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ATTLEE’S PASITARIMAS 
SU TRUMAN’U

D. Britanijos min. pirm. Attlee kelionė į 
Ameriką — ne eilinis įvykis. Ji yra susijusi su 
pasunkėjusia tarptautine būtimi. Pastaroji 
priežastis ir bus svarbiausias jo pasitarimų su 
Amerikos prez. Truman’u tikslas.

Prieš išvykdamas p. Attlee į Ameriką, pa
sitarė su Prancūzijos min. pirm. Pleven’u ir 
užs. reik. min. Schuman’u, kurie buvo spe
cialiai į Londoną atvykę.

P. Attlee į Ameriką nuvyko lėktuvu, 17 įvairių 
žinovų lydimas, jų tarpe ir kariuomenės štabo 
virš. marš. Slim’o.

Kaip spėjama, per pasitarimus, be kitų klau
simų, bus aptarta ir: 1) Korėjos karo būklė,
2) strateginiais reikalais veiksmų suderinimas,
3) atominės bombos panaudojimo nusprehdimo 
klausimas ir tt.

Atvykęs. į Vašingtoną p. Attlee pasitikusiems 
spaudos atstovams pareiškė, kad jau ilgas laikas, 
kaip D. Britanija ir Amerika sutaria dėl savo 
politikos tikslų, kaip: dėl taikos išlaikymo, 
pasipriešinimo agresijai, gyvenimo lygio vi
suose kraštuose pakėlimo ir demokratinės tvar
kos palaikymo. Tie tikslai vėl yra pavojuje ir 
dėl to turime pasitarti, kaip juos apsaugoti.

Iki gruodžio 6 d. buvo du pasitarimai. Pa
sitarimai tebeeina ir tik jiems pasibaigus, paaiš
kės kaip nusistatypa opiasiais šio laiko klau
simais.

BERLYNO RINKIMAI
Pereitą sekmadienį Berlyne įvyko rinkimai 

į krašto parlamentą. Vak. Berlynas, kaip žino
ma, sudaro atskirą federalinės Vokietijos kraš
tą. Pagal konstituciją turi būti renkama 200 
atstovų, bet buvo renkama 127, o 73 numatyta 
rytinei miesto daliai ir tol jos bus neužimtos, 
kol ten neįvyks laisvi ir demokratiniu būdu 
atliekami rinkimai.

Komunistai iš rytinės miesto dalies visais 
būdais stengėsi rinkimams kliudyti. Be kita 
ko, jie ragino gyventojus visai neiti balsuoti. 
Tačiau tai nepadėjo. Berlyniečiai per šiuos 
rinkimus, parodė griežtą pasipriešinimą komu
nistams eidami balsuoti. Dėl to balsavusiųjų 
nuošimtis labai didelis, siekia net 90 nuoš.

Kandidatus buvo išstatę 8 partijos, bet svar
biausi varžovai buvo socialdemokratai ir krik
ščionys demokratai.

Rinkimų duomenys rodo, kad rinkikų nuo
taika kiek pakrypo dešinėn. Dėl to social
demokratai, ■ miesto taryboje turėję daugumą, 
per šiuos rinkimus jos negavo, bet kaip paskira 
partija gavo daugiausia balsų. Taip už social
demokratus balsavo 46 nuoš. rinkikų, už krik, 
dem. — 27, už liberalus — 20.

RŪPINASI ANGLIES
. IŠKASIMĄ PADIDINTI

D. Britanijoj pasireiškė kuro stoka. Jai iš
vengti anglies kasyklų vadovybė kviečia anglia
kasius dirbti šešias dienas savaitėje, vietoj da
bartinių penkių. Dabar angliakasiai dirba po 
7 su puse valandos per dieną. Pusę valandos jie 
dirba daugiau nuo 1947 metų atsižvelgę min. 
pirm. Attlee’s prašymo. Tas pusvalandis su
teikia galimybę daugiau kaip vieną milijoną 
tonų per savaitę anglies iškasti. Angliakasiai 
mano, kad anglies iškasimą galima padidinti 
tik padidinus angliakasių skaičių, nes dabar
tinis anglies iškasimas esąs tik truputį mažesnis 
už rekordinį iškasimą.

Anglies taupumo sumetimais, šią žiemą pri
vatiems reikalams bus mažiau kokso skiriama.

Švediją Užplūdo šnipai
Didėjant tarptautinės būklės įtempimui, pa

dažnėjo į Švediją nelegalus komunistinių šnipų 
atvykimas, pareiškė švedų pareigūnas. Jie at
vyksta dažnai, kaip politiniai pabėgėlias, iš už 
geležinės uždangos kraštų ir prašo prieglau
dos. kaip komunistų persekiojami. Tačiau po 
kurio laiko, iššnipinėję tikruosius pabėgėlius, 
su informacijomis vėl atgal grįžta. Tokiems 
asmenims atvykti į Švediją nesunku, nes sienos 
apsauga yra silpna, dėl to nelegaliai atvykę 
gali kur nors krante iš laivo išlipti ir toliau ne
pastebėti keliauti. Ryšium su tokiais reiški
niais, švedų valdinės įstaigos kreipėsi į gyven
tojus, prašydamos juos pranešti apie pastebė
tus įtartinus užsieniečius.

Rita Hayworth’e, garsi filmų artistė, ištekė
dama už Ali Khano, garsaus turtuolio, buvo 
pasitraukusi iš filmos, bet dabar vėl ketina 
grįžti į filmą.

SAVAITES
TARPTAUTINĖ BŪKLĖ GRĖSMINGA

Komunistinės Kinijos įsivėlimas į Korėjos 
karą ir ten dėl tos priežasties sudaryta JTO 
kariuomenei sunki būklė, sudaro sąlygas gausėti 
atominės bombos panaudojimo šalininkams. 
Dėl to ir nestebėtina, kad toks klausimas buvo 
iškeltas ir pereitos savaitės gale per eilinį prez. 
Truman’o pasikalbėjimą su spaudos atstovais. 
Nors per tą pasikalbėjimą prezidentas išdėstė 
tarptautinę būklę pilna apimtimi ir iš to se
kančią Amerikos laikyseną, bet esminius da
lykus nustūmė į šešėlį prezidento atsakymas dėl 
atominės bombos panaudojimo galimybės. Dėl 
to prezidento spaudos skyriui teko vėliau net 
papildomą paaiškinimą paskelbti, kad atomi
nės bombos panaudojimą gali tik prezidentas 
nuspręsti.

Prezidentas, atsakymas į klausimą dėl ato
minės bombos panaudojimo Korėjoje pareiškė, 
kad toks klausimas visada buvo svarstomas. 
Tačiau jis mano, kad a. bombos panaudojimas, 
atsižvelgiant baisius jos padarinius, nebus rei
kalingas.

Netrukus atominės bombos panaudojimo klau
simas tapo visuose kraštuose svarbiausiu svarsty
mo dalyku. Net ir Britų parlamente jis buvo 
iškeltas. Dėl to min. pirmininkui Attlee savo 
atsakyme teko pažymėti, kad tokio reikšmingo 
dalyko panaudojimas JTO vardu negali būti 
atliktas nepasitarus su minėtos organizacijos 
nariais, dalyvaujančiais dabartiniame policinia
me žygy Korėjoje.

Kalbėdamas apie Korėjos karą, prez. Tru- 
man’as pasakė, kad jei ten agresija pasisektų, 
tai galime laukti, kad ji išsiplės per Aziją į Eu
ropą ir į vak. pusrutulį. Ryšium su susidariusia 
būkle, Amerika veiks: 1) per JTO, dėdama 
pastangas agresijai sulaikyti, 2) padės laisvoms 
tautoms, savo apsaugą sustiprinti ir 3) didins 
savo karines pajėgas.

JTO pajėgos neturi tikslo palikti Korėją 
neatlikusios savo uždavinio. Jei JTO pajėgos 
dėl agresijos pasitrauktų iš Korėjos, tada nė 
viena tauta nesijaus saugi. JTO tarpininkaujant, 
įsipareigojom kovoti dėl teisingos pasaulio 
taikos, tam įsipareigojimui ir esame ištikimi, — 
pažymėjo prezidentas.

: ĮVYKIAI• s.
Ir kilu-atveju prez. Truman’as palietė Korė

jos karą,; kalbėdamas Amerikos jaunimo kon
ferencijos-dalyviams. Jis pasakė, kad nežiūrint 
kaip besusiklostytų būklė Korėjoje, turime 
žinoti, kad kova Korėjoje yra milžiniškos, mūsų 
laikais, kovos dalis — laisvės kova su komu
nistiniu imperializmu. Esame pasaulinio kon
flikto akivaizdoje, sąmoningai kinų komunistų 
vadų sukelto.

Ir Australijos min. pirm. Menzies savo kalboje 
pažymėjo,; kad tarptautinė būklė yra labai grė
sminga.

AGRESORIAI NEŽINO RIBŲ
Tarptautinė būklė grėsminga, nes į Korėjos 

karą įsivėlė komunistinė Kinija, metusi į kovą 
su JTO kariuomene milijoninę savo armiją. 
Šis faktas JTO pastatė į labai keblią būklę. 
Nors ir atrodo, kad kinai įsivėlė j karą impe
rialistiniais komunizmo sumetimais, bet ne 
kokius savo pasieny ekonominius interesus 
gindami, nežiūrint tai, ne maža vak. valstybių 
tebetiki, kad konfliktą su komunistine. Kinija 
galima bus taikiu būdu išspręsti. Kol kinai 
nebuvo toli į Korėją nuėję, siūlyta sudaryti 
šiaurinėj Korėjoj, Mandžūrijos pasieny „neu- 
tralinę zoną”, nes manyta, kad tai kinus galės 
patenkinti ir jie toliau į Korėją neis. O kuomet 
kinai toli už tos vietos nužygiavo, bandoma 
juos paveikti prašymais neiti toliau 38 lygiagre
tės, kuri seniau skyrė šiaurinę nuo pietinės 
Korėjos. Svarbiausia ta linkme veikla eina per 
JTO, kur dabar yra ir kom. Kinijos delegacija. 
Būdingas šia linkme žygis yra atliktas gruodžio 
6 d. trylikos JTO narių, susidedančių iš Azijos 
ir 4rabų valstybių. Jos siūlo kom. Kinijos ir 
šiaurės Korėjos vyriausybėms sustoti priėjus 
38 lygiagretę ir pareikšti savo pageidavimus, 
ko jos savo žygiu į Korėją siekia. Siūlytojai 
tikisi, kad tokia galimybė suteiks laiko konfliktą 
taikiu būdu išspręsti.

Ryšium su šiom pastangom, atidėliojamas ir 
pilnačiai pateiktos rezoliucijos svarstymas, siū
lančios Kinijai, kaip agresoriui, atitraukti savo 
kariuomenę iš Korėjos.

(Tęsinys 6 puslapy)

VIENA SAVAITĖ PARYŽIUJE
(MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO) pasipiktinimą Prancūzijoj ir nepasitenkinimą 

Politinė Prancūzijos būklė tampa vis keistes- Amerikoj.
nė. Prancūzija išvejama iš Azijos; ji netenka Visa tai primena pereito pavasario krizę, 
pirmavimo Europos žemyne vokiečių naudai; sugriovusią Schuman’o planą ir Prancūzijos 
visame pasaulyje nuotaika labai įtempta. Tai bandymą sugrupuoti Europą aplink save. Vy- 
tokiu metu prasideda naujų vyriausybės krizių -riausybė ima braškėti vis lemtingu laiku. Tada 
laikotarpis. Jam pradžią davė lapkričio 28 d. ją nuvertė socialistai, norėdami sutnikdyti Schu- 
komunistų pasiūlytas ir parlamento priimtas man’o planą, dabar yra kaltinami katalikai 
abosliutine, nors nepakankama, balsų dauguma (M.R.P.), pageidaują rinkimų, prieš jų nemė- 
sumanymas perduoti Vyr. Teismui krašto ap- giamo naujojo rinkiminio įstatymo įgyvendi- 
saugos ministrą Moch’ą, ryšium su, jau beveik, nimą.
prieš metus pagarsėjusia generolų byla. Paskui * * *
įvykiai ėjo greitai. Vyriausybės atsistatydinimo Tomis pačiomis dienomis paryžiečių dėmesį 
prezidentas nepriėmė. Gruodžio 1 d. palankiai patraukė ir Danijos karališkosios poros apsi- 
išsprendus vyriausybės pasitikėjimo klausimą, lankymas. Jis turėjo mandagumo pobūdį, bet 
krizės laikinai išvengta, bet parlamento dau- siejasi ir su dabartine įtempta būtim. Danija, 
guma yra beveik iširusi. Šie įvykiai, ypatingai būdama mažiausiai skandinaviška ir atsisky- 
minėtasis nutarimas prieš min. Moch’ą, sukėlė rėliška iš šiaurės bloko valstybių, baimingai 

tiria savo ateities galimumus. Karaliai buvo 
sutikti iškilmingai ir su daug simpatijų. Pran
cūzai, kaip jie patys sako, myli svetimus kara
lius ir nepakenčia savųjų. 

* * *
Antrojoj lapkričio mėnesio pusėj apie Stras- 

burgą vėl buvo skelbiama kaip apie Europos 
sostinę. Šį kartą su didesne pašaipa. Tarp 
daugelio ten posėdžiavusių federalistinių sam
būrių, svarbiausieji buvo vad. Conseil de Vi
gilance, dabar pasivadinęs Europos Tautų Ta
ryba ir Patariamoji Taryba. Kaip ir buvo ga
lima laukti, tos konferencijos pasibaigė liūdnoj 
nesėkmėj. Europos Tautų Tarybos priimtasis 
Europos Paktas nesulaukė jokio atsakymo iš 
Patariamosios Tarybos, kuri, savo ruožtu, blogai 
sugyvena su Ministrų taryba. Tuose pasikal
bėjimuose dalyvavo ir lietuvių atstovai.

♦ * ♦

Paryžiuje nemažą susidomėjimą sukėlė D. 
Rousset’o byla su „Lettres Francaises” savai
traščiu dėl sovietinių koncentracijos stovyklų. 
Ji yra kartais linksma, kartais triukšminga. 
Ilgai užsitęsus ginčams dėl bylos formalumų, 
liudininkų apklausinėjimas prasidėjo pereito šeš
tadienio posėdyje. B. Kūgys

Golden Gate, aukščiausias pasaulio kabąs 
tiltas, jungiąs Sanfrancisko ir Auklando mies
tus, Kalifornijoje, kelia nusistebėjimą ne tik 
savo konstrukcija, bet dažymo nepabaigiamu- 
mu. Tilto paviršius turi 160 hektarų plotą. 
Kiaurus metus tiltą dažo nuolatiniai 25 dažy
tojai. Jie dirba penkias dienas per savaitę ir 
kol tiltą nudažo, trunka treji metai. Dažyda
mi prieina tilto galą, tenka dažymą vėl iš pra
džios pradėti. Jie dirba 248 metrų aukštyje 
virš įlankos arba tokiam aukštyje, kaip 70 aukštų 
namai. Tačiau per 13 metų nuo tilto pastatymo 
dienos nė vienas jų neužsimušė.

Paveikslėly matyti šito tilto dalis.

PERSAI BIJO OKUPACIJOS
Gruodžio 6 d. atėję žinios iš Persijos rodo, 

kad ten staiga kilo susirūpinimas dėl pavojaus 
iš Rusijos pusės. Nežiūrint neseniai pasirašyto 
su Sov.. Rusija prekybinio susitarimo ir persų 
palinkimo sovietinėn pusėn, tikrovė persus 
verčia susirūpinti savo saugumu. Persų kariuo
menė Rusijos pasieny pastatyta parengties 
būklėn, visų karių stostogos atšauktos. Imtasi 
ir kitų saugumo priemonių.

Visa tai daroma ryšium su padidėjusiu tarp
tautinės būklės įtempimu. Persai bijo, kad 
kilus pasauliniam karui, rusai mėgins okupuoti 
Persijos naftos sritis ir prasiveržti iki Indijos 
vandenyno. Šiuo laiku valdiniai sluoksniai yra 
labiau susirūpinę, kaip Korėjos karo pradžioje.

PAGALBA BADAUJANČIAI 
JUGOSLAVIJAI

Amerikos prez. Truman’as paprašė parla
mentą paskirti 38 milijonus dolerių Jugoslavijai 
sušelpti. Prašomoji pašalpa, kartu su anksčiau 
paskirtąja sudarys 68 milijonus dolerių ir bus 
duota maisto produktais. Šios pagalbos reikalas 
pripažintas būtinas, nes gresiąs Jugoslavijai 
badas gali sumažinti jos pajėgumą gintis nuo 
gresiančio Sovietų pavojaus.

DIRBS VANDENILINĘ BOMBĄ
Ryšium su padidėjusia karo grėsme, Amerika 

didina atominės bombos gamybos priemones, 
taip jau stato ir vandenilinei bombai dirbti įren
gimus. Vandenilinės bombos gamybai įrengi
mai numatyta pietų Karolinoj ir kaštuos apie 
260 milijonų dolerių. Numatoma, kad ir ato
minės bombos tyrimams padidinti teksią paskirti 
dar apie milijardą dolerių.

