai nelabai svarbu, bet gyve
nant hostely, ji buvo mūsų labai vertinama. 
Turim atskiras spinteles drabužiams, kurios 
Anglijoje, girdėjau, yra retas dalykas”.

„Kaip santykiai su kasyklų vadovybe, su 
darbininkais”?

„Iškart mumis nei vadovybė, nei darbininkai 
nepasitikėjo ir žiūrėjo gana kreivai. Dabar 
viskas pasitaisė. Jei kas ir nesugyvena, tai, 
galėčiau tvirtinti, kad pats yra kaltas”.

„Girdėjau, kad Coventrio anglies kasyklose 
yra ir senų lietuvių. Kaip jiems sekasi? Kaip 
su jais sugyvenate ?”

„Taip, čia jų keletas yra. Žmonės geri, gerai 
uždirba, tik visa bėda, kad jie perdaug raudoni. 
Su jais nerandam bendros 
komunistiška ir rusiška, tai 
ktu mes ir nesutariam. O 
punktu tai ir skiriamės”.

„Labai dėkui už puikias informacijas 
dabartinę jūsų „specialybę”. Gal būt neatsi- 
sakysit atsakyti į keletą bendresnių klausimų?”

„Prašau, jei tik mano, kaip angliakasio, t.y. 
juodžiausio darbo žmogaus, nuomonė bus įdomi.”

„Kaip reikalai dėl sutaupų?” be jokios di
plomatijos užvožiau klausimą.

„Ką čia pinigą laikysi, 
tai nelabai ir pasitikim.

- Pav. pirkau motociklą, už kurį sumokėjau 
168 svarus.
kaip ponas.
stogos, tai tarp kitko, buvau nuvažiavęs ir į 
Birmingamo zoologijos sodą. Didelis palo

Turiu gerus drabužius įsigijęs; žinoma, 
įsitaisyti, bet kad 
su draugais į res- 
ir nėra”.

i’

sužeistam?”
Didelių nelaimių neturėjau. Bet ma

žesnių, tai ir nesuskaičiuosi. Ir dabar, prieš 
pat atostogas, gabalas anglies, krisdamas nuo 
„lubų”, nubrozdino kaktą. Dažniausia pasitaiko 
akis sužeisti. Skeveldros, lėkdamos nuo dalbos, 
dažnai pataiko į akis. Vienas mūsų grupės 
žmonių dėl tokios priežasties neteko regėjimo 
viena akimi daugiau, kaip 60 procentų. O pasi
taiko ir kitokių nelaimingų atsitikimų: tai kojas 
sulaužo, tai ranką. Beveik nebūna dienos, kad 
vieno — kito neišneštų į viršų neštuvais. Aš 
dirbu Keresley kasyklose. Ten yra per 1000 
darbininkų, dirbam trimis pakaitomis.

„Coventrio lietuvių anglies kasyklose dirba 
per 10. Dauguma jų darbu nėra patenkinti ir 
kaip tik bus galimybė darbus lengviau pakeisti, 
tai ir keis. „Traukia mus darbai ant žemės, 
bet ne po žeme” — jie sako. Daugumas lietu
vių dirba transporte. Visi norėtų gauti pelnin- 

1 gesnį darbą, nors ir pavojingesnį. Bet prof. 
Sąjungos yra gana nepalankios, sako, komunistų 
rankose ir jos neleidžia mūsiškiams eiti ten, 
kur yra geresni atlyginimai.

„Dirbam 5 dienas per savaitę. Norint, galima 
dirbti ir viršvalandžius.

„Transporte dirbą, vidutiniškai į dieną gauna 
20-25 šilingus. Aš, vidutiniškai gaunu 35 šil. ir

kalbos.
ir gera. Šiuo 
kai nesutariam

Jiems kas 
pun- 
šiuo

apie

gumas.
galima būtų ir daugiau šio to 
negali žmogus iškęsti. Užsuki 
toraną ir, žiūrėk, svaro-kito 

„Na o kaip su Lietuva”?
„Koks čia gali būti klausimas? Užteks tų 

visų požemių, dulkių, dūmų ir visokių miestų. 
Parvažiavęs Lietuvon aš vykdysiu savo planą: 
įsigysiu, kur nors, netoli miestelio gerą gabalą 
žemės ir versiuosi daržų ir kitų smulkių šakų 
ūkiu. Parsivešiu traktorių, kitas mašinas, kad 
nereiktų taip sunkiai dirbti, kaip kad teko mūsų 
tėvams. Čia ir nesivešiu. Palauksiu, kol grįšiu 
Lietuvon. Lietuvaičių čia nėra, o kitų — ne
noriu,” — žemaitišku atkaklumu išdėstė savo 
nusistatymą. Ir man nebuvo abejonių, kad jis 
kitaip padarys.

„Pasakykit man, kokia jūsų nuomonė dėl 
mūsų jaunimo? Jūs, kaip tik esate jos atstovas.”

„Niekas nieko su jaunimu nedaro. Jis palik
tas vienas sau. Pramogų, ir tų nėra pakanka
mai. Ar gali užtekti jaunam žmogui tų vadina
mų, piknikų, taip retai surengiamų? Kažką 
reiktų daugiau daryti. Jaunimo negalima per
daug kaltinti, jei jis per dažnai pradeda lankyti 
ir karčiamas. Neturi kur 
pripranta.”

„Kaip gyvena Coventry 
sugyvena?”

„Mes sugevyname gerai.
DBLS, ir aš priklausau vietinei šokių grupei, 
eičiau ir į chorą, tik kad mano balsas chorui 
nepatinka”.

„Ką galėtumėt pasakyti dėl vietinių reikalų, 
dėl žmonių”?

„Jie čia gerai įsitaisę. Taip ir mums Lietuvoj 
reiktų įsirengti: elektrą turi net kaimuose, viso
kius virtuvių gazus, autobusus, o pirmon eilėn 
mums reiktų išsmaluoti visus kelius, kad nedul
kėtų, tada ir aš savo motociklu galėčiau dumti 
100 kilometrų per valandą.

„Bet man labai nepatinka anglės moterys, 
kad jos vienos be vyrų eina į karčiamas ir per
daug jau nugeria. Nei šis nei tas!”.

Baigęs pasikalbėjimą, p. Telšinskas pasi
kvietė į savo kambarį, kurį nuomoja pas p. Jag- 
minienę. Kambarys didokas. Baldai nauji. 
Naujas ir radijo aparatas — p. Telšinsko nuo
savybe. O spinta prikrauta naujų drabužių 
4-5 eilutės.

Šis, jaunas žmogus rimtai rengiasi grižti į Lie
tuvą. Jis turi savo planą ir jis jį įvykdys.

dėtis. O paskui ir

lietuviai ? Ar gerai

Daugumas remiam

Turim tiek praktikos 
Ot šį-tą nusiperku.

Dabar ir važinėju kasdien į darbą 
Pavažiuoju ir toliau. Buvo ato-

literatūros veikalą ir medžiagiškai paremti bent 
tuos kūrėjus, kurie dėl amžiaus ar dėl nesveikatos 
nepajėgia savo likimu pasirūpinti.

Tai yra rimtas ir visos išblaškytos tautos reikalas, 
dėl to mes šiuo raštu kreipiamės į visus geros 
valios tautiečius ir į visas kultūrines bei visuome.ni- 
nes draugijas, prašydami aukos paremti lietuvius 
rašytojus kovoje dėl lietuviško rašto ugdymo 
ir politinės nepriklausomybės atgavimo.

Aukas prašoma siųsti Draugijos iždininko 
vardu: Mr. F. Kirša, 928 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.

