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AMERIKA DIDINS 
KARIUOMENE

Ryšium su susidariusia tarptautine būtim, 
Amerika numato paskubinti karinių pajėgų di
dinimą. Netrukus būsią pašaukta karinės prie
volės tiek vyrų, kad galima būtų iš jų sudaryti 
4—5 pėstininkų divizijas ir atatinkamą avia
cijos dalinių skaičių.

Gen. Eisenhower’is, šiomis dienomis kalbė
damas 43 divizijos kariams, pareiškė, kad Ame- 
ka gali būti priversta vėl apmundiruoti savo 
tunus vyrus. Tokios priemonės imtis ją verčia 

laktas, kad užpuolikių valstybių valdovai pri
pažino visas laisvas pasaulio tautas savo prie- 
iais.

DERYBOS DEL AUSTRIJOS
Ne mažam nustebimui, Sovietai pasiūlė pra

dėti keturių didž. valstybių užs. reik, ministerių 
pavaduotojų pasitarimą dėl Austrijos taikos 
sutarties parengimo. Kaip žinoma, tuo reikalu 
jau buvo per pustrečio šimto posėdžių, bet 
dėl Sovietų obstrukcijos negalima buvo darbus 
baigti. Šį kartą pasitarimai prasidės gruodžio 
15 d.

Bendrai paėmus, taikos sutarties projektas su 
Austrija jau seniai parengtas ir jei Sovietai 
liausis kliudę, tai tat rodys jų taktikos pakei
timą. Svarstant tą reikalą, jie, paprastai, kel
davo klausimus, nieko bendra su Austrijos su
tartimi neturinčius.

ISPANIJA REIKALAUJA 
GIBRALTARO

Gen. Frankas, suteikto savo sąjūdžio laikraš
čiui pasikalbėjimo forma iškėlė Gibraltaro Is
panijai grąžinimo klausimą. Frankas pažy
mėjęs, kad pareitojo karo metu D. Britanija 
pažadėjusi, jog po karo peržiūrėsianti visas 
Ispanijos pretenzijas, taip pat ir Gibraltaro grą
žinimo klausimą. Šiandien Gibraltaras, anot 
Franko, jau nesąs Virduržemio raktas, nes 
vakarinį Viduržemio jūra kelią saugo Ispanijos 
uostai ir aerodromai.

Gibraltaro grąžinimo klausimo iškėlimas šiuo 
laiku atrodo, bus susijęs su viena Ispanijos 
sąlygų, kurias ji kelia atvejui, jei ji bus pakvies
ta prisidėti prie vakarų gynybos sistemos.

KOMINFORMO KĖSLAI
Bukarešte laidžiamam kominformo laikrašty 

Graikijos komunistų partijos gen. sekr. Zacha- 
riades teigia, girdi, „esą duomenų, kad Amerika 
pasiryžo tam tikrai karinei operacijai ir kad 
jos vieta būsią Balkanai”.

Šitoks stambaus kominformininko teigimas 
atkreipė dėmesį, nes paleistas propagandos 
sumetimais pačių komunistų kėslus palėpti, 
kad paskiau savo agresiją galėtų aiškinti kaip 
„apsaugą nuo Amerikos užpuolimo”.

VAKARAI SUTIKS SU 
SOVIETAIS TARTIS

Paryžiuje įvyko Amerikos, D. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovų pasitarimas dėl sovietų 
siūlymo pradėti keuturių didž. valstybių dery
bas dėl Vokietijos. Dėl atsakymo susitarta. 
Atsakymas būsiąs dar šią savaitę Sovietams 
pasiųstas. Kaip spėjama, Vakarų valstybės 
sutinka dėl Vokietijos tartis, bet stato sąlygą, 
kad pasitarimai apimtų ir kitus klausimus, ne 
vien tik Vokietijos.

SVARSTOMAS ATLYGINIMO 
PADIDINIMAS

D. Britanijos profesinių sąjungų vadovybė 
svarsto algų padidinimo dirbantiesiems klau
simą, iškilusį dėl gyvenimo pabrangimo. Kokia 
prasme šis klausimas vyriausybei bus pasiūlytas 
išspręsti, paaiškės tik nuodugniai ištyrus gyve
nimo pabrangimo dydį. Galimas dalykas, kad 
bus pasiūlyta atatinkamai visus atlyginimus 
padidinti.

LENGVATOS EVW
Visi tie DiPi, kurie į D. Britaniją atvyko 

kaip EVW ir šiame krašte jau išgyveno tris 
metus, nuo ateinančių metų sausio 1 d. galės 
laisvai pasirinkti darbą. Tokių žmonių šiuo 
metu D. Britanijoje yra per 75.000.

SAVAITĖS
TRUMAN’O IR ATTLEE’S PASITARIMAI

Amerikos prez. Truman’o ir D. Britanijos 
min. pirm. Attlee’s pasitarimai baigėsi. Po 
pasitarimo p. Attlee aplankė Kanadą, kur ta
rėsi su to krašto valstybės vyrais. Gruodžio 
12 d. jis grįžo D. Britanijon ir tą pačią dieną 
parlamentui pranešė apie pasitarimus su Ame
rikos prezidentu.

Iš paskelbto pranešimo, išleisto Vašingtone 
pasibaigus pasitarimams ir p. Attlee’s prane
šimo parlamentui aiškėja, kad Amerika ir D. 
Britanija suderino savo užsienio politikos tikslus. 
Abu kraštai veiks sutartinai, siekdami taikos 
išlaikymo.

Amerika ir D. Britanija sutaria dėl reikalo 
neatidėliojant padidinti Atlanto pakto kraštų 
gynybos pajėgas Europoje. P. Attlee savo pra
nešime parlamentui, palietė Korėjos karą. Jis 
pareiškė viltį, kad JTO pajėgos ten atsilaikys.

Liesdamas taikos išlaikymo reikalą, p. Attlee 
pažymėjo, kad visada esame pasiruošę pasi
priešinti karui, bet ir kiekvienu metu esame 
linkę teisingai spręsti ginčus su kitais, jei tik 
jie yra pasiryžę teisingoms deryboms.

VAKARŲ GYNYBA
Gruodžio 18 d. Briusely susirinks dvylikos 

Atlanto pakto valstybių taryba, susidedanti iš 
užsienio reikalų ministerių. Posėdy dalyvaus ir 
krašto apsaugos ministerial. Bus svarstoma 
minėtų kraštų gynybos planai, parengti šią savaitę 
Londone karinio komiteto, susidedančio iš 
Atlanto pakto kraštų karinių štabų viršininkų. 
Be abejonės, per šį Atlanto kraštų Tarybos 
posėdį bus išspręstas vokiečių dalyvavimo klau
simas vakarų gynyboje ir vyriausios vakarų 
Europos kariuomenės vadovybės sudarymas. 
Vyriausiu šios kariuomenės vadu, kaip iš visa 
ko atrodo, bus pakviestas gen. Eisenhower’is.

Šios savaitės vidury Briusely lankėsi mar
šalas Montgomery’s, dabartinis Vakarų Są
jungos gynybos komiteto pirmininkas. Jo ke
lionės tikslas buvo paveikti vakarų valstybių 
vyriausybes, kad jos karinės prievolės laiką 
pailgintų iki dviejų metų, kaip tai padarė D. 
Britanija.

KORĖJOS KARĄ SVARSTO JTO
Trylika Azijos ir Arabų valstybių, pereitą 

savaitę siūliusių kom. Kinijai sulaikyti savo 
kariuomenę Korėjoje prieš 38 lygiagretę ir po 
to derėtis, nesulaukė atsakymo.. Tada JTO 
pradėjo Kinijos įsivėlimą į Korėjos karą svarstyti. 
Į jos darbų tvarką buvo įtrauktas Kinijos agre
sijos sklausimas. Tačiau jo svarstymas nuėjo 
visai kita linkme.

Minėtos 13 valstybių nenutraukė pastangų 
Kiniją geruoju paveikti. Ypač ne maža pastangų 
padėjo Indijos atstovas JTO Rau’as. Po jo 
pasitarimų su kom. Kinijos ir kitų Korėjos 
karu suinteresuotų valstybių atstovais, JTO 
politiniam komitete atsidūrė net dvi rezoliucijos 
Korėjos karui užbaigti. Viena — tos 13 val
stybių, siūlanti karo paliaubas ir derybas, ki
ta — šešių valstybių, siūlanti atatinkamų valsty
bių atstovams susirinkti ir taikiu būdu, pagal 
JTO tikslų dvasią konfliktą išspręsti. Politinis 
komitetas šitas rezoliucijas gruodžio 13 d. svarstė 
ir priėmė 13 valstybių pasiūlytą rezoliuciją.

Benegal N. Rau’as, Indijos atstovas JT Orga
nizacijai, pastaruoju metu deda pastangas pa
veikti komunistinės Kinijos valdovus sustabdyti 
jų įsivėlimą į Korėjos karą.

ĮVYKIAI
Toks neryžtumas Kinijos agres 'S atžvilgiu 

yra susidaręs dėl pažiūrų skirtingumo 
Yra valstybių, kurios mano, kad kjomun iš
tinę Kinija gali veikti savistoviai, t.y. be 
Sovietų įtakos, dėl to ir stengiasi ją įtikinti 
kilusias problemas taikiu būdu spręsti. Tuo 
tarpu kinai laikosi delsimo taktikos, siekiančios 
kaip galima ilgiau priešus laikyti netikrumo 
būklėj ir didina savo reikalavimų kainą.

Korėja jiems tik tarp kita ko klausimas, nes 
prie jos jie sieja Formozos sugrąžinimą ir reika
lauja sau vietos JTO organuose, vietoj nacio
nalistinės Kinijos.

KORĖJOS KARAS
Visą pereitą savaitę JTO kariuomenė, kovo

dama sunkias kovas su nepaprastai gausiomis 
kinų kariuomenės pajėgomis, traukėsi į pietus. 
Sunkiausias atsitraukimo kelias teko išsikovoti 
ties Kagaru apsuptiems amerikiečių ir britų 
daliniams. Visą reikalingą aprūpinimą ir mu- 
niciją jie gaudavo oro keliu. Po keturiolikos 
dienų, ši kariuomenė, per pusnis, gilų sniegą ir 
šaltį, prasiskynė sau kelią į pajūrį ties Hani- 
hungu, kur buvo sudarytas JTO kariuomenės 
prietiltis ir kur jos laukė jūroje parengti laivai.

Nežiūrint sunkaus ir ilgo kelio, kuris 
per aukštus kalnus, ir siekė apie 90 kilom., 
visa kariuomenė iš apsupimo tvarkingai 
pasitraukė, atsigabendama ne tik sužeistuosius, 
bet ir visas reikmenis. Šiame žygyje jos kovą 
lengvino gausi JTO aviacija, savo ugnimi 
dengdama nuo kinų ordų puolimo.

Gruodžio 11 d. gen. MacArthur’as, aplankęs 
iš apsupimo pasitraukusius ir kitus fronte esan
čius JTO kariuomenės dalinius, pareiškė, jog 
nežiūrint pastaruoju metu buvusių sunkių kovų, 
JTO kariuomenės dvasia ir kovingumas tebėra 
aukštas ir kad atsitraukimas yra atliktas tvar
kingai. Anot jo, kinų nuostoliai šiose kovose 
yra dešimteriopai didesni. Kokie nuostoliai 
buvo JTO kariuomenės? Laikraščių korespon
dentai mini, kad per tas dvi savaites amerikiečių 
nuostoliai, skaitant žuvusius, sužeistus ir nu
šalusius, siekią apie 25.000.

Gruodžio 13 d. JTO kariuomenė iš šiaurės 
Korėjos rytinio pakraščio pradėta evakuoti 
laivais. Tuo laiku JTO kariuomenės svarbiau
sios pajėgos buvo pasitraukusios už 38 lygia
gretės, kuri iki šio karo skyrė šiaurinę Korėjos 
dalį nuo pietinės; į šiaurę nuo Seulo ji sudarė 
gynimosi liniją.

Kinai šios lygiagretės neperžengė, bet už jos 
į šiaurę sutraukė dideles pajėgas, apie 27 divi
zijas, turinčias per 250.000 žmonių. Per lygia
gretės liniją jie neina, aišku, laukdami kokia 
linkme Korėjos karo sprendimas pakryps, kurį 
šiuo laiku JTO pradėjo spręsti.

Pietinės Korėjos gyventojų nuotaika prislėgta. 
Visam krašte įvesta karo būklė, o Seulas pa
rengtas evakuoti. Mieste dažnėja komunistinio 
teroro veiksmai. Iš pasalų, dažniausia nakti
mis, žudomi komunistams nepalankūs asmens. 
Gruodžio 11 d. naktį tuo būdu nužudyta 54 
asmens.

Pabėgėlių masės tiek yra didelės Korėjoje, 
kad savo dydžiu jos viršija iki šiol žinomus 
pavyzdžius. Paminėtina viena pabėgėlių banga, 
kuri nuo Seulo traukia į pietus. Kukliais skai
čiavimais, ją sudaro daugiau, kaip pusė mili
jono žmonių. Būdinga ir tai, kad iš šiaurinės 
Korėjos į pietus pasitraukė per penkis milijonus 
korėjiečių arba apie pusė tos krašto dalies gy
ventojų, nenorėdami daugiau komunistų ma
tyti. Jie paliko savo namus, turtą ir leidosi 
sunkiausio gyvenimo vargti. Vaikai, moterys, 
seniai, ligonys, užpustytais keliais, klimpdami 
giliam sniege, kęsdami šaltį ir alkį, traukia į 
pietus, kad tik toliau būtų nuo raudonojo amaro. 
Pabėgėlių būklė sunki, nes tokią daugybę žmo
nių negalima netik užuovėja aprūpinti, bet ir 
šiltu valgiu pavalgydinti.

BRITAI PERKA ANGLIS
Nors D. Britanija dabar ir daugiau anglies 

iškasa (šiemet numato iškasti apie 205 milij. 
tonų), bet ryšium su padidėjusiu jos pareikala
vimu krašto pramonei ir nenoru nutraukti 
anglies eksportą, numato šiemet tam tikrą jos 
kiekį pirkti užsieny.

Britai užsakė Amerikoje vieną milijoną tonų 
anglies. Ji turės būti atgabenta iki sekančių 
metų balandžio mėn. Jei anglį atgabens Britų 
laivai, tai uoste jos tona kainuos 6 svarus. Tuo 
tarpu mažmenų prekyboje anglių tona kuro 
reikalams Britanijoj kainavo 5 svarus.

Gcn.^Omar N. Bradley’s, Amerikos karinių 
štabų viršininkas, pereitą savaitę asmeniškai 
lankę s JTO kariuomenės vyr. vadą gen. Mac- 
Arthur’ą jo būstinėje, Japonijoje.

ŠV. TĖVO ORDINAI 
LIETUVIAMS

Šv. Tėvas Pijus XII, už didelius nuopelnus 
Katalikų Eklezijai, apdovanojo garbės ordinais 
šiuos lietuvių katalikų veikėjus:

Dr. Stasį Bačkį, Lietuvos įgaliotą ministerį 
Prancūzijoje, „Eques Sancti Grcgori Magni 
classis civilis” ordinu;

Joną Matulionį, Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų savanorį, uolų lietuvių Krikščionių De
mokratų veikėją, dabartinį DBLS Coventrio 
Apygardos pirmininką, „Commenda Sancti Gre- 
gorii Magni” ordinu;

Magdaleną Galdikienę, Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos steigėją, Krikščionių Demo
kratų Seimo atstovę ir veiklią Katalikų Akcijos 
darbuotoją, „Pro Ecclesia et Pontifice” ordinu;

Dr. Oną Labanauskaitę, Lietuvių Katalikų 
jaunimo „Pavasario” Sąjungos organizatorę, 
lietuvių katalikiškosios spaudos darbininkę, „Pro 
Ecclesia et Pontifice” ordinu.

ŪKINE AMERIKOS 
MOBILIZACIJA

Išvykus D. Britanijos min. pirmininkui iš 
Amerikos, po pasitarimo su jos prezidentu, 
pastarasis, gruodžio 11 d. sušaukė svarbiausių 
ūkiniais klausimais savo patarėjų ir kitų pa
reigūnų pasitarimą. Spėjama, kad buvo tartasi 
dėl karines būklės paskelbimo Amerikoje. 
Tokią būklę įvedus, susidarytų teisinis pagrindas 
Amerikos ūkį kontroliuoti ir jo pajėgas mobili
zuoti. Tuo tikslu esąs parengtas trejų metų 
laikui planas. Pagal jį Amerikos krašto ap
saugos reikalams išlaidos netrukus pakilsiančios 
iki šimto milijardų dolerių, o kitiems kraštams 
teikiamoji pagalba būsianti ketveriopai padidinta 
ir sieksianti apie 20 milijardų dolerių.