PRANCŪZAI LAUKIA PUOLIMO
Prancūzai Indokinijoj laukia didelio komu

nistinių jėgų puolimo. Tokiam atvejui besi
rengdami patvarkė iškelti iš Tonkino srities mo
teris ir vaikus. Potvarkio liečiamojoj srity gy
vena apie 10 milijonų žmonių, dėl to lengva 
suprasti, kokios milžiniškos masės moterų gali 
pasijudinti.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA 
ir „B. LIETUVIS”

JAU PERSIKĖLĖ | LIETUVIŲ NAMUS
43, Holland Park, London. W.ll. Tel.: PARk 9699.

Prancūzų gen. De Lattre de Tassigny’s, 
dabartinis Vakarų Sąjungos valstybių sausumos 
kariuomenės vadas, būsiąs paskirtas į Indoki
niją politiniu ir kariniu viršininku.
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KAS UZ IR
Klausytis žinių iš fronto sėdint minkštame 

fotelyje, ar laukti puolančio priešo šaltame ap
kase, yra du skirtingi dalykai, kaip skirtingos 
pažiūros į karą iš esmės ir į jo pasekmes.

Eilinio žmogaus samprotavimas apie karą 
yra paprastas ir aiškus: „Argi politikai, spręsda
mi tarpvalstybinius ginčus, negali rasti kitos 
išeities, kaip siųsti pajėgiausi tautos elementą 
žudyti kitos tautos vyrus? Ko gi tad verta 20-jo 
amžiaus kultūra?” •

Pilkasis žmogus todėl taip samprotauja apie 
karą ir stato tokį klausimą, nes jis kare dau
giausia praranda. Jis netenka vaikų, pastogės^ 
duonos, sveikatos, laisvės, ramybės ir dar daug ko. 
Jo manymu, ekscelencijoms ir maršalams pigu 
daryti apskaičiavimus ir pasirengimus, moksli
ninkams gal malonu kurti teorijas apie karo 
naudingumą ar žalą, o tam, prastam žmogeliui 
reikia žygiuoti, kautis ir mirti, kartais nesuvo
kiant net už ką: nesant tikram, kad karas bus 
laimėtas.

Kažin, gal ir nebūtų karų, jei visi panašiai ir 
vienu metu galvotų. Bet pats žmogus yra dar 
toli gražu neišspręsta mįslė. Jis pats dar nėra 
savyje glūdinčių slėpinių tikras žinovas, nei 
tvirtas savo įgeidžių viešpats. Jame yra kažkas 
tokio gaivališko, kas išmuša iš vėžių net patį 
santūriausią padarą, versdamas jį atlikti pavo
jingiausius žygius, daryti keisčiausius sprendi
mus, o ką bekalbėti apie tokius išsigimėlius 
kaip buvę Hitlerio sėbrai arba dabartiniai rau
donieji rabinai.

Gaivališkiausias yra žmogaus savisaugos jaus
mas, o paskui jau seka kiti, kaip savęs išmai- 
tinimo rūpestis, savo veislės palaikymo geismas, 
rasinis, religinis ar politinis fanatizmas, egoizmas, 
garbės troškimas, kerštas ir dar vienas kitas 
kažin kokioje ten kūno dalyje prisnūdęs sufleris. 
Tik čia yra skirtumas, kad vieni tuos jausmus 
pajėgia prislopinti, arba diplomatiškai sakant, 
juos pareikšti, o kiti jiems duoda valią valužę. 

’ Tad ir nelaimė, jei tie „kiti” pradeda tvarkyti 
ginklų sandėlius.

Tiesą pasakius, juk ponai politikai bei tautų 
išminčiai ne visi mėgsta karą, tačiau yra mo
mentų, kai ir tauriausia asmenybė pritaria to
kiam pasibaisėtinam sprendimui. Juk net JTO 
griebėsi ginklo prieš agresorių, nors ji pati yra 
sukurta vien tik taikos išlaikymo reikalui. Tad 
ir išeina taip, jog be peilio žmogus su žmogumi 
vis dar negali susikalbėti. Ir vargu ar galės 
greitu laiku.

Jei, mūsų nelaimei, mes gyvename dar karų 
gadynėje, tai savaime suprantama, kad yra ir 
karo teoretikų, pasisakančių prieš ir už; yra 
.pacifistų ir militaristų. Kalbantieji prieš ginkluo
tus konfliktus visą savo gražbylystę išlieja ano 
pilkojo žmogaus samprotavimo rėmuose, ap-

P ARUI AN Al UI GEIE11 NES U1DANG0S
Gerai informuotas šveicarų laikraštis „Die 

Weltwoche” lapkr. 17 d. numery įdėjo straipsnį 
apie partizanus Sovietų Sąjungoje.

Antrojo pasaulinio karo metu, sovietai visais 
būdais skatino partizaninę veiklą ir kreipė ją 
vokiečių užnugary esančias susisiekimo linijas 
gadinti, geležinkelio bėgius ir kitokius susisie
kimo mazgus sprogdinti. Tuomet, pažymi lai-
kraštis, turbūt bolševikai negalvojo, kad laikui 
bėgant, jie patys turės ant savo kailio partizanų 
veiklą patirti.

Sovietų Rusijoje partizanų veiklą reikia skirti 
nuo partizanų veiklos jos užimtuose kraštuose.

Taip, pavyzdžiui 1945-47 metais Maskvos 
apylinkėse veikė partizanų grupė, kuri vadinosi 
„Juodoji Katė”. Tačiau šiuos partizanus grei
čiau galima buvo pavadinti banditais, nes jie 
neturėjo vietos gyventojų paramos, juos bolše
vikai 1947 metais lengvai likvidavo.

Kitoks vaizdas Baltijo kraštuose, Lenkijoje ir 
Ukrainoje. Priverstinas kolchozų kūrimas buvo 
viena priežasčių partizanų veiklai. Šiuose kraš
tuose partizanai vietos gyventojų buvo remiami, 
dėl to bolševikų valdžia, nežiūrint didelių pas
tangų, negali jų įveikti. Be to, tuose kraštuose 
esą dideli miškai padeda partizanams laikytis.

Kovelio apylinkės miškuose partizanų veikla 
1947 m. buvo tokia stipri, kad mažesni bolše
vikų kariuomenės daliniai bijodavo eiti į mišką 
net malkų parsivežti.

Partizanai užpuldavo karo belaisvių stovyklas, 
sargybinius nužudydavo, o belaisviams leisdavo 
apsispręsti: ar kas jų nori eiti kartu su partiza
nais, ar vietoje pasilikti. Prie partizanų prisi- 
dėjusiems net pažadėdavo padėti grįžti į Vokie
tiją, per Lenkiją.

Panašus vaizdas buvo ir Baltijo kraštuose, 
ypač Lietuvoje. Ten partizanai veikė jau vo
kiečių okupacijos metu. Lietuvos partizanų veik
la siekė: bolševikiškų pareigūnų šalinimą, ka
riškų sandėlių užgrobimą ir 1.1. Prie Lietuvos 
partizanų prisidėjo nemaža vokiečių karo be
laisvių.

Tačiau nuo 1949 metų bolševikai ryžosi visu 
žiaurumu partizanus pašalinti. Tada jie pra
dėjo partizanams simpatizuojančius gyventojus 
sistematiškai tremti į „didžiąją tėvynę”, o į jų 
vietą atkeldinėti rusus. Tai buvo didžiausias 
partizanams smūgis, nes jie neteko rėmėjų ir 
dėl to jų veikla labai ir labai pasunkėjo. Jų 
būklė pasidarė kritiška ir pavojinga.

KAS PRIEŠ
gailestaudami civilizacijos žlugdymą, kultūros 
atžangą, žvariės žmoguje pažadinimą, tautų 
kančias, ašaras, išsigimimo pavojų ir veltui 
pralietą kraują dėl kokio apjakelio sadisto šė
toniškų užmačių, o kaip tą siaubūną suvaldyti, 
taip ir nepasako. Jie tvirtina, kad karas yra 
kriminalas, koks jis bebūtų, romantiškas ar 
barbariškas, ir kad iš esmės jis yra naikinimo 
ir prievartos veiksmas, todėl abiejų rankų pa
kėlimu smerktinas.

Tačiau jų oponentai randa kare ir teigiarrių 
apraiškų, nors jie ir nėra nepataisomi kruvinų 
skerdynių šalininkai. Jų manymu, žmonių dau
ginimasis pašalyje yra nepaprastai spartus ir 
sukelia bado baimę, todėl tam tikrais laikotar
piais apsinaikinimas yra neišvengiama būtenybė, 
net natūralus dalykas. Kare žūva ištižesni, o 
lieka gyvi gudresni, sumanesni, apsukresni. Ir 
tokia atranka esanti pliusas ateičiai. Karo metu 
pasireiškia nepaprastas išradingumas, naudingas 
ir pokariniam laikui. O pokariais laikotarpis, 
girdi pasižymi nepaprastu kūrybiškumu. Karo 
laukas esąs dėkingiausia arena, kur žmogus 
gali parodyti visą didvyriškumą, patriotizmą, 
solidarumą, ištvermę ir kitas asmenines vertybes. 
Žodžiu, karas esąs lyg tam tikras impulsas iš- 
paikėjusiai ir apsnūdusiai žmonijai per kraują 
ir ugnį atgimti naujam gyvenimui. Karas, anot 
jų esąs pažangos skatintojas. O kas laukia nu
galėtuosius, tie ponai jau nebedrįsta pranašauti.

Šiaip ar taip, lig šiol niekam nepavyko įgy
vendinti amžinosios taikos, kaip niekam nepa
vyko išrasti amžinosios mašinos. Ar pavyks 
kada, nežinia. Mes gi savo kailiu patyrėme 
baisiausius buvusiojo karo smūgius, bet, antra 
vertus, mes, savo nedalios slegiami, tik pro 
patrankų ir bombų ugnies žaras pramatome 
savo išsigelbėjimą. Tokia yra tikrovė, nors 
mums niekas negali prikišti, kad mes esame 
karo kurstytojai. Mes tik norime būti laisvi.

• L. Stasiukas

RUDENS VAKARA SVETUR
S. Laucius

Eikšia arčiau prie židinio, brangioji:
Tau svetimų namų kampai nejaukūs.
Ne apie tokią ateitį svajojom, 
Ne ta kryptim pavasarėjant plaukėm.

Ko graudinies? Juk žmonės tavo skundo 
Nė nesupras ir skausmo nepalengvins, 
Ir nieks padėti tau nesusigundys,
Kai taip alpu, vos žingsnį tepažengus.

Tikėjais daug. O kiek nusivylimo!
Kad net sprangu nuo ašarų prašnekus. 
Ir kas iš to, kad tu prie lango rymai, 
Jei nematai į vyšnių sodą tako.

Ir kas iš to, kad, snausdama ant knygų, 
Žavėjais tu kitais kraštais kadaise, 
Jei čia tau žodžiai skiriami tik pigūs, 
Jei pro duris nenori įsileisti...

Nurimk, širdie, troškimams neatvėsus, 
Nors mūsų laimei reikia, rodos, maža, 
Ir būk stipri, nes vaiskios miestų šviesos, 
Kaip dykumoj paklydusiems miražai.

PRIEŠ
34 sBl.—

“| V. ŽALVIS
XU METU

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
UŽSMAUGIMO FINALAS

1940 m. rugpiūčio 24 d. Teisingumo Minis
terijos Rūmuose, Kaune, antrą ir paskutinį 
kartą susirinko L. Seimas.

Nebebuvo to entuziazmo ir triukšmo, plo
jimų ir rėksnių, kuriuos matėme pirmojo po
sėdžio metu, liepos 21-23 d. Tyliai rinkosi at
stovai, dar tyliau NKVD sargybai rodė bilietą, 
tyloje sėdo į naujai padirdintus ir suolus.

Posėdis pradėtas 18 vai. Dalyvavo 77 atsto
vai, Ministerių Taryba. Komunistų Partijos eli
tas, būrelis stebėtojų ir 50 uniformuotų enka
vedistų.

L. Seimo nepaprastąją sesiją atidarė drg. 
M. Gedvilą. Atstovas M. Miceika pasiūlė 5-ių 
punktų darbotvarkę. Pasiūlymas priimtas.

Pirmuoju tribūnon įkopė J. Paleckis. Ilgai 
ir nuobodžiai pasakojo TSRS-gos Aukšč. Ta
rybos posėdžio istorijas, Lietuvos „prašymo” 
patenkinimo scenas, gautų „dovanų” reikšmę, 
pašnekesius su Stalinu ir Molotovu, Pasikal
bėjimo išdavos buvusios neužmirštamos:

„...su Tarybų S-gos Partijos ir Vyriausybės 
vadais mes galėjome pajusti jų didžią išmintį 
sprendimuose ir jautrų dėmesį Lietuvos liau
dies interesams. Šio pasikalbėjimo dalyviai buvo 
tiesiog sužavėti asmenišku malonumu ir pa
prastumu, kurį reiškė drg. Stalinas ir Molotovas... 
Draugų Stalino ir Molotovo išvados ir nurody
mai, padėti pagrindan Lietuvos TSR Vyriausy
bės ir Partijos žygių svarbiausiais klausimais”.

Lietuvos „pareigas” įstojus į TSRS-gą,- J. 
Paleckis nusakė šiais žodžiais:

EUROPOS TARYBOS SESIJAI PASIBAIGUS
— ' » . *

Europos sostinėje Strasburge, Europos vie- Juk socialistas negali nei apimti tų sričių, 
ningumui pasiekti, visas darbas eina dviem kurias apima katalikai, nei pritraukti tai idėjai 
vagom: valstybine ir visuomenine. katalikų ir atvirkščiai.

Tuo metu, kai posėdžiauja Europos Tarybos - Tarp nuo katalikų federalistinio, grynai kon- 
pilnatis, į Strasburgą iš visur suvažiuoja fede- fesiųio judėjimo ir griežtai nusistačiusio prieš 
rališki visuomenininkai. . priklausymą arba bendradarbiavimą su bet

Europos Tarybos antroji sesija, negalėdama kuria politine partija, iki socialistų federalistų 
baigti savo darbų, rugpjūčio mėn. vėl susirinko kurie šaukia, kad jos Europa išliks, jei ji bus 
lapkričio antrojoje pusėje. Pastoviosios sesijos socialistinė, visos srovės, visos pastangos buvo 
antrosios dalies posėdžių atidarymas buvo žy- Strasburge atstovaujamos. Netruko nei parla- 
miai kuklesnis kaip rugpiūčio mėn. mentarų sąjungos posėdžių ir jaunimo kongreso.

Šį kartą nuotaikos buvo prastesnės; teko Pastarasis, paskutinę Europos Tarybos pasėdžių 
girdėti kuluaruose, gal be reikalo atvažiavom; dieną, suvažiavo į Strasburgą iš kelių valstybių 
ar ne geriau būtų, kad Europos Taryba išsiskir- ir vakare organizuotai, apie 2000 žmonių pa- 
stytų ir vėl po kurio laiko, bet jau kitos sudėties, sirodė prie Tarybos rūmų prašydamas, kad 
būtų surinkta. Europos vieningumas būtų kuo greičiausiai

Tas nuotaikas ir kalbas sukėlė Europos Ta- įvykdytas.
rybos nutarimai su Ministerių Taryba. Pirmasis Tai buvo įspūdinga. Net kiečiausias širdis 
grovo Sforzos, kuris yra Ministerių Tarybos galėjo sujaudinti ši eisena.
pirmininkas, pranešimas buvo priimtas labai Koks mūsų vaidmuo šitų visuomeniškų fede- 
gerai ir pilnaties darbai, besidalindami tarp ralistų tarpe? Šiandien joks, o gal būt ir labai 
pilnaties posėdžių ir darbo komisijų, be jokių didelis.
didesnių įvairumų riedėjo įprasta tarptautiniams Jų tikslas — kiekvienoje tautoje juo stipriau, 
organams rutina, būtinu, o gal tik įprastu lėtumu, skiepyti Federalistinės Europos idėją.

Tiesa, neapsiėjo ir be vieno įvykio, kai pir- Labiausia pažangi tuo atžvilgiu tauta Pran- 
mininkas Spaak'as reikalavo taikyti daugumos cūzai, teturi kol kas 16.000 aktingų federalistų; 
principą, viena anglė sušuko, — čia reikalingas Vokietijoje — 8.000.
daugumos principas, o ką tamsta darei, kai Pirmoji, Federalistinės Europos Unijos an- 
buvo karaliaus Leopoldo rinkimai? trame tarptautiniame kongrese turėjo 32 atsto-

Tuoj atsirado, kaip dera tokiam momentui, vus, o Vokietija — 10. Kitos tautos — propor-
policija ir desetkai foto aparatų.

Ji buvo nuvesta į policijos kambarį, o išeidama 
foto aparatų nufotografuota, kaip kažkas pa
sijuokė — linksmai amžinybei.

Pilnaties posėdžių buvo aštuoni. Jų metu 
įdomiausi pranešimai buvo apie bendrą politiką 
ir Schuman’o planą.

Pranešimas apie bendrą politiką, paruoštas 
olandės Klompe’s, sukėlė daug diskusijų, truko 
veik tris posėdžius, o lygiai ir susilaukė daug ir 
visai pagrįstų pagyrimų.