LIETUVIŠKO TEATRO REIKALU
K. Mockus, „Drauge” nagrinėja lietuviškojo 

teatro vaidmenį. Autorius ragina, kad visi 
emigracijoje esą dvasia gyvi lietuviai turi visomis 
galiomis remti mūsų kultūrininkų pastangas 

j ir moraliai ir materialiai.
Kalbėdamas apie lietuviškojo teatro vaidmenį, 

| p. Mockus pastebi, kad lietuviškas teatras turėjo 
savo didelį vaidmenį mūsų tautiniame atgimime. 
Jis turi atlikti savo vaidmenį ir mūsų šiometinio 
išsiblaškymo ’ momentu. Jis turi tapti mūsų 
tautinio susibūrimo centru, apie kurį suktųsi 
lietuviškoji bendruomenė. Jis turi padėti išugdyti 
mumyse bendruomeniškumą bei gaivinti mūsų 
tarpe lietuvišką šilimą.

Pirmiausia norėtume prašyti, kad būtų imami 
lietuviški veikalai ir tai ne per sunkūs.

Amerikos ar kito krašto lietuvis emigrantas, 
eidamas į lietuvišką teatrą, nori ten rasti lietu
višką dvasią, nori ne tik suprasti, bet ir pajusti, 
kas jame vyksta, nori ten nuėjęs rasti tautinio 
sustiprėjimo.

mokslu, o meilė — meile. Bet apie tai vėliau. 
Kai atvėsi.

— Jau aš pakankamai atvėsau! — numeta 
žiedo vainiklapį Stasė ir atsisėda prie stalo.

Viktoras nė neatsisveikinęs iškiūtina pro duris.

Kai Irma, parbėgusi į namus, užtrenkia kam
bario duris, net jos tėvas, kuris niekuomet ne
praranda geros nuotaikos, išsižioja: tokia švel
ni mergaitė ir taip laukiniškai trankosi! Nu
braukęs skiedrą nuo obliaus, koridoriumi priei
na prie jos kambario durų ir tuo pačiu obliumi 
pabarbena.

— Vaike, — stovėdamas už durų, sako jai:
— gal tau nagus paobliuoti, ką? 
įgėlė, reikėjo nuzyliot į krūmus, 
tvartas!

Ir apsisukęs, tebeglostydamas 
nudzengia į dirbtuvę.

Nesiseka jam šiandien. Gal dėl 
ktos durys taip suerzino. Lentos,
paties medžio kaip ir visada, o ir oblius tas pats. 
Deja, niekaip negali užbaigti stalo.

— Ar pats kipšas būtų čia dugną prisvilęs, — 
sumurma ir, atsisėdęs ant kaladės, pradeda gra
baliotis pypkės.

Nerojo jis dar tabako į pypkę prikimšti, kaip 
tarpduryje atsistoja Morkūnų Viktoras.

— Galiu sutrukdyt, dėde? — žengdamas ar
čiau, paklausia.

Stalius skersomis dėbteli į atvykėlį ir šiurk
ščiu balsu

— Mane
— Žinia, 

Knygoms.
Stalius patraukia pypkę, kad net viduje pra

deda papsėti ir, išpūsdamas kamuolį dūmų, 
atsako:

M i .? • > '.į s-

Jei bimbalas 
Čia tau ne

seną oblių,

to ir 
rodos, iš to

užtren-

LIETUVIU SPAUDA
DIDŽIOJI MŪSŲ KOVOS REIKŠMĖ

Kiekvienam mūsų reiktų įsidėmėti, jog stengda
miesi pagelbėti Lietuvai išsilaisvinti iš bolševikų 
jungo, mes tuom pat sykiu gelbstim ir atsteigimui 
taikos visoj Europoje. Jau yra aišku visiems, 
jog kol Kremliaus totalitarizmas laikys savo 
naguose tris Baltijos valstybes, tol jis nepaleis 
iš savo „globos” ir visos eilės kitų kraštų. Arba 
atvirkščiai — kol raudonoji armija ir NKVD 
sauvaliaus visoj Rytų Europoj, tol nėra pamato 
tikėtis išlaisvinimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos, — 
rašo „Sandara”.

Tuo būdu mūsų pastangos gelbėti Lietuvą 
susilieja su bendrais užsimojimais išgelbėti Europą

ir civilizaciją. Mes buvom pirmieji, kurie įžiū
rėjom ir supratom gresiantį pavojų. Dabar 
mums tenka būti pirmaisiais ir bendruose žygiuose 
apginti laisvę ir demokratiją. Būkime tvirčiau 
organizuoti, daugiau pasišventę dirbti ir aukoti 
atsiekimui šio svarbaus tikslo.

RAŠYTOJŲ ŽODIS
JAV įsikūrusios Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba: J. Aistis, St. Santvatas, J. Tysliava, 
B. Brazdžionis ir F. Kirša kreipėsi į pasaulio 
lietuvius prašydami padėti organizuoti lietuviško 
rašto ugdymo žygį platesniu mastu. Savo 
atsišaukime Rašytojų draugija pažymi, kad 
ji nori sudaryti fondą, iš kurio galėtų skirti 
didesnę metinę premiją už geriausį pasirodžiusį

Kanados lietuvaitės daininkės Irena ir Laimutė 
Ivaškevičiūtės pasirašė su viena įstaiga gastrolių 
sutartį. Jos gastroliuos Kanadoje, J. A.. Val
stybėse ir Europoje, kur tikisi aplankyti ir lie
tuvių stovyklas.

Memmingeno DP stovykloje, netoli Augsburgo, 
tarp 650 kitataučių yra dar 180 lietuvių. Mi
nėtoji stovykla yra pervesta į vokiečių ūkį. 
Maistui ir kitiems būtiniems rekalams yra moka
mos sekančios mėnesinės socialinio draudimo 
pašalpos: viengungiams po DM. 40,-, šeimoms: 
vyrui —- DM. 37.-, žmonai — 25, vaikams 
iki 16metų—-20.-, vaikams nuo 16-18 metų —25.

Žurnalistas A. Rimydis iš tremties ką tik at
vyko į Ameriką ir apsigyveno Naujorke.

Pabaltiečių reikalavimas. „The New York 
Times” praneša, kad pabaltiečiai tremtiniai 
ir vėl reikalauja Jungtinių Tautų gelbėti Lietuvą, 
Latvijąir Estiją. Šių trijų valstybių „egzilinės vy
riausybės” dar kartą primena bolševikų smurtą 
ir baisius žiaurumus. Pranešama, kad į Sibirą 
deportuota pusė rmlijono lietuvių, 75.000 latvių 
ir 95.000 estų. Tiek išdeportuota ir išžudyta 
tik 1940 ir 1941 metais.

Feliksas Krištopaitis, prieš porą metų atvykęs 
iš tremties ir dabar jau kariaująs Korėjoj rašo 
motinai, kad pats savo akimis matė, kokioje 
baisioje padėtyje buvo rasti nukankinti amerikie
čiai belaisviai. Jei mes nemušime komunistų, 
jie jus visus nukankins, baigia savo laišką.

Lietuvių tremtinių Augsburge, Vokietijoje, pas
tatytas lietuviškas kryžius šiais metais iš pagrindų 
atremontuotas. Remontas kaštavo 700 markių, 
kurias sudėjo Augsburge tebegyveną tremtiniai.

Ernestas Galvanauskas, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos ministeris pirmininkas, dabar gyvena 
Madagaskare. Jis profesoriauja ir vadovauja 
vienam prancūzų fabrikui.
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atsiliepia:
ar Irmą? — ir brūkšteli degtuką, 
kad jus. Norėčiau lentyną užsakyti.

— O aš manau, kad atėjai lopšio... Ei jūs 
uncvotai, nekirkyte mergų! Jau jos ir taip sie
nomis karstosi.

