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Ilnuiįui 40 Metu
Čikagoje išeinąs Amerikos lietuvių kata

likų dienraštis “ Draugas ” rugsėjo 2 d. 
paminėjo savo 40 metų sukaktį. Sukakties 
proga palaiminimą suteikė popiežius Pijus 
XII-sis dienraščiui, jo personalui ir skaity
tojams.

Sukakčiai skirtas laikraščio numeris išėjo 
padidintas. Šia proga dienraštį pasveikino 
daug įžymių asmenų, lietuvių iš įvairių 
pasaulio kraštų, taip pat ir kitų tautų 
žmonės. Iš sveikinimų paminėtinas Čikagos 
arkivyskupo, taip jau ir buv. Lietuvos 
prezidento Dr. Griniaus.

‘ ' Draugas ’ ’ šiuo laiku yra didžiausias 
katalikų dienraštis lietuvių kalba pasauly. 
Pastaruoju metu jo turinys labai pagerėjo, 
nes bendradarbiauja ne maža iš tremties 
atvykusių lietuvių laikraštininkų ir literatų. 
Paprastai “ Draugas ” išeina 8-nių didelio 
formato puslapių. “ Draugo ” redaktorius 
yra Leonardas Simutis.

LIETUVIU PARODA 
NEW YORK

Lietuviu Dailės Paroda bus atidaryta 
spaliu 20 diena. Rengėjai turi tikslą 
parodos proga plačiau supažindinti ne 
tik lietuviu, bet ir Amerikos visuomene 
su Lietuvos reikalais.

PERSITVARKĖ VLIKAS
NARIU SKAIČIUS SUMAŽINTAS. VYKDOMOJI TARYBA PANAIKINTA

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko m i te. 
tas persitvarkė. Tai padaryti paskatino 
emigracinės ir finansinės priežastys. Po to, 
kai Vlikas nutarė pasilikti Europoje, iškilo 
lėšų ir žmonių taupumo klausimai.

Iki šiol Vliką sudarė 10 politiniij partijų 
ir rezistencinių sąjūdžių atstovai, kuriems 
pirmininkavo prel. M. Krupavičius. Vykdo
moji Vliko taryba buvo sudaryta iš 6 
žmonių ir jai vadovavo Vac. Sidzikauskas.

Dabar, pertvarkytasis Vilkas, yra per pus 
sumažintas, o Vykdomoji taryba visai 
panaikinta. Pertvarkyto Vliko penki žmonės 
atstovauja svarbiausias politines partijas, 
veikusias nepriklausomoje Lietuvoje. Vliko 
pirmininku ir toliau pasiliko prel. M. Kru
pavičius (krikščionių demokratų atstovas), 
B. Gaidžiūnas (tautininkų), kaip informaci
jos tarnybos valdytojas; Bačiulis (liaudi
ninkų), finansų tvarkytojas; J. Kaminskas 
(socialdemokratų), krašto ūkio atstatymo 
reikalams; ir J. Brazaitis (Lietuvių fronto — 
— Jaunųjų krikščionių demokratų), užsienio 
reikalų tvarkytojas.

Didžiųjų politinių partijų atstovai sutarė 
nekelti tokių klausimų, kurie sunkintu poli
tinių grupių bendradarbiavimą.

Amerikos lietuvių spauda palankiai sutiko 
Vliko persitvarkymą. “ Draugas ” (kata
likų dienraštis) pažymi :

“ Pranešimas apie tokį persitvarkymą 
mus gerai nuteikia. Pastaruoju laiku 
pasiekdavo mus žinios iš Europos, kad 
VLIK-e vyksta susiskaldymai, nebesusita- 
riama, pareigomis nebepasidalinama. Buvo 
nemažai baimės, kad esamomis sąlygomis 
VLIK-as visai gali iširti. Tai būtų neigiamai 
paveikę ir į Amerikos lietuvių vieningumą 
ir labai daug pakenkę Lietuvos laisvinimo 
darbams.

" Mes visada taip jautėme, kad , VLIK-o 
vadai ne skaldytis, bet tampriausioje vieny
bėje dirbti turi ir rodyti vieningumo pavyz-

KIEK IR KURIE PINIGAI 
NUVERTINTI

Buvo Dabar
Pinigai: dol. dol.

i Pietų Afrik. svaras 4,03 2,80
t Britų svaras 4,03 2,80
i Nauj. Zelandij ,, 4,03 2,80
i Airijos svaras 4,03 2,80
i A u stra Ii j. svaras 3,22 2,24
i Egypto svaras 4,13 2,87
i Izraelio svaras 3,00 2,80
i Indijos rupija 0,30 0,21
i Burmos rupija 0,33 0,21
i Malajų doleris 0,46 0,32
i Danijos krona 0,208 • 0,145
i Norvegijos krona 0,202 0,140
i Suomijos markė 0,00625 0,00441

RUSIJA TURI ATOMINE BOMBA
AMERIKA PERŽIŪRI

D. Britanijos, Jungtinių, Amerikos Val
stybių ir Kanados vyriausybės pereitą 
penktadienį paskelbė, kad S. Rusijoj buvo 
susprogdinta atominė bomba. Kokiu būdu 
tai patirta, komunikate nesakoma, bet 
pažymima, kad žinios yra tikros. Amerikos 
pareigūnai pareiškė, kad seismografinis 
instrumentas, kuris registruoja atominius 
sprogimus bet kurioj pasaulio daly, nebuvo 
vienintelis atominės bombos Rusijoj su
sprogdinimo įrodymas. Kiti būdai laikomi 
didžiausioj paslapty.

Iš pranešimo aišku, kad Rusija ne tik 
žino atominės bombos paslaptį, bet jau 
mažiausiai vieną jų pagamino. Sis praneši
mas sukėlė nemažą susijaudinimą pasaulyje, 
ypač Amerikoje. Sis kraštas iki šiol save 
laikė saugiu atominės bombos prieglobsty, 
nes nemanė, kad Rusija drįstų pradėti karą, 
žinodama kas jos laukia. Staiga amerikiečiai 
atsipeikėjo ir pamatė, kad ne vieni jie turi 
tą baisų ginklą ir kad jų miestams taip pat 
gręsia sunaikinimas.

Kiek atsipeikėjus nuo staigmenos, žinovai 
pradėjo šalčiau svarstyti klausimą ir raminti 
visuomenę. Visi sutinka, nesitikėta, jog 
Rusija tokią bombą galėtų taip greit paga
minti. Pradedant Churchilliu ir baigiant 

dį kituose kraštuose gyvenantiems lietu
viams. Todėl vieningumo pagrindu praves
tas persitvarkymas yra nuoširdžiai sveikin
tinas.

' Su pasitenkinimu tenka konstatuoti ir 
kitą faktą, kad VLIK-o centras pasilieka 
vakarų Vokietijoje. Taip dėl to, kad ten 
per ilgesnį laiką gyvens didesnis lietuvių 
tremtinių skaičius ir turės galimumų iš 
arčiau su centru bendradarbiauti.”

“Dirva” (tautininkų savaitraštis) rašo: 
“ VLIKo darbus sekantiems iš Amerikos, 
šis persitvarkymas atrodo teigiamai. Tik 
daugeliui lieka ne visai aiškūs du klausimai: 
1) ar tai reiškia, kad Mažosios Lietuvos 
atstovo priėmimo į VLIKo sąstatą klausi
mas jau palaidotas? (VLIKo pilna sudėtis 
liko nepasikeitusi). 2) ar _ 
VLIKas nemano aiškiau savo darbą jungti 
diplomatinėmis institucijomis, 
dinė ir politinė reikšmė vis 
didelė? (tą rodo kai kurie paskutinio meto 
reiškiniai). ’ ’

persitvarkęs

kurių juri- 
vien tebėra

RUSIJA TURI ĮSLYSTI IS SAVO KIAUTO
“ Rusija turi iąlisti iŠ savo kiauto, pakelti 

uždangą ir atidaryti duris JTO-jos priimtai 
tarptautinei kontrolei, kad būtų galima 
įgyvendinti efektyvų atominių ginklų už
draudimą,” pareiškė D. Britanijos užs. reik, 
min. Bevinas JTO-jos posėdy. Bevinas 
savo ilgoj kalboj išdėstė D. Britanijos 
užsienio politiką ir atsakė į Višinskio pasiū
lymus uždrausti atominių ginklų gamybą 
ir sudaryti taikos paktą tarp didžiųjų 
valstybių.

' ‘ Tik Rusija yra kalta, ’ ’ kalbėjo Bevinas, 
kad atominiai ginklai nebuvo uždrausti. 
Jeigu Rusija sutiktų su tarptautine kon
trolę, tat būtų galima tuojau padaryti. 
Rusija kalba apie kontrolę, bet visuomet 
stato savo “ nepriklausomybę ir suverenu
mą ” aukščiau kontrolės. “ Mes laikomės 
1945 m. priimtos deklaracijos (uždraudžian
čios atominių ginklų gamybą ir įvedančios 
veiksmingą inspekciją) ir esame pasiruošę 
ją įgyvendinti,” sakė Bevinas, tačiau jis 
nesutinka su Višinskio tvirtinimu, kad tam 
užtektų vien konvencijos, uždraudžiančios 
atominius ginklus.

Kalbėdamas apie Atlanto Paktą, Bevinas 
pridėjo, kad Paktą pasirašiusios valstybės 
“ laikosi laisvės ir demokratimių principų ” 
ir neremia savo pasitikėjimo slapta policija. 
Vakarų valstybės visuomet siekė taikos 
Europoje, ir bešališkas stebėtojas gerai 
žino. “ kas yra tikrieji karo kurstytojai.” 
Vakarų valstybės gerai pramato Sovietų 
Sąjungos intencijas naudoti jos agentus ir 
Kominformą, siekiant išardyti visų vakarų 
valstybių ekonominį gyvenimą ir politinę

KARINIUS PLANUS
mažesniais pareigūnais buvo išreikšta nuo
monė, kad Rusija atominės bombos negali 
turėti iki 1952 metų. Ir dėlto manyta, kad 
iki tol pasaulis turės laiko padaryti reika
lingus pasiruošimus konfliktui su Rusija. 
Naujai padėčiau susidarius, be abejo, reikės 
skubotai keisti strateginius planus ir kaip 
pasekmė seks, Amerikos oro pajėgų susti
prinimas ir atominės bombos laikymas D. 
Britanijoj.

Kiek atominių bombų Rusija turi ir kiek 
jų gali pagaminti ateity? Žinovai tuo 
atžvilgiu yra optimistiški ir sako, kad ji 
niekuomet negalės pralenkti Amerikos, kuri 
lengvai pajėgs išlaikyti pirmenybę toj srity. 
Tai yra dėl dviejų priežasčių : dėl įrengimų 
ir urano. Amerika turi milžiniškus atominės 
bombos gamybai įrengimus, kurie kainavo 
milijonus dolerių ir truko ilgą laiką pasta
tyti. Sakoma, kad dabar JAV gamina po 
vieną atominę bombą per savaitę, ir kad 
bombos yra kelis kartus pajėgesnės, kaip 
tos, kurios buvo išmestos ant Japonijos 
miestų. Antra svarbi priežastis yra urano 
trūkumas Rusijoj. Vienintelės žinomos 
urano kasyklos anapus " Geležinės Uždan
gos ” yra Čekoslovakijoj, bet ten jos yra 
maži kiekiai. Galimas dalykas, kad naujos 
kasyklos buvo atrastos Rusijoj, apie kurias 
pasaulis nežino.