Kiekvienam skaitančiam šias eilutes, gali 
kilti klausimas, o kokia mūsų vieta Europos 
Tarybos eilėse.

Taip ilgai, kaip truks okupacija — jokia, nes 
Europos Taryba sudaryta iš nepriklausomų ir 
demokratinių valstybių, tuo būdu visos, esan
čios už geležinės uždangos valstybės, yra už 
šiandieninės Europos Tarybos ribų. Ją sudaro 
125 atstovai iš 15 valstybių.

Šiai nenormaliai būklei pagerinti, šios sesijos 
metu buvo priimtas ir patvirtintas projektas 
steigti komisijas ryšiams palaikyti su tomis 
valstybėmis, kurios dar nėra Europos Tarybos 
nariai. Taip pat įsteigta pakomisė pabėgėliams 
globoti.

Reikalui esant, bus kviečiami ekspertai, o 
normaliai ir šitos komisijos darbai, kaip ir visų 
kitų — eina už uždarų durų.

Greta šito, grynai valstybiniai politinio organo 
posėdžių, šį kartą Strasburge buvo dešimts 
įvairių tarptautinio pobūdžio kongresų, arba 
vadinamų -— darbo dienų. Girdėjosi nemaža 
pasipiktinimo balsų dėl tokio nepaprasto su
siskaldymo, žinoma, vienybės ir susiklausymo 
šalininkams, kurie vienybę tik tada supranta 
kaip geru, kai jie patys jai vadovauja. Tas ga
lėjo labai nepatikti, bet žiūrint objektingai — 
sveikintinas reiškinys.

„Tačiau nė valandai neturim užmiršti, kad 
Lietuvos TSR priėmimas į galingąją TSRS 
uždeda mums didelę atsakomybę, reikalauja 
iš visų mūsų didelio darbo, didelio pasiryžimo... 
Ryšium su penkmečio planu drg. Stalinas yra 
pasakęs: „Mes esam atsilikę nuo pažangiųjų 
kraštų 50-100 metų. Mes turim tą nuotolį 
pasiekti per 10 metų”.

Kalbėdamas apie delegacijos „laimėjimus” 
Maskvoje, J. Paleckis pareiškė:

„Visiškai išlaikydama savo suverenumą, {gy
dama naujus galimumus savo kultūrai ir ūkiui 
kelti, turėdama pilną galimybę įvykdyti tikrą 
liaudies valdžią darbo žmonių tarybų pagrin
dais, Lietuvos TSR įgijo naują neaprėpiamą 
tėvynę...”

„Įstojus į TSRS, raudonasis tarybinis Vil
nius tampa nepajudinama Lietuvos TSR sos
tine ir jokios želigovskiados dabar nebegali pa
sikartoti... Kartu mes esame laimėję savo ben
drą darbo žmonių sostinę — socialistinę rau
donąją Maskvą...”

Raudonų „laimėjimų” pranešimą baigė šiais 
žodžiais:

„Lietuvos TSR liaudis drąsiai ir budriai, 
entuziazmo perimta, nuėjo Stalino keliu ir jau 
niekada nuo jo nebenueis, nes jis tik vienas 
veda į darbo žmonių, į visos žmonijos laimę”.

Į J. Paleckio pranešimą „replikavo” atstovas 
L. Dovydėnas. Tai buvo sacharininė, — sal
džiausioji ir saldžiausiųjų litanija, kuria Do
vydėnas pagarbino delegaciją, jos atliktus „žyg
darbius”, parvežtą saulę...

Po limonadinės šnekos, Seimas vienbalsiai 
priėmė nutarimą: „įgaliotosios delegacijos vei
kimą Maskvoje užgirti”.

Papildomieji rinkimai Ukmergės apygardoje 
buvo apibudinti trumpa A. Sniečkaus kalbele. 
Jo žodžiais: „...rinkimai vyko darbo dieną, 
nemažas balsuotojų skaičius ■ (sezoniniai dar
bininkai ir kiti yra išvykę kitur) per papildomus 
į L. Seimą rinkimus Ukmergės apygardoje,

cingai aktingų federalistų skaičiui.
Kokia gi mūsų vieta šituose visuomeniškuose 

sąjūdžiuose, kurie, visų pirma, remiasi ne val
stybėmis, bet tautomis, ypač idealistais užsi- 
degėliais ?

Tuo tarpu jokios vietos Federalistinės Europos 
Unijoj neturim, į kongresą kaip pilnateisiai na
riai nebuvom priimti, o komitete visas Balti
jos valstybes atstovauja estas Rey.

Kokia mūsų būklė gali būti? — Labai didelė, 
bet tada reikia, kad ateitų su įvairiomis idėjo
mis, karštai užsidegę ir tikį į Europos vieningumą 
kultūrininkai, rašytojai federalistai ir dirbtų 
išsijuosę.

Šita linkme labai daug galėtų padaryti Anglijos 
lietuviai, ypač jei sudarytų saitus su Anglijos 
federalistais, kuriems taip vykusiai atstovavo 
didelės kūrybinės energijos ir gilaus proto Mr. 
Josephy.
Strasburgas J. Deveikė

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS — LIETUVIŠKA KNYGA
Pulgis Andriušis „Vabalų Vestuvės” — 2/6, 

„Du Gaideliai — 1/6, Daili Saulutė — 2/6, 
S. 'Zobarskas „Aušrelė” —- 3/-, S. Zobarskas 
„Brolių Ieškotoja” — 2/-, S. Zobarskas „Ga
nyklų Vaikai” — 1/6, S. Zobarskas „Riestausio 
Sūnus” — 2/-, S. Zobarskas „Per šaltį ir vėją” 
— 1/6, Vytė Nemunėlis „Tėvų Nameliai” — 1/6, 
Vytė Nemunėlis „Mažoji Abėcėlė” — 2/-, S. 
Laucius „Po pilkais debesėliais” — 1/6, A. 
Giedrius „Tėvelių Pasakos” — 1/6, A. ir J. 
Mekai „Knyga apie Karalius ir Žmones” — 
1/6, B. Voveraitė „Mano švilpa” — 1/-, B. Vo
veraitė „Lietuvos keliu” — 6 d.

Gaunama DBLS centre — 43, Holland Park, 
London, W. 11.

rugpiūčio 22 d. balsavo 132.506 rinkikai, arba 
91,82 nuoš. Už Lietuvos Darbo S-gos (Sąjun
ga jau buvo „mirusi” L. Seimo susirinkimo 
išvakarėse, liepos 20 d. Aut.) kandidatą drg. 
J. Paleckį balsavo 131.492 rinkikai, t. y. 99,24 
nuoš. balsavusiųjų”.

Atstovo Tamulevičiaus siūlymu, A. Sniečkaus 
pranešimas buvo priimtas be komentarų, vien
balsiai. Drg. J. Paleckis paliko minkštą „pre
zidento” kėdę ir užpakalį pernešė ant kieto 
L. Seimo atstovo suolo.

Seimo vicepirmininkas Gedvilą: „Eina trečia
sis darbų tvarkos punktas — Konstitucijos ko
misijos pranešimas apie Lietuvos TSR konsti
tuciją. Pranešimą padarys Konstitucijos komi
sijos pirmininkas drg. Pakarklis”.

P. Pakarklis: „...Konstitucinė komisija, su
darydama konstitucijos projektą, vadovavosi 
L. Seimo nutarimu ir aiškia Lietuvos liaudies 
valia... Toji liaudies valia pareiškė, kad Lietuva 
turi turėti konstituciją, pagrįstą pačios demo
kratiškiausios pasauly Stalino konstitucijos prin
cipais ir nuostatais.

„Stalino konstitucijos geniališkuosius nuo-į 
status anksčiau galima buvo skaityti tik slaptai,! 
pasislėpus nuo buržuazinių dvarininkiškų val-j 
dovų, valdžiusių Lietuvą. Dabar mes ne tik 
atskirai galime kalbėti apie Stalino konstituciją, 
bet ir jos principus dedame į mūsų viso gyve
nimo, visos mūsų valstybinės santvarkos pa
grindus. Tai tokia milžiniška laimė, jog ją sun
ku yra išreikšti žodžiais”.

Toliau drg. Pakarklis papasakojo „vargus 
ir sunkenybes”, kurias tekę įveikti darant Sta
lino konstitucijos nuorašą ir „pritaikant” Lie
tuvos TS R-kai. Jo žodžiais: „Sąjunginė Lie
tuvos TSR-a neišėjo ilgojo socialistinės kūry
bos kelio, ji yra tos kūrybos pačioje pradžioje. 
Mums teks dar daug padirbėti, kad visose gy
venimo srityse... pavytume gerokai į priekį 
nuėjusias broliškas respublikas”.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PRASIDĖJO RINKIMINĖ KOMEDIJA

V
Gruodžio 17 d. okupuotoje Lietuvoje bus 

dar vieni „demokratiškiausi pasauly” rinkimai 
į naujai įsteigtą Lietuvos 4 sričių, 87 rajonų, 
apylinkių bei miestų deputatų tarybas. Šiuo 
metu vyksta kandidatų į deputatus siūlymas.

Kaip paprastai; kandidatai iš anksto komu
nistų partijos jų slaptuose pasitarimuose pa
rinkti, daugiausia, iš jiį, pačių tarpo. Parink
tieji, gavę Kremliaus jpatvirtinimą, tų pačių 
komunistų šaukiamuose darbininkų, valstiečių 
ir intelektualų susirinkimuose „išstatomi”. Ko
munistai, sušaukę susirinkimą patys pasiūlo 
kandidato pavardę, o susirinkusiųjų prievolė yra 
tik paploti nugirdus kandidato pavardę. Ta 
proga, dar sykį pademonstruojama organizuota 
„liaudies ištikimybė” „tėvui” Stalinui ir „mo
tinai” komunistų partijai, nes kaip bendra 
taisyklė, mitingas prasideda Stalino šešėlio 
į garbės prezidiumą kvietimu ir baigiamas pa
dėkos laišku tam pačiam Stalinui. Be to, jis 
visur siūlomas pirmuoju kandidatu, nors iš 
anksto žinoma, kad gali būti tik vieną sykį 
išrinktas ir liks tik Maskvos deputatu.

Dabar okupuotoje Lietuvoje įvyko kandidatų 
į sričių deputatų tarybas siūlymas. Lapkričio 
11 d. Vilniaus universitete tam tikslui buvo 
sušauktas mitingas, kurį ■ atidarė rekt. prof. 
Bučas. Humanitarinio fakulteto dek. doc. Eug. 
Meškauskas tuojau pirmuoju kandidatu pa
siūlė „tėvą” Staliną. Teisių fakulteto Kęstutis 
Domaševičius karštai tą kandidatūrą parėmęs 
pridėjo dar Stalino sėbrą, CK narį, Suslovą. 
Tą kandidatūrą parėmė marksizmo leninizmo 
katedros vedėjas maskolius Davtian ir savo 
ruožtu pridėjo biologijos mokslo daktarą lie
tuvį prof. Pov. Snarskį. Prorektorius prof. 
St. Jankauskas visas kandidatūras parėmęs, 
pagyrė Snarskį, kad gerai suorganizavęs Darvino 
katedrą, gerai dirba rusų Mičurino ir Lisenkos 
mokslų dvasioje.

Teisių fak. komsorgas Dubauskas ir univer
siteto partorgas Lązutka visas kandidatūras 
parėmė. Paskaičius padėkos laišką Stalinui, 
susirinkimas baigtas.

Šis pavyzdys rodo, kad kandidatų siūlymas 
komunistų yra suorganizuota pagal rusų liau
dies pasaką, kaip senelis rovė ropę — „dedka 
za repku, babka za dedku... ir 1.1.”.

Ukmergės medžio apdirbimo kombinatas į 
Vilniaus srities tarybą be kremlininkų pasiūlė 
dar Vilniaus-srities KP(b) sekretorių P. Oleką. 
Anykščių MTS (mašinų traktorių stotis) -—■ 
stach. M. Šapolą. Klaipėdos elektrinės tar
nautojai kandidatu į Klaipėdos srities tarybos 
deputatus pasiūlė naujai paskirtą Klaipėdos 
srities KP(b) sekretorių Kaz. Liaudį, buvusį 
okup. Lietuvos žemės ūkio ministerį. Kaz. 
Liaudis savo laiku yra buvęs Sovietų Ramiojo 
vand. povandeninio laivyno politrukas. Dabar 
jis vėl arčiau vandenų atkeltas.

„Palangos” tralerio kapitonas rusas Goria- 
čiov kandidatu pasiūlė tralerio kapitoną ko
munistą Aleksandrą Kalajdą. Keli susirinkime 
dalyvavę rusai tas kandidatūras parėmė ir pri
dėjo Kremliaus CK narį Chruščovą.

„Elfos” elektros reikmenų fabriko mitinge 
kandidatu pasiūlytas fabriko direktorius Dra- 
gelis.

Vilniuje „Felikso Dzeržinskio” vardo tabako 
fabrikas į srities tarybą kandidatu pasiūlė savo 
stachanoviete Zofiją Sukačkaitę. Ji „išradusi” 
stachanovietišką metodą pagal valandinį gra
fiką. Jai daugiau cigarečių netenka pakuoti, 
nes paskirta mokyti naujai išrasto „mokslo”, 
o pati pasiųsta mokytis į partinę mokyklą.

Šiaulių mėsos kombinatas („Maistas”) kan
didatu pasiūlė Šiaulių srities KP(b) sekretorių 
Motiejų Šumauską, nesenai dar' buvusį „Gos- 
plano” direktorių. Pakruojaus rajono „Ge
gužės I” kolchozininkai kandidatu pasiūlė savo 
kiaulininkę komunistę Stasę Vitkienę, kuri Lie
tuvą atstovavo visasąjunginėje taikos šalininkų 
konferencijoje Maskvoje. Komunistei Vitkie
nei kiaulininkės „titulas” suteiktas tam, kad 
ordiną paskirtų, o kiaules jai augina kitos kol
chozo vergės.

Panevėžio cukraus fabriko darbininkai kan
didatu į Šiaulių srities tarybą pasiūlė garsų „iš
radėją” Juozą Malinską, kuris prie savo 30 
ankstyvesnių išradimų neseniai pridėjo dar 
naują, būtent šiaudų pynių pynimo mašiną.

Panevėžio mokytojai kandidatu pasiūlė Se
rafine Didžiulienę. „Tarybinio Artojo” Šiaulių 
rajono kolchoznikai pasiūlė komjaunuolę Da
nutę Žurauskaitę, o „Eigirdžių” kolchozas 
savo kolchozo pirmininką Juozą Remėzą. Jo 
„dėka” kolchozas dabar esąs 3.548 ha dydžio.

Kauno „Zefiro” tabako fabriko mitinge kan
didatu į srities deputatus pasiūlytas Kauno sri
ties KP(b) I sekretorius E. Ozarskij.

Komunistai nesitenkina vienomis kuriomis 
pareigomis, bet siekia kuo daugiau užimti vado
vaujamų postų. Vienas ir tas pats komunis
tas, paprastai, eina kelias vadovaujamas parei
gas.

Kauno Nemuno laivininkystės darbininkai į 
srities tarybą pasiūlė srities vykdomojo komi
teto pirmininką P. Fedorovič. „Giganto” kol
chozas Panemunės rajone pasiūlė savo karvių 
melžėją Marijoną Krikščiūnienę. „Lenino Ke
liu” kolchozas — veterinarijos akademijos rek
torių Joną Čygą. „Raudonosios Pašvaistės” 
fabrikas — depo mašinistą Juozą Lauraitį. 
„Bolševikų” kolchozas Jurbarko rajone — Kau
no srities vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoją rusą N. J. Lesin’ą.

Plungės „Lininių audinių” fabrikas į Klaipė
dos srities tarybą kandidatu siūlo darbininkę 
Ievą Klemauskienę; Nevarėnų MTS — Klaipė
dos srities vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoją Joną Kardaševičių. Priekulės MTS 
personalas siūlo savo politruką Leopoldą Galdiką.

Mitingų tinklas kandidatams į deputatus siū
lyti ištęstas visoje okupuotoje Lietuvoje. Po 
kandidatų pasiūlymo’ seks antroji tų, „demo
kratiškiausių pasaulyje” rinkimų dalys, jau 
išrinktų kandidatų „išrinkimas”.