Viktoras net parausta, išgirdęs senojo staliaus 
pastabą. Tačiau nespėja dar ką nors gudraus 
atsakyti, kaip senis drožia toliau:

— Na, tik neužsirūstyk, meldžiamasis! Len
tyną padarysiu, tik ne dabar. Už poros savaičių 
užeisi. Matai, mokyklai šį tą meistravoju. O 
dėl mergų... — priėjęs artyn, telkšnoja į petį, — 
neužsigauk. Žinau, rimtas esi ir vėjų negaudai. 
Aš dar čia šį tą lyg dirbti noriu, o pats vis dėl
to užeik pas mano Irmą. Grįžusi ji ko durų 
neišvertė.

— Tai kad aš jos kaip ir nepažįstu, — nuste
bęs aiškinasi sumišęs Viktoras. — Lyg nepatogu...

— Kai tėvas sako, turi būti patogu, — ves-

damas jį prie durų, sako stalius. — Ji gi patį 
pažįsta, kaipgis.

Viktoras dar mėgina priešintis, bet stalius jau 
stumia duris, ir jis pasijunta nedideliame kamba
ryje. Bet kur gi Irma? Viktoras jos nemato. 
Nedidelis stalas, gėlių puokštė, pora kėdžių, 
lentynėlė... O, pačioje dešinėje, pasienyje, lova, 
o joje guli mergaitė. Galva įsprausta į pagalvę, 
pečiai virpa.

— Labas vakaras, panele! 
pasveikina Viktoras.

Mergaitė krūpteli ir atsuka į jį veidą. Vikto
ras pamato užverktas akis, kelias buinias plaukų 
sruogas ant kaktos ir žengia žingsnį atgal.

— Atsiprašau, — sumišęs sako. — Aš visai 
netaiku pas jus... ir dar nepažįstamas, — bet 
kartu jam nepaprastai pagailo tos mergaitės.

— Aš jus atsiprašau, p. Morkūnai! — taisy-

atsikosėjęs

dama lovą, atsako Irma, ir Viktoras jos balso 
gaidoje jaučia skausmingą disonansą. — Pri
sėskite ir peržvelkite žurnalą, kol aš susitvarky
siu. Ak, Viešpatie mano!...

Viktoras prieš savo valią, kažin kokios įtai
gos liepiamas, prieina ir atsisėda. Mėgina var
tyti žurnalą, bet nieko nemato. Jį nepaprastai 
suintriguoja ši mergaitė.

— Nesistebėkite manimi, — po valandėlės 
sako Irma. — Juk žmogus, grįžęs iš laidotuvių, 
negali kitaip atrodyti...

—• Iš laidotuvių ?! — nustemba Viktoras ir 
atsistoja. —■ Bet jūsų, tėvas nieko apie tai ne
sakė...

— Sėskite, p. Morkūnai! — sunkiai valdyda
mas!, atsiliepia Irma. — Argi ir jūsų tėvas daug 
žino apie jūsų širdies džiaugsmą ar sopulį? Juk 
širdį ir jausmus, na ir svajones, kiekvienas savo

KAS APLENKĖ ADOMĖNĄ

Atspėkit, gerbiamieji, 
Kas bus čia atsitikę, 
Jei taip nustebęs žiūri 
Parnešęs šunį, plikis.

— Palik namie, mažyte, 
Aš išeinu pas paną.
Tau mėsgaliai ir pienas, 
Man — meilė ir šampanas!

Vai, koks nepaklusnumas!
Gal prirakinti reikia!
Namie tokiai kalytei
Juk ir saugu ir sveika.

Jei žodžio nepakanka, 
Tai cypk dabar necypus! 
Ir tau turbūt jau rūpi 
Šio krašto veislės tipai...
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1950 in. lapkričio 10 d.

IŠ MŪSŲ GYVENIMO
ŽUVO LIETUVIS

Spalio 30 d. Coventryje mirė Lietuvos pilie
tis ir jos Nepriklausomybės kovų dalyvis, sava
noris kūrėjas, lietuvis Evaldas Andriulaitis. 
Palaidotas Coventryje.

Visa velionies šeima buvo giliai patriotinga 
ir visai jai likimas lėmė ne laiku paaukoti savo 
gyvybes nuo aršiausio žmonijos priešo —• bol
ševizmo persekiojimo: du jų sūnūs antrojo 
pasaulinio karo metu žuvo kovose ties Stalin
gradu, žmoną užmušė bolševikų bombos ties 
Tilže, o jis, gyvas išlikęs nuo sužeidimų ir kitų 

. pavojų, sutiko mirtį kely, naktį važiuodamas 
dviračių, pavažiuodamas po mašina.

Likimo buvo lemta visiems net neatsigulti 
amžino poilsio toje žemėje, už kurios laisvę ir 
nepriklausomybę jie kovojo. Vienos lietuvių 
šeimos kaulais beveik visos Europos plotas 
tapo nubertas. K. Jonelynas

COVENTRIO NAUJIENOS
Metinis DBLS skyriaus narių susirinkimas 

įvyko lapkričio 5 d. Išklausęs bųv. valdybos 
pirmininko p. A. Gurevičiaus pranešimo apie 
praeitų metų veiklą, susirinkimas išrinko naują 
skyriaus valdybą. Ją sudaro: pirmininkas — 
P. Grigaliūnas, vicepirm. — p. P. Misevičius, 
sekretorius — p. Mašanauskas, iždininkas — 
p. Aleksa ir meno reikalų tvarkytojas — p. Dar
gia. Revizijos komisijon išrinkti: p. Navickas, 
p. Braziūnas ir p. Simonaitis.

Susirinkimo nusistatyta aktyviai paremti lie
tuvišką gimnaziją Vokietijoje ir įvykdyti naują 
„Lietuvių Namų” akcijų platinimą.

Lietuvių parapijos kapelionas kun. Pacevi- 
čius ruošia Kristaus Karaliaus akademiją gruo
džio 3 d. Akdemija bus pirmą kartą Coventry.

PAVERGTŲ TAUTŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio 13 d. Sheffielde susirinks komunistų 

organizuojamas, vadinamas „taikos kongresas”. 
Jis jau seniai ruošiamas. Ruošėjai tikisi sulaukti 
daug dalyvių, ypač iš už geležinės uždangos 
kraštų. Kongreso tikslas toks pat, kaip kituose 
kraštuose komunistų suruoštų panašių kongre
sų — taikos šūkiu pavaryti komunistinę propa
gandą ir paklaidinti mažiau orientuojančiuosius 
žmones.

Prieš šį kongresą pasisakė visa eilė įžymių 
Britų ir jų organizacijų. Protestą ruošiasi pa
reikšti ir komunistų pavergtų tautų žmonės, 
gyveną D. Britanijoje. Jie Manchestery, lapkričio 
19 d. ruošia bendrą susirinkimą, kurio metu 
kalbės tikrieji, nuo bolševikinės taikos nuken
tėjusių tautų atstovai. Į susirinkimą kviečiami 
ir lietuviai, ypač iš artimesnių vietų. Susirinki
mo vieta ir laikas: Manchestery, lapkričio 19d.; 
2 vai. 30 min. p.p., Polish Combatants House, 
188 a, Shrewsbury St., Manchester, 16.

GRĮŽO KUN. KAZLAUSKAS
Lapkričio 3 d. iš Romos grįžo kun. J. Kaz

lauskas, DBLS centro valdybos vicepirm. Ro
mon jis buvo nuvykęs Šventųjų Metų proga ir 
ten išbuvo apie du mėnesius.

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS
Lapkričio 18 d. 4 vai. p.p. Londone, Lietuvių 

Socialiniam Klube, 345a, Victoria Park Rd., E.9, 
įvyks visų D. Britanijos organizacijų atstovų 
pasitarimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kūrimo reikalu.

paties pečiais neša... Net artimiausiems nesi
skųsdamas...