Sovietų Rusija į minėtą trijų valstybių 
paskelbimą apie atominės bombos išsprog
dinimą reagavo tik po poros dienų. Maskvos 
radio paskelbė, kad Rusija atominės bombos 
paslaptį jau žinojusi 1947 m., tačiau dėl to 
nereikią nusigąsti, nes Rusija siekiantis 
tarptautinio susitarimo, kuris uždraustų 
atominės .bombos gamybą.

Ta linkme Višinskis jau pradėjo JTO-os 
posėdžiuose “taikos” ofensyvą, siūlydamas 
trijų punktų planą : 1) pasmerkia pasiruoši
mus naujam karui Amerikoj ir Britanijoj, 
2) reikalauja uždrausti atominius ir kitus 
ardomuosius ginklus ir 3) sudaryti taikos 
paktą tarp JAV-bių, D. Britanijos, Prancū
zijos, Kinijos ir Rusijos. Tuos Višinskio 
pasiūlymus kai kurie delegatai jau pavadino 
nenuoširdžiais ir visuomenę klaidinančiais, 
nes Višinskio žodžiai visiškai neatitinka S. 
Rusijos darbams.

Ryšium su minėtais įvykiais vienas britų 
mokslininkas pareiškė, kad atominė bomba 
yra tik vaikų žaidimas palyginus ją su 
naujais bakteriologiniais išradimais, kurių 
7 uncijos gali išžudyti visą pasaulio žmoniją. 
Jis mano, kad nei bakteriologiniai išradimai 
nei atominės bombos nebus naudojamos 
ateinančiam kare.

santvarką. Bevinas paneigė tvirtinimus, 
kad JTO-j a pasiekė Berlyno klausimu 
sprendimp. Jis mano, kad Berlyno reikalu 
S. Rusija stengėsi įtikinti pasaulį, jog ji yra 
pasiruošusi net eiti į karą tikslu atsiekti 
visiškos ir neteisėtos kontrolės Berlyne. Tik 
tvirtas Vakarų valstybių nusistatymas 
įgyvendinti JT principus davė dalinį Ber
lyno klausimo sprendimą.

Dėl Jugoslavijos Bevinas pažymėjo, kad 
Sovietų notoje Jugoslavijai visai neminima 
apie reikalo perdavimą JTO-jai, jeigu nebus 
pasiekta patenkinamo tuo reikalu sprendi
mo. T 
efektingesniuS metodus.
metodai ir ar jie sudaro pavojų taikai, Prof-sąjungų vadai po pirmojo pasimaty- 
irpniskai paklausė Bevinas. mo atsisakė pareikšti savo nuomonę.

Prof-sąjungų nusistatymas *dėl svaro 
nuvertinimo kelia susirūpinimo vyriausybei. 
Vyriausybė yra nuomonės, kad tik stabili
zavus atlyginimą ir neprašant jo padidini
mo, galima bus tikėtis kraštui naudos iš 
valiutos nuvertinimo. Priešingu atveju 
algų padidinimas vėl pabrangins prekes ir 
padėtis, vietoj pagerėjimo, gali pablogėti. 
Sir Stafford Crippsas ir kiti ministerial 
turėjo pasitarimą su prof-sąjungų vadais, 
norėdami juos įtikinti, kad pragyvenimas 

_ ___________ ____ ________ _ _____ labai mažai, jeigu iš viso, pabrangs ir kad 
Sovietų vyriausybė grąsina vartoti z algų padidinimas būtų žalingas patiems 

Kokie yra tie darbininkams.

JUGOSLAVIJA BALSUOJA PRIES SOVIETŲ BLOKĄ
Pirmą kart JTO-jos gyvenime Jugoslavija 

šioje sesijoje viešai išėjo prieš Rusiją, nebal
suodama pagal Višinskio patvarkymą. Tai 
atsitiko Rusijai pasiūlius išimti iš dieno
tvarkės rezoliuciją kuri kaltina Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją žmogaus teisių 
pažeidimu. Jugoslavija nuo balsavimo susi
laikė, nes tos valstybės nepildė savo susi
tarimų su Jugoslavija.

Vėliau savo kalboj Jugoslavijos užs. reik, 
min. Bebleris karčiais žodžiais apkaltino S. 
Rusiją už jos kišimąsi į Jugoslavijos vidaus 
reikalus. Rusija esanti pasirįžusi nuversti 
dabartinę Jugoslavijos vyriausybę ir tam 
nesigailinti nešvarių darbų, kaip incidentų

ARBUS ŠIEMET ANGLIJOS
PARLAMENTO RINKIMĄ/

Kai kurie konservatorių laikraščiai svarsto 
Anglijos parlamento rinkimų galimybes 
šiais metais. Rinkimai normaliai turėtų 
įvykti apie kitą pavasarį. Vyriausybės 
nariai nedavė jokio ženklo, kad rinkimai 
galėtų būti pagreitinti. Pagal konstituciją 
rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip po 
penkių metų nuo parlamento išrinkimo, 
tačiau vyriausybė turi privileggiją pasirinkti 
rinkimų datą ir gali, jeigu jai atrodo pato
giau, paskelbti rinkimus anksčiau. Ryšium 
su svaro nuvertinimu, kai kas galvoja, kad 
šį rudenį, apie lapkričio mėnesį, laikas 
vyriausybei galįs būti patogiausias, nes 
jeigu profsąjungos pasipriešins vyriausybės 
politikai nereikalauti atlyginimų padidini
mo, tada svaro nuvertinimas gali ne tik 
nepataisyti padėties, bet dar gali žymiai 
pabloginti, ir dėl to ateinančiais metais 
kraštas gali atsidurti dar sunkesnėj ekono
minėj būklėj. Del to, rinkimams laikas 
būtų patogiausias šiais metais. Bet tai yra, 
tik opozicijos nuomonė.

ANGLIJOS PARLAMENTAS SVARSTO > I Į 
SVARO NUVERTINIMĄ

I v ( ( j { (Opozicijai reikalaujant ir vyriau sybęi 
sutinkapt, antradienį susirinko Anglijos >
parlamento Aukštieji ir Žemieji ROmaį 
valiutos nuvertinimo klausymui svarstyti. 
Nepaprasti posėdžiai šaukiami tik svarbiam 
reikalui. Debatuose dalyvauja žymieji opo
zicijos ir pozicijos atstovai: , Attlee, 
Cburchillis, Edenas, Sir Stafford Cripples I 
ir kiti. I < Į l \

Opozicija prašė sušaukti parlamentą, 
norėdama, gauti daugiau informacijos apie 
svaro nuvertinimą ir ekonomines 'derybas * ~*- 
Vašingtone. Vyriausybė įvertindama padė
ties rimtumą, patiekė parlamentui rezoliu
ciją, kurios priėmimą ar atmetimą ji, rei
kalui esant, skaitys pasitikėjimo ar nepasi
tikėjimo pareiškimu vyriausybei. Rezoliuci
joj sakoma, kad parlamentas pritaria 
Vyriausybės žygiui, pervertinant svarą, 
sutinka su būdais, sutartais per Vašingtono 
derybas, kurių tikslas atstatyti pusiausvirą 
tarp sterlingo-dolerio įgalinant sterlingo 
kraštų ūkį išlaikyti pastovumą ir atsipalai- 
doti nuo pagalbos iš kitur. Vyriausybė 
kreipiasi į gyventojus kviesdama bendra
darbiauti su vyriausybe, siekiant apsisau
goti nuo nedarbo ir socialinę apsaugą 
išlaikyti.

Konservatoriai vargu ar balsuos už tokią 
rezoliuciją, manoma, kad pasiūlis pakeitimų.

Attlee,

PROFSAJUNGUS NEPATENKINTOS
SVARO NEVERTINIMU

pasieny organizavimo, Rajko-teismu ir k.
Laukiama kad komunistinis blokas parei

kalaus JTO pripažinti Kinijos vyriausybę ir 
įsileist jos atstovą į JTO. Pereitą savaitę 
buvo paskelbtas ‘ ‘ Kinijos Liaudies Respub
likos ” sudarymas. Manoma, kad komu
nistinė vyriausybė padarys žygius pakeisti 
nacionalistinę vyriausybę tarptautinėse 
organizacijose. Tai pramatydamas, nacioneu 
listų vyriausybės užs. reik, ministeris JTO 
pareikalavo, kai toji organizaciją įsikištų į 
Kinijos reikalus, ir, vardan teisybės, pas
merktų S. Rusijos kišimąsi į Kinijos reika
lus. Jis dar įspėjo delegatus, kad komu
nizmo pavojus, žlugus Kinijai, busiąs labai 
didelis visam Azijos žemynus.
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REIKIA TALKOS
Vėl tenka imtis spaudos darbo ir vado

vauti laikraščiui. Tai ' jau ne be pirmas 
kartas tremties sąlygose. Šiais laikais 
spaudos darbas sunkus, nes svetimijoje 
esančiai lietuvių spaudai daugiau yra sun
kumų, kaip galimybių. Todėl iliuzorinėms 
viltims negali būti vietos. Tik kieto, inten
syvaus darbo ir atsidėjimo dėka ji gali būti 
palaikoma. Lietuviškoji visuomenė negali 
būti be spaudos.

Spaudos reikšmė ir svarbumas niekam 
nėra taip gerai suprantamas, kaip mums. Ji 
mums yra ne tik informavimo ir švietimo 
priemonė, bet ir mūsų siekių ugdytoja. 
Dirstelėję į praeitį rastume daug pavyzdžių 
šitam teigimui patvirtinti. Spaudos reika
lingumas niekad lietuviu nebuvo net disku
tuojamas, nes tas dalykas savaime aiškus. 
Tremties gyvenimo sąlygose spauda tapo, 
be kita ko ir jungiančiuoju veiksniu. Pasta
raisiais laikais kur tik būrelis lietuvių susi
burdavo, pirmas jų rūpestis buvo ne kurti 
organizaciją, kaip daro kitų tautų žmonės, 
bet spaudą. Dėl to ir atsirasdavo laikraš
čiai tokiose vietose, kur mažiausia jų galima 
buvo tikėtis. Panašią pradžią turi ir 
pokarinė Britanijos lietuvių spauda. Ir 
“ Br. Lietuvis” išaugo iš rotatorinio biu
letenio.

Laikraščio redaktoriaus pasikeitimas 
kitokiose sąlygose gali kelti tūlų lūkesčių 
dėl pasikeitimų laikrašty. Dabar gi jokių 
staigmenų netenka laukti, nes gyvenimo 
sąlygos ne lengvos ir ne namie esame. Viso
kios galimybės mums yra daugiau, negu 
kuklios.

Laikraščio turinys priklauso nuo bendra
darbių kiekio ir tinkamo jų parinkimo. 
Tačiau šiandien redakcinio kolektyvo 
sudarymas yra visokieriopai sunkus, nes 
spaudai rašančiųjų pajėgos ne gausios: 
patyrusių spaudos darbininkų arti pusės 
žuvo ar per okupacijas ištremta, gi į 
Vakarus patekusioji dalis plačiai pasklydo 
pasauly; naujų pajėgų prieauglis labai 
mažas. Dėl to nelengva suburti reikalingą 
bendradarbių kolektyvą. Todėl ir laikraščio 
turinys staiga negalės pagerėti.