MOKSLO AKADEMIJOS „PIATILETKA”
Vilniuje lapkričio 9-11 dienomis įvyko Lie

tuvos Mokslo Akademijos visuotinas susirin
kimas. Apie Akademijos veiklą 1949 m. pra
nešė jos prezidentas prof. J. Matulis. Jis pa
brėžė, kad Akademija dirba Lietuvos komu
nistų partijos VI suvažiavimo nutarimų įtakoje. 
Ji paruošusi 83 mokslo veikalus, jų tarpe „Puš
kinas ir lietuvių literatūra”, rinktinį 23 autorių 

veikalą — „Lietuvių literatūra kovoje su kle
rikalizmu” ir pan. Lietuvos istorijos institutas 
paruošė — „Vilniaus miesto istorijos bruožai” 
ir monografiją — „Lietuvos istorija antroje 
XIX a. pusėje” skirtą Sovietų Sąjungos Mokslo 
Akademijos leidžiamam TSRS tautų istorijos 
veikalui. Taip pat esąs paruoštas ir Lietuvos 
istorijos vadovėlis gimnazijoms. Žymus vei
kalas būsiąs — „Lietuvių ir slavų tautų pasa
kų bendrumas” ir „Lietuvių tautos kova už 
tarybinę santvarką”. Visi veikalai turi tikslo 
įrodyti Lietuvos kultūrinę sąsają su didžiąja 
Rusijos tauta. Matulis nepatenkintas kai ku
riais Lietuvos mokslininkais, kurie dar nesiva
dovaują komunistų partijos CK nutarimų ideo
loginiais pagrindais, kurie taip greit kinta, kad 
mokslininkai nespėja bėgti paskui juos. Vis 
dar esą tebejaučiama buržuaziniai nacionalisti
nės ideologijos įtaka.

Kaip nebedažai savo kailio, dūšia vis lieka 
lietuviška. Labai daug priekaištų susilaukė prof.
J. Balčikonis, Lietuvių kalbos Instituto direk
torius. Jis Lietuvių kalbos žodyno III t. po 
žodžių aiškinimo priedanga prakišęs eilę bur
žuazinio nacionalistinio pobūdžio teigimų ir 
tuo būdu „užteršė” žodyną tokia frazeologija, 
klerikaliniais bei nacionalistiniais posakiais ir 
visiškai neįtraukė į žodyną naujo sovietinio 
žargono, atnešto iš Maskvos.

Prof. Tado Ivanausko veikalas „Lietuvos Paukš
čiai” taipgi susilaukė smarkios Matulio kriti
kos.

Po Matulio pranešimo vienuolikos institutų 
direktoriai padarė savo institutų veiklos ap
žvalgą. . *

Lietuvių literatūros instituto direktorius prof.
K. Korsakas pats savo veiklą sukritikavo ir 
atsiprašė už visus nutolimus nuo partijos li
nijos ir už pavėlavimą išleisti lietuvių literatūros 
vadovėlį.

Akademijos sekretorius prof. K. Bieliukas 
apžvelgė geologijos ir geografijos instituto dar
bus. Lietuvos geografijos vadovėlis gimnazi
joms jau esąs paruoštas.

Technikos instituto direktorius J. Indriūnas 
papasakojo apie nuveiktus tyrimo darbus šiau
rinėje Lietuvoje.

Istorijos instituto direktorius, vice-preziden- 
tas ir Akademijos politrukas prof. J. Žiugžda 
paskaitė pranešimą — „Mokslo išsivystymas Ta
rybų Lietuvoje per pirmą dešimtmetį”.

Akademijos tikrasis narys rusas B. Larin’as 
paskaitė — „Drg. Stalino darbai kalbos mok
slo srity”.

Buvo išklausyti pranešimai Teisės Instituto 
direktoriaus doc. Juozo Bulavo, Ekonomijos 
Instituto direk. Dzidzo Budrio, Chemijos Inst. 
dir. K. Daukšo ir Žemės Ūkio instituto dir. 
V. Vazalinsko.

Akademikas V. Girdzijauskas paskaitė apie 
naujausios sovietų biologijos laimėjimus, o Dzi- 
das Budrys — apie kolchozų sustambinimo 
reikšmę.

Akademijos visuotiname susirinkime dalyvavo 
ir komunistų partijos CK atstovas Vladas Niun
ka ir ministro pirmininko pavaduotojas Kazys 
Preikšas.

Susirinkimas priėmė numatytų darbų „piati- 
letką” ir dar atskirai 1951 metų darbų planą. 
Reikia pagaliau vieną iš tų „užbaigtų” darbų 
ir išleisti! Kaip paprastai, susirinkimas baigtas 
Stalinui paliaupsinti laišku.

DIEVO ATĖJIMAS
Natūralus žmogaus veržimasis į Dievą atsi

muša į nenugalimas kliūtis, ir jo pastangos Die
vą surasti lieka be vaisių, jei Dievas neišeina 
žmogaus pasitikti, arba, kaip teologai sako, 
jei Dievas neduoda žmogui savo malonės.

Ryškiai ir konkrečiai tai turėjo progos išgy
venti ne vienas tų, kurie norėjo Dievą pasiekti 
ne Dievo nurodytu, bet paties įsivaizduotu 
keliu. Būtų neteisinga, jei visų tų pastangose, 
kurie bandė ar bando susikurti sau tikėjimą, 
nepriklausomą nuo Krikščionybės ir nuo Apreiš
kimo, nematytume nieko daugiau, kaip tik 
oportunizmą ir veidmainystę. Neretai čia tenka 
skaitytis su labai rimtomis religinėmis pastan
gomis, su kančios kupina vidine kova, kuri gali 
baigtis tragiškai, jei žmogus stengsis ne pro 
duris, o pro langus jėga įsiveržti į tą sritį, kuri 
yra Dievo nuosavybė. „Niekas negali ateiti 
pas mane”, sako Kristus, „jei Tėvas, kuris yra 
mane siuntęs, jo nepatrauks.” (Jon, 6.44).

Nuo apreikštos religijos atitrūkti siekiąs tikė
jimas į Dievą dažnai žmogų pastato į tragišką 
padėtį. Kai žmogus pradeda kurti Dievą arba 
dievus pats, pagal savo paveikslą ir panašumą, 
jis apsižiūri, kad jo susikurtoji Dievo sąvoka nėra 
platesne už jo žmogišką širdį, jog nėra aukštesnė 
už jo, kartais, labai trumparegišką išmintį. 
Prieš tokį paties sukurtą Dievą žmogus pajunta 
pilną bejėgiškumą. Prieš šį Dievą jis negali 
pulti ant kelių ir maldoje jam atverti savo sielos 
vidų. Šis Dievas žmogų apvilia, nes jis neįsten
gia numalšinti tą begalinį sielos alkį, kurio kan
kinamas žmogus ieškojo Dievo. Vienam ti
krajam Dievui skirtą beribę žmogaus sielos 
erdvę gali užpildyti tik didžioji, iki gelmių su
krečianti, Paslaptis, kurią žmogus įstengia my
lėti ir pagarbinti; pats Gailestingumas, kuris 
vienas tegali išvaduoti jį iš jo menkystės; patsai 
Gerumas ir pats Grožis, kuriame žmogus gali 
surasti visų savo troškimų išsipildymą ir kuria
me jis jaučiasi saugus nuo klastingo pasaulio 
grėsmės.

♦ * *

Kasmet besikartojąs Adventas mums prime
na tą didį gailestingąjį Dievą, kuris, prisidengęs 
žmogiška prigimtimi, ateina pasitikt žmogaus. 
Visas mūsų laukimas, visas ilgesys, viltys ir 
skausmingas ieškojimas tesusitelkia į tą vieną 
maldavimą, kuris užrašytas paskutiniam šv. 
Rašto puslapy. „Ateik, Viešpatie Jėzau!” Bet 
kai Dievas stovės jau prie mūsų sielos durų 
ir į jas belsis, su nuolankiu tikėjimu, mes turime 
jas atverti ir pašalinti visas kliūtis, neleidžiančias 
Jam žengti paskutinį žingsnį, kad galėtume 
išgyventi ramybę ir džiaugsmą nešantį Dievo 
atėjimą. K.V.K-as

Jau galima nakvoti Lietuvių Namuose 
taip jau ir pavalgyti. Nakvynė vienai nak
čiai kaštuoja: 5 šilingai akcininkams, o ne 
akcininkams — 7 šilingai. Lankantis Lon
done, kviečiame aplankyti Lietuvių Namus. 
Jie yra: 43, Holland Park, W.ll. Telef. 
PARk 9699.

Toliau ilgas ir nuobodus Stalino konstitucijos 
paragrafų aiškinimas.! Dalis atstovų užmigo, 
kiti išėjo koridorin „dūmo užplėšti”, dar kiti 
žiovavo, vaftė „buržuazinės” Lietuvos išleistą 
Statistikos metraštį, konstitucijos „projekto” 
lapus.

Savaitraščio rėmai neleidžia ilgiau sustoti 
prie Pakarklio „aiškinimų”, nes ir be jų buvo 
aišku, kad Stalino konstitucija yra Visasąjun
ginės Komunistų Partijos (bolševikų) ir NKVD 
valdžios konstitucija.

Stalino konstitucijoje įrašytasis socializmo prin
cipas: „Kas nedirba — tas nevalgo”, buvo 
išaiškintas šiais žodžiais:

„Ant šnipų, diversantų ir tėvynės išdavikų 
galvų kris sunkus proletarinės diktatūros ir 
proletarinio teisingumo kardas. Tokia dirban
čiųjų masių valia”.

Toliau drg. Pakarklis pareiškė:
„Aš negaliu čia smulkiai sustoti ties kitomis 

teisėmis, suteiktomis darbo žmonėms Stalino 
konstitucijos. Jos yra išdėstytos mūsų pro
jekto 8-tame skyriuje krikštoliniu staliniškuoju 
aiškumu”.

„...Tokie pagrindiniai nuostatai Lietuvos TSR 
konstitucijos projekto, pateikto jūsų nuožiūrai. 
Jis ištisai remiasi Stalino konstitucijos principais. 
Malonu žiūrėti, kaip gaivinamuose Stalino kon
stitucijos spinduliuose pražysta mūsų sąjunginė 
Lietuvos TSR”.

Mielus choristus 
p. Vitalių LEKECKĄ 

ir
p-Ię Aldoną RUDZINSKAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveiki
name ir linkime laimingos ir gražios ateities.

„Rūtos” choro chorvedys, 
T. Šokių vadovė, choristai 

ir šokėjai

Dėl drg. P. Pakarklio pranešimo užvirė „karš
tos diskusijos”. Kaip kas išmanė ir sugebėjo, 
— visi mušėsi krūtinėn, varvino seiliūgas, gie
dojo „tėvo ir žindytojo” vardą... Pirmasis 
stojo P. Cvirka:

„...Stalino konstitucijos saulė, sukaupianti 
visą šilimą dirbančiųjų žemei, laukams ir pa
sėliams, skleidžianti visą gaivinančią jėgą ko
votojams kapitalistiniuose kraštuose — šian
dien nušvito ir socialistinei Lietuvai”.

„...Su Stalinu širdyse, su mintimi apie Sta
liną buvo iškasti kanalai, sujungusieji pietų 
ir šiaurės jūras, smėlio dykumas pavertusieji 
žydinčiu sodu”.

„...Dainuodamas apie Staliną, Dombaso an
gliakasys, Gruzijos vynuogių rinkėjas, Kazach
stano piemuo, Karelijos miškų kirtėjas, Azer- 
beidžano žibalo versmių sunkėjas ir išvaduotos 
Lietuvos valstietis — dainuoja savo pergales 
savo džiaugsmą, savąją laimę”.

Linksma buvo klausytis drg. Cvirkos juokų, 
bet Gedvilą žvilgsniu pertraukė kalbėtoją ir 
tribūnon įlaipino Ant. Venclovą.

Drg. Venclova plačiau „išaiškino” konstitu
cijos 93 str. — „Lietuvos TSR piliečiai turi 
teisę į mokslą”...

Drg. M. Šumauskas pateikė ataskaitinį pra
nešimą apie pramonės nacionalizavimo eigą; 
miegantiems atstovams papasakojo apie įgytą 
teisę dirbti, gauti garantuotą darbą, medžiaginį 
aprūpinimą senatvėje ir 1.1. Ar Seimo atstovai 
turi teisę Seime miegoti? — Šumauskas nepaaiš
kino...

Rugpiūčio 24 d. posėdis buvo baigtas M. 
Gedvilos žodžiu:

„Kadangi jau yra 10 vai., tad diskusijas dėl 
drg. Pakarklio pranešimo atidedame rytojaus 
posėdžiui, kuris įvyks 10 vai. Dar turiu pra
nešti, kad L. Seimo atstovai dabar yra kviečia
mi važiuoti į pionierių laužą, kuris vyksta Spor
to halėje”.

♦ * •

Rugpiūčio 25 d. 10 vai. prasidėjo nebaigtų 
juokų tąsa. Drg. G. Paleckienė išblusinėjo 
„brangų konstitucijos straipsnį, kuriuo moteriai 
pažadėta lygios teisės su vyrais...”

Drg. Genovaitei baigus kalbėti, į : alę buvo 
įleista darbininkų delegacija. Jos vardu Seimą 
sveikino VI. Šiškys ir pranešė pasižymėjusių 
„lenktyniautojų” pavardes.

L. Seimo atstovas Paškievič patikino, kad 
Lietuvos liaudis pritaria visiems Seimo priim
tiems nutarimams.

Atstovas A. Sniečkus pareiškė:
„...Mūsų gyvenimas stoja į naujas vėžes, į 

sovietines socialistines vėžes, gimsta nauja Lie
tuva -—■ Tarybų Soc. Lietuva. Šiandien miršta 
plutokratinė smetoninė konstitucija...” (Aut. pa
braukta).

„...turime nuolat budėti, kad būtume pasi
rengę dar šindien — ir ne tik žygiui, bet smū
giui, mirštamam ir naikinančiam, prieš visus 
tuos, kas išdrįs ir Lietuvoje pakelti ranką prieš... 
soc. tėvynę”.

Drg. Liudas Gira pasiūlo baigti „diskusijas” 
ir tuoj pat užgieda „gadzinkas” apie LTSR 
konstituciją. Tai buvo „Tiesos” ir „Tarybų 
Lietuvos” straipsnių santrauka, parašyta eilė
mis ir pavadinta „poemos” vardu. Iš 200 „poe
mos” eilučių imu, kaip pavyzdį, vieną posmą —

„Lietuva — LTSR — 
Lietuvos senos nebėr! 
Darbininke, nieks daugiau 
Jau tavęs nebeprigaus, 
Nieks neeksploatuos — 
Mūsų dienos nebe tos, 
Kur tave pirma kamavo — 
Visa kuria rankos tavo — 
Visa ir priklauso tau”.

L. Giros „poema” baigtos visos „diskusijos”. 
Juokų valandos praėjo linksmai, jų užbaigai 
buvo pastatytas taškas šitokiu L. Giros dvieiliu: 

Respublika! Ligšiol tave visi tik alino, 
Nuo šiol žydėt globoj pradėsi Stalino!”

Toliau M. Gedvilą perskaitė ištisai konsti
tucijos tekstą ir visus 119 str. pateikė balsavimui. 
Pakilo visos 77 atstovų rankos, pasigirdo valia
vimai, šauksmai, ovacijos ir „tegyvuoja”...

Priėmus konstituciją, drg. Grosman — Di
džiulis Seimui pasiūlo „persikrikštyti”.

Antrukart vieningai pakilsta atstovų rankos, 
suskamba šauksmai ir M. Gedvilą skelbia: 
„Nutarimas priimtas. Liaudies Seimas dabar 
vadinsis Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos Aukščiausiąja Taryba”.

* * *

Su rugpiūčio 25 d. posėdžiu, — Lietuvos 
TSR-os konstitucijos priėmimu, baigėsi forma
lus Lietuvos Respublikos užsmaugimo laiko
tarpis, kuris tęsėsi nuo 1940.6.15 — 1940.8.25 d.

Žingsnis paskui žingsnį, dažnai pėda pėdon 
stebėjome laiką, įvykius ir žmones, taip akty
viai dalyvavusius Nepriklausomybės likvidavimo 
darbe ir taip vergiškai suklupusius Stalino saulės 
paūksmėje.

Toliau kraštas skęsta „lenktynių” svaiguly, 
bolševikiniame chaose, 'tankiai nuregztame NK 
VD tinkle, prievartoje, siaube ir apgaulėje...

I-os dalies pabaiga

p. Joną JAKUBAUSKĄ 
ir

p-lę Ursula BERTRAM 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir saulėto 

bei laimingo gyvenimo linki
Nottinghamo liet. „Romuvos” klubo 

valdyba ir nariai

Pas „Tremties” atstovą J. Mašanauską, 58, 
Newfield Rd. Coventry, galima gauti kišeninių 
Tremtinio Kalendorėlių 1951/52 m. Kaina 2 
šik, platintojams nuolaida.
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BRITANIJOS LIETUVIS 1950 m. gruodžio 8 d.

KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI = LIETUVIAI
JĄ FABRIKAS KVIEČIA Į AUSTRALIJĄ i
P. Ona Mikuckienė, buvusi Lietuvoje pra

dinės mokyklos vedėja, kilusi iš Žemaitijos, 
perėjus visas fronto skaistyklas ir DP stovyklas, 
pakliuvo j Angliją.

Ji atkeliavo kaip šeimos narys gana anksti, 
rodos 1948 m. vasario mėn. Atkeliavo su duk
rele Vida. Atvykusi parsikvietė ir motiną.

„Kokie pirmieji įspūdžiai atkeliavus į Ang
liją? Vyras, turbūt, jau viską buvo paruošęs? 
Juk ir butas buvo rastas?” pradėjom pasikal
bėjimą šeimyniškais reikalais.