Kai Irma vėl pradeda ašaroti ir atsisėdusi 
uždengia akis rankomis, Viktoras nežino, ką 
daryti.

■—■ Jūs nesupraskite manęs blogai, p. Irma, — 
netvirtu, šlubuojančiu balsu sako. — Aš atė
jau pas jūsų tėvą lentynos, o jis mane čia pas 
jus įgrūdo...

Mergaitė prieš savo valią nusišypso.
, —Jūs atėjote lentynos, o radote raudotoją, 

;— sako. — Bet jūs neatsiprašinėkite. Gal pats 
Dievas bus čia jus atsiuntęs. O, p. Morkūnai, 

■— sunkiai atsidususi, tęsia: — yra sunkių ir 
nepanešamų valandų... kada įmanytum, žemė
je prasmegtum... Jums tai turi būti supran
tama... ir aišku...

Viktoras nori kažin ką pasakyti, bet jį sus
tabdo bildesys į duris.

Irma nespėja vidun paprašyti, kaip pro duris 
įžengia Algirdas. Pamatęs Viktorą, pradžioje 
piktai susiraukia, bet vėliau jo veide pasirodo 
keista šypsena.

Irma, tik pamačiusi Algirdą, staiga pašoka 
nuo kėdės ir įsmeigia į jį mėlynas akis. Kažin 
koks lūkestis įsirėžia jos veide.

Viktoras taipgi atsistoja ir atsiprašydamas 
žengia durų link.

— O ne, nebėki tamsta! — nori jį sulaikyti 
Algirdas. — Visiems užteks vietos!

Tačiau Irma nieko nesako. Tebestovi apstul
busi, o jos lūpos pradeda virpėti.

— Labai atsiprašau! — atsako Viktoras. 
— Bet aš čia nereikalingas. Sudiev! — ir išeina.

Algirdas, tebestovėdamas vietoje, žvilgteri į 
Irmą. Jo veide vis ta pati keista šypsena.

— Jei būčiau žinojęs, nebūčiau judviejų su
trukdęs, — keistai šypsodamasis sako. — Nema
niau, kad esi tokia greita...

Britanijoj lietuvis

APIE ORĄ
Klausimus, susijusius su oru ir mūsų kas

dieniniu gyvenimu, dažnai savaip ir neteisingai 
sprendžiame. Tat pravartu bus žinoti, kaip 
vienu ar kitu atveju pasisako tos srities mok
slininkai.

Ar vasara tinkamiausias atostogavimo laikas?
Ne. Iš fizinio taško žiūrint, vasaros metu 

esame pilni energijos. Atostogos būtų naudin
gesnės sausio ar vasario mėnesiais.

Ar esame jautresni prieš audrą?
Taip. Ir žmonės, ir gyvuliai pasidaro niūrūs, 

pikti, erzlūs. Žmogaus protavimas darosi ap
sunkintas, darbingumas krenta. Tokiu metu 
ne retas keliautojas pamiršta autobuse savo 
lagaminus. Nelaimingi atsitikimai fabrikuose ir 
keliuose pagausėja.

Žemas oro slėgimas blogai veikia mūsų svei
katą. Pasireiškia galvos skausmai ir alpimai.

Ar mūsų darbingumas didesnis, kai šalta?
Ne. Kad nesušaltume, paprastai daugiau 

judame ir jaučiamės lyg pagyvėję. Tačiau toks 
energijos eikvojimas neigiamai veikia mūsų 
darbštumą. Šaltyje, bet kokį darbą dirbdami, 
prarandame daug jėgų.

Ar šiltos žiemos nesveikos?
Sakoma, kad „kapinės pilnėja, jei žiema be 

sniego”. Tačiau taip nėra. Amerikos Sveika
tos Departamentas patyrė, jog švelnus oras 
kaip tik mažina ligonių skaičių žiemos metu. 
Kapinės pilnėja tada, kai oras dažnai keičiasi.

Ar mūsų temperatūra aukštesnė pavasarį?
Taip. Karščio simptomus — neatidumą, 

apsnūdimą, norėjimą miegoti — esame patyrę. 
Gydytojai tvirtina, kad pavasarį temperatūros 
pakilimas tikrai pasireiškia. Mūsų organizmas 
taikydamasis prie atšilusio oro, turi persitvarkyti 
ir papildomai dirbti. To pasėkoje, mūsų gy
vumas bei judrumas krinta.

Sakoma, kad 
Liepos mėnuo — ginčų ir nesantaikų mėnuo.
Taip. Jei prisiminsi su žmona turėtų nesuta

rimų laiką, pamatysi, kad daugiau nesusipratimų
įvyko liepos mėnesį. Tasai mėnuo būna gau
siausias peštynėmis ir kriminaliniais nusikalti
mais. Kaitra neigiamai paveikia valdymosi 
„sraigtelius”.

Ar vaikai sunkiau suvaldomi, kai sausas oras?
Taip. Pavyzdžiui Denveryje, Colorado kraš

te, JAV, kai sausra padidėja, mokyklose įve
dama žymiai griežtesnė drausmė. Drėgmės 
nebuvimas mažina klusnumą ne tik vaikų tarpe, 
bet ir suaugusių.

Sakoma, kad
Amerikiečiai, gimę vasario ir kovo mėnesiais, 

sulaukia ilgesnio amžiaus.
Taip. Profesorius E. Huntington’as tvirtina, 

kad jie gyvena, vidutiniškai trimis metais ilgiau, 
kaip gimę liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais. Anot to paties profesoriaus, gera gimti 
ir sausio mėnesį.

Sakoma, kad
Birželis yra ne tik meilės ir vedybų mėnuo, 

bet pamišimo, žmogžūdysčtų ir kriminalinių nusi
kaltimų mėnuo.

Taip. Visi yra pagaunami ~ to; pavasariško 
gaivalingumo, kuris vienus grūdina, o kitus, 
mažiau valingus ir protiniai silpnus, priveda 
prie kraštutiniausių darbų ir proto pakrikimo.

Ar liesi žmonės labiau jaučia oro pakitėjimus?
Taip. Ju organįzmas, neapkrautas taukais, 

vandeniu, kalkėmis ir vitaminais ir todėl negali 
išsisaugoti pakitėjusio oro smūgių.

Irma, rodos, arba puls - Algirdą, arba kris 
į kėdę. Tačiau ji tebestovi prie stalo ir sunkiai 
kovoja su savimi. Jos lūpos pradeda dar la
biau virpėti, smilkiniai stipriai kalti, ir ji, ne
nuleisdama nuo jo akių sako:

— Jeigu atėjai tyčiotis iš manęs, elgiesi kaip 
blogiausias niekšas...

— Jei aš niekšas, tai tu...
— Sučiaupk savo nasrus, jaunuoli! — staiga 

jį pertraukia stiprus staliaus balsas. — Šitokia 
marmalyne mano namuose nekalbama!

Algirdas krūpteli ir atsigrįžęs pamato tarp
duryje stovintį paraitotomis rankovėmis stalių 
su plaktuku rankoje.

— Tėte! — suklinka Irma ir uždengia delnais 
akis. — Palik mus vienus!

— Pala, dukra! — atsistojęs tarp jų, sako tė
vas. — Už trijų savaičių, rodos, judviejų vese- 
lė?

Jis žiūri perveriančiu žvilgsniu tai į Viktorą, 
tai į Irmą ir laukia atsako.

Kai Irma baimingomis akimis žvilgteri į Al
girdą, o šis klesteli rankomis, tėvas rūsčiu balsu 
sugriaudžia:

— Tai ką, žente? Užmiršai, ką buvai man 
kalbėjęs? Neatsimeni?