Dėl laikraščio turinio vadovaujamosios 
linijos, tai ji turės būti lietuviška, kultūrin
gos tolerancijos dvasioje, be kurių nors 
niuansų į vienokią bei kitokią srovinę 
pasauližiūra, tokia, kuria yra pagrįsta ir 
Britanijos Lietuvių Sąjunga.

" Br. Lietuvio " turinio apimtis maža. 
Ypač kuomet nėra kitų laikraščių ir kada iš 
spaudos neišeina knygų. Iki šiol šis trūku
mas dar nebuvo taip jaučiamas, nes iš 
Vokietijos ateidavo ne maža laikraščių ir 
knygų, bet kada ten lietuviškoji spauda 
baigs savo dienas, tuomet tas trūkumas visu 
aštrumu pasireikš ir dar daugiau pageida
vimų kryps “ Br. Lietuvio ” link. Ryšium 
su tuo ir iškyla reikalas padidinti laikraštį, 
kad jis galėtų paliesti daugiau rūpimų 
skaitytojui sričių; kad galėtų duoti pasi
skaitymo ir jaunimui. Laikraščio padidini
mas susietas ir su išlaidų padidinimu. Ar 
galima bus laikraštį padidinti nekeliant jo 
kainos, tai yra labai sunkiai sprendžiamas 
klausimas. Jis tik ateity paaiškės.

Yra ir daugiau klausimų, susijusių su 
laikraščio didinimu, bet žymi jų dalis gali 
būti išspręsta ir talkos būdu. "Talkininkai 
laikraščiui visais laikais buvo reikalingi, o 
esamose sąlygose — juo labiau. Todėl 
kviečiu talkon visus tuos, kurie iki šiol 
padėdavo “ Br. Lietuviui,” taip jau ir tuos, 
kurie gali padėti.

K. Obolėnas.

TARP KITKO
AR NEVERKIA TAVO RAŠTO

; KALBA
Mokantis svetimų kalbų, nereiktų užmiršti 

ir gimtąją. Tai labai svarbu, nes, laikui 
bėgant, kai kam gali susidaryti pavojinga 
būklė, kada grės nemokėjimas gerai nė 
vienos kalbos.

Paskaičius didesnio skaičiaus tautiečių 
raštus, susidaro ne koks įspūdis. Emigra
cija ir besitrankymas iš vieno krašto į kitą 
paliko gilias raukšles ne tik veide, bet ir 
gimtosios kalbos atžvilgiu. Kada žmogus 
kalba, šitas trūkumas netaip ryškiai stelbia 
kalbos logiką ir jos raidos darnumą, nes 
kalbėjimo atžvilgiu žmogus visada stipresnis, 
kaip savo rašte, bet kai pradeda rašyti, tada 
jo kalbon lenda visokie “ parazitai.” 
Žodyno atžvilgiu jų mažiau, bet sintaksė — 
tiesiog verkia. Taigi, pasigailėkim savo 
kalbos ir nevirkdykim jos savo raštuose 
bent tiek, kiek kalbėdami.

Kokių priemonių reiktų imtis, kad rašto 
kalba nebūtų gaili? Vienas mano prietelių 
pasiūlė “ padirbėti ant kalbos.” Sis pasa
kymas nenorom žadina vaizdą. Jei kalba 
būtų panašus daiktas, kaip namų stogas, be 
abejonės, tada, paėmus kibirą dažų, teptuką 
ir užsirioglinus ” ant jo galima būtų padir
bėti.” Kadangi taip nėra, tadangi (o šito 
žodžio gali ir nebūti) belieka griebtis tik 
geros lietuviškos knygos ir, atsidėjus ne tik 
paskaityti, bet ir panagrinėti ją, iš kalbinio 
atžvilgio. Kokia knyga tiktų? Žinomo 
lietuvio rašytojo. Be to ir gramatika taip 
pat neturėtų būti užmesta, kaip koks jau
nystės dienų žaislas. Tuo tarpu Lietuvių 
kalbos vadovas turėtų būti kiekvieno 
šviesesnio lietuvio viena būtiniausių knygų. 
Brūklys. Brūklys.

EUROPOS TARYBOS POSĖDŽIAI
LIETUVOS REIKALAS JUDINAMAS

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugsėjo 8 d, Stras- 
burge posėdžiavo Europos Tarybos atstovai. 
Į Europos Tarybos posėdžius buvo nuvy
kusi ir Lietuvių delegacija, susidedanti iš 
Dr. S. Bačkio—pirmininko, ir narių—kun. 
J. Krivicko ir adv. Balio Paramsko. Dele
gacija veikė VLIKo ir Laikinės Lietuvių 
Tautinės Europos Sąjūdžio Tarybos vardu.

Dr. S. Bačkis, delegacijos pirmininkas, 
Eltos bendradarbiui, dar tik posėdžiams 
prasidėjus, pareiškė: “Negali būti jokio 
abejojimo, kad Lietuva, jei nebūtų oku
puota, įeitų į Europos Tarybą ir joje daly- 
vauvtų. Dėl to mes ir laikome savo pareiga 
tą mūsų tautos valią pareikšti. Mes ap
gailestaujame, kad ne dėl mūsų kaltės ne
galime dalyvauti Europos Taryboje ir 
tikimės, jog tuojau, kai tik sąlygos leis, 
Lietuva galės Europos Taryboje dalyvauti. 
Konkrečiai ligi šiol niekas nėra dares žygių, 
kad Lietuva būtų priimta į Europos Tarybą 
nes tos Tarybos statutas ir regulaminas 
neleidžia Lietuvai, dabartinėmis sąlygomis, 
būti priimtai į Europos Tarybą, kaip lygiai 
ir visoms kitoms tautoms, esančioms už 
geležinės uždangos. Visų kitų tokių pat 
tautų, Europos Tarybos atžvilgiu yra 
nusistatymas toks pat, kaip ir mūsų. Visi 
darome visa, kad vienokiu ar kitokiu būdu 
Sovietų Sąjungos okupuoti kraštai galėtų 
Europos Taryboje dalyvauti.”

Delegacijos pirmininkas, paklaustas apie 
skirtumus tarp Europos Tarybos ir Europos 
Sąjūdžio, atsakė: “ Europos Tarybą sudaro 
du organizmai: Ministerių Kabinetas ir 
Patariamasis Europos Seimas. Ministerių 
Kabinetan įeina tik Valstybių, Europos 
Tarybos narių. Užsienių Reikalų Ministerial. 
Į Seimą įeina tų kraštų parlamentų nariai, 
pačių parlamentų rinkti arba vyriausybių 
paskirti. Kiekvienam kraštui jų skaičius 
nustatytas. Dabarį Seimą įeina iš viso 98 
parlamentarai, gi Europos- Taryboje yra tik 
12 valstybių. Žodžiu, Europos Taryba yra 
valstybinis ir tarpvalstybinis reikalas, gi 
tuo tarpu Europos Sąjūdis yra visuomeninis 
tarptautinis dalykas. Čia visi reikalai tvar
komi ne valstybių vardu, bet viešosios 
opinijos ir visuomenės vardu. Praktiškai, 
norint tapti Europos Sąjūdžio nariu tautiniu 
mastu, reikia sudaryti Tautinę Europos 
Sąjūdžio Tarybą ir prašyti, kad Tarptau
tinis Europos Sąjūdžio Vykdomasis Komite
tas priimtų tokią Tarybą nariu.”

Paklaustas delegacijos pirmininkas ar 
Europos Taryboje ir Europas Sąjūdyje 
dalyvauja Lietuva, Latvija ir Estija, at
sakė: ” Tiek Europos Taryboje tiek Euro
pos Sekcijos pirmininku yra Didžiosios 
Estija dar nedalyvauja. Yra daromi žygiai, 
kad dalyvavimas būtų palankiai išspręstas. 
Nežiūrint Europos Tarybos ir regulamino, 
gal bus surasta kokia išeitis, leidžianti 
pavergtoms Europos tautoms Europos 
Taryboje dalyvauti. Dalyvavimas Europos 
Sąjūdžio organizacijoje praeis lengviau, 
negu Europos Taryboje.”

Rugpjūčio 26 d. buvo pradėtas organizuoti 
Europos Sąjūdžio Centralinės ir Rytų 
Europos Sekcija. Centralinės ir Rytų Euro
pos Sekiijos, pirmininku yra Didžiosios 
Britanijos parlamento narys Harold Mac
Millan. Jis buvo priėmęs Lietuvių delegaci
jos nari kun. J. Krivicką. Į jo klausimą, 
kodėl Lietuvos ir Latvijos ir Estijos vardai 
neįrašyti į kuriamos Centralinės ir Rytų 
Europos Sekcijos komunikatą, atsakė, kad 
tas tautas laiko lygioje padėtyje Europos 
Sąjungos atžvilgiu, kaip ir kitas prispaustas 
tautas: Bulgarus, Vengrus, Lenkus, Rumu
nus, Cekoslovakus, Jugoslavus ir kad 
svarstė jų reikalus ir galės cituoti jų vardus, 
kai tik bus Sulauktas tų tautų nusistatymas, 
ar jps nori būti atskirai ar visos kartu 
atstovaujamos Europos Sąjūdyje ir kuria
moje Centralinės ir Rytų Europos Sekcijoje.

Reikia, pripažinti, kad į pabaltiečių

KARALAITIS
------------------- R. SPALIS--------------------

Pablyško ežeras, išniro tamsios pušynų 
sienos, perėjo, tartum, atodūsis virpanti 
banga, ir tolumoje sužydo saulės žiedas, 
tartum angis, išsitiesdamas ežero paviršiuje, 
barstydamas tarp šokinėjančių bangelių 
gelsvos liepsnos liežuvius, padegdamas miš
kus žaliu senu aksomu, ir kaskart, gram
zdindamas šešėlius, vis kilo ir kilo dvelkda
mas ūkanų drėgme, samanomis ir rasa, kuri, 
nurovusi dangaus žvaigždynus, maudėsi ir 
krykštavo vaivorykštėje.

Vincas Rago kalnelyje pavydžiai sekė 
bežydinčias rasos spalvas, geisdamas nors 
akimirkai sustingusias pavogti dažą, o jis 
prie plakančios karštos krūtinės išlaikytų jo 
gyvybę, kad vėliau, nemirštančias gyvas 
nudažęs gėles, padovanotų seseriai Jonei.

