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PRANCŪZIJA BE VYRIAUSYBES
J. Mochas, kuriam parlamentas maža 

balsu dauguma patikėjo sudaryti vy
riausybę, atsistatydino po to, kai jau bu
vo net sudaręs laikina ministeriu sąrašą. 
Atsistatydinimo priežastis — finansų 
ministerija. Ne viena partijų nenori imti 
tu pareigu, nes partijos tarp savęs nesu
taria del priemonių kovai su valiutos 
nuvertinimu. Tik prezidentui Aurioliui 
įsikišus, M.R.P. (katalikai) pagaliau su
tiko paimti finansų ir tautines ekonomi
jos ministerijas sąlyga, kad visos partijos 
sutinka dalintis atsakomybe už ekono
mines reformas. Mochas jau buvo suda
ręs vyriausybę pirmadieni, kada pasku
tinę Letourneau (M.R.P.), pirma sutikęs, 
atsisakė būti finansų ministeriu, nes jis 
nerado užtektinai pasitikėjimo reikalin
goms reformoms įvesti. Tokiai padėčiai 
susidarius, Mochas pranešė prezidentui, 
kad jis turi atsisakyti vyriausybę suda- 
riti. Prancūzija jua antra savaite be 
vyriausybes.

Prezidentas turėjo pasitarimus su ki
tais partijų vadais, bet vyriausybes su
darymas po Mocho atsistatydinimo dar 
pasunkėjo. Partiniai skirtumai dar 
daugiau paaštrėjo. Prieš sudarydamas 
vyriausybę asmuo, kuriam tas darbas 
prezidento pavestas, turi gauti parlamen- 
to. pasitikėjimą, kas - šioje ikiršintoje 
aplinkoje nelengva.

Jeigu niekam nepavyktu sudaryti vy
riausybę, tada turės įvykti nauji parla
mento rinkimai, kuriu nenori nei so
cialistai nei M.R.P.

PLEBISCITAS DEL BELGU KARALIAUS
Belgijos premjeras Eyskensas (katali

ku partijos) turėjo išsamu pasitarimą 
su karalium Leopoldu Šveicarijoj, 
kur dabar karalius gyvena. Po pa
sikalbėjimo Eyskenas pareiškė, kad 
jis esąs patenkintas savo vizitu ir 
kad susitaręs su karalium del plebiscito 
metodo. Kitą savaitę Belgijos parlamen
tas pradeda svarstyti įstatymą, kuris nu
mato referandumą krašte del karaliaus 
Leopoldo sugrižimo. Jeigu įstatymas bus 
priimtas, žmones turės pasisakyti: ar jie 
nori, kad Leopoldas grižtu i sostą, ar 
kad jis atsisakytu savo sunaus Baudou- 
ino naudai.

Per partijų pasitarimus tuo reikalu 
paaiškėjo, kad katalikai palaiko Leopol
do sugrįžimą, socialistai — ne, o libera
lai laikėsi neutraliai, 

s
KANTONAS PASIDAVĖ BE MŪŠIO

Pereitą savaite Kantonas, nacionali
stu, vyriausybes sostine, be kovos pasi
davė komunistams. Gy" yen,imas rmeste 
eina kaip ir anksčiau, tik raudonu vėlia
vų jura primena kad miesto valdovai 
pasikeitė. Komunistu vadas sutiko pra
tęsti miesto užeminą kuriam laikui, 
tikslu duoti laiko nacionalistu pereigu- 
nams evakuoti ištaigas.

Komunistai dabar yra užėmę pozicijas 
prie pat Honkongo sienos. Honkongas 
yra britu kolonija, i kur per paskutinius 
kelius menesius britai nuolat siuntė ka
riuomenes, oro ir laivyno sustiprinimus. 
Honkongas del savo padėties yra sun
kiai prieinamas, bet neabejojama, kad 
jei komunistai nesigailėtu auku, Hon
kongą jie galėtu ir paimti.

ŠIEMET NEBUS PARLAMENTO 
RINKIMU

Pereitą savaitę ministeris pirmininkas Attlee, 
po kabineto posėdžio, paskelbė komunikatą, 
kuriame sakoma, kad atsižvelgiant i žalą, kurią 
rinkimine [spekuliacija daro krašto^ukiui, jis 
rauda reikalinga pranešti,2 kad parlamento rin
kimu šiais metais nebus.