— Atsimenu, tėve! — pagaliau atsako Algirdas.
— Na, ir ką ?
— Tarp mudviejų įvyko mažas nesusipra

timas...
— Ar dėl to ponaičio, kurį aš pats pas savo 

dukterį atsiunčiau?
— Tėte! — vėl suklinka Irma, — Palik mus!
— Taip... dėl jo... — samikčioja Algirdas.

— Bet aš nežinojau, kad jūs jį čia atsiuntėte...
Stalius pakraipo galvą, dešine ranka paglosto 

savo dukters plaukus ir jau nuolaidesnių balsu 
sako:

KNYGOS, SPAUDINIAI
THE THIRD FORCE, Liberalų Interna

cionalo žurnalas, 1950 m. rudens laida.
Šis numeris beveik visas yra skirtas Stuttgarto 

kongresui, kurio pagrindinis moto, kaip atrodo, 
buvo Europos vienybė kovoje prieš totalitarinį 
komunizmą. Kongreso rezoliucijoje pareikšta, 
kad visos tautos Europoje turi turėti laisvę 
išsirinkti savo vyriausybes, ir be tos teisės ne
galės būti liberaliniai — demokratinės sovie- 
nytos Europos.

Dėl laisvės grąžinimo pavergtiems kraštams 
Pasaulio Liberalų Sąjungos kongresas pareiškė: 
1. Laisvė viena ir nedaloma. Visa Europa yra 
pavojuje prarasti laisvę, jeigu bent viena Euro
pos tauta jos neturi. 2. Laisvės apsauga priklauso 
visiems — vyrams ir moterims. Toji apsauga 
reikalauja, kad pavergtiems kraštams būtų 
pilnai atstatyta nepriklausomybė ir laisvė.

J. Lenktaitis straipsnyje „The Baltic States 
1940—50” išsamiai apžvelgia dabartinę būklę 
pavergtuose Baltijo kraštuose ir patiekia duo
menų apie Sovietų žiaurumus Lietuvoje.

Žurnale taip pat įdėtas Liberalų tremtinių 
Komiteto (į kurį įeina ir lietuviai liberalai) 
memorandumas dėl pabėgėlių būklės iš komu
nistų valdomų kraštų. Memorandume pažy
mima, kad pabėgėliai po II pasaulinio karo 
būtų grįžę namo, jei jų tėvynėse nebūtų leista 
įsisteigti žiauriems komunistų rėžimams, tuo 
pat sulaužius Atlanto Chartos principus.

Pabėgėlių būklė įvairiuose kraštuose nepa
vydėtina. Emigracijai neturėtų būti renkami 
tik jauni ir stiprūs vyrai. Pabėgėliams turėtų 
būti suteikta teisė laisvai pasirinkti darbą. In
telektualiniai darbininkai neturėtų būti ver
čiami imtis nekvalifikuoto- darbo. Jų išlikimas 
turės lemiamos reikšmės vėlesniam jų kraštų 
atstatymui, nes pasiekus mūsų bendrą tikslą ■— 
suvienytą Europą — daugelis pabėgėlių grįž 
į savo kraštus ir ten bus demokratinio pasaulio 
ambasadoriais.

žmonės vasaros kaitras pakelia lengviau kaip 
pilvoti.

Ar geriau dirbame, kai gražus oras?
Ne. Saulėta, graži diena mus įkvepia, ta

čiau ne darbui. Tyrimai rodo, kad mes daugiau 
nuveikiame negražių dienų laiku, nors ir skun
džiamės, jog oras blogas. Jei nori, kad vyras 
namuose ką padarytų, geriausia proga kalbinti 
jį kai blogas oras.

Ar audros žmogū išjudina?
Taip. Todėl, kad lauke temperatūra krenta. 

Daugiau ir sunkiau dirbame ir mūsų susikaupi
mas būna didesnis. Ekspertai sako, kad tada 
geriausias produktyviam ir kūrybiniam darbui 
laikas.

(The Readers Digest.)

BAIGIAMASIS LIETUVIU NAMU VAJUS
Akcijų pirko: už 30 sv. L. V., už 29 sv. P. Peleckas, 
už 8 sv. A. Balčius, už 7 sv. S. Starką, už 6 sv. 
J. Lažauninkas, už 5 sv. A. Staškevičius, K. 
Srebalius, R. Žudžius, K. Deveikis, A. Lapinskas, 
P. Juška, už 4 sv. P. Liesis, S. Krasauskas, J. 
Bielskis, S. Starką, už 3 sv. V. Byla, S. Strolia, 
A. Pupelis, V. Steponavičius, J. Bublys, J. Taumly- 
nas, už 2 sv. S. Šalkauskas, P. Girnys, L.

Nors liesi Nemeika, P. Skučas (ir 10 šil. auka), J. Unikas,

— Kol duktė pas tėvą, tėvas, o ne sužieduo
tinis, sprendžia, kas jai tinka, o kas ne. O mano 
galva, tavo muzika pradėjo feliuoti. Aš palieku 
judu, kad tu pamėgintum suderinti stygas. Ki
taip, — altorius nebus jūsų nosiai...

Dar kartą peržvelgia abu ir tvirtu žingsniu 
išeina.

Irma baimingai pažvelgia į sumišusį Algirdą.
— Tai tu jam viską išgiedojai? — nervingai 

paklausia.
— Ne! Nieko jam nesakiau! Bet jis, tur 

būt, ką nors nujautė, kai grįžusi trenkiau duri
mis ..

Algirdas neramiai vaikščioja po kambarį 
ir visai nežiūri į Irmą. Nekantriai gniaužo ran
kas, paskum užsirūko.

-— Ir velnias mane čia atnešė! — lyg pats sau, 
sumurma po nosimi.

Staiga sustoja. Žvilgteri į Irmą.
— Tu matai, kas darosi, — pasako. — Šian

dien ir tau, ir man perdaug. Aš užeisiu rytoj. 
Tada pamėginsime... derinti stygas, — ir pasi
suka į duris.

— Algi, tai tu išeini? — sušunka Irma.
— Taip! Mes rytoj pakalbėsime. Sudiev! 

— ir tyliai atidaro duris.
Irma bėga prie durų, bet staiga sustoja ir 

užlaužia rankas.
Dirbtuvėje kala tėvo plaktukas.. (Bus daugiau)

Manchesterio Liet. Soc. Klubas lapkričio 
18 d. Blackley Instituto salėje

Rengia Kariuomenės šventės minėjimą.
Po minėjimo šokiai. Pradžia 18,30 vai. 
Įėjimas 2/6. Minėjimo vieta pasiekiama iš 
Cannon St. autobusais Nr. 17, 17x ir 63. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius juo gau

siau dalyvauti. Valdyba.

Žurnalas, kuriame yra ir kitos įdomios medžia
gos, gaunamas per tautines liberalų organiza
cijas, arba tiesiai iš Liberal International, 39, St. 
James Place, London, S.W. 1. Kaina su per
siuntimu 1 šil. ir 1 penas. J.V.

LIETUVOS ISTORIJOS FRAGMENTAS
Londono Universiteto slavų instituto leidžia

mam žurnale „The Slavonic Review”, š.m. 
pirmajame numeryje įdėjo žinomos istorikės 
J. Dcveikės istorinę studiją, pavadintą „The 
Lithuanian Diarchies”. Joje aprašoma, kaip 
didžiulė viduramžių Lietuvos valstybė dviem 
atvejais buvo valdoma ne vieno, bet dviejų 
valdovų, kurie sukūrė du administracinius vie
netus, įsivedė net skirtingas religijas, bet, iš 
kitos pusės, gražiai išlaikė valstybės vieningu
mą. Tai buvo istorijoj retas atsitikimas — viena 
valstybė dviejų valdovų administruojama. Pir
mas toks pasidalinimas įvyko tarp dviejų bro
lių Algirdo ir Kęstučio, o antras tarp Švitrigailos 
ir Zigmanto.