Nusišypso Vincas ir atsidūsta. Iš visų 
tautų ir karalysčių, jei kas jį paklaustų, jis 
tik tą vieną dovaną pasirinktų : jis prašytų 
galios rinkti bežaidžiančios rasos spalvas, 
kuriomis vėliau jis margintų savąsies sva
jas. O tos svajos-begalinės, tik jis ir Jonė 
jas težino. Sako mirusios pasakos, bet jis 
netiki—tai mirę žmonių pojūčiai, kurie 
kaip surūdyjusios stygos nebejautrūs, tuo 
tarpu kai jį ir tykiausias šešėlis jau virpina. 
Jis kaip dangaus šventykloje tarp keistų 

atstovavimą įnešė kiek painiavos estų 
veikėjų (iš Švedijos) iniciatyva padaryti 
žygiai. Jų ėjimais galėjo susidaryti įspūdis, 
kad kiekvienas Pabaltijo kraštas į Europos 
atstovaujami ir kad pabaltiečiai turi kelis 
Europinio judėjimo komitetus. Visi šie 
reikalai buvo aptarti ir aiškiai nusistatyta, 
kad kekvienas Pabalti jos kraštas į Europos 
Sąjūdį ir į Centralinės ir Rytų Europos 
Sekciją įeina atskirai. Ir rugsėjo mėn. 6 d. 
kun. J. Krivickas įteikė Europos Sąjūdžio 
Vykdomojo Komiteto pirmininkui Duncan 
Sandys galutinai susiformavusio Lietuvių 
Europos Sąjūdžio Vykdomojo Komiteto 
raštą, kad lietuviai būtų priimti į Europos 
Sąjūdį. Duncan Sandys ta proga pareiškė, 
kad .lietuvių ir kitų baltų reikalai jam nėra 
svetimi bet priešingai, jį labai interesuoja 
ir yra artimi prie širdies. Atsisveikindamas 
mūsų delegatą prašė perduoti Lietuvių 
Europos Sąjūdžio Vykdomajam Komitetui 
ir Tarybai, o taip pat ir visiems lietuviams, 
širdingiausius jo sveikinimus, jo džiaugsmą.

KAIP PAILGINTI GYVENIMĄ
Nuo senų senovės mokslininkai ieško 

būdų, kaip pailginti žmogaus amžių. Kai 
kurie jų mėgina net siūlyti atsakymą ne
mirtingumo klausimui. Tačiau kurių nors 
magiškų vaistų iki šiol vis dar nesurasta. 
Nežiūrint tai, gyvenimo pailginimas šimt
mečių būvyje tolydžio vystėsi. Šiandien 
mes daugiau turim galimybių sulaukti seno 
amžiaus, kaiį> mūsų protėviai. Tai medici
nos pažangos, socialinių ir materialinių 
gyvenimo sąlygų pagerėjimo dėka.

Leiskim, kad medicina yra lygiai visiems 
prieinama, visi yra geros sveikatos ir visi 
turi tas pačias gyvenimo sąlygas: ar tokių 
atveju būtų būdų, kad vieni ilgiau gyventų, 
kaip kiti? Mokslininkai, kurie tiria ilgo 
mažiaus paslaptis, tvirtina, kad yra ir tai, 
būtent, aktingumas, ypač proto aktingu- 
mas. Nuobodumas yra labai pavojingas 
žmogui dalykas, tiek fiziniai, tiek ir proti
niai. Pasirodo, kad nei vienas tinginys 
nesulaukė žilos senatvės. Tuo tarpu veikles
nieji ir tvarkingesnieji—labai dažnai.

Goethe, būdamas 82 m. amžiaus, baigė 
rašyti Faustą. Tuomet jis turėjo nepapras
tai veiklų protą ir užtekdavo jam energijos 
dar pažvelgti į gražią moterį. V. Hugo buvo 
kupinas kūrybinės energijos iki pat mirties. 
Mirė sulaukęs 83 m. amžiaus. Tą. patį 
galima būtų pasakyti apie Mikolą Angelą, 
Koratą ir kitus įžymius asmenis. Mokšli- 
ninkai pažymi, kad visi tie asmens niekuo
met nesustojo veikę ir kūrę. “ Jei mes 
leidžiam mūsų smegenims būti be darbo,” 
sako daktarai Ofskanas ir Sesilis Vogtai, 
“ mes kasame patys sau kapus.”

Gyvenimo ilgumas priklauso nuo smegenų 
ląstelių būklės. Jei jos nuolat yra judinamos, 
tai tuo pačiu yra ir stiprinamos. Tokiu 
atveju galime būti tikri, kad sulauksime 
senyvo amžiaus. Jei ląsteles yra be darbo 
ar per mažai turi darbo, jos silpnėja ir 
žmogus miršta per anksti.

Smegenyse yra įvairiaus pobūdžio ląstelių. 
Kiekviena jų yra atsakinga už atatinkamą 
kūno veiklumo rūšį. Visos ląstelės kartu 
sudaro lyg ir generalinį štabą, kuris valdo 
visą kūną. Trijų metų vaikas jau turi pilną 
smegenų ląstelių normą ir jos vėliau jau 
nesidaugina. Kūdikystėje įgytos ląstelės 
turi visą gyvenimą dirbti, valdydamos 
žmogaus galvojimą, veikimą, virškinimą, 
augimą ir kitus sudėtingus kūno veiksmus.

Jei ląstelė miršta, jos netenkam visam 
laikui; kita jos vieton neatsiranda. Jei jų 
tik kelios miršta, tai tat nedaro žymaus 
efekto žmogui ir jo kūnui, bet jei visa jų 
grupė žūva, tada jau kuri nors kūno dalis 

gyvybių, kurios kartą ir jam gal duosiančios 
pasirinkti: ar valgiais apsikraunančio stalo, 
aukso ar galios. Bet jis tų dalykų neimsiąs, 
jis nebūsiąs toks vargšas ...

Sužvengia arkliai. Vincas pakelia galvą, 
bet sunku jam pradėti kasdienini gyvenimą. 
Saulėta laimė plėšo jam krūtinę: Jone žengs 
savo laimės žingsnį. Ji neseniai apkabinus 
jo kaklą, šnabždėjo ausin paslaptį tikin
dama, kad šį vakarą ateisiąs Petro tėvas 
pakalbėti su broliu dėl dalies. Vincas 
neabejoja pasisekimu.

Pagaliau tamsaus gyvenimo užuolaida 
audros nudraskoma ir naujas rytas Jonei 
brėkšta, kartu ir jo rytas, nes jų mintys 
kaip paukščiai kartu skrenda, jų širdys kaip 
vijokliai pinasi į ramią ateitį. Jam daug 
aiškinti nereikia. Jis žino : Jone su Petru 
mylisi, o kaip jie mylisi! Seniai jie to 
norėję, tik tėvas vis spirdavos — Jonės dalia 
jam permaža.

Jis kelsis kartu su seserim, nepaliks jis 
pas brolį ir toji viltis tiek saldi, kad nerim
damas vietoje norėtų juoktis, šokinėti, tik 
jam gėda: gi jis šešiolikametis, vėl brolis jį 
pavadins silpnapročiu.

Jis Jonei padėsiąs visus darbus dirbti, tik, 
žinoma, jis silpnas, jis daug nepajėgsiąs, bet 
tai ne jo kaltė. Sesuo sako, jis buvęs labai 
sveikas ligi trijų metų amžiaus, iki netyčia 
brcftis nebenaudojamos pirties sieną ant jo 
užgriovęs, nuo tada ir prasidėjo visi negala
vimai. Per stebuklą gyvas likęs, du 

kad lietuviai nori įstoti į Europos Sąjūdį ir 
įsijungti į didžiąją besivienijančių Europos 
tautų šeimą, kas ateityje baltams ypatingai 
gali būti naudinga.

Sis Lietuvių prašymas priimti į Europos 
Sąjūdį greičiausiai bus svarstomas ateinan
čiam posėdyje, kuris įvyksiąs lapkričio mėn. 
Lietuvių Europos Sąjūdžio Vykdomąjį 
Komitetą sudaro: Vaclovas Sidzikauskas 
(pirm.), J. Brazaitis ir Juozas Kaminskas 
(vicepirmininkai), Bronius Bačiulis (sekret.) 
ir Balys Gaidžiūnas (narys). Lietuviai iš 
Pabaltiečių yra pirmieji, paprašiusieji pri
imti į Europos Sąjūdį.

Bendrai, Europos Tarybos posėdžių metu, 
buvo eilė progų kelti dabartinę Lietuvos ir 
lietuvių padėtį. Apie Lietuvą, dabartinę 
žiaurią okupaciją ir tremtinius, delegacijų 
nariams buvo išdalinta atatinkamos litera
tūros. Lietuvių delegacija, kiek tik sąlygos 
leido, labai energingai savo uždavinius 
vykdė ir Lietuvos reikalus kėlė.

B.G.

nustoja veikusi. Pav., jei koją valdąs nervų 
centras miršta, tuomet nuvysta ir koja.

Daktarai Vogtai sako, kad ilgo gyvenimo 
paslaptis yra smegenų ląstelių stiprumas. O 
stiprumo pasiekiama duodant joms daugiau 
darbo. Ląstelės mėgsta veiklumą. Jei dėl 
nuobodaus gyvenimo jos nėra nuolat veikia
mos, tai iš nusivylimo susilpnėja, pasendina 
žmogų prieš laiką ir pagreitina mirtį. Tačiau 
minėti mokslininkai įspėja, kad smegenų 
ląstelių veiklumas nėra jau toks paprastas 
dalykas ir kad dar yra daug neatskleistų 
proto paslapčių. Kartais pasitaiko, kad nėra 
tinkamos sąsajos tarp smegenų ir viso kūno. 
Tai gali atsitikti dėl to, kad smegenys ne
tinkamai duoda įsakymus kūnui, arba 
kūnas netinkamai pildo gautus įsakymus. 
Kaip ten bebūtų, bet faktas yra tas, kad 
ląstelės kartais pritrūksta darbo ir dėl to 
turi nukentėti. Gali būti, kad ląstelėms 
paakinti yra kitokių būdų, kurių mes dar 
nežinome. Tačiau Vogtai mano, kad jie 
Proto Tyrimo Instituto laboratorijose, Neu- 
stadte, tikrai patyrė faktą, jog veiklūs 
žmonės išvysto stiprias ir kietas smegenų 
ląsteles ir kad toks faktas tikrai veda į ilgą 
gyvenimą.

“ Siekime ypatingai didelio asmens 
aktingumo,” sako jie, " glūdi galimybė 
atitolinti normalios mirties laiką.”

Rinktiniai LIETUVOS, LATVIJOS, 
ESTIJOS, LENKIJOS, RUSIJOS, 
UKRAINOS ir kt. ženklai parduodami 
ir siunčiami susipažinimui. Rašykite 
angliškai, prancūziškai, vokiškai ar len
kiškai adr.: EXCELSIOR STAMP CO., 
3, Priory Gdns., Highgate, London, N6.

SKAITYTOJU DĖMESIUI
G urbiamuosius “Britanijos Lietuvio” 

skaitytojus, kuriu prenumata baigėsi 
spalio i d. prašome neatidėliojant pra
tęsti. Nepratesusiems turėsime- laik
raščio siuntimą sustabdyti. Po sitakios 
priemanes prenumeratos pratesimas gali 
sudaryti sunkumu darbe. Be to laik
raščio spausdinama ribotas kiekis ir at
sargoje visai nedaug paliekama.

Ger. skaitytojai, keisdami savo adresa, 
prašytume atsisusti 6 penus sutuo susi
jusioms išlaidoms padengti (galima 
siusti ir pašto ženklais). “B. Lietuvio” 
administracija.