Tuo budu* artifniausia rinkimams* data yra 
kovo 30 d., prieš biudžeto paskelbimą, arba 
gegužes pabaiga, prieš atostogų pradžią.

KONSERVATORIAI PASIRUOŠĖ RINKIMAMS
Metine konservatorių partijos konfe

rencija Londone pasibaigė. Konservato
rių vadas Churchillis pasakė svarbią rin
kiminę kalbą 10.000 žmonių. Savo kalboj 
jis davė toki pažadą: „Jeigu šios krizes 
metu butu mums patikėtas krašto va
dovavimas per rinkimus, mes darysime, 
kas butu geriausia vaisiems, be baimes 
ir favorizavimo, be klasių ar partijų rė
mimo, be pykčio ar keršto, bet aiškiu ir 
ištikimu paprastumu, kaip mes dareme 
Dunkirko dienomis“.

Svarbiausi Churchillis kalbos punktai 
šie: užtenktinai darbo visiems, panai
kinimas įstatymo, kuriuo darbininkai 
verčiami imti tą ar kitą darbą; dabarti
nis socialinis draudimas paliekamas 
toliau, suvalstybinimo programos su
stabdymas; daugiau laisves privatiems 
statybininkams statyti naujus namus 
spardavimui.

Užsienio politikoj pirmą vietą užima 
Britu imperija, toliau Jungtines Ameri
kos Valstybes ir trečioj — laisva ir vie
ninga vakaru Europa.

Churchillis apgailestavo vyriausybes 
žygi neskelbti šiais metais rinkimu. Esą 
tie, keli menesiai socialistams valdant, 
būkle turėsią dar pabloginti. Tačiau jis 
pažadėjo, kad konservatoriai rems kiek
vieną socialistu žygi, kuris bus daromas 
krašto gerovei, nežiūrint koks nepopulia
rus jis bebutu. Tačiau opozicija turi 
pareigą išaiškinti žmonėms, kokią žalą 
socialistu valdymas padare kraštui ir 
kad tat, yra tik prieskonis to, ką pilnas 
socializmas duotu Britanijos gyvento
jams. Koservatoriai nenori nustatyti 
smulkią programą, kol neturi valdžios, 
ir nenori vilioti rinkiku pažadais del 
greito ekonominio būvio pagerėjimo. 
Churchillis pareiškė, kad konservato
riams butu geriau rinkimus pralaimėti, 
kaip laimėti klaidingais pažadais.

Bus daugiau teismu Rytu Europoje
Pranešimai iš anapus „Geležines už

dangos“ patvirtina gandus, kad artimoj 
ateity ten ruošiama daugiau teismu, pa
našiu i Ra j ko teismą Budapešte. Pirmoj 
eilej tokie teismai turi įvykti čekoslova 
kijoj ir Bulgarijoj. Ju tikslas — .patei
sinti ekonominius negalavimus tose 
valstybėse, o taip pat likviduoti tuos ko
munistus, kurie nori būti mažiau priklau-
somį Maskvos.

Sofijoj jau ruošiama „scena teismui“, 
Kostovas, buvęs Bulgarijos vicepirmi
ninkas, vaidins svarbiausią vaidmenį. Jis 
bus kaltinamas šnipinėjamu Jugoslavi
jos, Britanijos ir Jungtiniu Amerikos 
Valstybių naudai. Jo vienintelis musi- 
dejimas tas, kad jis yra priešingas visiš
kam ekonominiam priklausymui Rusijai. 
Pranešama, kad teismas del kaž kokiu 
priežasčių pavėlavo ir dėlto buvo adideti 
rinkimai.

čekoslavakijoj eine pimieji pasiruoši
mai panašiam „teismui“.

Čekoslovakijos užsieniu reikalu mini- 
steriui Clemenčiui esant New Yorke, 
JTO susirinkime, 20 jo ministerijos pa- 
rtigunu buvo suimta, vykdant Maskvos 
padiktuotą likvidavimo plana. Iš Vie
nos pranešama, kad Čekoslovakijoje 
eina smarki kovo tarp Maskvai palankiu 
ministeriu grupes ir nacionalistiniu ko
munistu. Kiek anksčiau buvo suimtas 
Klingeris, užs. reik, ministerijos informa
cijos departamento šefas.