„Pirmieji įspūdžiai buvo blogi. Tiesa, kad 
vyras buvo gavęs „butą”. Tai buvo du mažy
čiai kambarėliai pas indą. Aplinkuma neįprasta. 
Kainos nežinomos. Viskas normuota ir bran
goka. Vyras uždirbdavo tik £ 4.17.0 už kam
barėlius reikėjo mokėti £ 1.18.0 tuo tarpu visko 
reikėjo; reikėjo siųsti ir siuntinius į Vokietiją. 
Taigi, pinigo trūko.

„Po 2 mėnesių, apsidairius, nutariau eiti eiškoti 
darbo. Tik kilo klausimas, kur dėti Vidą, kuri 
tuo laiku buvo tik 4 metų. Pagaliau suradom 
išeitį: dukrelę priėmė į anglų darželį. /Tad kas
dien iš ryto nuvesdavau pirma ją į darželį, o 
paskui skubėdavau į fabriką. Priėmė į tą patį 
fabriką, kur dirbo vyras. Duktė išbūdavo dar
žely nuo 7.30 ligi 5.30. Darželis buvo gerai 
vedamas; vaikai buvo gerai aprūpinti ir paval
gydinti. Savaitei kainuodavo 10 šilingų. O aš, 
dirbdama nuo 7,45 ligi 5,30 gaudavau tik £ 3.15.0. 
Materiale pusė tiek pasitaisė, kad jau galėjome 
nueiti į kiną. Duktė, būdama visą dieną su 
angliukais, greit pramoko anglų kalbos. Pra
moko tiek, kad net lietuviškai bekalbėjo angliš
ku akcentu. Jo pataisyti ir šiandien negaliu.

„Bet rudenį 1948 metų reikalai pablogėjo.
Anglų tvarka, vaikai 5 metų amžiaus, turi pra
dėti lankyti pradžios mokyklą.1^O mokyklos
valandos buvo visai kitos, kaip daržely. Moks
las prasidėdavo 9 ir trukdavo ligi 4. Buvau
priversta nutraukti darbą fabrike.

Tik atvažiavus į Angliją, pradėjau rūpintis 
motinos atsigabenimu iš Vokietijos. Darbo 
Ministerija niekad neatsakydavo pažadėdavo,
bet neišpildydavo. Tas reikalas vilkihosi iš
tisus mėnesius. Kai atsisakiau iš fabriko, o kaip 
tuomet labai jiems trūko darbininkų, lygiai 
kaip ir dabar, tai pati fabriko vadovybė atėjo 
pagalbon. Sužinojusi mano pasitraukimo prie
žastį, kreipėsi į Darbo M-ją ir per savaitę motina 
buvo čia. Atsidusau lengviau. Ir grįžau į fab-

I riką.
„Kai pradėjau dirbti fabrike, tai buvo tik 

viena pakaita t.y. dieninė. Tų pačių metų ru
denį įvedė 2 pakaitas: rytinę ir popietinę. Ry
tinė pakaita tęsiasi nuo 6 vai. ryto ligi 2 vai 
p.p. Popietinė — nuo 2 vai. p. ligi 10 vai. vak. 
Rytinė pakaita dirba ir šeštadieniais ligi 12 vai.

ŽODYNAI, VADOVĖLIAI’ ir įvairių sričių 
MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba tiesiai 
iš Vokietijos per lietuvišką importo-eksporto 

H ir persiuntimo firmą.
■ Reikalaukite mūsų kainaraščių.

A. PAULAITIS
Importe-Exporte, Wangen/Allgau, Herfatz 9 

s ‘ Germany. _____  

Už rytinę pakaitą gaudavau £ 4.3.0 o už popie
tinę — £ 3.5.0. Kada įvedė bonus t.y. priedus 
už rekordinį darbą, tai pradėjau gautį maždaug 
25 šilingus daugiau.

„Mano darbas yra apmetimas mezgimui. Dar
bas nesunkus, bet labai smulkus. Dirbtino 
šilko siūleliai labai ploni. Ir iškart jų eina ligi 
2.500! Darbas įtemptas, reikalingas didelio 
atsargumo ir pastabumo. Nuovargis veikia 
ne raumenis, bet nervus. Per dieną mano ma
šina padaro kelią nuo 3.000 ligi 7.000 yardų 
su visais tais 2.500 siūlų. Mašina sukasi smar
kokai „tik” 300 yardų greičiu per minutę. 
Visa tai turi pereiti 8 kartus, nes eina per 8 vo
lus. Kitaip sakant, tą patį dalyką reikia pačiu
pinėti 8 kartus. Jei nors vienas siūlas nutrūksta, 
mašina sustoja. Ot čia ir prasideda vargai. 
Ir juo daugiau trūksta, juo blogiau. Kol siūlas 
nenutaikintas, mašinos nepaleisi. Mašina tikrai 
sudėtinga ir kainuoja apie 10.000 svarų.

„Dirbame visą laiką prie elektros šviesos. 
Oras sunkokas. Pavargsta ir akys. Bonai pri
klauso to, koks ilgis padarytas. Bet dabar dėl 
bonų vargo neturiu. Po vieno konflikto man 
nustatė, kad už 5 darbo dienas gaunu £ 4.0.0 
o už 6 — £ 5.2.0”.

„O koks buvo tas konfliktas? Galima pa
klausti” — pasidomėjau.

„Pas mus jau nuo seniau buvo nesusipratimų 
dėl tų bonų. Kuomet uždarbis taip mažas, tai 
kiekvienas šilingas yra labai brangus. Įvairūs 
prižiūrėtojai ir foremanai norom ar nenorom 
stengiasi bonų paskaičiuoti mažiau, negu išeitų 
tikrumoje. Mes taip pat žiūrim ir skaičiuojam. 
Keletas darbininkių net iš fabriko pasitraukė. 
Kelis kartus ir aš turėjau kovoti dėl tų grašių. 
Man, pagaliau visa tai nusibodo ir pareiškiau 
fabrikui, kad už savaitės aš išeinu. Tokia jau 
yra tvarka, kad prieš išeinant reikia prieš sa
vaitę įspėti. Taigi padaviau ir dirbu ramiai 
toliau. Trečiadienį ar ketvirtadienį šaukia mane 
į kontorą. Kaip buvau siūlais apsivėlus, o mes 
visada esame jais apsivėlę, taip ir nuėjau. O 
Kontoroje pas menadžerį visas posėdis su fab
riko direktoriumi priešaky. „Sakyk, ko nori? 
Mes nenorėtum jūsų atleisti”, — kreipėsi me- 
nadžeris. Man nei šis nei tas. Kliūva ir anglų 
kalba, o čia tiek daug „ponstvos”. Bet aš iš
dėsčiau savo nepasitenkinimą ir paprašiau, jei 
jau nori kad fabrike dirbčiau, tai tegu moka 
man pastovų ir aiškiai nustatytą atlyginimą. 
Nenoriu aš tų visų ginčų. Po ilgokų derybų 
susitarėm, kad jie mokės ta tvarka, kuri buvo, 
bet -bonai bus aiškiai nustatyti. Taip dabar 
ir gaunu”.

„Ar savo darbu tamsta patenkinta?”
„Ne. Tokį įtemptą darbą ilgai dirbti nega

lėsiu. Jei tik gausiu kur tinkamesnį, tai ir mesiu. 
Nors atlyginimas, kokį dabar gaunu, retai kur 
Anglijoje moterims mokamas. Bendrai, paė
mus, dėl atlyginimo moterims yra skandalas. 
Turbūt, niekur taip nėra. Juk tai didžiausia 
neteisybė. Už tą patį darbą, jei jį dirba vyras, 
moka beveik dvigubai. Nesuprantu, kaip anglės 
tai gali pakęsti”.

„Girdėjau ponią kviečia naujai besisteigiąs 
Courtauld’o fabrikas į Australiją kaip meisterį. 
Ar tiesa”?

„Taip. Bet iš karto atsisakiau. Pasiūlė gerą 
darbą, gerą atlyginimą ir butą. Atsisakiau dėl 
grįžimo. Juk į Lietuvą vistiek grįšime, ir neuž
ilgo. O nusikrausčius į toką tolimą pasvietę, 
kaip tada? Jei pasiūlytų važiuoti į Kanadą ar 
į Ameriką, tuojaus važiuočiau”.

„Gyvenate savo namuose, koki reikalai pri
vertė namus pirkti? Ar negeriau ir pigiau būtų 
butą nuomoti? Namai, juk didelė bėda?”

„Tikra tiesa, kad namai didelė bėda. Ir pir
kome savo pinigų turėdami vos 23 svarus! Bet 
kitaip negalima. Pas anglus gauti butą šeimai 
su vaiku beveik neįmanoma. O mes esame 4. 
Pas lietuvius galima gauti, nors ir sunkiai, bet 
nepigu. Pasitaikė taip, kad žmonės pasiūlė 
pinigus, tai ir surizikavome. Namai kainuoja 
£ 1825. Depozito ir mokesčių sumokėjome 
grynais £ 425.0.0. Kitą gavom kaip ilgametę 
paskolą. Į savaitę grąžiname skolos £ 2. Tiki
mės išsimokėti”.

„Kokių išlaidų dar turite?”
„Maistui mums išeina, mažiausia £ 5. Pir

kom baldus išsimokėtinai. Dabar į savaitę 
mokam 16 šilingų. Du kambariu išnuomojam 
ir gaunam I svarą. Nuominikas turi savo bal
dus. O reikia gi grąžinti ir privačias skolas. 
Tai ir piauna. Bet nuo Kalėdų bus' lengviau. 
Skolos sumažės. Tad ir savo reikalams šis tas 
atliks.”

„Rodos, esate lietuviškos mokyklos vedėja? 
Kaip mokyklos reikalai? Ar daug vaikų?”

„Jau turime senokai įsisteigę savo mokyklą. 
Turim pastovią buveinę Cortauld’o fabriko 
patalpose. Kas šeštadienis vaikai renkasi po
rai valandų. Užsimojimas geras, bet tikrovėj 
taip neišeina, kaip nori. Pirmiausia neturime 
jokių mokslo priemonių. Antras nenugalimas 
sunkumas, tai vaikų skirtingas amžius: 3 vaikai 
yra 12 metų, 2—10 metų; 1—9; 1—7; 1—6 ir 
1—5! Pasakykite, koks Saliamonas galėtų ką 
nors išmintingo su jais padaryti? Tėvai per- 
maža dėmesio kreipia savo mokyklai. Taigi, 
mokykla galėtų duoti geresnių rezultatų, net ir 
esamose sąlygose, jei pavyktų pašalinti trūku
mus”.

„Atrodo, kad nesigailite atvažiavusi į Angli
ją?”

„Labai, gailiuosi. Geriau būtų padaryta pa
sukus kelius į Ameriką. Ten vis tik daugiau 
lietuvių, daugiau savų. Čia permažos lietuvių 
kolonijos ir sunku kultūrinį darbą dirbti. Pa
galiau Amerikoje nesijaustų ir to nacionalizmo, 
apie kurį čia niekas nešneka, bet kurį jauti kiek
viename žingsny.

„Vienas mano troškimas, kad juo greičiau 
išsilaisvintų Lietuva ir kad mes visi galėtum 
sveiki grįžti Lietuvon. O dabar reikia vargą 
vargti ir tempti tremtinio nelengvą naštą”.

Londono Lietuvių Meno Sambūrio grupė 
„Vaidila” gruodžio 9 d., šeštadienį, 6 vai. 

^vakare, Londono liet, klubo salėje, 345a, 
Victoria Park Rd., E.9, vaidins Keturakio 

„AMERIKA PIRTY”
Po vaidinimo — šokiai. Įėjimas — 3/6, 

2/6 ir 2 šil. Bilietai gaunami iš anksto pas 
Klubo sekretorių ir Liūdžiaus krautuvėje 
arba prie jėjimo. Pelnas skiriamas klubui.

KANADOS LIETUVIAI TABAKO ŪKYJE
Tabako auginimas Kanadoje platesniu mastu 

pradėtas prieš dešimtį metų. Dabar tabako 
auginimas nuolat plečiamas.

Per metus vidutiniškai gaunama apie 124 
mil. svarų tabako. Jo dalis sunaudojama vietoje, 
o likusi eksportuojama daugiausia į Angliją. 
Iš gauto tabako pagaminama per metus 1.402 
mil. cigarečių ir 17,1 mik cigarų bei 82.000 svarų 
uostomo tabako. 1

Didžiausi tabako ūkiai yra Ontario provin- 1 
cijos pietuose per 5.000, kurių tarpe yra apie 
200 lietuvių.

Tabako ūkis yra vienas pelningiausių ūkio 
šakų. ■ Tačiau reikia ir sunkiausia dirbti. Ta- ' 
bako ūkiai, palyginti, yra labai brangūs: 100 
akrų ūkis su vidutiniškais trobesiais kainuoja 
apie 60-70.000 dol.

Tabako lapų skynimas ir kartu jaujoje džiovi
nimas prasideda pradžioj rugpiūčio, o baigiasi 
rugsėjo vidury. Derliaus nuėmimo metu kiek
vienoj farmoj dirba apie 16-20 darbininkų. 
Taigi vien tik pas lietuvius farmerius dirba apie 
kelis tūkstančius darbininkų. Tada darbinin
kams mokamas aukštas atlyginimas, vyrams 
apie 10-12 dol. dienai ir maistas, moterims 
8-9 dol.

Lietuviai tremtiniai tabako auginimo bizniu 
yra smarkiai susidomėję. Derliaus nuėmimo 
metu šimtai lietuvių darbininkų vyksta į far- 
mas. Jie jau pagarsėjo kaip geri darbininkai. 
Juos noriai ima ir kitataučiai tabako augintojai.

Jau apie 10 tremtinių yra pirkę tabako far- 
mas arba nuomoja. Tik reikia apgailestauti, 
kad šiemet keliems tremtiniams buvo blogas 
derlius ir jie turi daug nuostolių.

Per „stiprinimą” yra samdomi irgi darbininkai, 
tačiau vyrams moka tik 100- 120 dol. mėn. ir 
duoda maistą. Šiemet numatomos aukštesnės 
tabako kainos tai dalinai kompensuos ir blo
gesnį derlių.

Delhi, Simcoe, Brandford apylinkėse lietuvių 
tabako derlius yra šiek tiek aukščiau vidutinio. 
Bendrai lietuviai tabako augintojai turi labai 
gerą vardą: po belgų eina antroj vietoj lietu
viai. Jų visad geras derlius ir dauguma gy
vena labai pasiturinčiai.

Visų Ontario lietuvių tabako augintojų turtas 
vertinamas apie keletą mil. dolerių.

Tremtiniams ūkininkams patartina šia ūkio 
šaka dar daugiau domėtis.

Lietuvaitė stalo teniso meisteris. Australijos 
stalo teniso pirmenybėse, suruoštose Brisbanėj, 
jaunių pavienių rungtynėse, lietuvaitė A. Snar- 
skytė laimėjo pirmąją vietą, nugalėdama Queens- 
landerio lošėją Miss V. Brunner. Brisbanės spau
da įdėjo jos nuotrauką ir aprašymą. A. Snar- 
skytė yra atvykusi iš tremties.

Lietuviško kaimo klausimu. Dail. Tamošai
čiai Kanadoj, ieško vietovės lietuviškam kaimui 
Montrealio apylinkėje. Iki šiol tinkamiausia 
vieta numatyta ties Kingstonu, pusiaukely tarp 
Montrealio ir Toronto, šalia Laurino upės. 
Lietuviškame kaime norima pastatyti lietuviškus 
pastatus ir įvesti lietuviškas tradicijas.

P. Ramanauskienė, žinoma lietuviškų raštų 
audėja, iš tremties atvyko Amerikon ir apsigy-

ANGLIAKASIO <3>
B BR. DAUBARAS IŠPAŽINTIS 
t PC --------------------------

(Žiūr. „B.L.” 41 nr.)

t Netikėta lietuvaitės viešnagė sugriovė ilgus 
į metus nusistovėjusią angliakasio Dapkaus die

notvarkę. Tą vakarą jis nebeišsirengė aludėn, 
| ir neišvedė vakariniam pasivaikščiojimui 

Dikio. Šunelis daug kartų prieidavo prie durų, 
1 apuostydavo jas, pasiklausydavo, grįždavo į 
‘ valgomąjį ir, pakreipęs galvą, stengėsi pagauti 
{ senio žvilgsnį, atspėti jo judesius. Šis, tačiau, 
| lyg jį kas basliu būtų pertvojęs, visiškai nekreipė 
t dėmesio į Dikio reikalus.
l Kelis kartus, kai senis slinkdavo į prieškam- 
»barį, Dikis su nauja viltimi vikriai jį pralenkdavo, 

tikėdamasis, kad, štai, dabar jis ims apsiaustą, 
skrybėlę ir tada, žinoma, prasivers durys į laisvę.

p. Tačiau ir šį kartą Dikis nusivylė: Dapkus nė 
nestabtelėjo prie kabyklų. Ir užuot koridoriaus

E duris, jis atidarė siaurutes, po laiptais esančio 
| sandelio, dureles ir ten, žvakę užsižiebęs, ilgai
į kuistėsi skrynioje. Kai Dikis, smalsumo vedi

nas, užkėlė prišakines letenas, norėdamas žvilg
terėti, kas ten įdomaus sukrauta, senis jį subarė 
ir piktai nustūmė. Šitoksai Dapkaus elgesys 
Dikiui buvo neįprastas, todėl jis, negalėdamas 
ankštame sandėlyje apsisukti, atatupstas išslinko 
ir, giliai atsidusęs, čia pat prie durų išsitiesė.