šonkauliai buvo įlūžę. Tas negerai, žinoma.
Vincas pamažu sugaudo arklius, nuima 

pančius ir lėtai leidžiasi nuo kalnelio link 
ežero, kur takas į namus, kur prieš savaitę 
jis vos nenuskendęs kai su broliu arklius 
maudė. Vyresnysis, kažko užpykęs, taip 
trenkęs arklį, ant kurio Vincas jojęs, kai tas 
šoktelėjęs, nepasiruošusį nusviedė į vandenį 
tiesiai po kanopomis. Tačiau jis išplaukęs, 
bet ežeras jam nuo to laiko nejaukus pasi
daręs ir baisus, kaip brolio žvilgsnis, kuris 
jį išplaukiantį lydėjęs. Negi brolis troškęs.

Vincas paragino arklius ir zpvada, per
lėkęs pušyną, pateko į laukus, kur jau 
matėsi ant kalnelio troba. Geresnės vietos 
sunku buvo ir rasti, tik apleista, dažų 
prašosi, kad žirgelius viršuje baltai nutin- 
kotų, bet brolis neleis, nemėgsta jis tokių 
dalykų ir net motulės rankdarbių nebran
gina, nors sesuo tvirtinanti tokių audinių ir 
juostų visoje apylinkėje nėra. Sako iš toli
mųjų parapijų atkeliaudavo moterys pasi
mokyti. Motulė pati raštus sudarydavusi, 
pati spalvas suderindavusi, sako riet mokyti 
žmonės buvo kartą atvykę ir žiūrėdami 
galvas lingavę. Sako jai siūlė pinigų ir 
kvietė į miestą, tik ji pabijojusi, nenorėjusi 
šeimos palikti. Sesuo teigia, kad ir jis 
panašus į motulę, tik jis austi nemoka, 
tačiau piešia. Visų kaimynų sienos nukar
stytos jo paveikslais, tik dažų jis neturi, 
iš žolių sunkia. Blankios jo spalvos ir 
skurdžios, o jis nešioja mintį ir vargsta
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MOOTA
MOTORIZUOTI lietuviai. Akmuo vietoj 

bebūdamas apkerpėja, o ką bekalbėti apie 
Mootiškius. Kai pavalgė, apsirengė, prigėrė, 
tai dabar daug kas kimba ne namus, bet 
motociklus pirktis. Kai motociklai pasi- 
pilia pro vartus, patogu ir gražu patiems ir 
nuostabu kitiems.

DAINUOJANTYS lietuviai. Neradę net 
per laikraščius " muzikanto ” turi pasiten
kinti radio aparatais ir patefonais. Malonu 
pastebėti, kad Antanas Kasikauskas jau 
turi susipirkęs 50 lietuviškų plokštelių kom
plektą ir ieško daugiau. Jei patys lietuviai, 
grįžę iš darbo, subatvakariais ir šventvaka
riais nedainuoja, tai stovykloj jau būtinai 
skamba lietuviška daina, bent iš plokštelių. 
Daina ramina, gaivina, gydo ir kelia. 
Neveltui to muzikanto kambarys virto 
visiems, it ramovė.

NAGINGI lietuviai. Kerpa, mezga, siuva, 
piešia. Ypač dailių darbelių išdrožinėja 
Stasys Valaitis ir Jonas Vilutis.

GUDRUS lietuviai. Žinoma yra, kad kirr 
vienas švedas įlenda, ten tuoj jų bus ir 
daugiau. Panašu ir čia. Vienas, vargais 
negalais susiradęs žmonelę iš tolimų kraštu, 
pasistengia palengvinti draugui. Ir taip 
vestuvės seka vestuves. Gi kai prie moto
ciklų bus galima lopšius kabinti, tai krikšty
nos seks krikštynas—dailidžių ir muzikantų 
netrūksta. metu bėgyje.

MANCHESTERYJE SAVATE BAIGĖSI GERAI
Visa savaitę švenčių darbo žmogių tikrai 

sunki ir daug rūpesčių teikia. Šitų rūpesčių 
nemaža teko manchesteriečiams, ypač apy
gardos valdybos (po teisybei — dar amžiną 
atilsį Lietuvių Tarybos) paskirtajai komisi
jai — J. Štarui, S. Misiukevičiui ir A. 
Mikalauskui. Tiesa, jie turėjo visą būrį 
labai kruopščių talkininkų (žinoma, tarp 
kruopščiųjų visada pasitaiko ir nevykėlių).

šeštadienį, rugsėjo 10 d., prieš pietus dar 
tebebuvo dėliojami parodos eksponatai, 
tvarkoma šviesa, o popiečiu jau siuvo lanky
tojai. Dar bedėliojant, beveik pats pirma
sis, atėjo apsidairyti " Manchester Guar
dian ” bendradarbis (buvo rengėjų pakviesti 
10 vietinių laikraš.ių atstovai, nemaža anglų 
pavienių asmenų, taip pat painformuoti 
artimesnieji švietimo skyriai, parodos plaka
tai iškabinti artimesniuose miesto rajonuose; 
parodą aplankė bent kelios mokyklos).

Sekmadienį jau susirado fotografų. Vienas 
jų pasiryžęs vieną kitą eksponatų fotografiją 
net atvirutės forma paleisti anglų publikai 
(jis pats anglas). Kai kas mėgino prašyti 
perleisti jiems vieną kitą eksponatą. Iš arti 
ir iš tolo žiūrėjęs, kai kas prašė surasti, kas 
galėtų šį ar tą numegsti, išsiuvinėti ar 
išdrožinėti.

Ypač krypsta lankytojų akys į didžiuosius 
drožinius. Jie brangūs, todėl neįkandami, 
taip pat jų savininkai nenoromis skirtųsi su 
brangiaisiais rinkinio dalykais.

Didžioji eksponatų dalis priklauso Br. 
Daunorui, didieji drožiniai J. Vainausko ir 
etnografiniai drožiniai ir lipdiniai V. Jokū
baičio.

KROAT AS KALBA LIETUVIU POETO 
ŽODŽIAIS. Parodos atidarymo proga 
suruoštas Tautos Šventės minėjimas, atbū
tas rugsėjo 11 d. Tą dieną kun. J. Kuzmic- 
kis padarė Manchesteriui malonią išimtį 
pamaldų tvarkaraštyje: nors neseniai 
buvęs, ’ vėl atvažiavo ir atlaikė pamaldas.

Minėjimo aktą pradedant, į garbės prezi
diumą pakviečiami kun. J. Kuzmickis, A.

negalėdamas jos įkūnyti, nors čia pat 
medžių, saulės, dangaus šešėliuose žaidžia 
turtingiausi atspalviai, tik kaip juos paimti. 
Brolis nemėgsta jo palinkimo ir vadina jį 
silpnapročiu, o gal iš tikrųjų taip yra, jis 
pats kartais savimi stebisi-nemoka jis piešti 
gamtos. Jo gamta kitokia, jis nesitenkina 
vien vaizdais, bet mėgina įkūnyti garsus 
bei kvapus, bet kitiems tas nepatinka, jie 
neatpažįsta vietovių ir Vincas peikiamas 
dažnai susimąsto. Tik vienai Jonei jis su
prantamai piešia. Tada ji virsta princese, 
gražiausios dangaus rugiagėlės ją puošia. O 
kokia nuostabiai ji yra graži!

Vincas, pamatęs tarp laukų brolį, nubrau
kia svajones ir suka ratu, kad nesusitiktų. 
Ne, nemėgsta jis brolio, kurs drasko jo 
paveikslus ir dažnai nuskriaudžia. Jonė 
sako anksčiau ir brolis kitoks buvęs—lygiai 
geras kaip ir visi, tik piktąją sėklą metęs 
kaimynas, kurs, pasilenkusiam ties Vinco 
lopšiu broliui pasakęs: “Durniau, džiau
giesi tuo snarglium, o nesupranti, kad iš 
ūkininkaičio likai ubagas; šešiolikos hektarų 
nepadalinsi tarp trijų ...

Negeras brolis, negaila bus jį palikti, 
džiaugdamasis išeisiąs su Jone pas Petrą. 
Jis bijo brolio, kaip svetimo, kaip to žan
daro, kurs išvedė Balių berną.

— Vincai! — šaukia nuo daržo sesuo 
Jonė.

Pašauktasis greit prirsišo arklius ir skuba 
pas seserį.

(bus daugiau)

" BRITANIJOS LIETUVIS "

MŪSŲ KASDIENYBE
ĮSPŪDŽIAI

Rašo J.

Gražiai yra pasakęs J. W. Goethe: 
“ Neatstumk to, kuris artinasi; kuris tolsta, 
to nelaikyk, p grįžtantį priimk, tartum jis 
nebūtų nutolęs. Svarbu yra tik tai, kad 
niekas nebūtų nutraukta, — visos kitos 
smulkmenos neturi reikšmės.’’

Šitie žodžiai ateina į mintį, kai šiandien 
lietuviai, išklydę platujin pasaulin, pradeda 
svarstyti savo tautinio atsparumo klausimą. 
Niekam nepaslaptis, kad dalis lietuvių 
anglosaksų kraštuose savo tautinį credo 
išsako anps mergaitės, gimusios, užaugusios 
Anglijoje ir vos bepakalbančios lietuviškai, 
žodžiais: “ Aš esu anglikė ...”

Gal būt, kad nutolęs ir niekad negrįš; gal 
būt, nauja tremtinių banga sujudins vieno 
kito vidų. Tačiau negali nutolti nuo lietu
vių kalbds ir papročių tie, kurie svečiose 
šalyse tiktai pradeda aklimatizuotis.

VAIKU PASAULYJE
Susėdome erdviame svečių kambaryje 

su būreliu mokyklinio amžiaus vaikų ir 
kalbėjome apie Lietuvą, apie jos grožį ar

ANTRI DVYNUKAI per vienus 
metus. Ponia Niks, is Jaspero, Tenn., 
JAV. pagimdė antra pora dvynuku vienu

IR MINTYS
KUZMIONIS

*
dabarties tikrovę. Paskum priėjome prie 
labai konkretaus klausimo : kaip kiekvienas 
atrodys ateityje, jei greit neteks grįžti į 
tėvynę.

Vaikai nutilo. Susimąstė. Staiga vienas 
dvylikos metų berniukas sako :

— Nieko nebus . . . pasidarysime ang
lais . . .

Tiesa, tuč tuojau jį kiti užrėkė ir įrodinė
jo, kad taip nebus. Tačiau ta mintis mums 
davė gerokai medžiagos pasikalbėjimui.

O kalbėti yra apie ką. Ir net reikia 
garsiai kalbėti, kad visi girdėtų ir kartu 
svarstytų. Juk ne sunkios sąlygos užkerta 
kebą lietuviškam žodžiui ir žinijai į mūsų' 
vaikų sielas ir protus, bet kai kurios 
netikslios mintys, nuomonės.

PROVIZORIŠKOJE MOKYKLOJE
Kai viename Anglijos mieste į lietuvio 

mokytojo improvizuotą mokyklą šeštadienį 
(kada tiktai galima vaikus sutelkti) atėjo 
trys vaikai, o apie dešimts visai nepasirodė, 
kilo klausimas, kpdėl taip yra.

Vienas jaunuolis iš karto pasakė :
— Aplankiau vieną šeimą. Kalbėjausi su 

tėvais apie lietuvių mokyklą. “ Kam čia 
tos mokyklos reikia, — pasakė tėvas: —juk 
su lietuvišku mokslu čia niekur neįsitai
sysi ...”

Motina labai nuoširdžiai išdėstė:
— Vaikai moka geriau angliškai, nei mes. 