Iš ministeriu nacionalistinę grupę su
darąs .pats prezidentas Gottwaldas, mi
nisteris pirmininkas Zapotockys, vidaus 
reik. m. Nosekas ir užs. reik. m. Clemen
tis. Pastarais esąs ypatingam pavojuje 
būti likviduotas, nes viceprezidentas 
Firlingeris, Maskvai palankus komuni- 

. Churchillis paliete visus svarbiausius 
dalykus, kurie buvo diskutuojami tris 
dienas trukusioj konferencijoj. Tai buvo 
paskutine konferencija prieš rinkimus, 
kurioj nustatyka programa ir taktika, 
kurios konservatoriai laikysis rinkiminėj 
kompanijoj.

Du dalykai buvo ypatingai pabrėžti, 
t.y. socialinio saugumo išlaikymas ir 
apsisaugojimas nuo nedarbo. Tai buvo 
sąmoningai padaryta, atsižvelgiant so
cialistu kaltinimus, kad koservatoriai 
turi tikslą panaikinti socialini draudimą 
ir ivesti nedarbą tikslu atpiginti darbo 
jėgą. Konferencijoj dalyvavo nemažas 
skaičius prof, sąjungų nariu, kurie pri
klauso konservatorių pati j ai. Net buvo 
pažymėta, kad šiuo metu 30 % visu prof, 
sąjungų nariu yra konservatoriai.

Del užsienio politikos nemaža konser
vatorių yra skirtingos nuomones. Vieni 
j u svorio centrą kelia i imperiją ir dau
giau ar mažiau atsisako vakaru Europos, 
kiti laika, kad Europa yra nemažiau svar
bi Britanijai kaip ir imperija. Nors vakaru 
Europos sąjungai pritarianti rezoliucija 
buvo priimta tik dviem atstovams bal
suojant prieš, iš visos konfencijos eigos 
išryškėjo, kad pritarimas buvo gana 
santūrūs, ir kad konservatorių partija 
nėra visa tuo reikalu pankankamai iti- 
kita.

Be abejones, penkių metu buvimas 
opozicijoj konservatorių partiją teigia
mo- paveikę,.ir ji per tą laiką, kaip ko
kybes taip ir kiekybes atžvilgiu sustipre- 
jo ir atsigavo po praėjusiu rinkimu pra
laimėjimo. Sakoma, kad konservatorių 
linija per rinkimus bus sakyti tautai 
teisybę apie blogą padėti, ir ispeti, kad 
tik darbu, ašaromis ir prakaitu bus ga
lima sukurti gražesnę ateiti. Toks nu
sistatymas, manoma, (bures geresni įs
pūdi, kaip utopiniai pažadai, kuriu ne
galima butu įvykdyti.

stas, noris pats paimti užsieniu reik, mi
nisteriją. Kova tarp tu dvieju grupiu ga
li būti labai aštri ir ilga, nes nacionali
stu grupe yra gausi ir stipri.

Vašingtonas. Tarptautinis Bankas paskyrė 959 
tukst. svaru paskolą Jugoslavijai ir 829 tukst. 
svaru Suomijai medžio pramonei išvystyti.

Kamos gr*<eit
Sir Stafford Crippsas, finansų ministe

ris, per vieną spaudos konferenciją įspė
jo, kad ryšium su svaro nuvetinimu, pra- 
gyventimas neužilgo turės pabrangti. Iki 
šių metu pabaigos reikalingiausiu dalyku 
kainos manoma, pakils 3 penais vienam 
svarui sterlingu, t. y. preke, kuri iki šiol 
kainavo vieną svarą, kainuos 3 penais 
brangiau. Sekančiais metais del aukš
tesniu importuotu prekių kainu: maisto, 
rubu kainos pakils.