SIMBOLINĖ LEMPA
Gruodžio 2 d. Šv. Tėvas bendroje audienci

joje pašventino lempą prie šv. Petro Karsto ir 
ją uždegė. Ji simboliškai vaizduos persekioja
mus katalikus, kurie negali atvykti Romon. 
Lempa pasiliks prie šv. Petro Karsto ir degs.

Pašventinime dalyvavo pavergtųjų tautų at
stovai su plakatais ir vėliavomis. Dalyvavo ir 
lietuviai (apie 30 žmonių). Jų tarpe buvo Lon
dono lietuvių klebonas kun. J. Sakevičius ir 
Škotijos lietuvių klebonas kun. J. Gutauskas.

Šv. Tėvas savo kalboje pažymėjo, kad ypa
tingai atjaučia tremtinius ir persekiojamus, juos 
laimina ir paveda Švč. Jėzaus Širdies, Nekal
čiausios Marijos Širdies ir pavergtųjų kraštų 
šventųjų globėjų globai.

TREMTINIŲ LIBERALŲ KOMITETAS
^Tremtinių Liberalų Komiteto (Committee of 

Liberal Exiles) D. Britanijoj gen. sekretorium 
lapkričio 7 d. išrinktas prof. S. Žymantas. Šia
me komitete dalyvauja šių kraštų liberalų gru
pės: lietuvių, latvių, lenkų, estų, rumunų, bul
garų, čekoslovakų, albanų, vengrų, ukrainų, 
gudų, jugoslavų ir ispanų.

Tremtinių Liberalų Komitetas (CLE) priklauso 
Liberalų Internacionalui. Jo atstovai (du at
stovai ir du pavaduotojai) yra Liberalų Inter
nacionalo vykdomojo komiteto nariai. Libe
ralų Internacionalo Taryboje kiekviena f? riti
nių liberalų grupė turi po vien į atstov >.
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i.

AR TAIP IR BAIGSIME
Tauta be inteligentijos — avių kaimenė be 

piemens. Tai yra tiesa, dėl kurios neverta gin
čytis. Tačiau kaip mažai mes tą tiesą supran
tame ir vertiname, rodo pats gyvenimas.

Ketvirtasis DBLS skyrių atstovų suvažiavi
mas turėjo progos išklausyti Vokietijos lietu
vių bendruomenės atstovo inž. Zundės jautrų 
kreipimąsi į Anglijos lietuvius padėti išlaikyti 
vienintelę laisvąjam pasauly lietuvišką gimna
ziją Diepholze. Jo žodžių sujaudinti atstovai 
priėmė rezoliuciją švietimo reikalu (žiūr. „B.L.” 
Nr. 42) P. Kairiūkštienės gyvu pavyzdžiu pas
katinti, atstovai čia pat sudėjo gimnazijos rei
kalui pirmą auką — keliasdešimt svarų. „Brit. 
Lietuvis” išspausdino Vokietijos liet, bendruo
menės atsišaukimą... Ir...

„Visur tylu, visur ramu...”, kaip A. Micke
vičiaus Vėlinių kapuose. Tikrai baugu darosi 
ir kyla klausimas: ar jau mes esam mirę (tauti
niai) ar bent mirštą paskutiniai mohikanai ? 
Nejau Stalinui pavyks per dešimtį metų pada
ryti tai, ko carai nepajėgė per 100 metų? Ar 
jam pavyks — priklauso mūsų pačių, priklauso 
to, ar mes šį reikalą gražiais žodžiais ir baig
sime?

Kalbėdami apie grįžimą į Lietuvą, neišleiski
me iš akių fakto, kad jos nerasime tokios, ko
kią palikome. Ja rasime ne tik sugriautą, ne 
tik nususintą (kolonizacijos pagalba), bet ir 
išžudytą, gal būt labiau, kaip mes šiandien 
prileidžiame. Atstatymo darbui bus didžiausias 
inteligentų trūkumas, savų — lietuviškų inte
ligentų, kuriuos tegali parengti tik lietuviška 
mokykla.

Mes, kuriems likimas lėmė geresnę dalią, 
neturime pamiršti, kad ant mūsų pečių gula 
pareiga ir atsakomybė pasiruošti atstatymo 
darbui.- Šiandien nesunku suprati, kokios reik
šmės Lietuvos atstatymui po 1918 metų turėjo 
Voronežo lietuvių gimnazija, kuri, taip pat 
tremtyje, parengė Lietuvai inteligentijos kadrus. 
Ta pati, jei ne didesnė, misija šiandien tenka 
ir Diepholzo lietuvių gimnazijai. Jei ši gimna

STRASBURG O PAMOKA
Kaip jau .pereitą kartą minėjau, pastangos 

Europai ’sujungti eina dviem vagom: viena — 
valstybine, antra — visuomenine.

Jei valstybinėje mes tuo tarpu negalime ak
tingai ir kaip pilnateisiai nariai dalyvauti, tai 
tikėdami šventai, kad būklė yra laikina, jau 
tuo pačiu turime kaip galima geriau pasiruošti.

Užtat visuomeninėje — mums yra labai plati 
dirva. Tai idėjai dirbant, su ja susipažįstant, 
būtume tinkamai įvertinti ir pagerbti.

O kad šitas tvirtinimas turi „raison d’etre” 
(buvimo prasmę), tenka aptarti kai kuriuos 
psichologinius momentus, lygiai ir tokius pasi
keitimus, įvykusius po šito karo. 

♦ ♦ ♦
Iki šiol mes tikėjom ir kartojom, kad mūsų 

įvairiems atstovams yra sunku ką padaryti, 
ypač į pirmas vadovaujančias vietas prasimušti, 
nes valstybė ir tauta, kuriai jie atstovauja, yra 
maža. Šitas tvirtinimas yra pagrįstas. Jei paim
sim valstybei atstovauti pačias viršūnes, t.y. 
diplomatus. Visiems aišku, kad didelės valsty
bės net labai eilinių gabumų diplomatas bus dau
giau klausomas ir turės didesnės įtakos kaip 
net vidutinių gabumų mažos valstybės diplo
matas.

Bet šis visuotinai pripažintas tvirtinimas turi 
savo išimčių.

Klasiškas pavyzdys yra po Napoleono karų 
perblokštos Prancūzijos, jos užsienių reikalų 
ministerio Talleyraud’o nepaprasti laimėjimai 
Vienos Kongrese 1814 m. Prie jų reikia pris
kirti ir Vokietijos diplomatų nepaprasti laimė
jimai, po 1918 m. jos pralaimėjimų.

Mūsų respublikos istorijoje irgi yra tokių 
pavyzdžių, kurie tik dar kartą patvirtina — nėra 
taisyklės be išimčių.

Taip a.a. prezidentas Grinius papasakojo 
man tokius du atsitikimus.

Pačios mūsų Nepriklausomybės pradžioje mū
sų oficiali delegacija prašėsi Poincarė būti pri
imta. Atsakymas buvo neigiamas. Bet kai 
čia pat Milosz-Milašius pasiuntė savo vizitinę 
kortelę — Poincarė pasakęs — Milašiui mano 
durys visad atdaros, — ir visa delegacija buvo 
priimta.

Tam pačiam Dr. Griniui lenkų delegacijos 
narys Gawrinski’s (atsiprašau, jei pavardę ne
tiksliai suminėjau), einant Paryžiaus gatvėmis 
pasakęs, — ar svarbu, kad jūs maži, jūs turite 
Milašių ir viskas bus kaip jūs norite! — O kad 
mes tokį turėtume.

Taip buvo mūsų nepriklausomybės pradžioje 
Paryžiuje, o tolimoje Maskvoje, kitas lietuvis 
savo beribe erudicija (mokėjo keliolika svetimų 
kalbų) o lygiai ir sugebėjimu gražiai savo dva
sinius turtus išreikšti, stovėjo mūsų tautos rei
kalų o lygiai ir tikrosios Europos kultūros sar
gyboj.

Jo vardas Baltrušaitis. Ir kai diplomatiniuose 
pobūviuose, posėdžiuose eidavo garsas — Bal
trušaitis kalbės, visos šnektos nutildavo ir iš
paikinti, rafinuoti diplomatai žinojo, kad iš
girs kažką tikrai vertingo, kažką naujo ir kad 
atydžiai klausydamiesi Baltrušaičio ne tik jam
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zija savo misijos negalės atlikti, kalti bus ne 
Vokietijos lietuviai (jie darė visa, ką galėjo), 
bet Anglijos, Kanados, Amerikos ir kt. kraštų 
lietuviai. Jų pareiga yra šį, vienintelį lietuvy
bės židinį išlaikyti.

Anglijos lietuvių įnašo dydį p. Zunde aiškiai 
apibrėžė. Jis prašo mus išlaikyti bent vieną 
klasę, t.y. parūpinti gimnazijai lėšų bent 30 
sv. mėnesiui. Įnašas nepaprastai mažas. Jei 
visi D.B. lietuviai šį reikalą solidariai remtų, 
tai asmeninis kiekvieno lietuvio įnašas būtų 
1,2 peno mėnesiui arba šilingas ir trys penai 
metams. Vadinasi, tiek, kiek vienas bokalas 
alaus. Tiek per metus šios rūšies išlaidas suma
žinti švietimo reikalui tikrai nedaug.

Deja, musij tarpe atsiras tokių, kurie ir šiam 
reikalui bus p ejingi. Atleisk jiems Viešpatie! 
Aš vis dėl * esu optimistas ir tikiu, kad iš 6000 
D. Britan.jos lietuvių atsiras bent 600 žmonių, 
kurie sąžiningai ir reguliariai šį reikalą rems. 
Pirmoje eilėje turi pajusti šventą pareigą tie, 
kurie šiandien save vadina inteligentais.

Žinodamas, kad DBLS Centro Valdyba šiuo 
metu yra nepaprastai užimta namų baigimo 
reikalais, siūlau konkretų planą Diepholzo lie
tuvių gimnazijai išlaikyti.

a) Prie DBLS centro valdybos tuojau sudaryti 
gimnazijai remti fondą.

b) Visus lietuvius, kurie šį reikalą supranta, 
jį vertina ir jam pritaria, kviečiu užsirašyti nuo
latiniais fondo rėmėjais, pasiryžti reguliariai 
mokėti laisvai nusistatytą mokestį, kokį jie 
pajėgia mokėti.

c) Visus DBLS skyrius kviečiu, bent kartą 
per metus, daryti skyriuose fondui remti rin
kliavas ar skirti atitinkamą dalį pajamų iš pa
silinksminimų ir pramogų.

d) Fondo mėnesines apyskaitas siūlau skelbti 
„B. Lietuvyje”.

Nenorėdamas, kad šie mano žodžiai liktų 
vien žodžiai, Diepholzo lietuvių gimnazijos 
išlaikymo fondui duodu vieną svarą.

L. Trilupaitis

vertą pagarbą atiduos, bet ir patys dvasiniai, 
protiniai praturtės.

Baltrušaičio asmenyje, kuris tapo moraliniu 
viso diplomatinio korpuso dekanu (faktiškuoju 
negalėjo tapti, nes ne buvo ambasadorius, o tik 
įgal. ministeris) ir SSSR vidaus gyvenimo di
džiausiu žinovu, taip jo asmenyje turim pagerbti 
ne tik patį Baltrušaitį, bet ir tą tautą, kuri suge
bėjo vienam gabiausių savo vaikų patikėti vie
ną aukščiausių administracijos postų.

Norom nenorom prašosi vienas su USA pa
lyginimas, kuri į aukščiausius diplomatinius 
postus paskutiniu laiku skiria turtingiausius ir 
žinomiausius žmones. O Lietuva tą pat darė 
ne pinigo, bet dvasios turtuoliais, kurie įsirašė 
ne tik į mūsų diplomatijos, bet ir mūsų tautos 
istoriją didelėmis aukso raidėmis, nors artimųjų 
bendradarbių nebuvo suprasti.

Ne eilinio piliečio, imančio plunksną kaip 
žurnalistas, reikalas mokyti valstybę, kaip, ji 
turės ateityje pasielgti.

JURGIS SAVICKIS
Neseniai J. Savickiui suėjo 60 metų.
Įpratus ieškoti ryšio, pagal vis tebemėgiamas 

determinizmo taisykles, tarp žmogaus ir jo 
kūrybos, galėtų būti šiek tiek neramu, matant 
tokį begalinį skirtumą tarp J. Savickio raštų 
dvasios ir jo paties.

Turbūt, geriausiai visi pažįsta J. Savickį kaip 
Skandinavijos kraštų minister}. Bet jis gimė 
Žemaičiuose, netoli Ariogalos, 1890 metų ge
gužės 2 d. Netrukus prasidėjo daugeliui senes
niosios kartos inteligentų būdingas judrus gy
venimas: gimnazijos metai Kaune, universiteto 
lankymas Maskvoje, mėtymasis iš vienos vietos 
į kitą karo pasėkoje. Dar karui tebesitęsiant, 
jis pradėjo dirbti pabėgėlių šalpoje, Vilniuje, 
vėliau provincijoje. 1919 metais J. Savickis 
pasiunčiamas į Daniją propagandai apie Lie
tuvą organizuoti ir Lietuvai atstovauti.

Nuo to laiko jis beveik be pertraukos pasi
lieka diplomatijoj ir gyvena užsieniuose, bū
damas ministru visuose Skandinavijos kraš
tuose, Suomijoj, Latvijoj, Šveicarijoj, prie Tautų 
Sąjungos. Trumpą išimties laikotarpį tesudaro 
1927 metai, kai J. Savickis dirbo Užsienių Rei
kalų Ministerijoj, buvo Valst. Teatro direktorius.

Dabartinio karo metus J. Savickis praleido 
ir iki šiol tebegyvena pietų Prancūzijoje, prie 
Viduržemio jūros, rašydamas ir augindamas pa- 
midorus. Ten jis turi savo namus vardu Ario
gala, su labai turtinga biblioteka ir meno bei 
tautinių senienų rinkiniu.

J. Savickio raštai ėmė rodytis Nepriklausomy
bės pradžioje. Pagrindiniai jų yra novelių rin
kiniai: „Šventadienio sonetai”, 1922; „Ties 
aukštu sostu”, 1924. Paskui kelionės ir prisi
minimai, išleisti Rimošiaus vardu, „Atostogos”, 
„Truputis Afrikos”, „Kelionės”. Paskutiniai 
J. Savickio raštai yra įvairūs: Vokietijoj lei
džiami šio karo prisiminimai, „Žemė dega”.

Grįžtant prie didelių ir mažų valstybių atsto
vų moralinio ir politinio svorio nagrinėjimo,
aiškus yra vienas ir tai labai reikšmingas pasi
keitimas.

Tarp dviejų pasaulinių karų Europos ir pa
saulio politikai vadovavo, dažniausiai didelių 
valstybių, kartais labai vidutinių gabumų poli
tikai, neturėdami Dieviškosios kibirkšties ir 
stengdamiesi savo dvasinį ribotumą pridengti 
jų atstovaujamos valstybės didumu ar įtaka. Dėl 
to ir nenuostabu, kad šitokiai būklei esant, 
ir kuluaruose ir ypač spaudoje, nuolat buvo 
linksniuojamas žodis — imperializmas.

Netrūksta šiandien ir tokių tvirtinimų, kurie 
skelbia, kad Tautų Sąjunga Ženevoje mirė, 
nieko gera nedavusi dėl to, kad ji rėmėsi mažais 
didžiųjų valstybių delegatais, nesiskaitydama su 
mažų valstybių didžiųjų vaikų teisėtais reikala
vimais arba pranašiškomis intervencijomis.

Paskutiniojo karo atnešti sukrėtimai, kaip 
lygiai ir praeities patyrimai, turėjo ir šioje srityje 
revoliucinės įtakos.

Jau dabar ne tik skelbiamas, ne tik pagei
daujamas, bet jau įsigijo visas pilietines teises 
naujas principas. — Pirmos vadovaujamos 
vietos tarptautiniuose organuose, kaip UNO, 
UNESCO priklauso mažųjų tautų ir valstybių 
dvasios ir proto galiūnams.

Strasburgas yra geriausias šitų naujų tarptau
tinio bendravimo formų įrodymas.

Taip Ministerių Tarybos pirmininkas yra 
grovas Sforza — italas, kurio valstybė ir tauta, 
šiandien dėl labai nevykusios šio karo metu 
politikos, pateko antraeilių valstybių ir tautų 
eilėn. Bet užtat visas pasaulis pažįsta grovą 
Sforza -— didelį valstybės vyrą, drąsų savo įsi
tikinimų gynėją ir žmogų, kuris dėl materialinės 
naudos ar karjeros nesilanksto ir neišsižada tų 
idealų, kuriuos skelbia.