Studijos autorė dviejų brolių valdžios pasi
dalinimui randa naują, realų pagrindą, paremtą 
ne vien tik broliška meile, bet taip pat ano meto 
Lietuvos valdovų didele politine išmintimi, 
Lietuvos rytų ir vakarų sąlygos buvo labai 
nevienodos, jų politika skirtinga. Da valdovai, 
pasinešę vienas į rytus, kitas į vakarus, sėkmin
giausiai galėjo įvykdyti abiejų sričių vienijimo 
idėją. Labai įdomiai autorė išvedžioja, kad
Jogaila, pasirašydamas uniją su lenkais, buvo 
atsakingas tik už savo iš tėvo paveldėtos ry
tinės Lietuvos žemes. Kęstutis, valdęs tuo metu 
vakarinę Lietuvos dalį, jokios sutarties su len
kais nepasirašė.

Ši, J. Deveikės kruopščiai paruošta ir doku
mentais paremta studija, išspausdintą anglų 
moksliniam žurnale yra ne tik Lietuvos vardo
garsinimas, bet kartu ir jos intelektualų pajė
gumo įrodymas. Studijos autorei pelnytai pri
klauso mūsų padėka. J.L.

89 LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse (602 Harvey Street, Danville, 
Ill. USA) nesenai išleido naują savo leidinį 
„Pasaulio Lietuvių Periodinė spauda 1950. 
IX. 1 d.”, kuriame paskelbė sąrašą, adresus ir 
kitus davinius 89-ių laisvame pasaulyje išeinan
čių periodinių lietuvių laikraščių, žurnalų ir biu
letenių, spausdinamų spaustuvėje, apoiografuoja- 
mų ir kt. būdu. Į sarašą neįtraukti bolševikiški 
laikraščiai. Minėtos tarnybos daviniais, lie
tuvių laikraščiai šiuo metu išeina: Anglijoje, 
Argentinoje, Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, 
Brazilijoje, JAV-ėse, Kanadoje, N. Zelandijoje, 
Švedijoje, Šveicarijoje, Uragvajuje, Vakarų Vo
kietijoje ir Venecueloje.

J. Purželis, J. Raškauskas, A. Mažeika, V. 
Poškus, J. Miškinis, K. Makūnas, S. Jonkaitis, 
R. Tamaliūnaitė, T. Tamaliūnaitė, J. Dabužinskas, 
kun. A. Petraitis, S. Paplauskas, P. Maksvytis, 
A. Jaloveckas, J. Žala, R. Bieška, J. Sankauskas, 
P. Bučinskas, už 1 sv. N. Getnerienė, A. Zalagė- 
nas, S. Adomaitis, S. Ilcevičiūtė, P. Žilinskas, 
A. Barauskienė, S. Yliūnas, V. Giriūnas, V. 
Giriūnienė, S. Žemaitis, E. Vaškelienė, J. Ragut- 
ckas, P. Vilutis, P. Protasevičiūtė, S. Akelaitienė,
V. Akelaitis, J. Stonkus, A. Rastokas, J. Kasperai- 
tis, J. Subačius, J. Šukaitis, J. Baukys, A. Bor- 
kertas, D. Janulevičius, M. Janulis, L. Ašmėga.

Šiuo metu iš įgaliojimus grąžinisių skyrių 
pirmauja Trcliske’s sk. su 43 nariais, nupirkusiais 
114 akcijų dabartiniame vajuje ir 271 anksčiau. 
Treliske’s skyriaus valdybos narys P. Peleckas 
(dirba žemės ūkyje) ne tik daug prisideda 
prie vajaus pravedimo, bet ir yra pats stambiau— 
sias Lietuvių Namų akcininkas, iš viso pirkęs 
akcijų už £. 100. S-gos Pirmininkas jį pasveiki
no atskiru laišku.

Viso šią savaitę akcijų nupirkta už 216 S", 
o laike naujojo vajaus už — 331 s v,

* * *
Kaip vyksta baigiamasis Lietuvių Namų 

vajus, matyti iš skelbiamų duomenų. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad tol, kol tokių idealistų 
netruks, Britanijos lietuviai savo pareigą atliks 
ir galės didžiuotis.

Štai keletas būdingesnių ištraukų iš akcininkų 
laiškų:

...kad Namuose būtų šilta kiekvienam, kuris 
peržengs jų slenkstį, siunčiu 2 sv., nusipirkte 
anglių. J. D.

...atsiųsto akcijų platinimo lapo neužteko; 
antrą pasidarėme patys. Wakefieldo skyr.

Esu labai patenkintas, kad, pagaliau, namai 
nupirkti ir, kiek galėdamas, padedu naikinti 
skolas. J. Gaudzė

Siunčiame 32 senas akc. ir 8 sv. naujoms. 
Jūs dėkojate už pinigus, o mes jums už nenuil
stamą darbą. Namai laikrašty atrodo gerai; 
tikimės bus verti lietuviams atstovauti.

O. ir L Giri finai
Mačiau namus; remonto reik. Siunčiu £2.10 

— vis bus, nors, dėžutė dažų. P. Skučas
Siunčiame 210 senųjų akc. ir 114, — sv. nau

joms. Du platinimo lapus dar pasiliekame.
Treliske’s skyr.
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"BRITANIJOS IIETUVIS”

TRUMPOS NAUJIENOS
* JAV krašto pasaugos ministerija buvo 

numačiusi laike pirmųjų 1951 metų trijų mėne
sių pašaukti kaęjnėn tarnybon 140.000 žmonių, 
bet dabar, kai Kinija įsivėlė į Korėjos karą, 
šio plano vykdymas galės būti ir pagreitintas.

* Pereitą savaitę dingo Indijos oro linijos 
lėktuvas, išskridęs iš Kairo į Ženevą. Lėktuve 
buvo 40 jūrininkų ir 8 žmonių lėktuvo įgula. 
Po trijų dienų lėktuvas rastas sudužęs Alpėse, 
netoli Mountblano kalno. Visi žmonės žuvo,

* „Economist", žinomas D. Britanijos sa
vaitraštis, reiškiąs ūkinių sluoksnių nuomonę, 
pastarosios savaitės numery svarsto atlyginimų 
padidinimo galimybę. Laikraštis mano būsią 
tikslinga, laike 1951 metų atlyginimus D. Bri
tanijoje padidinti 5 nuošimčiais.

* Neseniai mirusio didžio anglų rašytojo 
Bernardo Shavv’o likučiai, kaip jis gyvas bū
damas pageidavo, be gėlių, kalbų ir bet kokių 
iškilmių, sudeginti Londono, Golders Green'o 
krematoriume.

* 14 Federalinės Vokietijos parlamento narių 
pasiūlė vyriausybei surinkti duomenis apie nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, padarytus vokie
čiams Sovietų Rusijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Jugoslavijoje ir kituose, už geležinės 
uždangos esančiuose kraštuose.

* Neseniai įsikūrusi Indonezijos respublika, 
kurios teritoriją sudaro Javos ir kitos salos, 
baigė nukariauti Amboinos saloje tuo pačiu 
laiku įsikūrusią respubliką. JTO, išskyrus raš
tiškų įspėjimų, kitokių priemonių nesiėmė šiai 
agresijai sulaikyti.

* Dabartinė taika Palestinoje nesanti tikra, 
kaip daugelis toliau gyvenančiųjų mano, bet 
tik laikinos paliaubos. Didžiausią nerimą gali 
sukelti iš Palestinos išvaryti arbai, apie 800.000 
kurie, kaip pabėgėliai laikinai yra apgyvendinti 
kaimyniniame Libane ir Sirijoje.

* Vokietis pastorius Niemoeller’is, pirmojo 
pasaulinio karo metu buvęs povandeninio laivo 
vadas, o nacių laikais tūlą laiką išlaikytas kacete, 
dabar sukūrė sąjūdi, kuris priešinasi bet kokiam 
vokiečių apginklavimui.