Algų reikalu vyriausybe siekia dabarti
nius atlyginimus stabilizuoti ir tik daryti 
išimti mažiau atlyginamiems darbinin
kams, kurie iš dabar gaunamu algų sun
kiau gali pragyventi, šiame reikale prof, 
sąjungos nesutinka su vyriausybe, bet 
iki šiol jos nedave savo pritarimo del 
valiutos nuvertinimo.. Sąjungos mano, 
kad del pabrangusio pragyvenimo bus 
sunku sulaikyti darbininkus nuo’reika
lavimo pakelti algas. Vyriausybe atsako, 
kad atlyginimu padidinimas automatiš
kai pakeltu britu prekių kainas ir darbi
ninkai iš didesniu atlyginimu negautu 
jokios naudos, o užsienio rinkoj, pabran
gus prekėms, Britanija nustotu atpigini
me. Taip pat bijoma, kad atlyginimu di
dinimas galėtu iššaukti inflacijos pavo-

VAKARAI KEIČIA POLITIKA 
VOKIETIJOJ

Rytu Vokietija greitai taps visiška 
liaudies respublika su visais įprastais 
satelitiniais priedais, kaip slapta policija, 
areštais, persekiojimais ir t.t. Rusija pa
mate, kad negali laimėti vokiečiu simpa
tijų diplomatiniu budu, ir dėlto pasirin
ko antrą ir vieninteli kelią Vokietijai 
išlaikyti, t.y. jėga. Savaites pradžioje bu
vo paskelbta, kad Rusija paskirs prie 
komunistines Vokietijos vyriausybes sa
vo diplomatinę misiją, kurios vadu bus 
Puškinas. Tuo pačiu laiku buvo praneš
ta, kad Rudolfas Appeltas bus paskirtas 
rytu Vokietijos pasiuntiniu Maskvoje. 
Tuojau seks pasikeitimas pasiuntinias ir 
su kitais satelitais. .

Kaip vakaru Vokietijoj taip ir Anglijoj, 
Amerikoj ir Prancūzijoj jaučiamas didelis 
susirūpinimas susidariusia nauja būkle 
Vokietijoj. Rusijos tikslas yra paverslti 
rytu Vokietiją i policijos valdomą kraštą, 
ir ugdyti blogiausias vokiečiu naciona
lizmo ypatybes. Rusija, pamačiusi nega
lėsianti padaryti komunistu iš vokiečiu, 
nutarė išnaudoti nacizmą savo naudai. 
Dėlto bijoma, kad organizavimas pusiau 
militariniu organizacijų rytu zonoje, 
suteikiant kraštui išviršini nepriklauso
mybes pavidalą, gali sudaryti dideli pa
voju vakaru Vokietijos federalinei res
publikai. Vakaruose, o ypač JAV, rimtai 
galvojama pakeisti okupacini statutą, 
duodant daugiau teisiu federalinei (vy
riausybei. Taip pat norima leisti apgin
kluoti vakaru vokiečiu policiją automa- . 
tiniais* ginklais. Prancūzija llaikosi tuo 
reikalu rezervuotai, nes bijo, kad tai ga
li duoti pradžią Vokietijos ginklavimuisi.

ČEKU KOMUNISTAI PERIMA 
BAŽNYČIAS

Pereitą penktadieni Čekoslovakijos 
parlamentas vienbalsiai priėmė įstaty
mą kuriuo visą kataliku bažnyčios admi
nistraciją perima vyriausybe. Nustatytos 
kunigu ir vyskupu algos ir įsteigtas spe
cialus bažnyčios reikalams departamen
tas.

Teisiu ministeris Cepicka užtikrino, 
kad valstybe n.esikiš i bažnyčios vidaus 
reikalus. Tačiau toj pačioj kalboj jis pa
reiškė, kad valstybe „pasilieka teisę tvir
tinti bažnyčios paskyrimus, kiek tai liečia 
j u politini patikimumą“. „Mes niekuo
met nesutiksime“, kalbėjo Cepicka, „kad 
krašte butu ikurta Vatikano 5 kolona.

Pranešama, kad apie 300 kunigu jau 
suimta.

pakilsiančios
j u. Tuo pačiu reikalu vedama propogan- 
da del darbo valandų prailginimo ir šešių 
dienu savaitę. Vyriausybe taip pat pat
varkė visom ministerijoms sumažinti 
išlaidas ir tarnautoju skaičių.

i

AMERIKOS KOMUNISTU VADAI 
NUTEISTI

Pereitą savaitę Noujorkę pasibaigė de
vynis menesius trukusi byla, kurios pa
sėkoje komunistu partija gali būti pri
versta perkelti savo veiklą i pogrindi. By
los gynėjai pareiškė, kad jokia bausme 
neuždarys komunistu partijos.