Europos Tarybos pirmininkas yra Spaak’as 
— belgas. Vienos mažiausių valstybių atstovas. 
Daugeliu atžvilgių jis panašus į grovą Sforzą, 
o gal net pranašesnis už pastarąjį.

Visos visuomeninio pobūdžio federalistinės 
organizacijos sukūrė lapkričio mėn. Strasburge

O jeigu dar prisiminsim, kad svarbiausio 
pranešimo apie bendrą politiką pranešėja buvo 
olandė — p-lė Kompe, jau nekalbant apie visą
eilę kitų pasireiškimų, tai gausis ne tik patvirti
nimas, bet ir vaizdas, kaip taikomas šis naujas 
ir Europoje niekad netaikytas principas. Ir 
tada įgyja prasmę šie, vieno prancūzų kalbė
tojo žodžiai: Didelėms valstybėms Europos 
Taryba — taika, o mažoms — dvigubas laimė
jimas: taika ir vadovavimas. J. Deveikė

Įdomiausia J. Savickio kūrybinės tikrovės 
ypatybė yra kiekvieno jos elemento savarankiš
kumas. Tai vadinama dažnai ekspresionizmu; 
tai ir galėtų būti ekspresionizmas, jei tas žodis 
turėtų aiškesnę, labiau apibrėžtą prasmę.

Beveik kiekvienoje novelėje rasime kokį nors 
žiaurų, skaudų įvykį: žmogaus nužudymas, 
nusižudymas, lėtas jo sunykimas. Atrodo, kad 
novelė turėtų gauti psichologinį atspalvį, su 
vyraujančiu joje žmogiškuoju pradu. „Koke
tėje” įvykiai galėtų telktis apie paliktojo suža
dėtinio skausmą ar apie senio nuskandinimą, 
„Fleitoje” apie Žiuogo ligą ar mirtį. Novelė 
taptų įprastas, sutrauktas pasakojimas. Bet 
taip nėra. Koketė klajoja po pasaulį, jam ro
dydama savo vis labiau vystantį veidą. Suža
dėtinis tampa jos nykimo liudininkas. „Fleito
je” Žiuogo mirtis pranešama vienu sakiniu.

Toje tikrovėje plunksnos brakštelėjimu staiga 
iškyla taip pat stiprūs gamtos vaizdai. Gamtoje 
mažiau yra matomi daiktai, turį savo pavidalą, 
spalvą, kiek jų esmė, jaučiama per jų sudaromą 
įspūdį: „Užstojo vakaro sambrėška. Aš sėdžiu 
savo dirbamame kambaryje ir žiūriu į žmonių 
šešėlius, slekančius gatve”. (Tėvas). Autorius 
mažai domisi pačia gamta, kiek jos įspūdinga 
permaina; žmones jis mato pro jų šešėlius ar 
už tų šešėlių ribų.

Bet ta gamta greitai susimaišo su muzika, 
su dirbtinių kvepalų bangomis. Būdama gyva,
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TAUTINES SĄMONĖS UGDYMAS 

IR IŠLAIKYMAS EMIGRACIJOJE
Šiuos klausimus nagrinėja Vac. Čižiūnas „Ai

dų” 9 num. Apžvelgęs ankstenes mūsų emigra
cijas, straipsnio autorius plačiau sustoja ties 
pastarąja emigracija.

„Šita vėliausioji ir geriausioji lietuvių tautos 
politinė emigracija suteikia visai laisvojo pasaulio 
lietuvių masei pasaulinės lietuviškosios diasporos 
būseną ir naują jos organizaciją Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pavidale. Ir viena ir kita tremties 
emigracijai yra kartu neišvengiama ir būtina. 
Savo išsisklaidymu pasaulyje ir įsijungimu į 
senosios emigracijos gretas tremties emigracija 
vykdo tam tikrą misiją. Pastaroji yra kartu 
kultūrinė ir politinė. Ji yra prasminga savo 
idealais, dėl kurių buvo apleista tėvynė, buvo 
daug vargta ir kentėta benamio ir beteisio D. P. 
būtyje.

„Virsdami lietuviškąja diaspora pasaulyje, mes 
neturime nuogąstauti tolumų ir plataus išsisklaidy
mo jose. Pasitikdami tai, kas yra tuo tarpu 
neišvengiama, ir pasirengdami naujoms tautinės 
būties formoms, turime savyje individualiai 
ir organizuotu būdu rasti atsakymus į šiuos 
klausimus:

1. Ar mūsų dvasiniai ryšiai ateityje bus pakanka
mai stiprūs, kad jungtų mus visus draugėn, 
kaip vienos tautinės šeimos narius?

2. Ar sugebėsime, atitrūkę nuo tėvų žemės 
ir jos teikiamo fizinio bei dvasinio vaisingumo, 
sukurti paprasto teritorinio tautos suverenumo 
pakaitalą, dvasinio suverenumo reiškėją — Pa
saulinę Lietuvių Bendruomenę ?

„Nuo to, kaip išsispręs ateityje šie du klausimai, 
labai priklausys ir mūsų tautinės sąmonės išlaiky
mas ir jos ugdymas visur ten, kur bus atsidūrę 
bent keli mūsų tautiečiai”.

Kalbėdamas apie mūsų uždavinius, p. Čižiūnas 
sieja juos su būsena. Jis pažymi, kad „mes 
turime aiškiai formuluoti savo būseną, kaip 
politinės emigracijos būseną. O politinė emi
gracija tik tada yra pateisinama ir prasminga, 
kai jai šviečia ir vadovauja aiškūs idealai, kai 
ji vykdo jai likimo lemtą politinę misiją. Ši 
misija galima nucharakterizuoti šitaip nusakomai 
konkrečiais uždaviniais:

„1. Išlaikyti fizinį ir dvasinį lietuviškosios 
diasporos narių atsparumą svetimosios aplinkos 
sapudimui, ugdant ir stiprinant kiekviename 
jų visas teigiamas lietuviškumo savybes,

„2. tęsti visais galimais būdais tautinės kultū
ros kūrybą, ne tik kaip tautinės dvasios suverenumi 
reiškėją, bet ir kaip duoklę pasaulio kultūrai 
ir civilizacijai,

„3. ugdyti kiekviename bendruomenės naryje 
tautos laisvės ir nepriklausomybės kovotoją, 

„4. organizuotai dalyvauti kovoje už vieną 
nedalomą taiką ir demokratijos idealų įkūnijimą 
pasaulyje,

. „5. organizuoti ir visai galimais būdais remti 
savitarpinę lietuvių moralinę bei materialinę 
pagalbą tiek skirstantis ir vėl koncentruojantis 
pasaulinėje lietuvių diasporoje, tiek grįžtant 
į vaduojamą ar jau išvaduotą tėvynę.

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

IR JO KŪRYBA
bet nedaiktiška, ji išnyksta įspūdžių gausybėje: 
„Vargonai groję per ilgą dieną Bachą paskutinį 
kartą atsiduksėjo, ir viskas aplinkui nutilo. 
Tamsiame sode su apkerpėjusiais medžiais ir 
žole, sugrubusia nuo amžinos sambrėškos prasi
dėjo moterų, vilkėjusių baltais krinolinais ir 
vyrų šilkiniuose frakuose, tylus meilės menuetas. 
Muzikos garsai dar blaškėsi nuo seno svirno, 
pakrypusio ir apleisto, ir kaštanų šakų, nuo 
sunkių žiedų nusvirusių”. (Didelė nuodėmė)*

Panaši aplinka matoma ir „Koketėje”, kur 
vandens buvimas siejasi su muzika, mergaitės 
kūno ir kasų spalvomis. Ji dažnai primena 
brolių Goncourt’ų ir kitų XIX šimtmečio im
presionistų bei estetų pasaulivaizdį. Gamta, 
kurioje vanduo, spalva, garsas, intuityvus įspū
dis yra pagrindiniai elementai, paskęsta dirb
tiniame gyvenime arba yra stebima miestiečio, 
neturinčio jokio tikrovės pajautimo akimis: 
minėtasis „Fleitos” Žiuogas joje nori matyti 
teatro dekoracijas.

Svarbesnę vietą užima įvairios žmogaus po
mėgių, pasilinksminimų vietos: restoranai, ka
vinės, paplūdymiai. Žmogus ten gyvena jo pa
ties pagamintoje aplinkoje, jos apsisupa daik
tais ir išnyksta tarp daiktų.

Visi tie elementai nesudaro vienumos, sujung
to pasaulio. Jame yra matomi žmonės, gat
vės, medžiai, namai, neturį tarp savęs ryšio. 
Žmogus klajoja tarp daiktų ir visur jaučiasi 
svetimas, ilgesio slegiamas.

* * *
Nuo tokio tokrovės suvokimo priklauso ir 

novelės sandara. Joje nėra intrigos, nė atskiras 
dalis, net atskirus sakinius vienijančio ryšio.

Įvairūs to pasaulio daiktai yra suindividualin- 
ti, net suasmeninti — irgi impresionistuose bei 
realistuose matyta žymė: „Užburtų jachtų”
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
BALANSINĖ KONFERENCIJA

Kauno universitete įvyko „mokslinė” kon
ferencija tarybinės Lietuvos dešimtmečio ba
lansui suvesti. Joje dalyvavo ir visuomeninu 
organizacijų atstovai, atsieit, geras skaičius 
okupantų. Universiteto rektorius prof. Kup
činskas, savo pranešime papasakojo, kad tech
niko fakultetas dabar turi 35 katedras, įskaitant 
žinoma, marksizmo leninizmo katedrą, taip 
pat karinio paruošimo. Per šešis metus univer
sitetas išleido 431 inžinierį ir 1.083 gydytojus. 
Komjaunuolių universitete esą 650, vadinasi 
vienas ketvirtadalis visų studentų jau suvaryta 
į komjaunuolių organizaciją. Esą 50 ratelių 
Stalino biografijai ir kitoms bolševikinėms „man- 
drybėms” nagrinėti, į kuriuos suvaryta 1.200 
studentų. Šiemet 250 universitetą baigusių 
studentų praktikos darbus atlikti buvo pasiųsti 
į „broliškąsias” respublikas. Atsieit, visi šiemet 
išleisti inžinieriai išvyko dirbti į Rusiją. Į Le
ningradą ir Maskvą pasiųsta mokytis 21 stu
dentas.

Toje mokslinėje konferencijoje visa eilė pro
fesorių kaip ir reikėjo laukti, paskaitė paskaitas 
apie Sovietų Sąjungą. Prof. Šipenko (ir tokio 
esama!) skaitė apie Sovietų Sąjungos hidroelek
trinės statybą, prof. J. Andriūnas — apie tary
binės tekstilės pramonę, doc. Kaulakis — apie 
SSSR atsiekimus elektrifikuojant žemės ūkį, 
prof. Lašas apie Pavlovo mokslą, jo žmona, 
rektorius Kupčinskas ir prorektorius prof. Abrai- 
tis tai pat apie tą patį.

Šioje konferencijoje kaip „visuomeninės orga
nizacijos” atstovas, pakalbėjo ir Kauno srities 
KP(b) sekretorius Olekas ir universiteto kom
jaunimo ck sekr. Bagdonas. Viskas baigta 
padėkos laišku „tėvui ir mokytojui”.

SUSTAMBINTI BAUDŽIAVOS LIZDAI
Nors okup. Lietuvoje visi ministerial yra 

okupantų parenkami, nežiūrint tai, virš kai 
kurių ministerių dar yra Kremliaus paskirti 
tarytum kokie „virš ministerial”. Toks yra 
A. Švercov, naujai išgalvotos kolchozų reikalų 
tarybos, prie SSSR vyriausybės Maskvoje, įga
liotinis Lietuvai. Jo žinioje yra okup. Lietuvos 
žemės ūkio ministeris V. Augustinaitis. Šitam 
burliokui priklauso viso Lietuvos žemės ūkio 
priežiūra ir Kremliaus ūkinės politikos interesų 
saugojimas. Jo pastangomis, šį rudenį 3.459 
Lietuvos kolchozai buvo „savanoriškai” su
stambinti į 1.277. Dabar jis rūpinasi, kad visų 
kolchozų pirmininkai būtų komunistai. Tuo 
tarpu šis planas įvykdytas 50%. Pasak Šver- 
covo, Stalinas mokas, jog vykstą stebuklai, jei 
priešaky stovi komunistai. Dabar tų „stebuklų” 
ir siekia Švercovas.

Šiaulių pirmininkų „rinkimo” reikalas ko
munistų buvo gerai suorganizuotas dėlto ten 
į pirmininkus pateko vieni komunistai. Jur
barko rajono komunistinė vadovybė dar esanti 
nesusipratusi todėl ir neprižiūrėjo ką kolchoz- 
ninkai į vadovaujamus organus išrinko. Dabar 
Švercov siūlo rajono komunistams tą savo 
klaidą atitaisyti ir parodyti „bolševikišką ste
buklą”.

Kai kurie Raseinių, Ariogalos, Vilkijos, Jur
barko rajonų sustambinti kolchozai nesurašę 

inventoriaus, nesuvarę gyvulių ir bendrus tvartus. 
Komunistai ir čia turį tą savo „stebuklą” pri
taikinti.

Laukininkystės brigados daugumoje sustam
bintų kolchozų taipgi netinkamai sudaromos iš 
senų kolchozų narių vienetų. Tas dabar ne
tinka, reikią visus išmaišyti, o į. brigadų bri
gadininkus turį patekti komunistai. Kas patenka 
į brigadininkus tur i prižiūrėti partkomo rajonų 
žemės ūkio skyriai.

KORSAKAS GELBĖDAMAS GALVĄ 
LANKSTO STUBURKAULĮ

Okupuotosios Lietuvos bolševikinių rašytojų 
trečiame plenume Lietuvos Mokslų Akademijos 
Lietuvių Literatūros instituto direktorius Kostas 
Korsakas-Radžvilas viešai atgailavo dėl nese
niai išleistos savo knygos „Literatūra ir kritika”, 
kurioje jis permažai išdergęs Nepriklausomos 
Lietuvos laikų rašytojų kūrinius. Korsakas 
viešai prisipažįsta, kad bolševikiškai neišblusi- 
nėjo dabar prie bolševikų pritapusių rašytojų 
prof. Mykolaičio-Putino, Vienuolio-Žukausko ir 
Antano Vanclovos kūrinių. Antanas Venclova, 
nežiūrint nesenai parašyto naujo pavergtos 
Lietuvos himno, liaupsinančio patį Staliną, 
praeityje savo kūriniuose bolševikų partijai yra 
tiek pat nusikaltęs, kiek ir kiti buržuaziniai- 
nacionalistiniai rašytojai.

Korsakas dabar mušdamasis į krūtinę pripa
žįsta, kad jo knygoje esą „permaža bolševiki
nio principiškumo ir nesutaikomumo vertinant 
literatūrinio palikimo reiškinius ir triuškinant 
buržuazines teorijas”, kad jo knygoje visiškai 
neliečiami naujausi lietuvių sovietinės literatū
ros „laimėjimai”. Visos tos „klaidos” Korsako 
knygoje atsirado dėl jo (Korsako) nepakankamo 
įsisąmoninimo istorinių bolševikų partijos nuta
rimų ideologiniais klausimai, dėl atitrūkimo nuo 
partinio požiūrio į literatūrą. Tas pačias klai
das daro ir Korsako vadovaujamas Lietuvių 
Literatūros Institutas. Pastarasis užvilkino lie
tuvių literatūros bolševikinio konspekto paruoši
mą, padarė eilę ideologinių „klaidų” savo pas
kelbtuose darbuose. Korsakas žadėjo, naują 
lietuvių literatūros konspektą netrukus paruošti 
ir perduoti kolektyviniams apsvarstymams, at
sieit, bilševikinei cenzūrai.

Įdomu ar ši vieša atgaila išgelbės Korsako 
galvelę ?

RINKIMINĖ SAVIVEIKLA
Okupuotoje Lietuvoje bolševikai baigia re

gistruoti kandidatus į vietos deputatų tarybas, 
kurios gruodžio 17 d. bus „išrinktos”, kaip 
paprastai, 99% balsų.

Į Kauno srities dep. taryba kandidatais be 
Stalino ir jo politbiūro narių pasiūlyta dar Vladas 
Bieliauskas — Viljampolės rajono KP(b) komiteto 
sekretorius; „Limos”—vilnonių audinių fabriko 
stachanovietė Ekaterina, Semiono duktė, Taut- 
kienė, „Kauno audinių” fabr. stachanovietė 
Marija Sofijos d. Rakickienė.