Šeštadienį padeda apsipirkti, apsitvarkyti. 
Be to, gerai kartą savaitėje visiems kartu 
pabūti . . .

— O, kad taip kokį vaidinimą pastaty
tume, — sako vaikas. — Mokytis taip 
nusibosta . . .

Ir argumentų, pateisinančių vaikų nesi
lankymą lietuviškoje vargo mokykloje, 
rastume dar daugiau.

KAS DARYTINA . . .
Svarbiausia — nereikia nuleisti rankų. Ir 

niekad nereikia prarasti vilčių.
Atrodo, pirmiausia reikia kalbėti su 

tėvais. Kalbėti visur — ir susirinkimuose, 
ir bažnyčiose, ir namuose. Diskutuoti, 
aiškintis, net pasiginčyti. Kasdienybės 
rutina slogi, — ji ne vieną parbloškia ir 
viltis mažina. Reikia injekcijų, reikia užde
gančių pavyzdžių, kokių sužinome iš oku
puotos Lietuvos ar Sibiro, Juk jeigu 
paprasta lietuvė moteris sprogdina miną, 
kad istrebiteliai nenukantintų priklydusių 
partizanų, jeigu ji aukoja savo gyvybę-ir 
namus už aukštesnį tikslą, — juk ir laisvas 
tremtinys gali parodyti tolygią Tėvynės 
meilę.

Jeigu vaikai padeda tėvams apsipirkti, — 
labai gražu. Tačiau jie ne visą dieną perka : 
reikia tiktai valandas nustatyti. Ta proble
mėlė nėra didelė.

Svarbiausia—atsižvelgti ir į vaikų norus: 
ką nors suvaidinti . . . Eilėraščių dekla
mavimas, dainelės, o net vaidinimėlis — 
juk tai graži proga ir rašto, skaitymo 
pamokyti, ir drausmės įkvėpti, ir Tėvynės 
meilę sužadinti.

IR KAS DAROMA
Pati gyvenimo eiga parodė, kad lietuviai 

noriai buriasi kai kuriuose lietuviško kul
tūrinio gyvenimo centruose. Tremčiai besi
tęsiant, savaime iškyla noras įsikurti ten,- 
kur daugiau saviškų, kur galima lengviau 
susieiti, pasikalbėti.

Šita tendencija palaikytina. Kas kita, 
kai lietuvis gyvena svetimųjų jūroje, kas 
kita, jei jaučiasi savųjų tarpe. Jei Angli
joje su laiku nusistovės keli kultūrinės 
veiklos centrai, — bus dar lengviau ir vaka
rines mokyklas organizuoti, ir chorus, 
tautinių šokių ratelius palaikyti.

Antra vertus, lietuviai noriai lankosi 
įvairiuose subuvimuose, minėjimuose, pa
maldose. Stambesnėse lietuvių kolonijose 
yra jau nusistovėję chorai, net dramos 
rateliai. Kai kur pusbalsiai galvojama apie 
knygos mėgėjų būrelius. Ir labai aišku: 
jeigu susiburs keli desėtkai, o gal net šimtai 
knygos mėgėjų, — ateityje mes galime tikė
tis daugiau knygų suaugusiems ir mažie
siems.

Tremties dėsnis — neatstumt nė vieno, 
visus glausti pas save — stiprins mūsų 
gretas.

J. Kaulėnas, Liet. Klubo pirm. S. Misiuke- 
vičius, p taip pat į minėjimą atsilankę 
krpatų, slovakų ir gudų atstovai.

Gyvenamajam momentui pritaikomą 
kalbą pasakė A. J. Kaulėnas, primindamas 
mūsų pareigas šiandien, kada tauta didvy
riškai kovoja ir kenčia. Kalba ne vienam 
išspaudė ir graudžią ašarą.

Po jo vokiškai lietuvius pasveikino 
kroatas Dr. Ilicz Andrėj, šiandieninį 
pavergtųjų tautų gyvenimą pavaizduodamas 
B. Brazdžionio eilėraščio aiškinimu. Klau
sytojus ši kalba nustebino lietuvišku turiniu.

Popiečiu Lietuvių Klube oficialiai atida
roma paroda trumpu A. J. Kaulėno žodžiu.

SVETELIAI BUVELIAI IR NEBUVĖ
LIAI. Atsimename: mūsų kaimo žmonės 
mėgdavo geroką kelią net arkliais pavažiuoti 
į didesnius atlaidus. Ten susitikdavo 
gimines ar pažįstamus, persimesdavo su jais 
žodžiu kitu ir grįždavo vėl ilgą kelią, kartais 
net gelsvo alaus neparagavę, tyro vandens 
kaušu pasitenkinę savo troškuliui nuraminti.

Ta tradicija išliko ir mumyse. Kad tik 
kur geresnis subuvimas, žiūrėk, ir nematytų 
pažįstamų ir bičiulių sutinkame.

Rugsėjo vienuoliktoji ir septynioliktoji į 
Manchester} taip pat nemaža retų svečių 
sutraukė.

Neseniai didesnis subuvimas buvo Brad- 
forde. Dabar Manchesteryje. Netrukus gal 
vėl kur nors. Nė apygardų ribos nebesu
laiko.

SAVAITE BAIGTA SU DAINA IR 
ŠOKIU. Rugsėjo 17 d. vakare vėl apsčiai 
žmonių suplaukė. Nottinghamo lietuviai 
net mašiną nusisamdę atbildėjo paviešėti — 
parodos apžiūrėti ir koncerto išklausyti. 
Koncerto programa, palyginti, nedidele. 
Programos dalyviai vis jlėlto nemaža įdėjo 
darbo. St. Gaidelio choras susilaukia 
pelnytų katučių. Tos pat nuoširdžios šili
mos lygi dalis tenka ir N. Tamašauskaitės 
šokėjams.

Kas yra girdėjęs kitus chorus dainuojant 
ar kitur šokius matė, po programos pasi
kalbėjimuose lygina su savaisiais, ,ir tie 
lyginimai blogo žodžio mūsiškiams nepri
deda. Gražu !

Ukrainiečių atstovai atidžiai klausėsi ir 
žiūrėjo. Jie turi gerą chorą ir tautinį 
baletą, todėl spiriame, kad kalbėtų atvirai. 
Mūsų pasikalbėjimai baigiasi tuo, kad 
sutariame netolimoje ateityje mėginti su
ruošti bendrą ukrainiečių-lietuvių pasirody
mą.

O rugsėjo 18 d. paskutinieji sveteliai 
lanko parodą. Vakare šventinė savaitę 
baigiama.

K. Barėnas.

BALTU TAUTODAILĖS 
PARODA

Yorkc, Public Library saieje, spalio 
i d., 3 vai., atidaroma Baltu tautodailės 
paroda. Pa ruošia Jungtiniu Tautu Or
ganizacijos Y’orko skyrius. Parodos 
vykdomąjį komitetą sudaro: dailininke 
H. J. Zmuidzi niene, p. J. Zmuidzinas, 
Dr. Pilberg (estas) ir p. Vaivars (lat
vis).

Lietuviu skyriuje bus p. Daunoro ir 
kitu asmenų eksponatai. Tikimasi, 
paroda bus patraukli. Ji truks nuo 
spalio t iki 8 d.

Apylinkes lietuviams gera progra 
paroda aplankyti. įėjimas nemokamas.

“Ir gundydamas jis paklausė Jį: koks 
didžiausias Įsakymas Įstatyme?” Nuo
stabu, kad Viešpats atsako tik keliais 
žodžiais. Dnr nuostabiau, kad tie keli 
žodžiai apima visą žmogaus gyvenimą, nuo 
lopšio iki Dangiškosios Jeruzalės amžinos 
Laimės.

“ Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa šir
dimi, visa savo siela ir visomis savo minti
mis.” Ne dalimi, ne viena galia, ne tuščiu, 
išblukusiu žodžiu. Atversi savo asmens 
duris. Širdį atidarysi Amžinybės Šviesai. 
Plačiai ir laisvai, kad kiekvienas kampas 
deimantu sušvistų, kad siela pabustų, kad 
mintys išsivaduoti} iš kasdienybės ir be
asmenio pilkumo voratinklių.

Atsistosi prieš Viešpatį, savo Dievą, su 
visa savo praeitimi, dabarimi ir ateitimi. 
Blaivus ir tvirtai jausdamas savo vertę. 
Kūnu sieksi Dievo sutvertą žemę, o sielos, 
geležimi nesupančiojama, laisvė pasikelsi į 
Dievybę, kurioje Tavo gyvenimas pražys 
laimės džiaugsmu ir ramybės giedra.

Būsi pilnas ir tobulas žmogus, kurio 
visame kūne ir visoje sieloje Dievo artumo 
saulė pažadins širdį ir mintį nesulaikomam 
augimui į Meilės Pilnybę.

Dievas taps viskas. Suprasi, kad viskas 
iš Jo Rankų, kad kiekvienas dalykas — tik 
Jo akių šviesoje — suspindi gražiausia šviesa 
Dangaus perspektyvos beribėje laisvėje.

Dievą mylėsi visu savimi: medžiaga ir 
dvasia. O artimą — kaip pats save. Nei 
daugiau nei mažiau. Nes Dievo Saulė ant 
visų širdžių. Dievo lietus—ant visų galvų. 
Laimė ir Prakeikimas.

Plaukai kasdien šukuojami ir batai bliz
ginami. Zvelg į veidą ir rankas. O rūbai 
ir kambarys negyva aplinka? Jūs vertesni 
už daugelį žvirblių. Meilė artimiii yra 
amžinybės sąlyga ir laimės pagrindas. O 
kas artimas? Tas, kurs mažiausiai myli.

MISIJOS
ECCLES (Manchester) lietuviams Gerb. 

T. J. Bružikas pradės misijas St. Mary’s 
bažnyčioje spalio 6 d., 8 vai. vakaro. Apy
linkės lietuviai prašomi dalyvauti.

: KRONIKA :
Rugsėjo 27 d. ryta St. Pancras ligo

ninėje, Londone, mirė Jonas Laumakys. 
Paskutiniu laiku jis buvo DBLS Cen
trinio skyriaus meno ansamblio vedėjas. 
Buvo vienas. Jo laidojimu rūpinasi 
DBLS Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS
Kanados imigracijos istraigos painfor

muotas, pranešu, kad pries kuri laika 
įvestas suvaržymas EVW, kad gali 
emigruoti tik tie ju, kurie turi Kanadoje 
seimus narius, nuo rugsėjo 27 dienos 
panaikintas.

Atstatomos anksčiau veikusios imi
gravimo taisykles: EVW gali kviestis 
tolimesni gimines ar svetimi asmenys, 
žiūrint jei numatomas emigrantas yra 
dirbės ir vyksta žemes ūkio, kasyklų bei 
mišku darbams.

Asmenys, kurie anksčiau buvo gave 
kvietimus is Kanados Imigracijos įstai
gos, bet del ivesto suvaržymo vizų 
išdavimas jiems buvo laikinai sustabdy
tas, netolimoje ateityje sios ištaigos bus 
painformuoti ir ju emigravimo klausimas 
atnaujintas.