* D. Britanijos rūkalų pirkliai pirks Rodezijoje, 
Pietų Afrikoje, laikotarpy nuo ateinančių iki 
1956 metų 485 milijonus svarų tabako.

* Gen. Spatz’as, paskutiniojo karo metu 
buvęs Amerikos aviacijos štabo viršininkas, 
deda pastangas surinkti JAV vieną milijoną 
dolerių rytų Europos išeiviams intelektualams 
paremti.

* Pastaruoju laiku į kelis Prancūzijos vienuo
lynus atvyko iš Vokietijos ir Austrijos apie 300 
DP. Daugumas jų vyresnio amžiaus ir sunkiems 
fiziniams darbams netinka. Kur kitur jiems 
išemigruoti nebuvo galimybės, dėl to jie „emi
gravo” į prancūzų vienuolynus.

* Portugalija nutarė padidinti ginkluotąsias 
pajėgas.

* Šiuo laiku Vengrijoje yra keturios pilnai 
ginkluotos Raudonosios armijos divizijos.

* Rugsėjo mėn. D. Britanijos keliuose buvo 
19.234 nelaimingi atsitikimai arba 3.000 dau
giau, kaip pernai tuo pačiu laiku.

* Australija, iki šiol eksportavusi daug ark
lių, pradės eksportuoti ir arklieną. Tam tiks
lui bus panaudoti laukiniai arkliai, kurių di
džiausios kaimenės yra Queenslande. Arkliena 
bus konservuojama ir kaip konservai ekspor
tuojama.

* Trūksta laikraščiams popicrio ne tik Euro
poje, bet ir JAV. Dėl popierio trūkumo, kai 
kuriuose kraštuose laikraščiai išeina mažesni, 
o vak. Vokietijoje — brangesni. Dėl ko popierio 
trūksta? — Padidėjęs ginklavimąsis sunaudoja 
daug popieriui padirbti reikalingos žaliavos.

* Vak. Vokietijoje šiuo laiku yra 47 su puse 
milij. gyventojų. Lyginant vyrų ir moterų skai
čių, moterų yra, beveik 3 milijonais daugiau, 
kaip vyrų.

* Vak. Vokietijos geležinkeliais važiavimas 
iki šiol kainavo 6 pfen. kilom. Nežiūrint auk
štos kainos geležinkeliai duoda nuostolius. Dėl 
to visi geležinkelio tarifai nuo ateinančių metų 
bus padidinti.

vakija 5. Minėti kraštai savo įstaigas ten ir 
toliau galės laikyti tik pripažinę vak. Vokietijos 
vyriausybę ir su ja susitarę dėl konsulatų.

* Jau prasidėjęs laipsniškas Maskvos evakua- 
vimas. Kai kurios dirbtuvės jau esą išgabentos 
į viduriniąja Rusiją. Tas planas numato, karo 
atveju, iš Maskvos iškelti pusę jos gyventojų.

* D. Britanijos aviacijai reikia apie 1.000 
lakūnų. Pageidaujami RAF tarnavę, iki 35 m. 
amžiaus. Po 8 metų tarnybos bus pamokėta 
po 1.500 svarų karininkams ir 600 svarų karei
viams.

* Airijos ūkininkai yra numatę Britams atei
nančioms Kalėdoms pateikti milijoną kalakutų. 
Tačiau už tą kainą, už kurią pereitais metais 
pateikė, nesutinka kalakutų parduoti. Jie nori 
gauti vietoj 2 šil. 8 penų, 4 šil. už svarą.

* Naujoji Danijos vyriausybė panaikino svies
to ir riebalų normavimą, kuris veikė nuo 1940 m. 
lapkr. 8 d.

* Prancūzų vidaus reikalų ministeris atleido 
4 Paryžiaus miesto burmistrus ir 29 burmistrų 
padėjėjus komunistus.

* D. Britanija ir Sov. Rusija pasirašė susita
rimą dėl 800.000 tonų grūdų, kuriuos rusai 
pateiks Britams per pirmuosius 1951 m. mė
nesius.

* Vienas vyriausių komunistinių partizanų 
vadų Malajuose, kinas, buvęs barzdaskutis 
Lam Swee, pasidavė policijai. Už jo galvą buvo 
paskirta 1000 svarų premija.

* Pabėgo Nepalo karalius Tribuvana ir jo 
sūnus — sosto įpėdinis ir paprašė prieglobsčio 
Indijos atstovybėje, Katmando mieste. Pabėgo 
nesutardamas su radža, kuris pagal paprotį 
yra ir ministeris pirmininkas. Minėtas radža, 
karaliui pasišalinus, sušaukė didikų susirinkimą, 
kuris Nepalo karalium paskelbė karaliaus vai
kaitį, trijų metų amžiaus. Nepalas yra nepri
klausoma, pailgos formos valstybė, esanti tarp 
Tibeto ir Indijos.

* Vakarinėj Vokietijoj šiuo laiku bedarbių 
skaičius siekia 1 milij. ir ketvirtį, arba vienu 
milijonu mažiau, kaip buvo metų pradžioje. 
Bedarbių skaičius sumažėjo dėl pagausėjusios 
statybos.

Skyriaus narius 
Antaną KUŠTĄ 

ir
Petronėlę ZAKAREVIČIŪTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir jau
kaus šeimyninio gyvenimo, nesibaigiančios 

laimės ir tikrai lietuviškos šeimos linki
DBLS Londono I sk. valdyba ir nariai

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Į JAMBORE

Visi skautai tarp 14 ir 17 su puse metų, kurie 
norėtų dalyvauti skautų Jamboree’je Austrijoje, 
ateinančią vasarą, tuojau registruojasi pas va
deivą R. Spalį, 13, West View, Hopwood Lane, 
Halifax.

Kelionės išlaidas iš dalies tikimasi padengti 
iš Amerikoje, Australijoje ir Kanadoje gyve
nančių lietuvių skautų aukų, kurias sutiko or
ganizuoti vyriausias skautininkas V. Čepas.

* * *
Dar galima gauti sk. vyčių „Vydūno” bū

relio leidinėlį „Skautybės sargyboje”. Kaina 
2/6. Rašyti ps. J. Trečiokui, 31, Holborn Avė., 
Sneinton Dale, Nottingham.

« » »
Ar jau įsigijai „Skautų Aidą” Nr. 57 Jei ne, 

siųsk 2 šil. ps. K. Vaitkevičiui, 55, Byron St. 
Derby.

Paieškoma Stefa Zamataitė, gyvenanti Angli
joje. Ji pati, ar žiną apie ją, prašomi pranešti: 
Stasė Šiurkutė-Matvėkicnė, 4071 Toxedo Ave., 
Detroit 4, Mich., U.S.A.

Glorija Svvanson’ė, garsi filmų artistė dar iš 
nebylės filmos laikų, turėdama 52 metus amžiaus, 
grįžo į filmą ir vaidino Holivude statomoj filmoj 
„Saulėlydžio bulvaras” — svarbiausią vaidmenį.

IVAIRENYBĖS
AR TAMSTA GRĮŠI Į TĖVYNĘ?

Vokietijoje išeinančio latvių laikraščio „Lat
vija” bendradarbis Amerikoje apklausinėjo visą 
eilę latvių naujųjų ateivių, ar jie maną grįžti 
į Latviją, kai ji bus laisva. Didžiuma tų, kurie 
jau spėjo Amerikoje įsigyti namus, pareiškė, 
jog nemaną grįžti.

„Tremtis”, Vokietijos lietuvių laikraštis, pa
siūlė savo bendradarbiams Amerikoje pasikal
bėti su naujausiais lietuviais ateiviais namų 
savininkais, ar jie taip mano Tėvynę iškeisti 
į dolerius ir įsigyti namus?