Į Vilniaus srities deputatų tarybą kandidatais 
dar užregistruoti: Stasė Čižauskaitė — Pedagogi
nio Instituto biologijos katedros asistentė, Petras 
Kunčinas — Vilniaus srities vykdomojo komiteto 
pirm, daugelio ordinų ir medalių laikytojas; 

Ivan Zareckij — Vilniaus geležinkelio I skyriaus 
virš. Sofija Sukackaitė — Deržinskio taboko fa
briko stachanovietė, Zenonas Davejka — Lindi- 
kiškio kolchozo pirmininkas.

Į Klaipėdos srities dep. tarybą kandidatais 
užregistruoti: Efimija Pundziutė — „Lenino Ke
lio” kolchozo melžėja, Aleksas Songaila — 
„Čepajevo” kolchozo, Mažeikių rajono pirm., 
deputatas visąsajunginės taikos šalininkų kon
ferencijos Maskvoje; K. Liaudis — Klaipėdos 
srities KP(b) komiteto Sekretorius, Aleksander 
Charitono s. Kalajda — tralerio kapitonas. Kan
didatų registravimas tebetęsiamas.

PLĖŠIMO PLANĄ SU KAUPU IŠPILDĖ
Okupuotos Lietuvos KP(b) CK sekr. A. 

Sniečkus, LTSR Ministrų Tarybos pirm. M. 
Gedvilas, SSSR Paruošų Ministerijos įgal. Lie
tuvai A. Andrcjev, LTSR Žemės Ūkio min. 
V. Augustinaitis, LTSR Tarybinių Ūkių min. 
D. Mamajev raštu užtikrina „brangiausi” drg. 
Staliną, kad okup. Lietuva Maskvos nustatytą 
valstybinių grūdų paruošų planą įvykdė 101,5%. 
Maisto kultūrų pristatymo planas įvykdytas 
121,6%, tame tarpe kviečių — 171 % ir dar to
liau pristatoma. Tačiau okupantai nesitenkina 
kas gavo; reikalauja daugiau.

Pieno pateikimo planas įvykdytas 103,8% 
kiaušinių — 106,2%, vilnų — 105,5%, kailių — 
128,1%. Baigiama Kremliui pristatyti mėsa. 
Lietuvis. Gal3. c. d.

MULKINIMO PRIEMONES MASKVA 
PARŪPINA

Zarasų rajono laikraštis „Pergalė”, spalių 
6 d. Nr. 118 (533) įdėjo nuotrauką, vaizduojan
čią Ukrainos TSR Charkovo gamyklos „Šach
tininko šviesa” partinį kabinetą užsiėmimo 
metu. To paties laikraščio spalių 22 d. Nr. 
125 (540) skaitytojas nustemba pamatęs tą 
pačią nuotrauką jau kitaip paiškintą. Šį kartą 
laikraštis tvirtina, kad nuotraukoje atvaizduota 
Čekoslovakijos rajono parrinė mokykla paskaitos 
metu. Nuotraukos autorius jau ne redakto
riaus Rudaševski’o paduotas V. Sičev, bet V. 
Sobolev. „Pergalės” redaktoriaus klausiama: 
kuris tos nuotraukos aiškinimas tikras? Ži
noma, nei vienas. Nuotrauka ir tekstas paruošta 
propagandos skyriaus Maskvoje ir pagal reikalą 
naudojama pritaikant „naują paaiškinimą”. Re
daktorius Rudaševski’s padarė klaidą tą pačią 
nuotrauką per greit pakartojęs.

LIETUVOS PAUKŠČIAI KOMUNISTAMS 
UŽKLIUVO

Lietuvos Mokslo Akademijos visuotinam su
sirinkime prof. Matulis smarkiai užpuolė Vil
niaus Universiteto prof. T. Ivanauską dėl jo 
mokslinio veikalo — „Lietuvos Paukščiai”. 
Pasak Matulio, prof. Ivanauskas, rašydamas 
apie Lietuvos paukščius, nepropaguoja Mi- 
čurino biologijos, nedemaskuoja ideologinės pa
žiūros; mintys ir faktai jo knygoje esą išdėstyti 
apolitiškai. Mat, iki šiol okupuotoje Lietuvoje 
visi žvirbliai tebečirškia „čiorčil, čiorčil” (Chur
chill), o prof. Ivanauskas nepanaudojęs „mi- 
čurininės biologijos” tai, priešvalstybiniai nusi
stačiusių paukščių veislei pakeisti. Po tokios 
pylos belieka prof. Ivanauskui pabandyti su
kergti žvirblius su „da zdrastvujet Stalin” iš
mokytomis šaukti papūgomis.

NAUJŲJŲ LAIKŲ AUŠRA
Ne tik mūsų šv. Raštas, bet net ir stabmel

džių padavimai sako, kad labai senai, pirmo
siomis žmogaus gyvenimo Žemėje dienomis, 
turėjo būti labai gražūs laikai, toki, kad apie 
juos dabartinis žmogus, tik svajoti tegali.

Nežinia, kaip ilgai tas stebuklingas gyvenimas 
tęsėsi, bet jis kartą griuvo. Katastrofa buvo 
didelė, nes pasikeitimas buvo staigus ir tragiš
kas. Žmogus iškart pajuto, kad jis išstatytas 
visokiems pavojams: kad jis kenčia alkį, kad 
jis dreba dėl rytojaus dienos, kad turi bėgti 
nuo brolžudiškos rankos.

Šiandien žmogus su įnirtimu stengiasi at
statyti tą, palaimintą santvarką, sukurti naują 
gyvenimą be karų. Bet ar jis žino, dėl ko pir
masis rojus žlugo? Ar stengiasi atspėti prie
žastis, kad nepakartotų iš naujo tos pačios 
fatališkos klaidos. Nes nuo to priklauso pasi
sekimas, arba naujos katastrofos.

Deja, kurdamas tą naują laimingo gyvenimo 
rūmą su pačią pirmąja plyta žmogus jau padeda 
kartu ir tą priežastį, kuri sugriovė pirmųjų tėvų 
laimę. Tai fatališka. Kartais jis tą rūmą pas
tatydavo iki pusės, ar net būdavo bebaigiąs, 
— o šiandien nepajėgia jam nė pamatų padėti. 
Pažiūrėk tik į vakar dienos laikraštį... Dėl 
ko? Dėl to, kad tą rojų atstatyti nori jau iš 
rojaus išvarytas žmogus: pakėlęs maištą prieš 
Dievą, neturįs meilės ir pilnas neapykantos 
savo broliui.

Tik ta pati Galybė, kuri sukūrė pirmąjį rojų 
žemėje, gali išvesti žmogų iš to, užkeikto rato: 
iš to aklo ir neprotingo galvojimo, kad galima 
pakeisti laikus, patiems žmonėms savęs nekei
čiant. Rodos, tokia aiški tiesa: koki žmonės, 
toki laikai, bet praktiškai šiandien ja beveik 
niekas nesivadovauja. Turi ateiti naujas žmo
gus, naujų laikų kūrėjas, atsisakęs beprotiškos 
minties naują geresnį pasaulį kurti be Dievo.

Bet rasti kelią atgal į Dievą, išeiti iš to už
burto labirinto reikia Vado, kuris žmogaus 
širdį uždegtų Dievo meile, kuris parodytų t i- 
k r ą j į, o ne įsivaizduotą kelią į žemišką ir 
amžinąją laimę.

Tokį Vadą Dievas yra davęs. Tai Nekaltai 
Pradėtoji, su siela ir kūnu į dangų Paimtoji, 
visų malonių Tarpininkė švč. Mergelė Marija. 
Ji laisva nuo gimtosios nuodėmės — švenčiausias 
ir tobuliausias Dievo kūrinys. Ir kartu yra vie
na mūsų pilniausia to žodžio prasme. Ji mato 
ir pažįsta mus, pati yra vaikščiojusi tais 
pačiais purvinais šios žemės takais, kentusi 
baimę ir alkį, bėgusi nuo persekiotojų į sve
timus kraštus ir tenai nekartą pati yra laužusi 
grubią, sunkiai įgytą ir ašara suvilgytą duonos 
plutą savo Kūdikiui.

Šiandien su nauja, nepalaužiama viltimi 
tikįs žmogus kreipiasi į Nekaltai Pradėtąją Tai
kos Karalienę, kad Ji savo galingu užtarymu 
sutrumpintų tas baimės, priespaudos ir neti
krumo dienas, kad Ji — naujųjų laikų Aušra ir 
kaip visuomet taip ir dabar persekiojamųjų bei 
nuskriaustųjų paskutinė Viltis nušluostytų vi
siems ašaras, išmeldusi šiai žemei iš savo Visa
galio Sūnaus Jo meilės, ramybės ir taikos ka
ralystę. Kan. S. M-na

ligonės lazda tampa gyva, galbūt gyvesnė už 
pačią ligonę. Tie daiktai yra išreiškiami vienu 
žodžiu ar trumpu sakiniu. Kiekvienas jų ap
gaubia tam tikrą savarankišką vaizdą, sielos 
būseną, parodo kokį daiktą. „Tėve” senio 
grįžimas yra svarbus įvykis, bet jis ateina ne
žymiai, nepastebimas tarp kitų daiktų, kuriems 
paskirtą jo sakinį: kūdroje „pasirodo ir pra
plaukia gulbė”, bet kartu „Asfalto takeliai 
blizga, kaip nušlifuoti”, taip pat „takeliu tarp 
dviejų pakrypusių liepų, kurios augo prieš mano 
langą ir kurias aš taip gerai žinojau, praėjo 
senis, su žilais ūsais, lazdute pasirėmęs, sušla
pusio švarko apikaklę pastatęs”. Senis padaro 
tam tikrą įspūdį, tarp daugelio kitų. Kalba 
eina apie jį, bet jis yra užmirštamas tarp gulbės, 
takelio, liepų. Jei veiksmo gyvumas bei vienti
sumas turėtų novelėje kokį nors vaidmenį, žili 
ūsai, lazdutė ir sušlapusio švarko apikaklė taip 
pat būtų mažiau svarbūs.

Nesant tarp novelės tikrovės daiktų ryšio, nė 
laipsniško išdėstymo svarbumo tvarka, kiekvie
nam iš tų daiktų esant lygiai reikšmingam, ben
dra sandara tampa nereikalinga. Novelę su
daro atskiros, beveik savarankiškos dalys, o 
šias savarankiški sakiniai, kurių dažnai kiek
vienas prasideda įtarpa. Joje vyrauja tapybai 
ir poezijai būdingi metodai. įdomiausios, tuo 
atžvilgiu yra pirmosios „Šventadienio sonetų” 
novelės: „Koketė”, „Komedijantai”, „Didelė 
nuodėmė”. Ne veltui autorius jų rinkinį pava
dino sonetais.

Bet J. Savickio novelė kinta. Į ją pamažu 
įeina aprašymas, o vėliau ir pasakojimas. Šie 
pradai yra žymūs „Ad astra”, „Tėve”: novelės 
pradeda įgauti įprastinį pavidalą ir tapti pasa
kojimais.

Ši kryptis J. Savickio kūryboje stiprėja ir 
stiprėja: novelė yra pakeičiama kelionių įspū
džiais ir prisiminimais. Patetiškas daiktų gy
vavimas juose išnyksta arba sušvelnėja.

Tokioje kūryboje, kaip ir paprastai yra mene, 
kiekvienas daiktas tampa gyvas ir įdomus sa
vyje, jis netarnauja priemone tam tikrai įsivaiz
duoto pasaulio santvarkai ar atitrauktai gal
vojimo sistemai papildyti. Minėtame „Tėvo” 
pavyzdyje, jei autorių tedomintų įvykių sunar- 
pl jojimas į stiprią, skaitytoją užklumpančią, 
pagaunančią, įtikinančią sistemą, aplinka, kurioje 
pasirodo senis, būtų buvusi taip sudaryta, kad 
gulbė, blizgąs asfalto takas ir liepos būtų nau
dingi tikrai reikalingai susitikimo nuotaikai 
sudaryti, o netrauktų dėmesio į savo savaran
kišką gyvavimą, trukdantį visumos sandarą.

Bet rašytojas rašo žmogui ir jis pats yra žmo
gus.

Novelėje, kur domimasi pačia tikrove ar at
skiru įvykiu daugiau, negu jų vaidmeniu pasa
kojimo išrutuliojime, ieškant logiškumo ir įti
kinimo, prie „realistinio” galvojimo ir prie 
„realistinio” žanro įpratusiam skaitytojui trūk
sta „gyveniškumo”. Ta kieta, iki smulkmenų 
išdalinta ir nuasmeninta forma palieka patį 
autorių už jo kūrybos ribų.

Nesirūpinant palaipsniu įvykių įvedimu, tai 
priverstų rašytoją vartoti nereikalingų žodžių ir 
turėti kitokį kūrybinės tikrovės suvokimą, — 
dažnas įvykis, staiga parodomas, pasidaro neį
tikinąs. Autorius turi ieškoti kurių nors prie
monių tam nepatogumiu pašalinti. Jis naudoja 
jumorą, padedantį savo kūrybą apginti prieš 
skaitytoją ir paslėpti savo paties susijaudinimą. 
„Fleitoje” Žiuogas suserga džiova netikėtai ir 
yra atleidžiamas iš teatro orkestro. Neparuoš
tam skaitytojui tai atrodo neįtikinama, o be 
to, džiovininkai muzikantai yra ne per dažnai 
matomi novelėse ir romanuose: tai jam atrodo 
netikroviškai sentimentalu. Bet tuojau po tų 
žodžių, pranešančių Žiuogo ligą ir atleidimą, 
autorius prideda ironišką sakinį: „Didelės ži
nios užklumpa staiga”. Tyčiodamsis iš savo 
veikėjo, autorius net panaikina įvykio origina
lumą, jį įsprausdamas į apibendrinantį aforizmą, 

lyg sakydamas skaitytojui: „Tau tai atrodo 
sentimentalu ir negyvenimiška? Aš irgi tokių 
atsitikimų nelaikau rimtais. Bet grįžkim prie 
pasakojimo”.

Jumoras ir ironija nustato savotišką santykį 
tarp rašytojo, jo kūrybos ir skaitytojo. Kiek
vienoje J. Savickio novelėje yra pilna staigių, 
žiaurių nuotykių, parodytų visame jų įspūdin
gume, bet pašaipiškai. Net ir pati novelė daž
niausia pasibaigia juoku, maišytu su susijaudi
nimu, kartais su pasibaisėjimu. Dažna J. Sa
vickio novelė yra lyg mažytė tragedija, sudary
ta iš tą pačią prasmę turinčių įvykių pakartoji
mo, kylant palaipsniui nuotaikos įtempimui ir 
stiprėjant ironijai. „Kokete” užsibaigia rauk
šlėto, kadaise buvusios žavios, sužadėtinės veido 
vaizdu nuobodžioj didmiesčio aplinkoj, juokui 
vis lydint tragišką tos tuščios moters likimą. 
„Didelėj nuodėmėj”, įvykių pasikartojimas vis 
didina žmogaus jausmų nerimą, autoriui liekant 
šaltam ir pašaipiškam.

Juokas, pašaipa leidžia taip pat autoriui įsi
terpti į savo kūrinį, turintį kietą, neasmenišką 
formą. Pašaipa tą formą dalinai net sugriauna, 
įnešdama į novelę jai svetimą pradą. „Kaukė
se” Jadvygos pakvietimas į kabaretą prailgėja 
ironišku sakiniu: „Patsai Jadvygos vyras būtų 
turbūt pakviestas, kad ne jo perilgas užsisėdė
jimas kalėjime bei likvidacinis darbas dvare
lyje”. Juokas tampa jau nebe priemonė nove
lės formai išbaigti, bet pats sau tikslas.

Įsiterpdamas į savo kūrinį, autorius praskie- 
džia, apgriauna jo plieninę formą, leisdamas 
pasireikšti jausmui: „Jis suglaudė knygą, ne
skubėdamas atsikėlė. Jam buvo linksma nuo 
šios žvaigždės ant juodo nakties dangaus ži
bančios, Dievo palaimintos. Jam buvo taip 
ramu nuo šio paprasto žmonos šauksmo, ta
rytum anais laikai jam 16 metų esant, iš nakti
gonės sugrįžus”. (Užburtos jachtos). Kartais 
asmeniškumas pasirodo jausmo, kartais sąmojaus 
pavidale. Jo dėka, į kurinį įeina net anekdotai, 

kaip šunų pasikalbėjimas „Ad astra” povelėje. 
Didėjant J. Savickio novelėje asmeniškumo 
pradui, joje nyksta pašaipa turėjusi paslėpti 
susijaudinimą po visa ko mačiusio žmogaus 
nebojimu. Vis daugiau vietos užima linksmas, 
paprastas pasakojimas. Pats asmeniškumo stip
rėjimas padeda novelei persidirbti į kelionių 
įspūdžius bei prisiminimus.