D.B.L.S. gos Reik. Vedėjas-

ESTU MENININKAI VĖL 
LONDONE

Estu menininkai OLAV ROOTS ir 
smuikininke ŽELIA AUMERE, kurie 
pernai kartu su lietuviais solistais kon
certavo Central Hali, Londone, šiemet 
vėl koncertuos Anglijoje duodami eile 
koncertu. Menininkai atvyksta is Švedi
jos ir pirmaji koncertą duos Londone, 
WIGMORE HALL, Wigmore Street, 
London, W. 1. spalio 23 d. 3 vai. Pro
gramoje Brahmso, Griego, Ravelio ir 
Tubino kuriniai.

DEMES AKMENYIE
Vladas Šlaitas '

O. karaliene! ,
Balandžiai tupia tau ant pažaliavusio akmens pečių, 
ant pažaliavusio akmens odoj sustingusios Šukuosenos, 
ant rankų, ' į
kurias akmenskaldžiai buvusio šimtmečio gale dangun iškėlė.
Šiandien, ;
tavo praėjusios didybės aikštėje išsilukštenę didmiesčio balandžiai ir net žvirbliai '< 
tave numargino baltais taškučiais.
Karaliene! ' •'
Argi ne keistas mūsų visas šis gyvenimas?
O, karaliene! , . ;

.. ... .... ■
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SOVIETAI ĮSITVIRTINA 
JERUZALĖJE

Is Jeruzalės pranešama, kad Izraelio 
vyriausbe nutarė visus buv. rusu vienuo
lynus ir ju turtą perduoti Sovietu Są
jungai. Ortodoksu eklezijos turtas ir 
vienuolynai Izraelio teritarijoje sudaro 
trečdali sios eklezijos turtu visame pa
saulyje, ir j u verte siekia iki 5 mil. Iz
raelio svaru.

Politiniai stebėtojai mano, kad siu vie
nuolynu perdavimo priedangoje slypi ko
kia nors politine arba ūkine transakcija 
tarp Maskvos ir Tel-Avivo, galinti at
nešti svarbiu politiniu paseku ir komu
nistines propagandos sustiprėjimą Arti
muosiuose Rytuose. Jeruzalėje tikima, 
kad Maskva vienuolynuose pravesianti 
pagrindini valymą ir i Jeruzale atsiu
sianti nauju “vienuoliu,” kurie Vidu- 
riniuju Rytu centre susisuksią nauja 
propagandini lizdeli.

Jau 1946 m. Maskva pasiuntė i Pales
tina patriarcha Aleksį. Po dvieju metu 
Patriarchas pasiuntė savo artimiausia 
bendradarbi arkiv. Leonida, kuriam buvo 
pavesta kontroliuoti Jeruzalėje esančius 
rusu viennuolynus. Pastaraisiais metais 
Maskva bandė Palestinoje suorganizuoti 
“orientalini frontą” pries. Vatikana. 
Todėl Rusija nepaprastai priešinasi 
Jeruzalės sutarptautinimo planui.
RYTU VOKIETIJOS KONCEBTRA- 

CIJOS STOVYKLOS PILNOS 
ŽMONIŲ

Vatikano organos “Oservatore Ro
mano” paskelbė patikimas žinias apie 
koncentracijos stovyklas Rytinėje Vokie
tijos daly. Kaliniu skaičius stovyklose 
nuolat didėjąs. Nuo karo pabaigos 
suimta per 250.000 žmonių, is kuriu per 
100.000 jau nužudyta, o 50.000 ištremta 
i Rusijos giluma. Daugumas ju žuvo 
arba dar kalinami del tikėjimo arba 
nepasitenkinino komunistiniu režimu.

BĖGTU KAS ANTRAS RUSAS
I ameriieciu zona pabėgės rusas 

Įeit. Konas pareiškė, kad visi Vokietijoje 
esantieji sovietu karininkai ir kareiviai, 
isskyrus pačius aukštuosius karininkus, 
laikomi kareivinėse arba stovyklose, 
kurias saugo patikimi daliniai. Sios at
sargumo premones įvestos del to, kad 
kareiviams butu sukliudyta dezertiruoti 
ir kad neturėtu jokio ryšio su vietos 
gyventojais. Jis tikina, kad ne mažiau, 
kaip puse visu Vokietijoje esameiu rusu 
kareiviu dezertiruotu, jei tik galėtu 
pabėgti.

Brazilijoje šiuo metu priskaitoma apie 
50—60.000 lietuviu, Argentinoje — apie 
40.000 ir Urugvajuje — apie 15.000.

Kinija. Kinijos komunistu vadas Mao 
Tse-tung paskelbė Pekinge “Kinijos 
Liaudies Respublikos” sudarymą. “Mes 
turime jungtis su visais laisve ir taika 
mylinčiais kraštais, pirmoj ęilej, Rusija 
Ir naujomis demokratijomis,” pareiškė 
Mao Tse-tung.

Santa Monica, Amerikos strateginio 
bombardavimo ekspertas gen. Kenney 
spaudos atstovams pareiškė, kad Ameri
kos radaro ir oro apsaugos priemones 
dabar turi būti nuolatinai aptarnauja
mos, kad galima butu apsisaugoti nuo 
netikėtu užpuolimu.

Cigarečių kainos. Ryšium su svaro 
nuvertinimu, bijoma, kad cigarečių 
kaina gali 2 penais pakilti, nes tabakas 
yra importuojamas is Amerikos. Kaina 
tačiau nepakils per ateinančius sesis 
menesius, nes tam laikui užteks tabako 
atsargu.

Vašingtonas. Radio aktyvumas dar 
tebejaučiamas Ramiojo Vandenyno Bi
kinio salose, kur pries tris metus buvo 
susprogdinta atomine bomba.

Viena. Vengrija isake visiems Jugo
slavijos pasiuntinybes nariams, isskyrus 
ministeri, apleisti Vengrija per 24 vai. 
Vengrijos vyriausybe sako, kad Jugo
slavijos pasiuntinybe buvusi šnipu lizdu.

Pittsburgh. Amerikoj nuo praeitos 
savaites streikuoja 480.000 angliakasiu. 
Streikas prasidėjo, darbdaviams atsisa
kius sumokėti užsilikusiu mokesčiu so
cialiniam angliakasiu fondui.

MODERNIŠKAS PRIVATUS 
VIEŠBUTIS

r8 Talbot Square, London, W.2. 
Telef. : Paddington 2855 

puikiai mebliuotas, dang kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Paddington stoties). Susikalbama pran
cūziškai, vokiškai, itališkai, rusiškai.

Kaina. 12/6 nakvynė ir pusryčiai. 
sav. A. TIŠKEVIČIUS.

V

Belgijos Lietuviai Saukiasi Pagalbos
Prieš dvejus metus į Belgiją išvyko iš 

Vokietijos ne mažai DiPi. Jiems buvo 
Belgų valdžios, Unrps vadovybės ir okupa
cinių pareigūnų užtikrinta, kad atidirbę, 
pagal sutartis, anglių kasyklose dvejus 
metus, galės laisvai pasirinkti darbą kitose 
srityse. Jiems buvo užtikrinta tos pačios 
darbo sąlygos, kaip belgams darbininkams 
ir toks pat atlyginimas. Tačiau tikrumoje 
taip nebuvo. DiPi daugiau buvo darbdavių

Rugsėjo 27 d. Londono ligoninėj, po ilgos ir sunkios ligos, mirė buvęs 
skyriaus sekretorius ir meno ansamblio vedėjas, taurus lietuvis. Jonas 
L a u m a k y s.

Pamaldos už velionies vėlę bus spalių 1 d. 9 vai. rytą lietuvių katalikų baž
nyčioje. Po pamaldų velionis lydimas į kapus.

A. a. Jonas Laumakys yra gimęs 1901 m. Šiauliuose.
Pranešdami šią liūdną žinią, reiškiame gilią užuojautą visiems velionies 

giminėms ir pažįstamiems. d .B .L.S-gos Centrinio Skyriaus Valdyba.

BAISUS PRANEŠIMAS
“ The Observer,” komentuodamas Prez. 

Trumano pareiškimą apie atominės bombos 
sprogimą Sov. Sąjungoje, sako, kad pareiš
kimas yra pats šiurpiausias iš visų buvusių 
nuo karo pabaigos. Jis reiškia,_ kad 
atominio ginklavimosi varžybos tarp Rusijos 
ir Vakarų yra pilnai įsibėgėjusios, ir jos 
turės pasibaigti tokia katastrofa, kokios dar 
nebuvo žmonijos istorijoje. Katastrofos 
dydis neišvengiamai augs kiekvieni metai, 
per kuriuos bus leista pasiruošimus tęsti. Iš 
pareiškimo aiškiai iškyla reikalas turėti 
efektyvę tarptautinę atomines energijos 
kontrolę. Jis pažymi paskutinį momentą, 
kada tokia kontrolė gali būti įvesta neiš
provokuojant pačios katastrofos kurios 
norima išvengti.

Vakarų pasaulis turi dabar nusistatyti: 
1) ar bejėgiškai stebėti, kai ruošiamas 
civilizacijos, o gal ir žmonijos, išnaikinimas, 
ar 2) panaudoti visas priemones, kurios 
galėtų būti reikalingos, kad dabar įgyvendi
nus tarptautinę atomines energijos kontrolę. 
Kiekviena galimybė yra baisi, bet pasirinki
mas vienos jų yra neišvengiamas. Kiek-

UOVENTRIO LIETUVIU NAUJIENOS
Is Coventrio išvažiavo i Vokietija 

choro dirigentas P. Dzekciorius Is ten 
jis mano važiuoti i JAV.

Neseniai Dr. St. Kuzminskas skaitė 
paskaita “Ar bus karas?” įdomi tema 
sutraukė daug klausytoju. Visi buvo 
patenkiti plačia politine apžvalga.

Rugsėjo 8 d. paminėta Tautos švente. 
Momentui pritaikyta paskaita skaitė p. 
E. Dragūnas. Lietuviškos mokyklos 
mokiniai padeklamavo, padainavo ir 
suvaidino “Vytauto D. pabėgima is 
kalėjimo. ”

Neseniai isisteiges sporto klubas
‘Apuokas” jau turėjo dvejas krepšinio 
rungtynes. Su Leamingtono vyrais
laimėjo, su Wolverhampteno latviais 
pralaimėjo. Klubui vadovauja sporti
ninkas plaukikas, p. Kostkevicius.

Tautiniu šokiu trupe sparčiai rengiasi 
Derliaus šventei, kuria rengia Sutton 
Coaldfieldo Konservatorių partijos sky
rius. Trupei vadovauja p. Dargis, jam 
padeda p. T. Gurevičiene.

Sporto klubas “Apuokas” spalio 1 d. 
rengia pobūvi.

SMELKUS SKELBIMAI
LIETUVIŠKO KIŠENINIO 
KALENDORELIO
1950 m. PRENUMERATA’

72 psl., 18 psl. informacinio teksto, 3x4 
colių dydžio, kietu viršeliu, gero popieriaus 
kišeninis lietuviškas kalendorelis.

Kaina 4 šilingai ir persiuntimui 2 penai. 
Platintojams ir užsakantiems 10 ir daugiau 
egz.—10% nuolaidos.

Užsisakyti galima tik ligi š.m. lapkričio 
1 d. šiuo adresu : F. Neveravičius, 40, Fosse 
Road, Central, LEICESTER.

Prenumeratoriams kalendorelis bus išsiun
tinėtas š/m. lapkričio mėn.