Prisiekusiųjų teismas rado 11 komu
nistu vadu’kaltais. Bausmes, kurios gali 
siekti iki 10 metu kalėjimo, bus paskelb
tos vėliau. Nuteistųjų tarpe yra komu
nistu partijos gen. sekretorius Eugene 
Dennis ir kiti vadai. Jie buvo kaltinami 
sieke jėga nuversti JAV vyriausybę.

Penki advokatai, kurie gynė komunis
tus, ir Eugene Dennis, kuris pats savę 
gynė, buvo nuteisti nuo 30 dienu iki 6 
menesiu kalėjimo už teismo orumo pa
žeidimą. * *

1
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D. BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUNGOS ATSTOVU VISUOTINIS
Suvažiavimą pradėjo D.B.L.S-gos pirm, 

p. Varkala. Tai jau IH-čias suvažiavi
mas, kuri tenka pradėti. Pasidžiaugė, 
kad trečias sykis iš eiles suvažiavime 
dalyvauja ministras Balutis. Siūlo suva
žiavimo garbes pirmininku išrinkt ji. 
Suvažiavimas vieningai pritarė.

I darbo prezidiumą pirmininku išrunk- 
tas Juozas Senkus ir sekretorias K. 
Vaitkevičius ir J. Rimdžius. Pirmas žodi 
gauna ministeris Balutis. Sveikinimo kal
boje, jis patarė nesileisti i veltui laiką 
gaišinančius ginčus. Jis norėtu kalbėti 
trumpai, nes susirinkome ne kalbu pa
siklausyti, o spręsti svarbius musu orga
nizacijos reikalus. Prašo spręsti visus 
reikalus vyriškai ir žmoniškai, vengti 
asmeniškumo, nes suvažiavimas yra 
sušauktas ne asmeniškam musu krūme
liui spręsti. Nėra tokiu reikalu, kuriu ne
galima butu išspręsti žmoniškai ir vyriš
kai. Viskas galima; svarbu turėti gerą 
norą, gerą valią ir išmintinga galvojimą, 
žinokime, kad kas naudinga musu orga
nizacijai, tas naudinga visuomenei ir 
musu tautai. Visą laiką turėkime tuos 
tikslus prieš akis, baigė ministeris.

Raštu sveikino šv. Onos Mot. d-ja, 
kun. Gutauskas ir kt.

Po sveikikinimu suvažiavimas išrinko 
šias komisijas:

a) Mandatu ir balsams skaišiuoti ko
misija: Strimas, Draugunas, Barauskas, 
Kairiukštiene, Utka, Mockus,

b) Rezoliucijų ir sveikinimu komisija: 
Matulionis, Kuzminskas ir Izbickas,

c) įstatu pakeitimo ir apygardų sta
tuto k-ja: Neveravičius, Sudikas ir Da- 
mušis.

Išrinkus komisijas, D.B.L. S-gos Cen
tro valdybos pirmininkas p. Varkala 
plačiai peržvelge S-gos veiklą, konstata
vo, kad s-ga savo augimu ir plėtojimosi, 
nuveiktais darbais ir užimta linija, pa
teisino savo buvimą, šiais metais skyrių 
ir nariu skaičius augo mažesniu tempu, 
nes dinesnioji dalis susipratusiu ir savo 
pareigą suprantančiu lietuviu jau buvo 
įstojus i s-gą. Pirmininkas konstatavo 
kai kurias kliūtis, tačiau nežiūrint tai 
C. V. sugebėjo nudirbti dideli darbą. 
Neskaitant posėdžiu, kuriu buvo 28, ats
kiri centro valdybos nariai lankėsi įvai
riose įstaigose, dalyvavo atskiru organi
zacijų posėdžiuose, lanke skyrius, vede 
korespondenciją. Pačiam pirmininkui te
ko parašyti apie 400 laišku, iš kuriu treč
dalis angliškai. Del to teko sugaišti daug 
laisvo laiko, kuris buvo skirtas poilsiui 
Baigdamas pranešimą j iš palinkėjo ir 
toliau laikytis vienybes, nevengti sveikos 
ir konstruktyvios kritikos nesiduoti toms 
įtakoms, kurios svetimos musu tautos 
interesams ir pasilikti pavyzdžiu kitoms 
lietuviškoms kolonijoms.