KOKETĖ
(Pirmosios „Šventadienio sonetų” novelės 

pradžia)
Mano sužieduotinė maudės tyrame pavasario 

vandenyje. Jos kūnas jaunas, skaistus, kaip 
tolimos muzikos aidas.

Upelio vilnys atsimuša į jos kūną ir supina 
apie kelius skaisčiausius pasaulyje rezginėlius

— Beardsley’jaus turtingus monus, peržvel
giamus batistus svajones. Kuomet ji lenkias 
rieškučiomis vandens pasemti, jos jaunas kūnas 
žaidžia ir groja, o tą menkutę žmogaus sielą 
tarytum kas nuneša atsargiai kitan pasaulin, 
šiltesnian nei mūsų žemė.

Jos kasos juodos, palaidos, per petį nusviru
sios, mini moteriškumo ir poezijos šalį Indįją.

Ji ateitų ir savo dabiomis, moteriškumo pil
nomis rankomis priglaustų ir joks žmogaus 
vargas neišturėtų, bet ne — ji žiūri įstabiai savo 
tamsiomis akimis, ir jos kaitriausias palytėjimas 
nėra palyginmas su jos akių žvilgsniu.

Ji mato mane ir džiaugias. Tarp milionų 
gėlių, įvairių ir skaisčių, o dar daugiau nemato
mų, sėdžiu aš juodą apsiaustą pasitiesęs. Mano 
poeto kaklaryšis dabiai užrištas, o mašioto rūbai 
skiria mane nuo žemės.

Tarp mudviejų nematomos arfos auksinės sty
gos. Nežinoma ranka nuolat judina stygas ir 
supina baisią Meilės rapsodų nežinomą gaidą.

Ji prataria žodį į mane, bet joks žmogaus 
žodis tiek neišreikštų, ką tasai nežinomas arfa 
grojimas.
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KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI SiEl LIETUVIAI
IŠ KANTINĖS i VERPYKLĄ

Tokį kelią yra padaręs p. V. Mikuckis, tel
šiškis. Į Angliją atvyko 1947 m. liepos m. 
tų pat metų rugpjūčio m. pradėjo dirbti Cour- 
tauldo fabriko kantinėje. Jis atsikvietė į Angliją 
žmoną su dukrele ir uošvę. Šiame fabrike 
dirba apie 2.000 darbininkų jų tarpe — apie 
40 lietuvių.

„Kaip Tamstai sekasi? Gal molonėsit pa
pasakoti nuo pradžios? Kaip sekėsi darbai? 
Ar dar nenusibodo?”

„Kai tik atvažiavau į Coventry ir atvykau 
į fabriką, mane paskyrė fabriko kantyne kur 
valgo visi fabriko darbininkai ir tarnautojai. 
O valgo kiaurą parą. Taigi ir aptarnaujančių 
kantynę yra nemaža, per 25 moteriškės ir aš 
vienas vyriškis. Pradžioje buvau patenkintas 
savo darbu, nes po visų badavimų Vokietijoje, 
galėjau sočiai pavalgyti.

„Darbas iš esmės buvo nesunkus. Aplinka 
simpatinga ir aš jaučiausi neblogai. Išbuvau 
šiame darbe pustrečių metų. Būčiau ir toliau 
buvęs, jei atlyginimas būtų didesnis. Už 5 
darbo dienas gaudavau tik £ 4. 17. 0. Jei dirb
davau šeštadienį ir sekmadienį — uždirbdavau 
per 7 svarus. Galutinai buvau nusikraustęs 
dirbti naktinėn pakaiton, kur už 7 darbo naktis 
gaudavau 10 svarų, o už 6 naktis —£ 8. 10. 0.

„Pervedus mane vėl dieninėn pakaiton, aš 
ir persikėliau į verpimo skyrių, kur jau dirbu 
8 mėnesiai. Dirbu pakaitose.

„Per 5 darbo dienas čia uždirbu apie 7 svarus. 
Dirbau prie mašinų. Darbas lengvas, jėgos 
vartoti nereikia. Visa bėda, tai šiluma. Visą 
laiką yra per 30 laipsnių Cels. Per šilta. Oras 
pilnas acetono ir alyvos kvapo. Darbininkai 
čia dirba tik ligi 40 metų. Paskui jau eina į 
kitus skyrius. Ir mūsiškių daugelis neišlaikė.

„Šiuo metu dirbu kaip ir geresnį darbą: tenka 
reguliuoti verpimą ir mašinas. Darbas, nors 
atsakingesnis, bet lengvesnis ir karštesnis. Pusę 
darbo laiko tenka praleisto tose pačiose patal
pose, bet tik paviršuje, kaip ir palubėj. Tik 
užlipus prakaitas pradeda pilti.

„Darbu esu patenkintas ir keisti nemanau. 
Bendrai, nesigailiu į šį kraštą atvažiavęs: niekur 
nėra geriau. Ir važiuoti niekur iš čia nemanau. 
Nors turiu giminių Amerikoje, kurie atsiuntė 
ir afidavitus. Padėkojau — ir grąžinau.

„Kas jus taip žavi šiame krašte ir kuo esate 
patenkintas?”

„Nors mums tenka gyventi pačiame žemiausia
me socialiniame luome — proletariato, bet gy
venimo standartas yra pakankamai aukštas. 
Aukštesnis kaip visoje Europoje. Su kuo reikėtų 
lyginti mano šiandienį gyvenimą su buvusiu 
Lietuvoje? Taip galėjo gyventi tik nemažas val
dininkas. Imu aš tik grynai materialę dalyko 
pusę. Gyvenimas visais atžvilgiais užtikrintas: 
čia tau ir nemokamas gydymas, čia ir pašalpos 

į susirgus, čia pašalpos ir nedarbui esant ir bendrai 
esi žmogus apdraustas nuo įvairių netikėtų 
nelaimių. Ar taip yra Amerikoje? Kol sveikas, 
tai viskas gerai, o susirgai, tai tavo visos sutaupęs 
išbyrės. Ir bendrai čia su tavimi visi skaitosi.”

„Kaip santykiai su vietiniais? Kaip dypukai 
sugyvena su anglais?” 

„Su anglais santykiai geri. Nežinau dėlko, 
bet lietuviai tuo atvžilgiu stovi pirmoje vietoje.

„Lenkai nesugyvena. Paskui eina ukrainie
čiai, latviai ir kiti. Tai ne mano prasimanymas, 
bet anglų darbininkų ir meisterių nuomonė. 
Ir aš esu labai geros nuomonės apie anglus 
darbininkus . Dirbdamas kantynėje, turėjau 
progą gerai juos pamatyti ir susidariau nuomonę, 
kad yra aukčtos kultūros žmonės ir perėję geras 
auklėjimo rankas.”

NAKTIES ATSTOVAS
P. Jonas Vinciūnas, 45 metų, amžiaus, Lietuvoj 

buvo ne mažas valdininkas, Anglijoje gyvena 
jau daugiau, kaip treji metai, yra vienas, gali 
būti naktinio darbo atstovas. Dirba, kaip ir 
daugumas coventriškių, Courtauld’o fabrike.

Jūsų korespondentui papasakojo:
„Dirbu 6 naktis iš eilės. Turiu laisvą naktį 

tik iš šeštadienio į sekmadienį. Sekmadienio 
vakare 10 vai. jau turiu būti savo vietoj. Dirbu 
kasnakt nuo 10 vakaro ligi 6 vai. ryto. Darbas 
iš esmės ne sunkus. Turėtų būti dirbamas 
moterų, bet kadangi moterims draudžiama 
dirbti naktimis, o fabriko vadovybė yra suintere
suota šiuo darbu, tai dirbam 7 vyrai: 2 lietuviai, 
3 ukrainiečiai,2 anglai. Darbas nesunkus, šva
rus, suprakaituoti netenka. Reikia prisukti ve
leną siūlų, kuris vėliau tiktų apmetimui. Visa 
bėda, kad siūlai — kaip voratinkliai, dirbtino, 
šilko, ir labai ploni. O skaičius nemažas: 
iškart eina 2.100 o kai kada ir 2.324! Jei netrūk
sta, viskas gerai. Bet pasitaiko ir blogai suverp
tų, tada trūksta ir tenka pasinervuoti.

„Šį darbą dirbu jau antri metai. Už darbo 
valandą moka 2 šilingus 4 penus. Už 15 vai. 
per savaitę primoka dar po 2,2. Užsimokėjus 
mokesčius, kurių išeina 14/6, ir socialinį draudi
mą, plius visus kitus vietos atskaitymus gaunu 
į rankas per savaitę £6.5.1.

„Darbu, tuo tarpu esu patenkintas, ir keisti 
nemanau. Ką aš geresnio galiu gauti ? Lengves
nio tikrai negausiu. Naktinis darbas, kol 
kas, sveikatai nekenkia.”

Tiesa p. Vinciūnas atrodo gerai: apvalainos 
kompleksijos, raudonas, sveikos išvaizdos.

„O kaip pragyvenimas, maistas, butas ir kita 
kas?”

„Labai paprastai. Gyvenu pas p. Jagminienę, 
turiu nedidelį kambarėlį, esu vienas, moku 
už jį, už maistą, ir visa kita — 50 šilingų į savaitę. 
Ir jokių kitų rūpesčių neturiu.

„O kaip sutaupų — reikalai ?
„Lengvai galima į savaitę sutaupyti porą 

svarų, jei atsisakytum kai kurių „pagundų”. 
Turiu įsitaisęs drabužius, pakankamai skalbinių 
ir apavo”. Ir čia pat parodė jūsų koresponden
tui spintos vidų. Už naujausiai siūtą vasarinę 
eilutę mokėjęs 20 svarų. Spintelė buvo pilna 
prigrūsta. Ten kabojo mažiausia 5 eilutės.

Matyti, p. Vinciūnas pagundoms lengvai ne
atsispiria.

„Kaip patinka Anglija?”
„Puikūs keliai. Pavyzdingas susisiekimas. Tik 

stebina mane bendra nešvara. Nesuprantu, dėlko 
niekas nieko šiuo klausimu nedaro”.

„Na, o kaip grįžimo reikalas? Ką manote

grįžę veikti? Juk sunku tikėtis visokių algų 
ir algelių?” kamantinėju.

„Važiuosiu kaip tik bus pirmoji galimybė 
išvažiuoti. Parvažiavęs nieko nesitikiu rasti, 
nemanau ieškoti ir įstaigose vietų. Suprantu 
būklę, kokią rasime Lietuvoje. Bus viskas 
išgriauta, sunaikinta, žmonės išblaškyti. Par
važiavęs manau imtis prekybos, juk tiek ten 
visko reikės! Nebūsiu niekam sunkenybė ir 
negyvensiu iš kitų malonės” — optimistiškai 
nusiteikęs aiškino savo planus.

„Kaip jums atrodo mūsų DBLS? Kokie 
jūsų pageidavimai?

„DBLS yra tvarkoj. Tik vienas negeras 
reiškinys, kad ne visi lietuviai, šiame krašte 
gyveną jai priklauso. Reiktų imtis energingesnių 
žygių, pritraukti dabar dar esančius už jos ribų.”

„O kaip atrodo jūsų coventriškiai lietuviai?” 
„Kažinko norėti negalima. Sugyvenimas ne

blogas. Girdėti, kitur blogiau. Bet perdaug 
girtis negalima, ir mes turime dėmių.”

Tuo ir baigėsi pasikalbėjimas su „nakties 
atstovu”, kuris buvo kątik atsikėlęs ir rengėsi 
tą pat vakarą traukti prie mašinos ir kovoti 
su „voratinkliais”. Vėliau teko patirti kad 
p. Vinciūnas Vadovybės labai vertinamas, nes 
retam vyrui taip sekasi „kovoti” su plonutėliais 
šilko siūleliais, kaip jam.

Dėmesio. Kas užsiprenumeruos šios spaudos 
nuo 15.12.50 iki 15.2.51. gaus dovanų ir nuo
laidą:

„Tėviškės Žiburiai” — Kanados lietuvių 
savaitraštis. Redaguoja A. Šapoka. 8 pusi, 
metams: 32 šil. pusm. 17 šil. ats. nr. 9 p. Me
tams užsisakę gauna kišeninį kalendorių nemo
kamai.

„Nemunas” — kultūros žurnalas, redaguoja 
L. Dovydėnas. 34 pusi, išeina JAV, metams 
36 šil. pusm. 19 šil. ats. nr. 3/6.

„Lietuvių Dienos” — gausiai iliustruotas žur
nalas, redaguoja J. Vitėnas, 24 pusi. Metams 
kainuoja 22 šil., pusm. 12 šil. ats. nr. 2 šil. Išei
na Kalifornijoj, JAV.

Kreiptis ir prenumeratą siųsti: Mr. B. Balys, 
24, Reginald St. Bradford, Yorks.

1950 m. gruodžio 26 d. Coventrio Lietuvių 
Savišalpos D-ja rengia

Pasilinksminimą — vakarą
Pasilinksminimas įvyks „White Lion” resto

rane, Westorchard St. Pradžia 6 vai. p.p. Bi
lietų kaina: vyrams 2/6, moterims 1/6.

Maloniai kviečiame visus lietuvius, norinčius 
gražioje lietuviškoje nuotaikoje praleisti Kalėdų 
šventes, atsilankyti.

Jei šiandien para
šysite NIDAI, 38, Mell- 
ville Rd., Coventry,tai * 

antradienį 
gausite gražų lietuviškų 
kalėdinių atviručių rin
kinėlį ir vokus. Tuzinas 
5 šilingai, pusė — 2/6.

„Australijos Lietuvis”, Adelaidėje leidžiamas 
lietuviškas laikraštis, iki šiol ėjęs žurnalo pa
vidalo, kas antrą savaitę, rotatorium spausdintas, 
įsigijo nuosavą spaustuvę. Ji kainavo apie 
700 svarų. Spaustuvei pinigai sutelkti paskolos 
keliu. Pinigus paskolino 326 asmens, kartu 
sudėję 788 svarus. Už juos nupirkta renkamoji 
ir spausdinamoji mašina. Spaustuvė jau įrengta, 
bet laikraštį ji pradės spausdinti tik nuo naujų 
metų. Iki to laiko, atsižvelgiant skaitytojų 
pageidavimo, (nes daugumas sudarinėja jo kom
plektus), eis tokio formato, kokio iki šiol ėjo. 
Iki to laiko spaustuvė spausdins knygas.

Spaustuvėje spausdinamas laikraštis eis kas 
savaitę. Leidėjai tikisi, kad pradėjus laikraštį 
spaustuvėje spausdinti, jo skaitytojų .'kaičius 
padidės bent trečdaliu ir tikisi iš prenumeratos 
išsiversti dėl to ir kainos nekelti. Ją ryžtasi 
palikti tokią kokia buvo rotatorium spausdinamo 
— 28 šil, per metus.

Lietuviškos spaustuvės įkūrimas bus vienas 
pagrindinių ramsčių lietuviškam kultūros darbui 
Australijoje.

„Vilnies” Čikagoje komunistų leidžiamo lie
tuvių kalba laikraščio redaktorius ir žinomas 
komunistų veikėjas Andriulis — Andriulevičius, 
kaip pavojingas visuomenei asmuo, teismo 
nubaustas ištremti į kilmės kraštą. Vadinasi, 
jam pačiam susidaro galimybė patekti į tą „rojų”, 
kurį jis kitiems piršo.

Tremtiniai nusiskundžia, kad IRO centre, 
Ženevoje tarnautojai yra beveik vienos tautybės 
asmenys, kurie labai uoliai prisilaiko sovietams 
palankiųjų IRO konstitucijos nuostatų.

Dr. J. Šliupo paminklui komitetas baigė savo 
darbą ir persiorganizavo į Dr. J. Šliupo bio
grafijai leisti komitetą. Laidotuvėms ir paminklui 
statyti komitetas išleido dol. 2,410. Likutis 
dol. 625 pavestas biografijos leidimo reikalams.

Argentinos lietuviai pramonininkai: Vladas Ur- 
bietis, inž. J. Čekanauskas, inž. J. Ramanauskas 
savo fabrikų gaminius yra išstatę Buenos Aires 
provincijos finansų ir Pramonės Ministerijos 
suruoštoje parodoje Avellanedoje. Paroda bus 
atdara iki šių metų pabaigos.

Lietuvis geriausias krepšininkas. Per 1950 m. 
Venecuelos jungtinių valstybių krepšinio turna- 
mentą du Valencijos lietuviai, sporto klubo 
„Lithuanica” nariai Butvilą ir Šulcas žaidė 
už Carabobo valstybės garbę. Butvilą yra 
pripažintas vienas iš geriausių krepšininkų ir 
Venecuelos sporto vadovybės pakviestas į Vene
cuelos valstybinę rinktinę, kuri netrukus pradės 
rungtyniauti su Pietų Amerikos valstybėmis.