, ’ Jis buvo alkanas ir tas jausmas neleido jam 
ramiai užsnūsti. Todėl po^valandėlės jis vėl 
tyliai įkišo galvą pro praviras dureles, nebe
drįsdamas visas ten pasirodyti. Žvakės šviesoje 
jis matė nušvitusį šeimininko veidą. Iš skrynios 
dugno Dapkus ėmė poperiaus mazgelius ir, 
garsiai pirštus spjaudydamas, atidžiai skaičia
vo lapelius.*] Paskui rišo juos raudonais kaspi
nėliais, dėjo į sienoje esantį^urvą, kurio Dikis 
iki šiol nebuvo matęs. Vėliau užkišo plytgaliu

tamsųjį urvą ir užklijavo jį nukarusiu poperiu, 
tokiu pat, kuriuo buvo išpuoštas visas sandėlys.

Šis šeimininko darbas priminė Dikiui, kad 
ir jis kieme, po beržu, daug kartų yra paslėpęs 
skanius kąsnelius, kurių nebeįveikdavo suėsti. 
Toks prisiminimas jį įdrąsino ir jis vėl įslinko 
vidun.

— Tu vėl čia, Diki?! Vietos nerandi? — 
švelniai užkalbino Dapkus.

Šunelis suprato, kad šeimininkas yra atslū
gęs ir nudžiugęs ėmė gerintis.

— Vargšas Diki! Juk tu alkanas ir dar kie
man nebuvai išleistas. Eikime...

Dabar Dikis, tarsi burto lazdelės paliestas, 
pagyvėja, linksmai unkščia ir ilgais šuoliais 
kelis kartus perskrieja koridorių. Perbėga val
gomąjį ir, kai Dapkus pradaro virtuvės duris, 
jis šaute iššauna kieman. Beprasmiai jis pra
deda garsiai loti ir, pamatęs ant tvoros užsi

GARSUSIS MEDŽIOTOJAS

Nesvarbu pabrėžti, 
Kaip ir kokią dieną, 
Gyvuliai, kaip žinom, 
Šeriasi kiekvienas. 

korusi kaimyno katiną, narsiai jį puola. Šis 
jau buvo pratęs prie tokio nemandagaus Dikio 
elgesio ir, žinodamas, kad tokiame aukštyje jo 
amžinasis priešas nepasieks, pasistiebė ir nugarą 
išrietęs piktai spiovė žemyn. Dikis, patyręs 
tokį pažeminimą, įsibėgėjo ir dar kartą bandė 
nenaudėlį pasiekti. Bet, tuo metu, kai juos 
skyrė vos keli centimetrai, katinas tėškė kojele 
puolikui per minkštas, išsiplėtusias šnerves. 
Šunelis aiktelėjo, patrynė skaudančią nosį į 
gėlių lysvę ir vėl piktai lodamas puolė. Kati
nas, nelaukdamas antrojo puolimo, vikriai 
šūstelėjo ir įsikorė į čia pat augantį beržą. Di
kis, jausdamas mūšį pralaimėjęs, apibėgo kele
tą kartų beržą, pauostė pėdsakus ir, valandėlę 
ant trijų kojų pastovėjęs, įgudusiai nužėrė už
pakalinėmis letenomis kelis grumstelius.

Virtuvės durys buvo praviros ir iš ten paskly
do nosį kutenąs kvapas. Dikis paliko beržą 

Laimė, kad senukas 
Elnio neužklupo.^ 
Būtų jis Kalėdoms 
Kailį jam nulupęs.

Nepareina tuščias, 
Šiaip ar taip kalbėkim.
Žinoma, rageliai
Jam verčiau, kaip niekas.

ir galvatrūkčiais įbėgo virtuvėn. Jo dubenėlis 
buvo sklidinas pieno ir jame plaukiojo gelsvi, 
išpurtę sausainiai. Lakdamas pieną jis pamiršo 
katiną berže ir tik retkarčiais viena akimi žvilg
terėdavo į šeimininką, vakarieniaujantį prie 
mažo virtuvės stalo.

Kitą rytą angliakasys nesikėlė, nors laikro
dis seniai buvo nuskambinęs kėlimosi valandą. 
Jis jau vakare buvo nusprendęs į kasyklas kelias 
dienas neiti. Dabar jis gailėjosi, kad nesusi
tarė su busimąja nuomininke tikrosios jų at
vykimo valandos.

— O gal jos iš viso neatvažiuos? Kodėl jis 
nepaklausė jos adreso? Juk dabar jis pats ga
lėtų pas jas nuvažiuoti. Galėtų joms pagelbėti 
persikelti. Galėtų joms pasakyti, kad pas jį 
ne tik vieną, bet du ir tris kambarius gali užimti.

Gal jos pinigų kelionei neturi? — Ir dar dau
gybė klausimų ir spėliojimų pynėsi Dapkaus

Štai medžioklės grobis, 
Štai šaulys taiklusis. 
Sako, kad į filmą 
Pakviestas jis būsiąs.
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veno Philadelphijoj. Ji atsivežė ne maža lie
tuviškų audinių, mezginių ir nėrinių.

Prof. Dr. Gudavičius, žinomas mūsų medicinos 
darbuotojas, gyvena Muenchene ir dirba DP 
stovykloje kaip stovyklos gydytojas.

Advokatas Balys Dirmantas neseniai mirė 
Vakarų Vokietijoje. Palaidotas Haslake.

Rašytojas Jonas Nevardauskas, gyvenąs Kana
doje, ruošiasi išleisti novelių knygą, kuri vadinsis 
Auksinių vakarų daina.

J. Čunovienė, buvusi Kauno baleto artistė, 
gyvenanti Australijoj, Perthe, paruošė „Gulbių 
ežero” ir „Coppellia” baletus. Su skrajojančiu 
•Lunley Wilson teatru keliauja po visą Australiją. 
Pastatymams dekoracijas darė Vacį. Ratas.

Laikraštininkas Jonas Grigolaitis, 4 metus 
kalėjęs vokiečių kalėjimuose, šiuo metu serga 
ir labai reikalingas paramos. Gyvena Hanau 
DP stovykloje.

Muzikas Jeronimas Kačinskas So. Bostone 
veda vietos lietuvių chorą, moko norinčius 
pramokti muzikos ir komponuoja naujas dainas 
bei giesmes. Šiuo metu daugiausiai dirba rašy
damas muziką mišioms.

Dr. A. Šešplaukis, gyv. JAV, paruošė spaudai, 
o leidykla „Sūduva” jau baigia spausdinti ki
šeninį kalendorėlį 1951 metams, kur telpa svar
biausios Lietuvos istorijos datos, žymesnės lite
ratūros datos, Lietuva skaičiuose, pasaulio lie
tuvių spauda, pašto tarifas ir kitokios informa
cijos.

Venecuelos lietuvių bendruomenės atstovų su
važiavime spalio 28-29 dienomis, buvo priimtas 
naujas bendruomenės statutas ir išrinkta nauja 
centro valdyba, į kurią įėję pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirmininkas inž. Vladas Venckus, 
vice pirm. J. Biliūnas, sekr. J. Kukanauza, 
ižd. ekon. dr. Neniškis ir narys kun. A. Saba
liauskas. Revizijos komisijon: Vabalas, Tu
mėnas ir Balutavičius, o Garbės teismas susi
deda iš pulk. Sideravičiaus, A. Diržio ir Indre- 
šiūnienės.

Lietuvių kuopa, kap. J. Venckaus vadovau
jama, per Reiną, 232 metrų ilgio ponto- 
ninį tiltą pastatė rekordiniai greit, — 1 vai. 
ir 4 min. greičiau numatyto tokiems dalykams 
pastatyti greičiausio laiko. Lietuviams statant 
tiltą, darbus stebėjo daugelis amerikiečių kari
ninkų. Už šį darbą kuopos vadas gavo raštą, 
kuriame lietuviai pagirti. J. J,

Pulk. J. Šlepetys, su šeima, lapkričio 6 d. 
iš Tuebingeno išvyko į JA Valstybes. Jis visą 
tremties metą aktyviai dirbdamas tremtinių 
reikalais, užėmė atsakingas pareigas LTB Centro 
Komitete.

Mačys Valiukėnas, su šeima, iš Vokietijos 
išvyko į JAV. Jis buvo Lietuvių Laisvės Kovo
tojų Sąjūdžio atstovas VLIKe. Jo vietom į 
VLIKą ateis Labor Service kuopų kapitonas 
Siliūnas.

Česlovas Janušas, dailininkas, neseniai atvy
kęs iš tremties į JAV, nebedirba fabrike ir mė
gina verstis iš meno užsakymų, kurių jis tuo 
tarpu turi nemaža.

Vytauto Didžiojo vardo kuopos vyrai Bam
berge Vokietijoj, visi vieningai nutarė paremti 
lietuvišką spaudą, užsiprenumeruodami vienin
telį lietuvių tremtinių Vokietijoje laikraštį „Tremtį” 

galvoje. Jis buvo, tarsi, užburtas: joks kitas 
klausimas dabar nebuvo jam aktualus, kaip 
tik tas vienas — ar jos atvažiuos? Prisiminęs, 
kad mergina siūlė jam pinigų, jis šiek tiek ap
rimo ir nutarė laukti.

Nuo pat ryto Dapkus ėmė tvarkyti butą. 
Anglių sandėlin jis išnešė keletą aplūžusių bal
dų. Atidarė langus ir, kai pajudino grindyse 
patiestus susitrynusius kilimų likučius, dulkių 
debesys kamuoliais virto pro langų angas. Tuš
čių kambarių grindis ir langus jis perplovė šaltu 
vandeniu ir patiesė iš savo kambario atnešęs 
atbrizgusius takelius. Tokios švarinimosi die
nos jis nedarė nuo pat įsikūrimo šitoje pasto
gėje. Vakare jis savo darbu buvo patenkintas, 
nors išdžiūvusiose grindyse matėsi ryškūs pilki 
dryžai, langų stikluose galima buvo suskai
čiuoti kiekvienas pasukimas, o lubų kampuose 
kabojo vorų linkiai paklodės dydžio. Tačiau 
šito jis negalėjo pastebėti. Jis gyveno laukimo 
valanda. Popiečiu net keletą kartų buvo į gatvę 
išėjęs... Vėliau nuėjo iki artimiausios auto
buso sustojimo vietos. Veltui. Vakarykštės 
viešnios veido jis niekur nepastebėjo.

Praėjo dvi laukimo dienos. Antrosios vakare 
Dapkus apsirengė geresniąja eilute ir, Dikio 
nustebimui, paėmęs pavadėlį, išsivedė ketur
kojį draugą miestan. Nors šunelis ir nemėgo 
pavadžio, tačiau žinojo, kad tai daroma tik 
tada, kai jie turi pavažiuoti kur nors autobusu, 
ar pavaikščioti po turgaus aikštę. Vienas ir 
kitas dalykas Dikiui buvo reta pramoga, todėl 
jis džiugiai bėgo priekyje, retkarčiais stabtelė
damas prie tvoros kampo, ar trumpai apsiuos- 
tydamas su susitinkamais draugais.

Ilgai jie keliavo plačiomis miesto gatvėmis. 
Vėliau važiavo autobusu, bet šį kartą Dikiui 
nebuvo leista sėsti sėdynėje ir išdidžiai dairytis 
pro langą. Šį kartą jis turėjo susigūžęs ramiai 
gulėti prie šeimininko kojų. Todėl jis labai 
pralinksmėjo, kai jie, baigę kelionę, pasuko į

LIETUVIU NAMAI —MUSU DŽIAUGSMAS IR PASIDIDZIAVIMA
Lietuvių Namai, vos pradėję veikti, jau spėjo 

tapti lietuviškos veiklos ir lietuvių susibūrimo 
centru. Tik persikėlus Sąjungos centrui į naują 
vietą, lankytojų skaičius žymiai padidėjo. Pir
momis dienomis, apytikriai, po 6 asmenis vien 
iš provincijos apsilankė Lietuvių Namuose*. 
Ne vienas jų, pirmą kartą namus pamatęs, ilgo
kai stovėjo gatvėje ir netikėjo savo akimis. 
Ar tikrai mes, lietuviai, galime turėti tokius 
puikius namus ir tokioj gražioj vietoj? — klausė 
save; džiaugsmas ir pasididžiavimas veržėsi 
iš krūtinės, kada, pagaliau, įsidrąsinęs užėjo 
į namus ir buvo lietuvišku „Labas” pasveikin
tas. Kitas vėl išvaikščiojo gatvę po kelis kartus, 
ieškodamas prastesnio namo, nes negalėjo pa
tikėti, kad numeris 43, pro kuriuos jis kelis 
kartus praėjo, tikrai galėtų būti jo svajonių ir 
jo vaizduotės išsipildymas.

Pagaliau ir nestebėtina, jei taip yra, ypač 
sulyginus naujus namus su senomis S-gos pa
talpomis. Dabar lietuviai gali ne tik džiaugtis 
ir grožėtis savų namų išvaizda, bet juose susto
ti, pailsėti, pavalgyti ir pernakvoti.

Tiek, kiek lietuviai didžiuojasi savo namais, 
tiek svetimtaučiai mumis stebisi, ir, gal, kiek 
pavydi. Jie stebisi mūsų solidarumu ir mūsų 
susiklausymu, kad savo menkomis jėgomis 
įstengėme įvykdyti mūsų planą. Būdami netur
tingi, darbininkai, buvę DiPi ir neturėdami 
savo tarpe turtuolių, padarėme tai, ko neįsten
gia padaryti turtingesnės organizacijos ar as
menys. Peną prie peno dėjome ir tebededame; 
už juos plytą po plytos pirkome ir gavome gražų 
pastatą. Dar ne visas plytas nupirkome, bet 
dar ir ne visi penai suplaukė. Ne tik penai, 
bet ir svarai, po kelis ar po kelias dešimtis jų

IŠ MUSU
MANCHESTERIO NAUJIENOS

KRISTAUS KARALIAUS garbei Minėjimas 
įvyko lapkr. 5 d., Seserų N. D. Namų salėje. 
Ruošė Šv. Kazimiero Bendruomenės Komite
tas. Programoj: Vaikų pasveikinimas — K. 
Šneliūtė; solo „O Kristau Pasaulio Valdove” — 
K. Kavecko ir Mocarto — „Aleliuja” — O. 
Augustaitytė; Piano palydi ir piano-solo „Ada
gio Cantabile” — Bethoveno ir Elgaro „Ryto 
Giesmė” — R. Sidall; Tema „Mano Laukų 
Karaliui — Rūpintojėliui” paskaitą skaito — 
F. Prekeris. Pora savo poezijos kūrinių skaito 
— VI. Šlaitas; A. Zubricko — užbaigiamoji- 
kalba ir malda, Himnas.

Pamaldų metu buvo Pirmoji Vaikų Komunija; 
po kurių dalyvės su palydovėms ir vėliavnešiai 
su palydovėms minėjimo scenoj Kristaus Ka
raliaus statulai sudarė pasigėrėjimo vertą vai
niką.

Tą pat dieną, vakare, Lietuvių Klube, vietos

DBLS SKYRIAUS SUS-MAS
Išklausyta ir svarstyta visai Sąjungai aktualūs 
dalykai ir be jų specialūs Manchester’iui; tarp 
kurių paminėtini: Ligonių Šelpimas ir Bendrų 
Kūčių rengimas. Šiandien tie nutarimai jau 
smarkioj eigoj. Po Valdybos ir Revizijos pra
nešimų išrinkta nauja Valdyba: pirm-ku — VI. 
Kupstys, sekr. — J. Kalvis, ižd. — A. Mylė, 

erdvų kiemą, o iš čia į didelę aludę, kurioje 
niekad prieš tai Dikis nebuvo.

Aludėje Dapkus pasirinko nuošalesnį staliu
ką. Valandėlę jis pailsėjo; atsinešęs stiklą alaus, 
keliais gurkšniais nugėrė didesniąją jo dalį. 
Jis jautėsi čia svetimas ir tik paskutiniųjų dienų 
įvykių reikalais turėjo čia ateiti.

Laukimo dienos jam taip prailgo; jis buvo 
toks netikras ir susirūpinęs, Dabar jis norėjo 
pasikalbėti su žmonėmis. Jau vakar atsiminė, 
kad vieno susirinkimo metu jo apylinkės par
tijos sekretorius pasakojo apie naujai atvykstan
čius iš Vokietijos darbininkus, kurių tarpe esa
ma ir lietuvių. Tame susirinkime kalbėta, kad 
tai labai blogi žmonės ir partijos nariai turėsią 
imtis atitinkamų žygių prieš atvykstančiuosius. 
Tačiau Dapkui ne šitas klausimas rūpėjo: jis 
atvyko pasiteirauti, ar kartais sekretorius ne
žinąs, kur tie atvažiavę lietuviai yra apgyven
dinami ?