Kalendorelių bus leidyklos atsiųsta tik 
aprėžtas kiekis — užsiprennerimavusiems. 
Norintieji užsisakyti prašomi tai padaryti 
iš anksto, kad nebūtų sutrukdytas užsaky
mas leidykloj.

DANTŲ GYDYTOJA
S. SOKOLOVSKA 

antidare kabineta-laboratorija ir atlieka 
tokius darbus: gamina dantims karūnė
lės ir tiltelius tiek is aukso tiek ir is 
farforo kaucukinius ir plastikos protezus.

Nuo 3.10 persikelia i- 19, Malwood 
Rd., London, S.W.12 (priešais Odeon 
kina, požemine stotis Clapham South). 

skriaudžiami. Bet jie kentė, manydami, 
’kad išpildę darbo sutartis, galės laisviau 
atsikvėpti. Jie kentė suvaržymus, trūku
mus, pažeminimą ir kita. Dirbo gerai. 
Belgai tai pripažino, viešai skelbė ir džiau
gėsi, kad padidino anglies iškasimo kiekį.

Kai pasibaigė darbo sutarčių laikas, 
daugumas DiPi atsisakė naujas pasirašyti 
tom pačiom sąlygom. Prašė duoti darbo 
kitose srityse. Tačiau jis jiems nebuvo 

vienas atsakingas vyras ar moteris turi su 
tuo faktu sutikti. Jeigu mes nusistatysime, 
kad nieko negalime padaryti tai tas reikštų, 
kad mes pasirinkome pirmąją galimybę.

PABALTIEČIAI BĖGA IŠ ŠVEDIJOS
Iš Goteborgo uosto išplaukė į Kanada 

buvęs anglų invazinis laivas su 400 Baltijos 
kraštų pabėgėlių, jų tarpe 50 vaikų. Laivas 
yra pritaikytas tik 50 vyrų įgulai. Jis keli 
mėnesiai stovėjo uoste ir uosto pareigūnų 
buvo pripažintas kaip /tetinkamas išleisti į 
jūrą. Laivas iš uosto išplaukė naktį, 
paneigdamas uosto sargybos signalus su
grįžti. Vėlesnėmis žiniomis laivas plaukia 
Anglijos linkui.

BRITU KARO AVIACIJOS v-kas Lordas 
Tedder, kuris dabar vieši Texas, Amerikoje, 
paklaustas ar Britų aviacija yra pasiruošusi 
apsiginti nuo atominio puolimo, atsakė: 
Tai yra paslaptis.

DAILIDŽIŲ, DAŽYTOJU IR ELEK
TROMONTERIU streikas sutrukdė dviejų 
didelių parodų atidarymas Londone. Spalio 
6 d. turėjo prasidėti Tarptautinė auto 
paroda EARLS Court Halėj e ir Radio 
paroda Olympia Haleje.

TECHNIKOS NAUJIENOS
Pienininkui nereiks kas rytą išvežioti 

pieną, jeigu iš viso jis dar bus reikalingas, 
kai bus įgyvendintas naujas būdas pienui 
konservuoti, kuris dabar paskelbtas Čika
goje.

Karvės bus melžiamos tiesiog į kilnojamą 
vakumo tanką, kuris yra paverstas į naujo 
tipo pasterizavimo mašiną. Pienas bus 
įšildytas iki 93 Laipsnių Celsijaus (17 
laipnsiu daugiau kaip dabar) ir supilamas į 
specialiai paruoštas skardines. Skardinės 
iš vidaus turės būti dengtos emalio sluoks
niu. Sakoma, kad tokiose skardinėse pienas 
išsilaikys šviežias kelis mėnesius.

AR ZINAI
Adatos pradėtos vartoti 1545 emtais. 
Degtukai pradėti gaminti 1829 metais. 
Pirmutine plieno liejykla įsteigta 1544 

metais.
Pirmutinis laikraštis pasirodė 1494 

metais.
Anglus kurui pradėtos vartoti 1834 

metais. •
Piėseliai pradėti vartoti 1549 metais.
Stikliniai langai namuose įvesti 694 

emtais.

39 m. amz. lietuvis tremtinius, Ieškau 
panašaus likimo ir panašaus amžiaus 
gyvenimo drauges. Praeitis -— neįdomu, 
ateiti patys tvarkysiu!. Rašyti : Ident. 
Card No. 105482, Motcombe Park klos
tei, Shaftesbury, Dorset.

35 m. amžiaus vyras, vedybų tikslu, 
noriu susirasineti su 30 m. amzians lietu
vaite. Esu šoferis is fotografas. Rašy
kite: Antanas Mekertis, Y.M.C.A. Hos
tel, Sudeley Castle, Winchcombe, Glos.

KONTINENTINIAI MAISTO GAMINIAI 
geriausios kokybės, pav.: sūdytos ir 
konservuotos silkės, rauginti kopūstai, 
konservuoti agurkai. Didelis pasirin
kimas dešrų ir dešrelių, valgomosios 
alyvos, kompotų ir vaisių sunkos. 
Įvairių rūšių prieskoniai gaunami bet 
kokiais kiekiais. *

Prekės pristatomos į namus. 
Reikalaukite kainaraščių. Rašykite 

angliškai.
HARROW KONTINENTAL FOOD 

SUPPLY CO. LTD.
255, Harrow Road - - - London, IP.2.

Isnuomuojamas kambarys dviem vien
gungiams, be maisto. 4, Salters Rd., 
Whipps Cfoss, London, E.17. Teirautis 

po 7 v.v. (2)
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duotas. O kuomet buvo priminta duotieji 
pažadai ir patikinimai, tuomet belgai aiški
nosi savų darbininkų pertekliumi ir kitom 
priežastim, kurios DiPi pasirodė šališkos ir 
dėl to nebuvo priimtos. Belgai kito darbo 
nedavė. DiPi šaukėsi IRO globos. Tačiau 
IRO kratėsi, aiškindama, kad jie jai nepri
klauso ,nes laiko juos jau įsikūrusiais.

Visi DiPi, kurie nesutiko naujam terminui 
pasirašyti sutartis ir lysti į požemius, buvo 
atvežti į Briuselį ir patalpinti į kalėjimą. 
Kalėjime jie buvo laikomi kartu su krimi
nalistais. Dėl to ne kartą DiPi griebėsi bado 
streiko, reikalaudami žmoniškesnio trakta
vimo ir greičiau išvežti į Vokietiją. Dalis 
ir buvo išvežta. Kita dalis vežama į Monsą, 
kur yra IRO stovykla.

Apie 10.000 DiPi buvo Belgų anglių 
kasyklose, pagal tautybe, daugiausia lenkų, 
lietuvių tik keletas šimtų. Dalis lietuvių 
grįžo į Vokietiją, keletas išvežta į Moriso 
stovyklą, keletas, netekęs pusiausvyros 
kreipėsi į Sovietų atstovybę, kad išvežtų į 
Lietuvą. Juos išvežė, bet kur, niekas negali 
pasakyti. Dingo žmonės, kaip paprastai 
būna pas bolševikus, kaip į vandenį.

Kai kurie lietuviai iš Belgijos išemigravo 
į Pietų Ameriką. Jų tarpe ir ats. gen 
Grigaliūnas Glovackis su šeima. Jis anglių 
kasykloje išdirbo metus laiko. Išvyko į 
Kolumbiją.

Stepas Paulauskas, rašydamas " Nepri
klausomoje Lietuvoje ” apie Belgijos lietu
vių būklę, šaukiasi Kanados lietuvių pagal
bos. Jis rašo: " Brangūs tautiečiai. Gelbė
kit Belgijos lietuvius. Ieškokite ir sudary
kite jiems darbo ir buto garantijas. Mes 
dvejus metus sąžiningai atidirbę Belgijos 
požemiuose, neapvilsime jūsų.”

KLAUSIMAI, IK ATSAKYMAI
Kl. Kur galėčiau gauti šimtametį kalen

dorių ? Seniau jį galima utivo pirkti ir 
Amerikoje, bet dabar—jau ne P. Aglinskas, 
U.S.A.

Ats. Britanijoje tokių kalendorių leituvių 
kalba nėra; tas pats ir Vokietijoje. Šiuo 
laiku taip pat sunku gauti ir kitą, ilgatermi- 
ninę knygą, tai Sabos karalienės Mikaldos 
pranašystes, apie kurią teiravosi dar vienas 
amerikietis.

Kl. Noriu iš čia emigruoti. Nepakenčiu 
visą laiką EVW būti. Ar negalėčiau gauti 
informacijų apie emigracijos galimybes į 
Prancūziją? J. Kuosa.

Ats. Daugiau žinių tuo reikalu, kiek jų 
buvo mūsų spaudodoje, neturime. Dėl to 
galėtume pacituoti iš paskutiniojo Belgijos 
lietuvių laikraščio " Gimtosios šalies ” 
straipsnio kai kurias vietas. " Suvaržymai 
pasirinkti darbą, verstis prekyba, amatais, 
įsigyti nekilnojamą turtą neduoda galimybių 
sukurti geresnį gyvenimą. Tai yra svar
biausios priežastys, dėl ko lietuviai Prancū
zijoje, beveik, visi gyvena labai ir labai 
vivdutiniškai . . . Nedarykime aliuzijų, 
kad Prancūzijoje, dirbdami žemės ūkyje 
bernais! galėsime sutaupyti pinigų ir įsigyti 
nuosavus ūkelius. Sutaupyti neįmanoma.” 
Kaip pavyzdys nurodoma lenkai, kurie 
dirba pas ūkininkus jau 18-20 metų. Visi 
jie gyvena labai skurdžiai. Vienas, paklaus
tas, ką per tuos ilgus metus uždirbo ar 
įsigijo, atsakė: ‘‘Jei iš to paties ūkininko 
nevogčiau, tai badu pastipčiau. Kartais 
lauke vištoms varpų pasikapoju, bulvių 
pasikasu, litrą pieno daugiau susikombinuo
ju, ir, taip laikausi.” Prie šios informacijos 
pridėjus atsitikimą, kad 1948 metų pavasarį 
iš Britų zonos Vokietijoje buvo keletas 
lietuvių su šeimomis Išvykę į Prancūziją 
ūkio darbams, bet visi grįžo atgal. Ne 
vienas turėjo parduoti paskutinius daiktus, 
kad galėtų už kelionę apsimokėti.

KNYGOS, SPAUDINIAI
GIMTOJI SALIS No. 17, dvisavaitinis 

Belgijos lietuvių laikraštis, eina treti metai. 
Briuselis, 1949 m. rugsėjo 9 d. Žurnalinio 
formato, viršelis spausdintas spaustuvės 
šriftu, tekstas — rašomąja mašinėle, 16. 
pusi. Paskiro num. kaina 6 frankai, pre
numerata trims mėn. — 36 fr. Leiddžia 
“Sėjos” dr-ja, atsak. redaktorius A. Dilba. 
Administracijos adresas: Mr. Banevičius, 
66, Pairę du Horloz, Tilleurlez, Liege.

Turiningas numeris, daug žinių apie 
Belgijos lietuvių gyvenimo aktualiuosius 
reikalus. Yra ir beletristikos.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIESBUTYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-. 
Pietūs 3/-.
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20 Gunterstone Road,
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Susikalbama angliškai, vokieškai ir 
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