Bogotos ir Medellino miestuose, Kolumbijoj, 
susidariusios lietuvių kolonijos vis dar tebedidėja. 
Italų laivais iš Genuos uosto kad mėnesį atvyksta 
po keliolika lietuvių. Neseniai iš Ispanijos 
atvyko salezietis kun. B. Jurkšas ir apsistojo 
Bogotoje, saleziečių kolegijoj, kur jau gyvena 
kun. N. Saldukas, saleziečių namų admini
stratorius. Kun. Jurkšas paskirtas gimnazijon 
mokytoju. Vėliau atvažiavo kun. S. Barčaitis, 
kuris paskirtas saleziečių seserų kapeliono pa
reigoms.

Nauja DiPi stovykla. Lapkričio 24 d. Traun- 
steine, Bavarijoj, atidaryta nauja dipukams 

Į stovykla. Joje gyvens ukrainiečiai, čekai ir
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Jai jauku tik su manim. O jauku jai visuomet, 
į Pasaulis įvairus ir turtingas. Pasaulio galo 

nesimato.
Atėjo senis. Jis buvo įdusęs ir jo oda pageltusi.
— Aš noriu maudytis drauge su ja...
— Juo daugiau kartų pasinersi, tuo ilgiau 

galėsi su manim maudytis. — Jos akys juokės 
ir kūnas koketavo.

— Nuvesk jį maudyklėn! — paliepė ji man.
Aš nuvedžiau senį maudyklėn po senais pur- 

valksniais.
Senis ilgai ruošėsi; pagalios atsidusęs ir di- 

i delėn kupron susimetęs lipo vandenin. Jo krū- 
į tinėje gargėjo ir aš girdėjau, kaip jo kaulai barš

kėjo. Senis pasinėrė kartą, antrą.
— Dar, dar kartą! — Girdėjau linksmą mo

teriškės balsą.
Aš ilgai laukiau, senis vienog narstės ir nar

stės. Jam oran pasirodant, jo žilos gauros 
linguliuodavo pavandeniu. Jo akys buvo pa
blėsusios ir pasibaisėjimo pilnos, kaip žmogaus 
prieš mirtį.

Ilgą valandą stovėjau šalymais, savo minčių 
Į negalėdamas sugaudyti, net jų nustatyti. Upelio 

vanduo garsiai gurgėjo ir pavasaringai čiurleno, 
taip pat dabar kaip prieš tūkstantį metų.

Vėsioje seklyčioje liūdnas žmogus armoniką 
mėgino. Braškučiai ir balti dobiliukai stiebės 
prie jo per langą ir jam pritarė.

Ties paskendusio rūmo saulingais vartais 
trys baltos merginos paslaptingai šnekučiavos. 
Virš jų buvo pilkas dangus su mėlynais protar
piais.

Senio nebuvo.
Aš ėjau senon vieton, kur buvo mano sužie

duotinė, pranešti jai, jog senis paskendo. Mano 
širdyje buvo tarytum linksma ir kartu toksai 
neramumas. Mano sužieduotinės ten nebuvo.

Elegantinga lazda su parašu: „Flirt”, ir če- 
kolados apipilnė dėžė. Laiškas.

„Suprask mane ir atleisk — kitaip negalėjo 
būti. Aš būsiu labai nelaiminga dėl Tavo 

kančios. Vienog taip turėjo būti. Jei gali, paimk 
saldainius ir mėlyną kaspiną nuo kasų, kurį 
skiriu Tau atminčiai.

Užmiršk — viskas praeis”.
Aš nieko nepaėmiau be lazdos su parašu 

„Flirt”, su keistais sidabro vingeliais, iš kurių 
susipina vynuogių kekė.

Dilbtelėjau paberžėn — paberžėje ji lėkė su 
jaunikiu, liokajum ar vargonininku, — per tolį 
aš negalėjau įžiūrėti.

Jos šventos kojos mynė dirvos vagas. Kojos 
jos buvo apautos vien tik kojinėmis, o kūnas 
per liemenį buvo sujuostas vientik juodu diržu. 
Vyriška ranka gulėjo ant jos liemens.

Jie abu garsiai šnekėjo ir juokės.
Paberžėje ji atsigrįžę ir ilgai mojo man atsi

sveikinimui ranka.
Aš ėjau į vakarus.

Šiaip ar taip, Tretysis 
Karas prasidėjo.
Vėl ugnis, vėl kraują 
Kareivėliai lieja...

SIBIRE BUVAU “> 
R. GŽYMALA] SU LIETUVIAIS
Esu lenkų žurnalistas, buvęs ilgametis „Ga- 

zeta Polska” Varšuvoj, „Dziennik Žolnierza” 
karo metu ir „Tygodnik Ilustrowany” tremtyje 
bendradarbis.

Ligi prasidedant karui, santykių su lietuviais 
neturėjau. Į Lietuvą ir lietuvius žiūrėjau Mic
kevičiaus, Sienkievičiaus ir Rodzevičiūtės aki
mis. Toks idealistinis vaizdas buvo įsitvirtinęs 
mano vaizduotėje.

Pirmasis susitikimas su lietuviais įvyko prieš 
pat karą, kai Varšuvos Žurnalistų Sindikato 
buvau paskirtas pasveikinti ir pavaišinti atvyks
tančią į Varšuvą Lietuvių Žurnalistų ekskursiją. 
Anuomet vyravęs politinis įtempimas sukliudė

ADOMĖNAS NEŠA „MUILĄ” 

Silpnesni vis kenčia, 
Nors ir nekalčiausi. 
Ar ilgai dar žmonės, 
Kaip tie žvėrys, pjausis.

Kad ir šitas tipas — 
Tikras huliganas. 
Jis jau pasirengęs 
„Aptvarkyti” senį.

artimesnį Lietuvos ir Lenkijos spaudos žmonių 
susipažinimą bei suartėjimą.

Antrasis susitikimas įvyko taip jau nepalan
kioj aplinkumoj, kai mes, būdami jau pabėgė
liai iš karo gaisro apimtų sričių, priiminėjome 
Lietuvių Žurnalistų mandagumo vizitą mūsų 
vargingoje pastogėje Vilniuje. Po to vizito pir
mieji ledai buvo ištirpinti ir atsisveikindami 
skyrėmės jau ne kaip svetimi žmonės.

Dabar, kai Londono gatvėse kartais susitinku 
su lietuvių žurnalistais, tokiais pat, kaip ir aš 
tremtiniais be Tėvynės, dažnai prisimenu ir 
trečiąją mūsų santykių fazę — Sibiro katorgą.

* * *
1941 metų pavasarį Vilnius išgyveno didelio 

įtempimo laikotarpį. Iš vienos pusės Hitlerio 
svastika skleidėsi virš plačiau suterorizuotos 
Europos kraštų, o iš kitos — įveikęs Suomiją, 
paglemžęs pusę Lenkijos, o paskui įjungęs Ne-

Kas gyventi nori, 
Nuo pavojaus bėga, 
Tad ir Adomėnas 
Nusileidžia jėgai.
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SVETUR
_____________________“BRITANIJOS LIETUVIS"/g

NAMU SAVININKAI ATEINA I TALKA LIETUVIU NAMAMS
300 lietuvių. Stovykloje suorganizuota ir lie
tuviška mokykla. Jai pažadėta du etatiniai 
mokytojai. Mokyklos vedėju pakviestas kun. 
Steigvila, stovyklos lietuvių kapelionas.

Lietuvos kultūros paroda buvo suroganizuota 
Čikagoje, šv. Jurgio parapijos salėje. Joje, 
be kita ko, buvo išstatytas ir Dr. Račkaus numiz
matinis (monetų) rinkinys. Iš jo aiškėja, kad 
tais laikais, kai Rusija visai pinigų neturėjo, 
Lietuva turėjo gryno sidabro kapas. Tai buvo 
dešimtame šimtmety. Minėta paroda buvo atida
ryta nuo lapkričio 26 iki gruodžio 3 dienos.

Dr. J. Lemenąs, buv. „Pavasario” Sąj. ge
neralinis sekretorius, dabar gyvenąs JAV, pak
viestas redaguoti „Vytį”.

Vokiečiai išlaiko 3 mokyklas. Dabar vakarų 
Vokietijoje veikia trys lietuvių bendruomenės 
mokyklos, kurias savo lėšomis išlaiko vokiečiai, 
mokėdami daliai mokytojų atlyginimą.

Be gimnazijos Diepholze, dar tebeveikia Wehneno 
progimnizija. Malonu pasidžiaugti, kad Wehne
no ir Diepholzo lietuvių gimnazijų mokytojai, 
atsisakydami dalies savo algų, dar išlaiko lie
tuviškus vaikų darželius. PLB savo lėšomis 
išlaiko keletą mokyklų, darželių ir kt. švietimo 
įstaigų.

Lietuvišku sodybų statyba. PLB Vokietijos 
krašta valdyba daro žygius pastatyti vakarų 
Vokietijoje grupines sodybas, naudojantis tomis 
pašalpomis, kurias šiam reikalui gauna vokieičai. 
Šiuo reikalu padaryta nemaža konkrečių žygių 
vokiečių įstaigose. Buvo atsiklausti ir patys 
tremtiniai. Iki šio laiko per 200 lietuvių šeimų 
pareiškė norą dalyvauti tokių sodybų statyboje. 
Manoma tuo tarpu pradėti bent trijų tokių 
sodybų statybą.

Mokosi 60 mokinių. Vienintelėje lietuviškoje 
gimnazijoje vak. Vokietijoje, kuri veikia Diep
holzo mieste, šiuo metu dirba apie 10 mokytojų 
ir mokosi per 60 lietuvių mokinių. Jų skaičius 
nuolat auga ir manoma, kad gimnazija su laiku 
turės apie 150 mokinių. Daromi žygiai su
komplektuoti ir visais atžvilgiais tvirtą mokytojų 
kadrą.

Neniškiai, prieš keletą mėnesių atvykę į Vene- 
cuelą ir ir įsikūrę Valencijoj, tuojau ėmėsi kultū
rinės ir meninės veiklos.

Du dalykai pradeda išryškėti per šį Namų 
Fondo vajų. Pirmiausia tai, kad tie, kurie buvo 
duosnūs per ankstyvesnius vajus, ir šį kartą 
pirmieji atsiliepė svarais naujoms akcijoms pirkti. 
Svarbiausia, kad jie ir toliau neatleidžia. Geriau
sias Lietuvių Namų draugas — Treliske’s sky
rius, sumušęs visus rekordus, dar atsiuntė pa
pildomai 14 svarų. Nors tas skyrius gyvena 
gal toliausia nuo Lietuvių Namų, jo šiluma 
nugali tolį ir erdvę ir jaukiai apšildo mūsų kul
tūros židinį.

Antras, irgi labai džiuginantis reiškinys tas, 
kad ir tie, kurie anksčiau dėl vienos ar kitos 
priežasties nebuvo prisidėję prie to bendro 
darbo, dabar vienas po kito ateina namams 
į pagalbą. Tai rodo ir šią savaitę gautas laiš
kas.

„Labai dažnai teko raudonuoti skaitant „B. 
Lietuvį”, nes buvom koliojami ir ujami tie, 
kurie neprisidėjom prie namų vajaus.

„Labai džiugu, kad atsirado energingų žmo
nių sukurti tokį garbingą tautinį darbą. Mes 
visuomet mintyse buvome su jumis, bet ne 
darbu. Juk ir sena Lietuvos patarlė sako: „Mie
las brolis, miela sesuo — savi dantys dar mieles
ni”.

Nottinghamo lietuvių klubo „Romuva” narę 
p. Aldoną RUDZINSKATTĘ 

ir
p. Vitalių LEKECKĄ 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, sveikina 
ir laimingo gyvenimo linki.

Klubo „Romuva” valdyba ir nariai

„Taip ir mudu, pirma įsigijom nuosavus 
namus ir juos sutvarkėm, o dabar su džiaugsmu 
prisidedam prie bendrų lietuvių nsn.ų Londone. 
Siunčiam Lietuvių Namų B-vės akcijoms 10 sv.

„Siunčiam pagarbos žodžius, linkėdami iš
tvermės jūsų užsimojimuose”. Rozalija ir Ignas 
Vasiliauskai.

Galime ponus Vasiliauskus tik pasveikinti 
ir jiems nuoširdžiai padėkoti už tokią gausią 
paramą ir išreikšti viltį, kad ir kiti paseks jų 
pavyzdžiu. Malonu girdėti, kad lietuviai sti
priai kuriasi šiame krašte, įsigyja namus. Lie
tuvių Namai Londone jiems linki sėkmės, bet 
kartu tikisi, kad ir jie nebus užmiršti. Supran
tama, kad namų pirkimas kiekvienam yra sunki 
našta; reikalauja ir pasiaukojimo. Tačiau ir 
tokiose sąlygose, esant geriems norams, galima 
vieną kitą svarą atidėti visų mūsų bendriems 
namams Londone. Lietuvių Namai liks jų rė
mėjams amžinai dėkingi.

Yra asmenų, kurie ir dėl kitų priežasčių dar 
iki šiol nenupirko akcijų. Tačiau jų skaičius 
kasdiena mažėja ir sudaro pagrindą būti opti
mistiškiems ir dėl likusiųjų. Lietuvių Namai 
laukia svarų.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO

Pereitą savaitę gauta 86 sv. Viso šiame vajuj 
parduota akcijų už 1,096 sv.

Gruodžio 26 d. (antrą Kalėdų dieną) 4 vai. 
p.p. Lilac St. mokyklos patalpose Nottinghamo 
lietuviai rengia

Kalėdų eglutę vaikams
Po programos — šokiai. Nottinghamo ir 

apylinkės lietuvius kviečiame atsilankyti.
Važiuoti iš centro 31 autobusu ligi Manning 

St. Rengėjai

Akcijų pirko už 10 sv. K. Rašymas, R. ir
I. Vasiliauskai, už 5 sv. A. Kublinskas, E. Her
manas, už 4 sv. R. Sakalauskas, J. Bružinskas, 
už 3 sv. P. Lukošius, R. Balsienė, už 2 sv. P. 
Kovas, J. Vaičiukas, S. Maironis, B. Stepona
vičius, V. Byla, O. Leverienė, B. Čepas, už 1 sv.
J. Krasauskas, V. Jurevičius, K. Jurgaitis, J. 
Liepa, K. Vikšrys, V. Verbickas, V. Vailionis, 
J. Banys, E. Petkutė, A. Marma, E. Griškenie- 
nė, J. Jakavonienė, A. Liaudanskytė, K. Me- 
reckis, E. Gedeikienė, T. Kovelienė, J. Kinka,

LIETIMU KLUBAS

P. Vytuvis, Lietuvių Namų akcini akas rėmėjas, 
DBLS Corbio skyriaus narys, pirko Lietuvių 
Namų akcijų už 50 svarų.

A. Mykolaitis, P. Lukšaitis, V. Simanavičius, 
A. Dubinskas, J. Baršauskas, V. Usovičius 
J. Struoginis, S. Stanevičius, E. Kalasauskas.

LIETUVIŲ NAMUOSE RUOŠIAMASI 
ŠVENTĖMS

Šiomis dienomis Lietuvių z Namuose eina 
spartus pasiruošimas Kalėdų šventėms ir Naujų 
Metų sutikimui. Salė išdažyta kiek anksčiau; 
dabar poliruojamos grindys šokiams, siuvamos 
užuolaidos, perkami stalai, kėdės; daromi pa
puošimai. Tikimasi, kad iki švenčių namai 
bus gražiai ir skoningai papuošti ir kad tautie
čiai juos gausiai per šventes lankys. Jau daug 
asmenų iš provincijos užsisakė kambarius. Norį 
Kalėdų atostogas praleisti Lietuvių Namuose, 
turėtų paskubėti apie tai pranešti.Tinkamesnei Lietuvių Namų eksploatacijai, 

o taip pat, prie šio krašto įstatymų prisitaikyti, 
yra įsteigtas naujas organas, vardu „LIETUVIŲ 
KLUBAS” (LITHUANIAN CLUB). Jo už
daviniai: sudaryti sąlygas narių laisvalaikiui 
praleisti, organizuoti šokius bei kitokias pramoję vių Namuose, nes kada pardavinėjami svaigi- 
Jvisuomeniniais, kalbiniais bei kitais klausimais, narni gėrimai, tik klubo nariai ir jų svečiai gali 

Klubo savininkas yra Lietuvių Namų AkcMankytis klubo patalpose. O per įvairias pramo- 
, gė- gas, kada klubui užleidžiamą daugiau kambarių, 

rimus ir k.; raginti ir organizuoti paskaitas, tik nariai ir jų svečiai gali įeiti į Lietuvių Namus.
, švietimo^ To reikalauja įstatymai.

i,,.. Suprantama, kad tai gali sudaryti kai kam 
nemalonumų. Dėl to buvo sudarytos lengviau
sios sąlygos įstoti klubo nariu. Ragintume 
visus, kurie bet kada numato apsilankyti Lie
tuvių Namuose, neatidėliojant įsirašyti klubo 
nariu.