Savo partijos sekretorių — Mr. Gontt, jis 
pažino nuo seniai. Tai buvo žmogus taip pat 
prieš daugelį metų išvykęs iš Lietuvos ir prieš 
keletą metų vieną kartą Mr. Gontt Dapkų 
net lietuviškai užkalbino. Jis juo pasitikėjo ir 
pas jį atėjo pasitarti. Dapkus žinojo, kad šiton 
aludėn Mr. Gontt ateina kiekvieną vakarą, 
kaip jis savojon. Jo dabar jis ir laukė.

Už 2 šilingus ir 6 d. gau
site į namus rinkinėlį 
(pusę tuzino) lietuviškų 
kalėdinių atviručių ir 
sveikinimų parašę: Nida, 
38, Melville Rd., Co
ventry. Kainos: atviručių 
(viengubos) — 4 d., dvi
gubos — 6 d. Platin

tojams nuolaida.

plaukia kiekvieną dieną. Nėra abejonės, kad 
jie nesustos plaukę, kol nebus visos plytos su- 
mūrintos ir kol neliks nė vieno lietuvio, ne- 
pirkusio bent vienos akcijos. Ne lengvas už
davinys, bet jei bus dedamos pastangos ir ener
gingai veikiama, tai ir bus atsiekta. Daugely 
vietų jau tai padaryta. Rugby lietuviai jau 
padarė. P. A. Stakėnas, siųsdamas 17 svarų 
akcijoms, rašo.

„Akcijų pirkome visi. Na tai mes Rugbie- 
čiai lyg ir išpildėme Jūsų paleistą šūkį „Tenelieka 
nė vieno lietuvio, kuris nebūtų pirkęs Lietuvių 
Namų akcijų”.

„Drauge linkime sėkmingai nugalėti visus 
Tūpesčius, susijusius su namų įsigijimu ir juo 
greičiau įsikurti tikrai lietuviškuose namuose. 
Jei kas pradėta daryti, tai ir turi būti tesėta 
iki galo; kelio atgal jau nėra. Tad pirmyn su 
pilnu pasitikėjimu. Mes visuomet pasiliekame 
su jumis”.

Kiekvieno tautiečio prisidėjimas priė namų 
įsigijimo yra brangus ir aukštai vertinamas. 
Kas gali — daugiau duoda, kas negali — ma-
žiau. Su džiaugsmu skaitome p. P. Girdvainio 
laišką:

„Aukoju vieną svarą namų remontui. Tiek, 
kiek mano sąlygos leidžia. Iš širdies linkiu 
Jūsų darbe didžiausio pasisekimo. Mums vi
siems bus malonu ir džiugu matyti nuosavus 
namus Anglijos sostinėje”.

Tuo pačiu metu, kada svarai plaukia į centrą, 
Lietuvių Namuose vyksta intensyvus jų įrengi
mas. Nors iki Kalėdų ir nebus galima visiškai 
užbaigti, bet namai bus kiek galima geriau 
parengti šventėms; bus stengiamasi juo patogiau 
priimti svečius, kad jie galėtų tarp savųjų jau-

GYVENIMO
kult, reikalams — A. Petrikonis, savišalpai — 
J. Šiaučiulis. Revizijon: A. Kuzmickas, J. 
Verbyla, P. Navakauskas.

KARIUOMENĖS ĮSIKŪRIMO Minėjimas, 
Blackley Institut salėje. Ruošė Lietuvių Klubas. 
Pirmininkavo ir ilgesniu žodžiu minėjimą ati
darė — J. Benderius. Pulk. Strimo buvo įdo
mi paskaita: „Kariuomenė besikuriant, nepri
klausomam gyvenime ir okupacijų metu” ir 
Sav. Kūrėjo bei Karo Inv. P. Butkaus nuoširdi 
kalba — Laikykimės svarbiausio ginklo, kuriuo 
yra lietuviškoji kalba. A. Petrikonis deklamavo 

„du VI. Šlaito eilėraščius. Tautiniai šokiai, nors 
šokėjai pasiruošę buvo, bet kai muzikantas 
neatvyko — neįvyko. Užtat po Himno smagiai 
pašokta, ypač kai buvo kam ir su kuo. Susi
darė įspūdis, kad Mamchesteris nevedusiems 
gera viltis.

LIETUVIU KLUBE lapkr. 26 d. įvyko steigia- 
masissus-mas, vadinamo Tarptautinio Diskusijų 
Klubo, kur be lietuvių, dalyvavo: ukrainiečiai, len
kai ir gudai. Klubo tikslas: arčiau vieni kitus 
pažinti, bendradarbiauti, gvildenti ginčytinus 
klausimus ir t.t. Idėja, gal tokia forma, Man- 
chesterio ne nauja, dabar jau įgyvendinta. Toks 
klubas įsteigtas. Ss.

COVENTRIO NAUJIENOS
Mirė lietuvių draugas ir globėjas kun. W. F.

, Gardner. Tai buvo lietuvių pirmoji pagalba 
įvairiose srityse. Be kita ko, jis yra parašęs 
lietuvių spaudai apie Anglijoje esančias baž
nyčias.

Įspūdingai atšvęsta Kristaus Karaliaus šventė. 
Pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 3 d., 
įvyko senai kun. Pacevičiaus ruošta akademija 
koncertas. Staiga išvykus rengėjui, visu tuo 
rūpinosi Bažnytinio komiteto pirmininkas p. A. 
Gurevičius.

Programą pradėjo p. Kazlauskas, meistriškai 
paskaitęs ilgoką p. Matulionio parašytą pas
kaitą „Kristus Karalius”. Po paskaitos sekė 
koncertas, kurį pradėjo coventriškė daininkė p. 
Enzelytė, pagiedojusi solo dvi kun. Pacevičiaus 
naujas kompozicijas. Deklamatoriai: p. Alek
saitė ir p. Januška skaitė Brazdžionio kūrybą, 
o p. Dumbliauskas — nuosavą žodį. Didelis 
malonumas buvo antrą kartą matyti viešnią iš 
Birminghamo p. Valterienę, kuri pagiedojo 
Naujalio, Budriūno ir Dambrausko giesmes. P. 
Valterienė vietoje nestovi. Ji vis tobulėja.

Koncertą užbaigė moterų ir vyrų choras, 
pasirodęs su nauju repertuaru. Kun. Pacevi
čiaus paruošta chorą dirigavo p. Vaišvila. Visą 
šventę užbaigė p. Gurevičius lyriniu, nuotaikin
gai paskaitytu, kreipimosi į Kristų Karalių.

Persikėlė p. N. Mockus, DBLS Garbės Teismo 
pirmininkas, į Coventry. Darbą gavo dirbtino 
šilko fabrike. Ligi šiol jis dirbo pas anglų far- 
merius.

Kalėdiniai vokai. „Nida” išleido kalėdinius 
vokus. Piešinys vaizduoja bolševikų tremiamus 
lietuvius. Viršuje įrašyta: „Christmas for many 
Lithuanians”, apačioje — „Goodwill Towards 
Men”.

MIRĖ PETRAS VALYS

Gruodžio 4 d. Londono ligoninėj mirė Petras 
Valys, 48 m. amžiaus, buvęs Lietuvos kariuome
nės viršila. Atvykęs iš Vokietijos gyveno Kemp- 
ston-Hardwick’d hostely, Bedforde, vėliau per
sikėlė į Londoną.

Buvo susipratęs lietuvis, uolus DBLS narys.

Bal. Brazdžionis, Lietuvių Namų - akcininkas 
rėmėjas, DBLS Bradford© -skyriaus pirm., nu
pirko Lietuvių Namų akcijų už 50 svarų. ■

kiai praleisti atostogas. Nemažas skaičius tau
tiečių jau yra užsakę kambarius Kalėdų-ato
stogoms. Švenčių programa paskelbta kitoje 
vietoje. Pirmą- kartą Anglijoje šiais metais 
atšvęsime Kristaus Gimimo šventę ir Sutiksim 
Naujus Metus nuosavose patalpose — Lietu
vių Namuose. ' 1 ' ”

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Pereitą savaitę gauta 116 sv. Viso šiame

vajuj parduota akcijų už 1,010 sv. .
Akcijų pirko už 10 sv. L. Apanavičius, už 

7 sv. A. Stakėnas, už 4 sv. P. Bielskis, A. Žiogas, 
J. Sudeikaitė, už 3 sv. J. Mockevičius,- V. Sin
kevičius, už 2 sv. A. Širvaitis, K. Baltramaitis, 
E. Birbilas, J. Repečka, K. Barčauskas, L. Skrip- 
kutė, G. Skripkutė, A. Asmenavičienė, Fort 
William sk„ J. Paalksnytė, už 1 sv. A. Žaliaus
kas, A. Munstys, A. Naievaika, F. Noakas, 
S. Juškus, A. Jacikcvičius, J. Merkys, A. , H. 
Vaineikis, A. Naruševičius, K. Vitkus, A. Rū
sys, L. Pilipavičius, P. Varanka, J. Barauskas, 
J. Vilimas, M. Ganusauskas, F. Vaškys, J. 
Kairys, S. Mockus, R. Žukauskienė, U. Verby- 
laitė, G. Skibaitė, V. Marcinkutė, A. Ketur- 
vaitis, S. Žilinskas, K. Narbutaitis, E. Jakutienė, 
B. Jakutis, J. Stonys, J. Ramanauskienė, E. 
Radavičiūtė, E. Rombergaitė, J. Senkus, V. 
Kvietkauskas, S. Skripkienė, A. Kobelis,. J. 
Kobelis, A. Kobelis, L. M., J. Tunaitis, P. Pal- 
kimas, J. Juodeika, V. Stundžia, A. Matulis, 
A. Mikalainis, J. Skinkys, A. Bliudžius, \ B. 
Drebickas, XY, P. Girdvainis, J. Grimas, K. Levin- 
skas, S. Budrys, J. Steniulis, P. Girdžiūnas, 
A. Baltkojis, T. Vidugiris, E. Omkis, J. Kirši
nąs, S. Slabokas, E. Lauraitis.

Corby sk. aukojo 2 sv. 10 šil. ,

KALĖDAS TAMSTA GALI ŠVĘSTI 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Bus bendros Kūčios, vėliau — eglutė, 
pasišokimas ir kita. Iš anksto reikia pra
nešti apie dalyvavimą ir nurodyti ,ar reiks 
parūpinti nakvynę.

Būsi tamsta patenkintas Kalėdų atostogas 
praleidęs lietuviškam kampely.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGRAMA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Nors Lietuvių Namų įrengimas iki Kalėdų 
ir nebus galutinai baigtas, bet bus stengiamasi 
juo patogiau ir juo tinkamiau juose pasiruošti 
šventėms. Nustatyta ši programa:

Gruodžio 24 d. 7 vai vak. — bendros Kūčios, 
kaina 10/-. Užsirašyti iki gruodžio 18 d.

Gruodžio 25 d. 1 vai. p.p. — Pietūs, kaina 
5/-. Užsirašyti iki gruodžio 18. d. vėliausiai. 
7 vai. vak. šokiai.

Gruodžio 26 d. 3 vai. p.p. — Kalėdų Eglutė 
vaikams su užkandžiais ir dovanėlėmis. Tėvai 
prašomi pranešti vaikų, norinčių dalyvauti 
vardus iki gruodžio 20 d. Įėjimas vaikams ne
mokamas, suaugusiems 1/6.

7 vai. vak. šokiai.
Gruodžio 31 d. 8 vai. vak. — Naujų Metų 

sutikimas. Didelis balius su programa ir kitais 
paįvairinimais.

Visais tais reikalais kreiptis į p. J. Dėdiną, 
Lietuvių Namuose, 43, Holland Park, London. 
W.ll. Tel.: PARk 9699.

Lietuvių Namų Akc. B-vės Direkcija

PADĖKA
Nottingham© Lietuvių „Rūtos” choro cho

ristams ir šokėjams, chorvedžiui p. V. Untuliui, 
p-lei O. Lingaitytei ir p. J. Tarvydui už sveiki
nimus, linkėjimus, gražias dovanas, už rūpestį 
ir darbą mūsų jungtuvių dieną — tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū. Aldona ir Vitalius Lekeckai 

» ♦ ♦
Scriveno stovyklos, Harewood Gardens vie

tovės ir visiems kitiems lietuviams, mane mo
raliai ir materialiai rėmusiems laike mano sun
kios ir ilgos ligos, reiškiu širdingą lietuvišką 
padėką. Didžiai dėkingas P. Mikėnas
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“BRITANIJOS LIETUVIS”

TRUMPOS NAUJIENOS
* Žaliavų stoką" pirmos D. Britanijoj pajuto 

medvilnės apdirbimo įmonės Lancashire. Jei 
nepavyks žaliavų aprūpinimo klausimą išspręsti, 
tai po mėnesio — kito, kai kuriose įmonėse gali 
nedarbas pasireikšti.

* Visi ateiviai tūri atlikti karinės tarnybos 
prievolę, — pareiškė Australijos imigracijos 
ministeris Holt’as.

* D. Britanijos ambasadorius Maskvoje Kel
ly’s ir Amerikos — Kirk'as išvyko į savo kraštus 
atostogų. Kuomet jie grįš — neaišku. Šiuo 
metu, kuomet tarptautinė būklė yra tiek įtempta, 
dviejų didžiųjų valstybių ambasadorių išvykimas 
iš Maskvos, savaime kelia spėliojimus.

* Amerikos vyriausybė pasiūlė parlamentui 
padidinti Azijos kraštams ūkinę pagalbą 100 
milijonų dolerių, tokią sumą sumažinant Euro
pai pagalbą. Kokiems Azijos kraštams pagalba 
bus padidinta, tuo tarpu neaišku. Galimas 
dalykas, kad Indokinijai tiekiamoji pagalba bus 
padidinta.

* Kartagenoj, 90.000 gyventojų turinčiam Ispa
nijos mifeste, sprogo municijos sandėliai. Di
desnė dalis miesto Jangų išbyrėjo.

* Kanados spauda skelbia, kad Kanada va
karų Europai ginti pasiųs sausumos kariuome
nės, aviacijos ir laivyno dalinius.

* Federalinės Vokietijos kancleris Adenauer’is,
Duisburge pasakytoje kalboje įspėjo 
neįsivelti į karą su Kinija, nes tokio 
veju. Sovietų Rusija taptų galingiausia 
valstybė ir lengvai galėtų užimti vak.

* Amerikoje sumažintas nikelio, < 
aliumnijaus tiekimas privatinėms, ne karo pra
monei dirbančioms įmonėms.

* D. Britanijos sosto įpėdinė Elžbieta su savo 
vyru aplankė Graikiją. Ten ji buvo Graikų 
karaliaus .ir karalienės viešnia.

* Amerikos prez. Truman’as pareiškė, kad 
netrukus paprašys parlamentą paskirti papildo
mai 18 miliardų dolerių ginklavimosi reikalams. 
Atsižvelgiant grėsmingą tarptautinę būklę, yra 
duomenų, kad tą sumą parlamentas tuojau 
paskir..

* Netrukus bus sušauktas Atlanto pakto 
valstybių karinių štabų viršininkų pasitarimas 
dėl sudarymo Europai ginti karinių pajėgų. 
Esant įtemptai tarptautinei būklei, atrodo, greit 
bus susitarta dėl tokios pajėgos sudarymo ir 
jai vyriausiojo vado paskyrimo. Iš visa ko 
atrodo, kad tos pajėgos vadu bus gen. Eisen- 
hover’is.

* Amerika sustabdė visokių prekių eksportą 
i komunistinę Kiniją., Keturi laivai, krauti 
plieno kroviniais Kinijai, sulaikyta San Franciske; 
krovinys įsakyta iškrauti.

* Mirė prez. Truman’o spaudos skyriaus 
vadovas C. D.
65 m. amžiaus.

* Amerikos 
gen. Collins’as, 
buvo nuvykęs į 
pasiinformuoti 
būklę.

* Tibeto vyriausybė dar kartą kreipėsi į 
Jungt. Tautų Organizaciją prašydama pasku
binti išspręsti pagalbos suteikimo nuo kinų 
užpuolimo klausimą.

* Iki ateinančių metų kovo 31 d. D. Brita
nijos ginkluotosios pajėgos padidės 55.000 žmo
nių ir bendrai sieks 522.000.

* Ilgai s užtrukęs Jugoslavijos ir Graikijos 
normalių santykių atkūrimas, pagaliau, baigtas. 
Abu kraštai pasikeitė pilnateisiais diplomati
niais atstovais.

* Šios savaitės pirmosios trys dienos D. Bri
tanijoje buvo šaltos. Temperatūra buvo nukri
tusi iki nulio, pagal C. Kai kuriose vietose net 
pasnigo. Atšalęs oras ne tik vargino gyventojus, 
nepratusius prie šalčio, bet apledėję keliai trukdė 
auto susisiekimą, net traukiniai iš šiaurės vėlavo.

* Aprimęs ungniakalnio Etnos, Italijoj, Si
cilijos saloj, veržimasis staiga sustiprėjo. Be- 
siliejąs iš ugniakalnio ugninis tirpinys gresia du 
kaimus užlieti. Lava teka tokiu greičiu, kad 
per parą gali abu kaimus pasiekti. Gyventojai 
iš tų kaimų iškelti.