Apie sąjungos finansinę būklę pranešė 
iždin. Bulaitis. Jis tik paaiškino kai 
kurias apyskaitos pozicijas, nes apyskai
ta buvo iš anksto atstovams iteikta.

Apie „Br. Lietuvio“ praeiti plačiai 
paaiškino redakcines kolegijos pirm. Ba
jorinas, o apie ateities planus — red. 
K. Obolenas.

P. Kuzminkas, Revizijos Komisijos

Suvažiavimas įvyko Londone, spalio 15 ir 16 d. Dalyvavo 61 atstovas 
skyrių. _______iš 56

dinų spausdinimui, kurie butu prieina
mi eiliniam lietuviui nusipirkti ir ne
gaila butu padovanoti anglams. P. Neve- 
ravičius ši pasiūlymą papildo klausimu, 
ar daug buvo padaryta mokyklų steigi
mo srityje. P. K airiu kš tie ne nurodo, kad 
turėtu būti skiriama lešu mokytoju atly
ginimui. Jaunimo švietimo reikalais yra 
įvairiu sunkumu. Notinghame, kaip 
nurodo P. Kuzminskas, trūksta mokytoju, 
ir to miesto lietuviai apeliuoja i Sąjun
gos Centro Valdybą, kad butu sudary
tas mokytoju sąrašas, iš kurio galima 
butu pasirinkti ir pasikviesti, kur ju 
trūksta. Be kitko trūksta, ir vaiku lite
ratūros. Tenka susirūpinti sudaryti 
planą iš viso del literatūros ruošimo. 
Laikas butu pagalvoti ir apie knygų lei
dimo bendroves isteigimą kuriame nors 
krašte, iš kur knygos galėtu būti siun
čiamos i visas lietuviu kolonijas.

P. Strimas, kalbėdamas del nauju 
nariu verbavimo, nurodo humaniškumo 
reikalą. Neužgauti nestojančių nariais, 
bet rasti budus patraukti jiiems i Są
junga, 
šaukti 
kviesti 
sius ir
vajus turėtu būti padarytas visur. Roch- 
dales skyriaus atstovas iškėlė manda
gumo reikalą Centro tarnautojams, kad 
netaktas iš j u puses nepapiktintu nariu.

Propogandos ir demonstracijų 
anglu tarpe, del. musu tėvynės 
pageidavo keliu skyrių atstovai, 
mo nuomine, geriausia musu

rodo, turėtu duoti pelno. Nu
turėtu vietos Lietuviu- S-gos 
ir laikraščio redakcija, bet šios 
mokes nuomą, P Strimas nuro- 
reikalas yra skubus ir nereikia

Siūlo kviekviename skyriuje 
viešus susirinkimus, i kuriuos 
ir nenarius, išaiškinti musu 
darbus. Musu šeimos padidinimo

su- 
pa- 
tik -

reikalu 
laisves, 
P. Stri- 
demon-

stracija butu — sąžiningas darbas. Vie
na diena metuose turėtu būti regu
liariai skiriama demonstracijai, kad mu
su tautiečiai Įteiktu savo darbdaviams 
paaiškinimą, kodėl mes demonstruoja
me. Bet mes demonstruojame ne gatvėje, 
bet sąžiningai dirbdami.

50 tūkstančiu svaru metams musu 
nariai prarūko, pareiškė Dr. Valteris, o 
musu propagandai ir kultūros reikalams 
tereiktu tik dešimtoji dalis. Atsisakyki
me nuo to blogo papročio ir musu finan
siniai reikalai tuoj pagerės.

P. Matulionis iškėlė vietiniu bibliotekų 
steigimo reikalą ir nurodė j u pirmenybę 
prieš skrajojamas bibliotekas. P. Strimas 
mano, kad neverta varžytis del laikraš
čio prenumeratos mokesčio padidinimo, 
bet ,,B. Lietuvis“ turi būti gerinamas.

Suvažiavimas preiške padėką senajai 
Valdybai už nuveiktus darbus.