Nustatytas minimalis nario mokestis — 1 šil. 
metams, ir šį mėnesį įmokėtas nario mokestis 
bus užskaitytas visiems ateinantiems metams. 
Šį mokestį įmokėjęs asmuo galės naudotis klubo 
nario privilegijomis likusį laiką šiais metais. 
Norint tapti klubo nariu, reikia įteikti pareiški
mą Lietuvių Klubo Sekretoriui (adresas: The

Čikagoje įsikūrusių lietuvių tremtinių tarpe 
yra per 120 architektų ir inžinierių, kurie dirba 
savo specialybėje.

Rašytoją ir aktorių A. Škėmą, dirbantį viename
Chicagos fabrike, ištiko nelaimė. Mašina sunkiai 
sužalojo kairės rankos nykštį, 
amputuoti.

Neseniai atvykęs į Kolumbiją žinomas Europoje diskusijas, ’ susirinkimus kuTtūri'niais, 
smuikininkas Izidorius Vasyliūnas apsigyveno^.vč, kuri duoda klubui kambarius, baldus be f

kurį turėjo j,as, parupinti klubui maistą, užkandžius,

su savo šeima Maniraleso mieste, kur veda 
konservatorijoje smuiko klasę.

Pilis. Tokiu vardu neseniai įkūrė Montrealyje 
(Kanadoje) gyveną lietuviai statybos bendrovę. 
Jąš steigė daugiausia inžinieriai. Bendrovės 
kapitalas sudaromas akciniu pagrindu.

Prašau atsiliepti Klimavičių Petrą, atvykusį 
į Angliją 1948 m. Jį patį, arba kas apie jį žino, 
prašoma pranešti: Jonas Pakėnas, NSHC Castle 
Donington, Nr. Derby.

kitus įrengimus ir atlygina reikalingus tarnauto
jus. Bendrovė taip pat pamoka išlaidas ir pa
siima pelną. Kitaip tariant, klubas veikia Ben
drovės vardu.

Klubo valdomaisiais organais yra: pirminini- 
kas, valdyba ir generalinis sekretorius. Pirmi
ninką ir du valdybos narius renka narių susių- 
rinkimas. Du valdybos narius skiria Lietuvių 
Namų Akc. B-vė ir du — DBLS Centro Valdy
ba. Tuo būdu visi suinteresuoti organai yra 
atstovaujami klubo valdyboj. Bendrovė rad

priklausomos Lietuvos, Latvijos ir Estijos res
publikas, Stalino pjautuvas ir kūjis klojo blogį 
lemiantį šešėlį ant likusių, ligi tol dar laisvų 
kraštų.

Tais metais Vilniuje buvo nepaprastai šalta 
žiema, kuri dar labiau didino mūsų kančias. 
Nuolat alkani, apsirengę menkais, iš labdaros 
įstaigų gautais pabėgėliškais drabužiais, vaikš
čiojom apledėjusiomis, sustirusiomis kaip ir mes, 
siauromis Vilniaus gatvelėmis ir su pasibaisėjimu 
stebėjome, kaip purvinas, sovietiškas batas vis 
labiau mynė miestą į žemę.

Įjungus Lietuvą į Sovietų Rusiją, miestas jau, 
tikrai pasakius, nebebuvo lietuvių valdžioj, kaip 
lygiai ir Lietuvą valdęs „prezidentas” — bol
ševikų pastatytas nusivalkiojęs Justas Paleckis, 
nebebuvo lietuvis. Į viršų išplaukė raudonosios 
drumzlės, sovietų agentai ir visuomenės atmatos, 
kurios paėmė į savo rankas administraciją ir 
apsėdo valdžios įstaigas. Vyko nuolatinės re- 
jestracijos, kaip taisyklė, besibaigiančios suėmi
mais, naktiniai sovietų NKVD apsilankymai na
muose, teroras, prievarta ir pasityčiojimas. 
Rusija jau visiškai nusimetė kaukę, žinodama, 
jog karu su Vokietija užimtas pasaulis neturi 
laiko kreipti dėmesį į jų šeimininkavimą oku- 
puotoj Lietuvoj.

Pagaliau buvo nuspręsta „padaryti mus lai
mingus”, suteikiant Sovietų pilietybę.

Vilniau miestas anuomet buvo užtvindytas 
NKVD. Sovietiškos padugnės užpildė gatves, 
o laimės apimti gyventojai daugiausia tūnojo 
namuose duris užsidarę.

Pagaliau, vieną naktį, paryčiu, mano kamba
rio durys su trenksmu nukrito nuo vyrių.

Grubiai prikeltas iš miego, atmerkiau akis. 
Ties mano lova stovėjo NKVD majoras su „na
ganu” rankoje, o už jo du „boicai” su durtu
vais ant šautuvų. Užpakalyje, tarsi formalumui 
atlikti, stovėjo lietuvių liaudies milicijos atstovas.

— Kur jūsų siųstuvas ir ginklas? — šovė 
majoras.

paskiria klubui apmokamą gen. sekretorių, 
kuris veda visus kasdieninius klubo reikalus. 
Klubas įregistruotas Londono Policijos Teisme. 
Tai įgalina klubo patalpose turėti barą. Baro 
turėjimas tuo pačiu suvaržo lankymąsi Lietu-

Tokių vizitų, turbūt, buvo daug Vilniuje tą I 
niūrų rytą. Netrukus palikau sujauktą kamba-| 
rį, kuriame ieškota tik jų vaizduotėje buvusių | 
ginklų ir radijo siųstuvo. Atsidūriau sovieti-1 
niame sunkvežimy, keturių, ligi dantų apsigin-1 
klavusių, sovietų kareivių saugomas.

Mane nuvežė į Naująją Vilnią. Ten, NKVD I 
grandinės apsuptoje geležinkelio stotyje, stovėjo I 
traukinių traukiniai. Iš vagonų sklido klegesys, Į 
šauksmai, keiksmai ir maldos žodžiai.

Į geležinkelio stotį važiavo vienas paskui kitą 
sovietiniai sunkvežimiai. Iš kiekvieno jų vedė 
išblyškusius, sielvarto apimtus žmones, vyrus, 
moteris ir vaikus. Jų tarpe buvo žilaplaukių' 
senių ir net luošų. Tai buvo „liaudies priešai”, 
kuriuos rusiškasis satrapas išplėšė iš namų, iš 
artimųjų glėbio. Drebėdami iš šalčio (kai 
kurie buvo apsivilkę tik vasariniais drabužiais,
be skrybėlių), susijaudinusi ir suplakta žmonių 1 
masė laukė naujojo „broliškų” lietuvių-rusų Į 
santykių skirsnio.

Blogį lemiąs nujautimas, tarytum gedulo skrai-| 
stė, dengė minią. Moterys minioj ėmė kukčioti. Į 
Pasklido garsūs komandos balsai. Tuščių va-| 
gonų prarajos atsivėrė. Prie kiekvieno vagono | 
stovėjo tankios enkavedistų sargybos su nuo-1 
gaiš durtuvais. Ėmė mus stumti į vagonus. 
Bet kurį pasipriešinimą tramdė šautuvų buo
žės. Uždarė ir skląsčiais užsklendė duris.

Tamsiame vagone, kuriame atsidūriau, pasi
girdo mišrūs maldos žodžiai. Girdėjau žinomos] 
Aušros Vartų Panelei Švenčiausiai litanijos 
žodžius. „Panele Švenčiausioji, pasigailėk mū
sų”, — išgirdau lietuviškai tariant.

Taip prasidėjo trečiasis mano santykių su- 
lietuviais etapas — bendrų kančių, ašarų ir 
nelaimių kelionė — mūsų lenkiškųjų ir lietu
viškųjų protėvių išmintu taku.

Taip prasidėjo mūsų bendras kelias... kelias 
į Sibirą...

(Bus daugiau)

secretary, Lithuanian Club, Lithuanian House 
43, Holland Park, London, W. 11.). Pareiškimą 
turi pasirašyti pats prašytojas (ir nurodyti savo 
adresą), ir du klubo nariai, rekomenduoją pra
šytoją priimti nariu. Prašytojų ir rekomenda
cijas davusių asmenų pavardės bus iškabintos 
klubo patalpose tris dienas prieš jų priėmimą ar I 
nepriėmimą į klubo narius. Narius į klubą 
priima minėti klubo valdomieji organai. Pra
šytojai bus tuojau painformuoti apie rezultatus. 
Priimtasis tampa klubo nariu, įmokėjęs nario 
mokestį. Kai bus atspausdinti klubo įstatai, bus 
kiekvienam nariui išsiųsti kartu su nario kny
gele.

Aišku, kad pradžioje bus sunku rasti klubo 
| narių, kurie galėtų rekomenduoti. Skyrių val- 
| dybų nariams ir pažįstamiems centro organų 
nariai ir tarnautojai mielai duos tokias reko
mendacijas ir pasirašys po atsiųstais pareiški
mais. Iš savo pusės skyrių valdybos galės duoti 
rekomendacijas kitiems skyrių nariams. Čia 
reikia pažymėti, kad klubo valdyba gali pra
šančio nepriimti nariu ar narį pašalinti, nenu- 
rodydama priežasties. Narys gali bet kada at
sivesti į klubą svečių, už kuriuos jis yra atsa
kingas. Svečiai, tačiau, negali klube pirkti 
svaiginamų gėrimų. Klubo sekretorius gali 
bet kada narį ar svetį paprašyti apleisti klubo 
patalpas, jeigu jis mato reikalinga tai padaryti.

Kai kam gali atrodyti, kad tie visi patvarky
mai yra per griežti ir nereikalingi. Jų tačiau 
negalima išvengti dėl dviejų priežasčių: lai- 

|kant barą ir norint jį išlaikyti tinkamoj auk- 
|štumoj, reikalinga imtis ir atitinkamų priemo- 
Inių, antra — turime prisitaikyti prie šio krašto 
| įstatymų.
| Iki narių susirinkimo, kuris numatomas sausio 
|mėn. sudaryta laikina klubo valdyba, kuri dabar 
I tvarko klubo reikalus ir ruošiasi Kalėdų ir Nau- 
1 jų Metų šventėms.

DBLS Centro Valdyba ir
Lietuvių Namų Akc. B-vės Direkcija

LIETUVIU NAMAI
ŠVENČIŲ PROGRAMA

Sekmadienį, gruodžio 24 d.
7 vai. vak. — Kūčios. Kaina 10 šil. Užsi
rašyti iki gruodžio 18 d.

Pirmadienį, gruodžio 25 d.
1 vai. p.p. — Kalėdiniai pietūs. Kaina 5 
šil. Užsirašyti iki gruodžio 18 d.
7 vai. vak. — šokiai iki U vai. Įėjimas nemo
kamas.

Antradienį, gruodžio 26 d.
3 vai. p.p. — Kalėdų Eglutė vaikams: žaidi
mai, užkandžiai ir dovanėlės. Įėjimas vaikams 
nemokamas, suaugusiems — 1 šil. 6 p. Vai
kus užrašyti iki gruodžio 20 d.
7 vai. vak. — šokiai salėje iki 12 vai. nak
ties. Loterija, įvairumai, pryzai ir kt. Įėji
mas nemokamas.

Sekmadienį, gruodžio 31 d.
8 vai. vak. — Naujų Metų sutikimas. Pie
tūs, taut, programa, pryzai, įvairumai ir šokiai.
Kaina 10 šil. įskaitant pietus. Įėjimas tik 
su bilietais, kurie iš anksto gaunami pas Lie
tuvių Klubo sekretorių. Bilietai prie įėjimo 
nebus parduodami. Dalyvių skaičius' griežtai 
aprėžtas. Patariama iš anksto bilietus pa
sirūpinti.
and ros pastabos. Pirmą ir antrą Kalėdų dieną 
per šokius ir per Naujų Metų sutikimą veiks 
bufetas. Kviečiame juo gausiau dalyvauti.

Visais reikalais kreiptis į Klubo sekretorių 
p. J. Dėdiną, Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, London, W. 11. Tel. PARk 9699.

Lietuvių Klubo valdyba

Norite pada
ryti sau ir savo 
artimiesiems 
malonią ir nuo
taikingą dovaną, 
papuošti butą 
ar kambarį? 
Geriausiai to
kiems reika
lams tinka lie
tuviški 

tautodailės 
dirbiniai

Kryžiukai, 
koplytėlės, vė
liavėlėms stie
beliai, sieninė 
ir stalo vytis, 
stalo lempos, 
laiškams ir kt. 
dėžutės, mažos 
knygoms lenty
nėlės, juostoms 
austi rėmeliai 
ir kt.

Galima užsisakyti pas Petrą Misevičių. 
Brooklands Hostel, Block U, Room 6. 
Coventry.
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Šventieji metai bus uždaryti per Kūčias. 

Per tam tikras iškilmes Šv. Tėvas uždarys Šv. 
Petro vartus ir tuo būdu užbaigs Šventuosius 
Metus.

* Vyriausiu kariniu vadu ir civiliniu adminis
tratorium Indokinijai prancūzų vyriausybė 
paskyrė gen. De Lattre de Tassigny, iki šiol 
buvusį vak. sąjungos sausumos kariuomenės 
vadą.

* Vokietijoje gyveną DiPi, 
cijai, ne norivykti į Australiją, 
būdus ką daryti su tais DiPi 
emigruoti.

* Lenkų statistikos žiniomis, 
metų lapkričio mėn. iki šių metų to paties mėn, 
vadinasi laike metų, iš D. Britanijos į kitus 
kraštus emigravo apie vienas nuošimtis šiame 
krašte gyvenančių lenkų.

* Apie lietuvių emigraciją iš D. Britanijos 
į kitus kraštus žinių neturima, bet iš visa ko 
matyti, kad mūsiškių gana daug išvyksta; dau
giausia, žinoma, į Kanadą.

* Šiaurės Amerikos rusų pravoslavų ką tik 
įvykusiame vyskupų ir popų suvažiavime, nu
tarta nutraukti ryšius su provoslavų bažnyčios 
vadovybe Maskvoje. Šis susirinkimas pasmerkė 
komunizmą. ’ Šiaurės Amerikoje yra 297 pro
voslavų parapijos, turinčios apie 300,000 ti
kinčiųjų.

* D. Britanijos anglies kasyklų vadovybė nori 
atsigabenti iš Belgijos italų angliakasių, kurie 
ten neteko darbo.

* Pakilus plieno kainoms Amerikoje, pa
brango ir automobiliai apie 5-7 nuošimčius.

* Londono prekybininkai mano, kad šiais 
metais prieššventinis pirkimas bus didesnis 
kaip pernai. Ir tai bus ne vien dėl kainų paki
limo', bet ir dėl to, kad pirkėjai šiemet ryžtasi 
didesniems pirkimams, nes atatinkamai ir savo 
biudžetus sudarę.

* Paskelbus Amerikai prekių išvežimo į ko
munistinę Kiniją draudimą, prileidžiama, kad 
ją paseks ir kiti kraštai, kurie gauna Amerikos 
pagalbą.

* Amerikos chemikas Gold’as Filadelfijos 
teismo nubaustas 30 metų kalėti už šnipinėjimą 
sovietų naudai. Jis prisipažino buvęs tarpininku 
tarp britų atominio specialisto Fuchs’o, kuris 
neseniai nubaustas 14 metų kalėti ir sovietinių 
agentų.

* Varšuvoje lenkų komunistinis teismas teisia 
buv. Britų aviacijos atašė Varšuvoje C. H. Tur- 
ner’į, Britų laivo „Baltavia” kapitono padė
jėją H. Upperton’ą ir to laivo mechaniką G. 
Elmes’ą, kuriuos kaltina ruošimu nelegaliai iš
gabenti Barborą Bobrowska.

* Šveicarija grąžino karo metu veikusius 
karinės kontrolės nuostatus įvežamiems ir iš
vežamiems dalykams kontroliuoti.

* Abisinijos imperatorius Haile Selasie priė
mė tame krašte gyvenančių apie 200 buvusių 
DiPi ir pareiškė pasitenkinimą jų darbu. Į Abi
siniją yra nuvykę įvairūs specialistai.

* Pastaruoju laiku aukso kaina krito Hong- 
konge. Manoma, kad tai įvyko dėl to, kad auk
so spekuliantai kinai įsitikino, 
karas dar neprasidės.

* Žiniomis iš Amerikos, vienas 
joje Meksikoje atradęs dideles 
atsargas.