* Vak. Vokietijoje, lapkričio mėn. bedarbių 
skaičius vėl padidėjo 86.000 ir dabar jis siekia 
1.316.000.

* D. Britanijos užs. reik. min. Bevin’as nu
matytą šią savaitę kelionę j Vak. Vokietiją atšaukė.

* Persijos šachas aštriai pasisakė prieš Ame
riką, nusiskųsdamas maža Amerikos pagalba 
Persijai. Jis nurodė, kad 
Persijai per dvejus metus 
milijono dolerių. Persija 
tik du transportus ginklų, 
o už kitą užmokėjusi.
esą pasenę ir netinka gynybai prieš gerai ginkluo
tą kariuomenę.

* Kalėdų švenčių proga, D. Britanijos gy
ventojams bekono norma bus dviem uncijom 
padidinta.

* Kaip aiškėja, Sovietai įspėję Turkiją, kad
ši nesidėtų nei prie Atlanto pakto nei kitokio,* „ B RIT AN U O S LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
kurie m.kreinfas nrieš Sovietus Turkai Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.H. REDAKCIJA —kuns esąs nukreip P ’ • .raštus* taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei
atsakę, kad jie, apsigynimo tikslu, gali prie nepri(jėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 
bet kurio pakto dėtis. , jšilingai.- pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, do-

* Kominformas propagandos centrą vakarų 5erpi. ^KELBJMAL-Spaudas eHutė arba jos vieta— IšiHngas ADRIĮSO PAKEITIMAS 1 šilingas.
. „ . . , _ . ,. , • ** REDAKC. IR ADMIN. TELEF. PARk 9699.valstybėms šukute Varšuvoje. Tam tikslui bufc.. »y

* Britų teismas vak. Vokietijoje, ilgai svarstęs 
karo metu vokiečių atimtų estų laivų grąžinimo 
bylą, nusprendė laivus grąžinti estams, 
ga pastebėtina, kad ir lietuvių laivai 
būdu yra atsidūrę Vokietijoje ir dabar 
naudojami transporto reikalams.

* Paskutiniojo gyventojų surašymo

Ta pro- 
panašiu 
ten yra

duome
nimis, Turkija šiuo metu turi 20.934.670 gyven
tojų.

* Pereitą savaitę į vak. Berlyną atbėgo dar 
59 vad. rytinės Vokietijos policininkai. Viso 
jų per paskutiniuosius šešis mėn. atbėgo 489.

Ameriką 
karo at- 

. pasaulio 
Europą, 

cinko ir

Ross’as darbo metu. Jis buvo

kariuomenės štabo viršininkas 
įvairių karinių žinovų lydimas, 
Japoniją pas gen. MacArthur’ą 
apie susidariusią tol. Rytuose

Amerikos patarėjai 
kaštavę pusketvirto 
iš Amerikos gavusi 

Vieną nemokamai.
Tačiau gautieji ginklai

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ

LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių parduotuvė

siūlo:
Virtas kumpis 1 sv.................. 9/-
Daniška salami 1 sv.................. 7/-
Lenkiška dešra 1 sv.................. 7/-
Airiška salami 1 sv.................. 5/-
Kiaulienos dešros 1 sv.................. 5/-
Lietuviška dešra virimu 1 sv.................. 4/6
Arbatinė dešra dėžutėj 1 sv.................. 2/- -
Lenkiška kiauliena 12 oz. ... ... 3/6 (
Itališka kiauliena 1 sv.................. 3/6
Pipirai arba lauro lapai 1 oz.................. -/6
Rūkyti lašiniai 1 sv.................. 4/3

ploni 1 sv.................. 3/6 r
Sūdyti lašiniai 1 sv.................. 4/- n
Olandiškas sūris J sv.................. 3/2 j _
Raug. kopūstai dėžė 20 oz................. 1/10
Kiaulių kojos nevirtos 1 sv.................. 1/-
Aguonos 1 sv.................. 2/6
Džiovinti grybai 1 oz................. 2/3
Slyvos sirupe dėžėj ..................... H9

Raugintų kopūstų statinė 56 sv. 38/-f su b
Raugintų agurkų dėžė j 1 litrų 17/-J prista- | n
Sūdytų silkių statinė (apie 400 št.) 5.0.0 tymu ®

Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki u
14 svarų svorio pridėti 1/6.

J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., k
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734. p
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika- ži
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, o

kurių pageidaujate. to

Skubiai prašoma atsiliepti moteris ar mer
gaitė, kuri sutiktų prižiūrėti ilgesniam gydymui 
išvykusios motinos 2 vaikus (2 ir 3 m. amžiaus), 
dienos metu* išskyras šeštadienį ir- sekmadirvąi 
Bus duotas kai 
meniškai/ arba

paryš ir maistas.
■aštji: P. O-nis, 3, 

^arleton/ Skipton, Yorks.

Kreiptis as-
Thompson

Gruodžio 
dono Lietu’ 
E.9, bus!

šeštadienį, 8 vai. 
be, 345a, Victoria

vak., Lon-
Park Rd.,

/ j DIDELI ŠOKIAI
ir kalėdinės loterijos bilietų traukimas.. 

Neparduotus bilietus prašoma grąžinti klubo 
sekretoriui iki’gruodžio 15 d. Klubo valdybą

Gruodžio 9 d. 7 vai. vakare, Nottingham© 
lietuvių klube „Romuva”, Sycamore Rd., rem 
giamas

Kariuomenės šventės minėjimas
Nottingham© ir apylinkės lietuviai prašomi 

atsilankyti. Važiuoti iš centro 31 autobusu.
Rengėjai

Parduodamas 2-jų kambarių patogus butas su 
baldais, netoli požeminio geležinkelio Liver- 
poolio ir Bethnal Green stočių. Kreiptis po 5 
vai. vak. kasdien: V. Palubeckas, 79, Red Church 
St., London, E.2.

Dėmesio! Jau išėjo „Akiračio” Nr. 2. Tu
rinyje įdomi medžiaga. Kaina 2/6 šil. Užsa
kymus siųsti: St. Lauruvėnas, Scotia South 
Miners Hostel, Lowton — Newton Rd., Nr. 
Warrington.

Laikas išsirašyti „Laiškus Lietuviams”. Me
tams — 7/-. Siųsti: Rev. J. Steponaitis, St. 
Patrick’s, Widnes, Lancs.

jr~--- ' ■- ■ - :• == =■'='= ■■ ■ : ■■■ " r
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Pasaulio neraštingumą galima būtų panar
inti per 12 metų išleidus tam tikslui 20 milt
inų dolerių, paskelbė UNESCO, JTO mokslo 
■ kultūros organizacija. Pagal jos planą, reikia 
arengti šešioms pasaulio dalims šimtą spe- 
alistų per metus. Parengtieji specialistai turės 
arengti 5.200 mokytojų. Tuo būdu dirbant, 
ir 12 metų neraštingumas pasauly išnyktų. 
Paveikslėly — viena Afrikos mokyklų atvi
ru ore. Ten yra vietų, kur mokyklai patalpa 
■sudaro rūpesčio.

SAVAITES ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)

Šitos pastangos suprantamos, nes vakarai 
>ijo įsivelti su Kinija į sunkų karą, bet reales- 
ių galimybių nematyti, kad Kinija su tokiais 
iūlymais sutiks, nes sprendimas yra ne Pekine, 
et Kremliuje. O pastarasis laisvojo pasaulio 
žkariavimą veda ne tiesiai, bet per savo salė
tus. Dėl to ir jokios nuolaidos, net iki JTO 
ariuomenės atšaukimo iš Korėjos, reikalo ne- 
ataisys ir pasauliui taikos neduos. Iš patyrimo 
noma, kad agresoriams niekad nebūna gana, 
juo labiau tokiam, kaip komunistinis.

i ir šios pastangos Korėjoj įsiliepsnojusį 
ikiu ūdų užbaigti neteikia vilčių.

KORĖJOJE SUNKUS KARAS
JTO kariuomenė, kovodama su milžiniška 

Kinijos kariuomenės jėga, traukiasi į pietus. 
Didžiausias kinų kariuomenės spaudimas eina 
vakariniu pusiasalio pakraščiu.

Gruodžio 6 d. kinai jau buvo užėmę Pyon- 
gyangą, buvusią šiaurinės Korėjos sostinę, Koksa- 
ną, Ambyoną ir artėjo prie Wonsano, esančio 
rytiniam pusiasalio krante. Užpakaly buvo 
likę atkirsta ties Kagaru apie 100.000 JTO ka
riuomenės.

Korėjoje kovojančių jėgų santykis esąs toks: 
vienas milijonas kinų, apie 100.000 šiaurės ko
rėjiečių ir apie 150.000 JTO kariuomenės, ku
rios apie 80.000 užimta kovomis su partizanais. 
Kinų kariuomenė tolydžio didėja, nes iš Man- 
džūrijos, per pasieninę Jalu upę slenka naujos 
kinų kariuomenės masės.

Karą Korėjoje sunkina šalčiai ir gilus sniegas.
Traukiantis JTO kariuomenei į pietus, trau

kiasi ir daugelis gyventojų. Jų minios dažnai 
kelius užtvenkia taip, kad nė pačios negali pa
judėti.

Neutralūs stebėtojai, išeidami iš milžiniškos 
kinų kariuomenės persvaros fakto, svarsto tik 
dvi galimybes: arba visai iš Korėjos JTO kariuo
menę atitraukti, arba sudaryti kurioje nors 
pusiasalio vietoje prietiltį, iš kurio vėliau, at
sigabenus daugiau jėgų, galima būtų pradėti 
kinų kariuomenę stumti atgal.

Dėl 
karą

UŽUOJAUTA
P. Joną Tarvydą, gavusį skaudžią žinią iš 

pavergtos tėvynės, giliai užjaučia.
A. Panumis, V. Pyragius, J. Račius

NEPAPRASTAS „KOVO” LAIMĖJIMAS
Kaip praėjusiame „B.L.” nr. buvo minėta, 

gruodžio 2 d. Manchesterio YMCA salėje „Ko
vas” susitiko su didžiausių savo priešu, praėju
siais metais sulaikiusiu „Kovą” nuo patekimo 
į Anglijos krepšinio pirmenybių finalą „Bur- 
tonwodos Bullets” — amerikiečių lakūnų k-da. 
Šios rungtynės buvo tiek įdomios ir jaudinan
čios, kad verta platėliau apie jas pakalbėti.

„Kovas”, suprasdamas šių rungtynių svarbą 
ir pasiryžęs šį kartą nenusileisti, išeina aikštelėm 
pilna sudėtimi:- iš Coventry atvažiavo buvęs; 
„Kovo” kapitonas Glatkauskas, o iš „Alsė
džių” — Pužauskas. Vos tik rungtynėms pra
sidėjus, pirmojoje minutėje amerikiečiai veda 
2:0, bet Glatkauskas puikiu šoniniu metimu 
rezultatą išlygina ir dar dviem puikiais meti
mais pakelia „Kovo” naudai 6:2. Puiki pra
džia sutiprina koviečius moraliniai ir suteikia 
dvasinį pranašumą, prieš, reikia pripažinti, 
techniškai pranašesnius amerikiečius. Ameri
kiečiai bando pralaužti puikų „Kovo” gynimą 
ir tuo būdu išlyginti rezultatą, bet nepajėgia ir 
turi pasitenkinti tolimais metimais. Stabačinj 
sko gražus prasiveržimas kelia rezultatą iki 8:2Į 
Čia amerikiečiams Barker ir Myers pasiseka keli 
tolimi metimai ir rezultatas 8:6. Koviečiai 
susiima ir darniu praėjimu pakelia rezultatą 
10:6. Amerikiečiai, pasinaudoję gynėjų neap
dairumu, rezultatą švelnina. Stabačinsko įmesta 
bauda daro 11:8. Koviečiai, įsikarščiavimo ir 
jaudinimosi pasėkoje, praleidžia ketvertą užtik
rintų metimų. Amerikiečiai įmeta baudą. 
„Kovas” atsako pilnu metimu. Amerikiečiai 
švelnina, bet „Kovas” nesileidžia pavejamas ir 
baigia pirmą kėlinį 20:17 savo naudai.

Jei pirmasis kėlinys buvo kiek švelnesnis, tai 
jau pirmosios antrojo kėlinio minutės parodė, 
jog bus karšta: amerikiečiai pasiryžo išplėšti 
laimėjimą, o koviečiai — išlaikyti pirmojo kė
linio persvarą. Baleiša gražiu tolimu metimu 
pakelia rezultatą, amerikiečiai atsako tuo pačiu. 
Išsivysto nepaprastas dėl kamuolio kovojimas, 
retkarčiais primenąs rugby, tačiau koviečiai 
nugali amerikiečius: mūsiškiai žymiai vikresni bei 
greitesni kamuoliui ir prasiveržimams, ir jei 
koviečiai būtų išnaudoję, retkarčiais, tiesiog 
laisvus praėjimus, rezultatas būtų buvęs žymiai 
didesnis. Dešimtoje antrojo kelinio minutėje 
rezultatas pirmą kartą per rungtynes išsilygina: 
26:26. Jaudinąs momentas. Čia padėtį gelbsti 
Baleiša ir Glatkauskas, kurie rezultatą kelia iki 
30:26. Nuo to momento koviečiai jau ir nebe- 
siduoda pavejami. Kiekvienas amerikiečių me
timas atsakomas iš „Kovo” pusės, ir, nežiūrint 
didžiausių amerikiečių pastangų, rungtynės bai
giamos dideliam žiūrovų pasitenkinimui, „Kovo” 
pergale 46:43.

„Kovui” taškus pelnė: Stabačinskas 16; Glat
kauskas 11; Baleiša 10; Tamoliūnas 3; Butkus 
2; Pužauskas 2; Puzinas 2.

Šiose rungtynėse „KOVAS” įrodė, kad esant 
pasiryžimui ir norui, viskas galima padaryti ir 
Šių rungtynių laimėjimas nebuvo joks „dienos 
laimės” padarinys, bet rezultatas kieto darbo, 
nusistatymo, visų jėgų sutelkimo ir jei kovie
čiai ir toliau tokiu pasiryžimu ir visa sportine 
širdimi kovos, nebūsiu nė kiek nustebintas, jei 
„KOVAS” taps šių metų Anglijos krepšinio 
meisteriu.

Nežiūrint visa tai, norėčiau, kaip man įprasta, 
duoti porą pastabų. Šį kartą jos skirtos Ba- 
leišai. Nežiūrint kiek aš jį sveikinu už penketą, 
tiesiog nuostabiai gražių metimų ir nepaprastą 
kovingumą gynime, norėčiau priminti jam seną 
krepšinio taisyklę: kamuolys greičiau pasiekia 
tikslą metamas, negu žaidėjo vedamas. Suskai
čiau aštuonis kartus, kai mūsiškiai puolėjai 
buvo visiškai neuždengti po priešo krepšiu ir 
tik reikėjo greitos pasuolės, kad turėti užtikrintą 
krepšį. Vietoj to, Baleiša savo varymusi ka
muolio per aikštę, sudarydavo pakankamai 
laiko priešui grįžti prie savo krepšio ir nebe
leisti išnaudoti puikių progų.

Bendrai, kaip minėjau, „KOVAS” šias rungty
nes laimėjo visiškai pelnytai ir puikiai repre
zentavo lietuvišką krepšinį. V. Steponavičius

- 7/- |
... 7/- )
... 6/-
... 5/6
... 5/6
... 4/6
... 4/- Į 

statinė (apie

Rūkyti lašiniai 1 sv. .
Rinktiniai lašiniai 1 sv. (1 1/2 col.storio) 4/- 
Paprasti lašiniai 1 sv. (1 
Lenkiška kiauliena 30 unc. . 
Lenkiška kiauliena 12 unc. . 
Daniška kiauliena ..................
Lašiniai virimui 1 sv.............
56 svarai) — 38/6 su prisiuntimu.

... 4/6

col. ” ) 3/9 
... 7/6 
... 3/3 
... 7/- 
... 3/- 

Rauginti

Skubiai parduodamas namas (250 svarų gry
nais) iš 3-jų kambarių, virtuvėlės ir rūsio. Ge
roj būklėj. Naujos dekoracijos ir apdažymas. 
Teirautis: savininkas, 8, Calcutta St. W. Bow
ling, Bradford.

Prašo atsiliepti Aleksandrą Gertų, gyv. An
glijoj. B. Petrauskas su šeima, dabar gyv. 5468 
Stanton St., Detroit 8, Mich., U.S.A.

M 1
Medžioklinė dešra 
Jugoslaviška dešra 
Kiaulienos dešra 
Kroku vinė plona dešra 
Lietuviška dešra 
šviežia, rūkyta dešra 
Australiška, sausa dešra
Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų 
agurkai 5 litrų dėžė — 8/6, su prisiuntimu. Aguonos 1 sv. 2/6 (be prisiuntimo), kiti dalykai 

— pagal kainaraščius.

91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281

— Ponia mokytoja! Ar negalėtų senelis i 
pamokos paklausyti. Negirdėjęs uždavinio, jis 
visada vargsta rengdamas man sprendimus.naudojama ir neseniai pastatytoji radijo stotis. Printedrtfr: ML-Caplin A Co. Press Ltd. 1 S, Dunheved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel. THO 2727.
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