ATOMINIAI SVIEDINIAI

Amerikos krašto apsaugos ministerijos ži
niomis, ateity galima bus dirbti ne tik atomines 
bombas, bet ir atominius sviedinius, kurie ga
lės būti panaudoti ne vien priešo centrams nai
kinti, bet ir karo lauke. Galės būti atominiai 
artilerijos sviediniai ir raketiniai vairuojamieji 
sviediniai, užtaisyti atominiais sprogalais.

GANDRAI LEKIA LĖKTUVAIS

Šį rudenį Bavarijoje pastebėta ne mažai pasi
vėlinusių išskristi gandrų. Viena labdaringos 
nuotaikos vokietė ryžosi pasivėlinusiems gand
rams padėti. Ji susitarė su Skandinavijos orinio 
susisiekimo linijomis, kad jos savo lėktuvais 
nugabentų gandrus iš Bavarijos į Romą arba 
Kairą.

Išnuomojami kambariai vyrams su maistu ar be, 
99, Devonshire Road, Forest Hill, S. E. 23, 
Londone. Vieta pasiekiama: trauk, iki Forest 
Hill ir autob. Nr. 12.

— Norėčiau žinoti, kuris blyškaveidis išpešė 
vieną Juodojo Debesio plunksną?

195V m. lapkričio 10

SPORTAS ’ I
„KOVAS” PAJUDĖJO

Lapkričio 4 d. Manchesterio „Kovas” i 
dėjo Anglijos krepšinio pirmenybes, pirmi 
rungtynėse susitikdamas su Manchesterio ! 
k-da, kuri, kaip ir „Kovas”, yra prisigla-. ' 
prie Manchesterio YMCOS. Tenka pastelei 
kad „Kovas” šiose pirmenybėse jau dalyvauj 
savo, t. y. „Kovo” vardu ir nebereikia dangSty 
tis YMCOS vardu. Tai moraliai ir propagan 
diniai didelis koviečių laimėjimas.

Šiose rungtynėse koviečiai pasirodė ?/mis 
pranašesni už priešininką ir lengvai laimėj 
rungtynes 78:34 (30:12) rezultatu. „Kovui' 
taškus laimėjo : StabaČinskas 24, Puzinas 1A 
Butkus 18, Baleiša 6, Tamoliūnas 6.

Sekančiose rungtynėse „Kovas” susiti. ka si 
Manchesterio Universitetu.

Pasibaigus senosios valdybos kandencijai, lap 
kričio 5 d. įvyko „Kovo” klubo visuotina 
narių susirinkimas. Išrinkta nauja klubo vai 
dyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: p. Klima 
-r- pirmin., p. Steponavičius — sekr., ir p. Šiau 
čiulis — iždininkas.

Naujoji valdyba tikisi, Manchesterio lietuvi 
remiama, sustiprinti klubą finansiniai ir kie 
galima sudaryti geresnes sąlygas klubo nariam 
geresnių rezultatų pasiekti, bei sporto šaka 
išplėtoti. Taipogi primenama apylinkės lie
tuviams sporto mėgėjams, kad „Kovas” nėr 
vien krepšinio ir šachmatų klubas, bet naudodama 
sis savo dalyvavimu YMCA-je, priima vis 
sporto šakų sportininkus ir stengiasi sudary 
jiems kiek galima gresnes sąlygas sportavimui.

Bus bandoma atgaivinti prieš kurį laiką ėjus 
ir po 3-čio nr. sustojusį sporto žurnalą „Sport 
Dienas”, kuris, šį kartą, tikimasi, bu., spausdina 
mas spaustuvėje. Reikia manyti, kad visi sport 
ninkai ir sporto mėgėjai sutiks tai su nemaž 
džiaugsmu. V. Steponavičius

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS NR. 20

Atimkite tris degtukus 
taip, kad liktų trys 
kvadratai.

V. Janušauskas

GALVOSŪKIS 
Polilogrifas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 74 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56

1. Pieno produktas — 43, 7, 47, 4, 50, 2, 23, 1
2. Parazitas — 22, 11, 51, 15, 55. 3. Lietuvi 
miestelis — 26, 35, 9, 42, 18, 49. 4. Visien 
prieinamas — 52, 32, 6, 13, 21, 25. 5. Plon: 
siūlas — 34, 44, 20, 41. 6. Muzikos kūrinys - 
28, 45, 8, 37, 29, 40, 54, 10, 33. 7. Sodieč 
nuosavybė — 27, 17, 38, 56. 8. Gėrimas - 
5, 53, 36, 24, 30. 9. Ežeras Šveicarijoje— 3 
48, 19, 31, 3, 1. 10. Veiksmažodis — 16, 4 
12. Kiekvienas skaičius reiškia atskirą raid 
Suradę žodžių reikšmę įstatykite atitinkam: 
raidės skaičių vietoje duotame kvadrate ir ga 
site žinomo lietuvių poeto eilėraščio ištrauk 
Kokio poeto ir iš kokio eilėraščio ? A. R. Miron:

GALVOSŪKIS Nr. 25 (1 t.)

Vienas ūkininkas turėjo šitokios fc 
mos žemės sklypą, kurį jis taip mėg 

kad mirdamas įsakė keturier 
savo sūnums pasidalinti sklyj 
 į lygias ir vienodos formos dal: 

kurios primintų jiems buvusį tėvo sklypą. Sūn 
ilgai galvojo, bet negalėjo pasidalinti. Padėki 
»iems. A. R. Miron

* Aukštoji Sąjungininkų komisija Vokieti
joje atšaukė visas privilegijas satelitinės Lenki
jos ir tokios pat Čekoslovakijos konsulatams 
ir visokioms misijoms vak. Vokietijoje. Iki 
šiol Lenkija ten turėjo 4 konsulatus ir Čekoslo-
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? AMERIKONIŠKOS
ANTKLODĖS

(
atnaujintos ir deziafekuotos, visai geros

28/6

persiuntimas kiekv. antklodės 1/6.

i FREGATA
(MERCHANTS) LTD.

11, Greek Street, London, W. 1.

II
Medžioklinė dešra
Jugoslaviška dešra 
Kiaulienos dešra
Kroku vinė plona dešra
Lietuviška dešra 
Šviežia, rūkyta dešra 
Australiška, sausa dešra

Ė S O S G

25 litri

1 SV.......... .. 7/-
I”................... - 7/-
I”................... .. 6/-
1”................... . 5/6
1”.................. .. 5/6
1”................... .. 4/6
1”.................. - 4/-

statinė (apie

A M INI
Rūkyti lašiniai 
Rinktiniai lašiniai 
Paprasti lašiniai 
Lenkiška kiauliena 
Lenkiška kiauliena 
Daniška kiauliena 
Itališka kiauliena

A I
1 sv............................ 4/-
1”   3/9
1”   2/9

30 unc......................... 7/6
12 ”   3/9

...................... 6/6

...................... 4/6

Kas turėtų Br. Daunoro knygą „Čekisto N 
guose”, prašytume pranešti Centro Valdybi 
Reikalinga svarbiam reikalui.

Rauginti kopūstai „Hart” 56 svarai) — 38/6 su prisiuntimu Rauginti
agurkai 5 litrų dėžė — 8/6, su prisiuntimu. Aguonos 1 sv. 2/6 (be

— pagal kainaraščius.
prisiuntimo), kiti dalykai

.1. BU CIIAIUIS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877. siuntinių skyriaus — BER 3281

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London 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 .n.mheved Road North, Thornton Heath Surrev. Tel. Tun

Sujaudintas sufleris:
— Ponios ir ponai! Neišsigąskite. Paskui 

niame veiksme iie <ncitiir»V«
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