* Federalinės' Vokietijos vyriausybė įteikė JTO 
komisijai, tiriančiai vokiečių belaisvių buvimą 
Sov. Rusijoje memorandumą. Memorandume 
nurodyta, kad trūksta žinių apie 923.000 vokie
čių belaisvių, laikomų Sov. Rusijoje, pateikta 
žinios apie 62.792 belaisvius, iš kurių giminės 
gavo žinias, nurodyta, kad vokiečiai Sov. Rusi
joje laikomi 840 stovyklų. Vadinasi, Sovietų 
tvirtinimas, kad Rusijoje likę tik 13.546 vok. 
karo belaisviai, keliais kūliais apverčiamas.

* Antras ugniakalnio Etnos, Sicilijos saloj, 
išsiveržimas buvo didesnis. Ugninė masė ap
sėmė tris kaimus, kurie bematant sudegė. Jų 
gyventojai, apie 2000 žmonių, laiku buvo iš 
kaimų iškelti. Ugniakalnio veržimasis nema
žėja, dėl to ir pavojus artimesnių vietovių gy
ventojams nepraėjo. Vienas inžinierius siūlė 
Italijos vyriausybei numesti į ugniakalnį keletą 
bombų, po jų sprogimo jis aprimsiąs, bet val
džia nesutiko. Ji paaiškino, kad ugniakalnio 
veržimasis yra natūralus reiškinys, dėl 
kokių žygių prieš jį imtis netikslu, nes ir 
sustosiąs veikęs.

* Baltijo valstybių žurnalistai, gyveną 
žiuje patyrė, kad per Prancūzijos radiją 
tautos, esančios už geležinės uždangos, 
rus Pabaltijo, turi radijo valandėles. Jie patyrė, 
kad iki šiol jokio žygio kurioje nors prancūzų 
įstaigoje nepadaryta kad tokios valandėlės būtų 
įvesta. Dėl to jie paprašė įvesti ir Pabaltijo 
kraštų kalbomis tokias valandėles. Prašymą 
pasirašė: estų žurnalistas Paerupuu, latvių — 
Leimane ir lietuvių — Dr. J. Navakienė.

tinkami emigra- 
IRO svarsto 

i, kurie atsisako

nuo pereitų

kad trečiasis

* Amerikos spaudos žiniomis, Sovietų Rusija 
Bulgarijoje įrengė visą eilę karinių sandėlių, 
kuriuose municija per paskutines dvi savaites 
esanti smarkiai padidinta.

* Singapoore musulmonai sukėlė riaušes, ku
rių metu 16 žmonių buvo užmušta, o 160 su
žeista. Riaušės kilo protesto ženklan prieš 
teismo sprendimą, kuris nepripažino 13 metų 
amžiaus olandės, džiunglėse vienos musulmonės 
išaugintos, musulmoniškų vedybų ir leido 
gaitei vykti pas tėvus į Olandiją.

* Augsburge vokiečių teismas svarsto 
Koch’ės, žiaurumais pagarsėjusios nacių
centracijos stovyklos Buchenwalde komendanto 
žmonos bylą. Ta moteris nepaprastai žiauriai 
elgėsi su kaliniais. Bylos metu ji simuliuoja 
nenormalią, norėdama tuo būdu didelės bausmės 
išvengti. Tačiau 
patyrė.

* Šiuo laiku 
tyrinėja Afrikoje
padėtus ten prieš milijoną metų.

* Šiomis dienomis į Korėją, JTO kariuomenės 
vado žinion, atvyko naujazelandiečių dalinys 
susidedąs iš 1.100 karių.

* „Die Neue Zeitung” ilgesniame straipsnyje 
nurodo, jog sovietai nuo karo pabaigos iki 
šiol pavogę iš Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir kitų kraštų apie 920.000 vertingų 
meno kūrinių.

mer-

Ilsės 
kon-

gydytojai greit jos simuliaciją

Britų Muziejuje mokslininkai 
rastus du dinozauro liaušinius,

lietuviškas MAISTAS IŠ
LIETU VLSKOS KRAUTUVES

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :

Virtas kumpis 1 sv................ ■ 9/-
Daniška salami 1 sv................ ■ 7/-
Airiška salami 1 sv................ • 5/-
Kiaulienos dešros 1 sv................ - 5/-
Lietuviška dešra virimui 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
Sūdyti lašiniai 1 sv................ • 4/-
Olandiškas sūris 1 SV............... . 3/2
Raug. kopūstai dėžė 20 oz............... 1/10
Kiaulių kojos nevirtos 1 sv............... ■ 1/-
Aguonos 1 sv............... . 2/6
Džiovinti grybai 1 oz.............. • 2/3 L
Slyvos sirupe dėžėj ....................■ 1/9

Raugintų kopūstų statinė 56 sv. 38/- SU
Raugintų agurkų dėžė 11 litrų 17/— prista-
Sūdytų silkių statinė (apie 400 št.) 5.0.0 tymu
Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki

q 14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. - LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD.,
LONDON, ~E.2. Telef. SHOreditch 8734.
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika-
laukite kamaraičių arba nurodykite dalykus,

kurių pageidaujate.

indėnas Nau- 
urano rūdos

to
be to

Pary- 
visos 

išsky-

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

Reikalaukite mūsų kainaraščių.
A. PAULAITIS 

Importe-Exporte, Wangen/Allgau, Herfatz 9 
Germany.

f ■ | •
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Lon

dono Lietuvių Socialiniame klube, 345a, Vic
toria Park Rd., E. 9, bus

DIDELI ŠOKIAI
Dėl susidėjusių aplinkybių Kalėdinė loterija 

atšaukta. Jos bilietų prašoma nebepardavinėti. 
Plačiau dėl to bus laišku paaiškinta tiems, 
riems bilietai buvo pasiųsti.

Gruodžio 23 d., šeštadienį, 8 vai. vak.
DIDELI ŠOKIAI 

vai. vak.
24 d., sekmadienį, klubas bus

kiekvieną sekmadienį, išskyrus nuo

ku-

bus

at-
iki 11,30
Gruodžio 

daras kaip 
6-8 vai. vak.

Gruodžio 25 d., pirmą Kalėdų dieną — klu
bas bus atdaras nuo 4 vai. p.p. Šokiai iki 11,30 
vai. vak.

Gruodžio 26 d. antrą Kalėdų dieną — klubas 
bus visą dieną atdaras. Klubo Valdyba

SPORTAS

Lėktuvai statomi pagal planus, padarytus 
duojantis teoretiniais skaičiavimais ir gautais 
įstatyto modelio bandymais tam tikruose oro 
neituose. Tačiau ir šitokių duomenų nepa- 
tnka, nes pastatytas lėktuvas, natūralaus dy- 
:io, dar tikrinamas kaip jį veikia oro spaudi- 
as ir kiti reiškiniai jo kelionės metu, 
cslu atliekami bandomieji skridimai, per 
jos reikalingiems poveikiams atžymėti 
atinkami instrumentai, įtaisyti pačiame

Komanda 
kol vieną 
pasėkoje,

.Vilniui

augo 
dieną, 
beliko

vado-

Tuo 
ku- 
yra 
lėk-

Šiame paveikslėly yra naujausios konstruk
cijos švedų statytas sprausminiais varikliais lėk
tuvas (viršuje), o žemiau — jo uodegos dalis 
su atatinkamais atžymėjimais (vidury), gautais 
fotografinio aparato pagalba, tam tikroje me
džiagoje laike skridimo ir anga foto aparatui 
įdėti (apačioje). Šiuo 
lėktuvų konstruktoriai 
niais duomenimis ir 
statomiems to paties

būdu gautus duomenis 
sulygina su ankstyves 

juos panaudoja vėliau 
tipo lėktuvams.

GALVOSUKI4I
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DVEJI METAI „VILNIUI”
Halifaxo lietuvių sporto klubas „Vilnius” 

mini dviejų metų sukaktį. Ta proga pravartu 
pažvelgti klubo nuveiktus darbus ir pasidžiaugti 
pasiektais laimėjimais.

Sportinė halifaksiečių veikla prasidėjo 1948 m. 
vasarą, kai Vyt. Bruzgelevičius ieškojo galimy
bių sudaryti krepšinio komandą. Komanda 
pavyko sudaryti, bet jos darbo sąlygos buvo ne
pavydėtinos, kol iš Halifaxo Švietimo Komiteto 
buvo gauta treniruotėms patalpa.

1948 m. lapkričio 27 d. įsteigtas sporto klubas 
ir pavadintas „Vilniaus” vardu. Numatyta ša
lia krepšinio suorganizuoti stalo teniso komandą 
ir suburti kitų šakų sportininkus. Šių siekimų 
nepavyko dar ir šiandien įgyvendinti. Neturė
dami šiam tikslui patalpų, mūsų stalo tenisininkai 
žaidžia vietos YMCA komandoje. Čia ypač 
aktyviai dalyvauja St. Navickas, kurio pavardę 
labai dažnai randame vietos anglų spaudoje.

„Vilniaus” krepšinio komanda sudaro pa
grindą klubo veiklai. Jos nueitas dviejų metų 
kelias nėra laurais klotas. Pirmieji metai buvo 
daugiau organizacinio pobūdžio. Vyt. Bruzge- 
levičiui vadovaujant, įsigyta uniforma, atlikti 
pirmieji žingsniai įstoti į Anglų Krepšinio Są
jungą, turėta visa eilė rungtynių su lietuvių ir 
kitų tautybių komandomis, 
pajėgumu ir žaidėjų skaičiumi, 
asmeniškų intrigų ir ambicijų 
tik... keturi žaidėjai.

Pradedant antruosius metus,
vauja A. Vilutis. Įeita į Anglijos krepšinio 
pirmenybes. Sulaukus tris žaidėjus iš buv. 
Tadacaster „Vyties”, komanda žengia tvirtu 
žingsniu. Nors greit iškrito iš Anglijos pirme
nybių rato, bet East and West Ridingų pirmeny
bėse išsikovota meisterio vardas 
teinamoji taurė.

Wetherby pabaltiečių turnyre 
mėjo pirmąją vietą ir parsivežė
ir pereinamąją. Pirmajam Anglijos lietuvių krep
šinio turnyre Halifaxe vėl buvo išsikovota pir
moji vieta. Dar eilė kitų susitikimų vainikuoja 
„Vilniaus” komandą ir gale metų paaiškėjo, 
jog turėta 32 rungtynės, iš kurių laimėta 27 ir 
pralaimėta 5. Didesnės šių pralaimėjimų dalies 
kaltininkas buvo Manchesterio „Kovas”, ku
riam teko užleisti 1950 jn. Anglijos lietuvių 
krepšinio meisterio vardą.

„Vilnius” — viena lietuvių krepšinio komandų, 
daugiausia reprezentavusi lietuvių vardą anglų 
tarpe. Štai dvejus metus paeiliui, Halifaxo 
Švietimo Komitetui prašant, Jaunimo Festivalio 
proga, buvo suruošti parodomieji turnyrai ang
lų visuomenei.

Anglų krepšinio s-gai pasiryžus populiarinti 
krepšinį Anglijoje, „Vilnius” kviečiamas su
žaisti eilę parodomųjų rungtynių įvairiose vieto
vėse. Tik prisiminkime rungtynes Leedse gėlių 
parodos metu, kada didžiuliam parke rungtynių 
žiūrėjo apie 400 žmonių. Ir vėl Doncastery, 
kur „Vilnius” buvo puikiai išreklamuotas kaip 
Yorkshire 1950 m. meisteris ir tuo būdų sutrauk
ta didžiulis skaičius žiūrovų.

Sunku keliom eilutėm įvertinti tai, koks įnašas 
sudėtas į mūsų tremties sporto gyvenimą. Vie
na aišku, kad reprezentuojant lietuvių vardą, 
„Vilnius” tikrai daug yra padaręs. Mes, lie
tuvių visuomenė, liekame skolingi tam eiliniui 
žaidėjui, kuris, kartais nebaigęs darbo valandų 
fabrike, turėjo toli važiuoti. Jis nereikalavo 
kelionpinigių nei atlyginimo už sugaištas darbo 
valandas. Be šių išlaidų jis 
nuomą už naudojamas patalpas 
formą ir kitus sporto reikmenis.

Pradedant trečiuosius metus, 
pildytas žaidėjais iš „Lithuanicos
lydės ir šiais metais, bus išeita už Yorkshire 
ribų, „vilniečiams” teks susidurti su finansiniais 
sunkumais, nes reiks nugalėti didžiulius tarp
miestinius atstumus. Tai pramatydamas, da
bartinis klubo vadovas J. Bružinskas, yra pasi
ryžęs klubą kiek galima sustiprinti finansiniai 
verbuodamas rėmėjus. Džiugu, kad šiai pas
tangai pritaria Halifaxo lietuviai.
kad ir platesni tautiečių sluoksniai, pav. Brad
fordo apygardos skyriai, neliks nuošaliai nuo 
šios gražios idėjos.

Tenka palinkėti „Vilniui” stiprėti sportine 
dvasia ir kovingumu. Mūsų visų lietuviški no
rai, kad „Vilniaus” vardas prasiveržtų už York
shire ribų ir suskambėtų Birminghame, Lon
done... Kapsas

GALVOSŪKIS Nr. 26
— Priemonė mintim veikti
— Medis
— Sąjunga

o o o — Pasiligimas
o — Paveikslų rūšis

— Apsaugo nuo lietaus 
skaitant iš višaus žemyn — Lie- 
z — ų — brangiausias žmogaus

A. R. Mironas

o o

o 
o 
o

o 
o

x
x
X
x — ų vietoje 

tuvos miestas, 
turtas.

GALVOSŪKIS Nr. 27
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— gauname vandens
— belaisvis
— nesaugi būklė
— senovės graikų kūrinys
— priemonė netekti pini

gų
— valstybė Europojex

x — ų vietoje skaitant iš viršaus žemyn, auto
riaus pavardė, z — ų — skaitant iš eilės, kny
gos pavadinimas. V.S.

dar pamokėjo 
bei pirko uni-

Vilnius” pa- 
”, Jei laimė

Lietuvaitės. Trys lietuviai pageidauja susi
rašinėti su lietuvaitėmis: J. Dapkus 38 m. am
žiaus, Ig. Galkus 32 m. amžiaus ir J. Branickas 
28 m. amžiaus.

Mergaitės ir našlės, besidominčios vedybų 
tikslu, rašykite šiuo adresu: Morriston Hostel, 
Swansea.

MĖSOS CJ AM I N I A I
Medžioklinė dešra 1 sv. ... 7/- Rūkyti lašiniai 1 sv....................... ... 4/6
Jugoslaviška dešra 1”............ ... 7/- Rinktiniai lašiniai 1 sv. (1 1/2 col.storio) 4/-
Kiaulienos dešra 1”............ ... 6/- Paprasti lašiniai 1 sv. (1 col. ” ) 3/9
Krokuvinė plona dešra 1”............ ... 5/6 Lenkiška kiauliena 30 unc................ ... 7/6
Lietuviška dešra 1”............ ... 5/6 Lenkiška kiauliena 12 unc................ ... 3/3
Šviežia, rūkyta dešra 1”............ ... 4/6 Daniška kiauliena ............................. ... 7/-
Australiška, sausa dešra 1”............ ... 4/- Lašiniai virimui 1 sv....................... ... 3/-
Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų statinė (apie 56 svarai) — 38/6 su prisiuntimu. Rauginti
agurkai 5 litrų dėžė — 8/6, su prisiuntimu. Aguonos 1 sv. 2/6 (be prisiuntimo), kiti dalykai 

— pagal kainaraščius.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

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

Tikimasi,

Dėmesio lietuviams, besilankantiems Bradforde. 
Nakvynė lietuviškam viešbutyje už 8 šil. 26, 
Howard St.; 1 min. eiti nuo raudonos autobusų 
stoties. Laukiame atvykstant. J. Kelertas, 
Transport House, Bed and Breakfast, 26, Ho
ward St. Little Horton Lane, Bradford, Yorks.

Gruodžio 17 d. 15 vai. St. Ann’s bažnyčios 
salėje, Edward St. Bradforde šaukiamas visuo
tinas

DBLS Bradfordo skyriaus narių susirinkimas

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.11. REDAKCIJA — 
raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei 
nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 
šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, do
leriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. 

REDAKC. IR ADMIN. TELEF. PARk 9699.

Narių dalyvavimas būtinas.
Bradfordo skyriaus valdyba

Latvių enciklopedija ir toliau leidžiama trem
tyje. Visi latviai ja gyvai domisi, prenumeruoja 
ir tuo patikrina lėšas veikalo išleidimui. Pasku
tinis sąsiuvinys baigiasi žodžiais Dauguva, Daug-
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