P. Bajorinas referavo namu pirkimo 
klausimą. Centro Valdyba paruošė pla
ną, pagal kuri turėtu būti isteigta atski
ra bendrove — Lithuanian House Ltd., 
kuri pirktu >ir valdytu 'namus. Akcijų 
lig šiol išplatinta už 2.600 svaru, bet tu 
pinigu mažoka geresniems namans. Siū
loma akcijų platinimo vaju pratęsti. At
stovai nurodė, kad akcijų pirkimas kiek
vienam apsimokės, nes už pinigus bus 
nupirktas, kuris duos pelną, o akcinin

kams bus mokami nuošimčiai. Lietuviai 
parode savo sugebebejimus ekonominėje 
srityje nepriklausomoje Lietuvoje. Ūki
ninku pastangomis buvo įsteigtos tokios 
dideles kooperacines bendroves, kuriu 
nesugebejo suorganizuoti net didesni 
musu kaimynai. Tos bendroves pastate 
visą kraštą ant tvirto ekonominio pa
grindo. Panašiai ir mes turėtume daryti. 
Turėtume įsteigti bendrovę, kurios tik
slas butu pirkti ir išlaikyti lietuviu na
mus. Tie namai butu- tvarkomi ir valdo
mi komerciniais pagrindais ir kaip pa
vyzdžiai 
muose 
ištaigos 
ištaigos 
de, kad
jo atidėti. Patalpų neturėjimas yra di
dele kliūtis musu veiklai, o taip pat 
nums nesmagu prieš kitus, kada nuro
dome dabartinio savo centro adresą. 
Kartą pasiryžome pirkti namus, nesimė
tykime prie kitu sumanymu, bet vary
kime iki galo. Nemerdekime arklydese 
— sako. P. Kuzminskas.
Sekmadienio posėdis prasidėjo po pa
maldų. Kun. Sakevičius patiekė skyrių 
veiklos santrauka ir su pasigailėjimu pa
žymėjo, kad 29 skyriai nepatieke savo 
veiklos apyskaitų. Daug skyrių pasižy
mėjo gražia veikla, paminėtinos 4 vie
šos parodos, 4 veikiančios mokyklos lie
tuviu vaikams, 1 — anglu kalbos kursai. 
Coventryje buvo suruošti kursai paskai
tininkams. Veikia 4 apygardos, 6 chorai, 
9 šokiu grupes, 5 savišalpos kasos.

Del neveikliu skyrių buvo pareikštas 
pageidavimas, kad centras siustu atsto
vus i vietą su revizoriaus teisėmis. Cen
tras taip pat turėtu nurodyti, kaip vesti 
atskaitomybę ir protokulu knygas.

S-gos įstatu pakeitimo klausimas yra 
pribrendęs ir todėl sūvažiavimas nutarė 
pavesti naujai išrinktai Tarybai paruo
šti istatu pakeitimo projektą. Projektas 
bus paruoštas sekančiam suvažiavimui, 
o laikinai vadovautis nutarta senais 
įstatais ir pasiūlytu statutu. Taryba su
sidės is 5 rinktu nariu. Jai pirmininkaus 
Centro V-bos pirmininkas, o sekreto
riaus — Centro V-bos sekretorius. Tary
ba gales pareikšti nepasitikę  j ima Valdy
bai ar atskiram valdybos nariui, kurie 
po to turės atsistatydinti.

Apygardose atstovu suvažiavimu nu
tarta atsisakyti. Apygardos tarybą su
darys skyrių valdybų nariai.

Vakare suvažiavimo dalyviams buvo 
parodytas iš Amerikos gautas lietuviš
kas filmas. Kitą dieną apsvarsčius jo 
reikalą ir įsigijimo sąlygas, prieita išva
dos, kad toks filmas galėtu būti rodo
mas tik lietuviams. Filmo perdirbimas 
didžiajam ekranui Sąjungai butu susie
tas su didelėm piniginėm išlaidom ir ki
tom kliūtim, kurias Sąjungai įveikti bu
tu per sunku. Sąjunga negalėtu net šio 
filmo rodymo pasiimti. Po tokios išvados-

SUVAŽIAVIMAS
suvažiavimas pertvarke patiektą biudže
tą. Jis buvo priimtas 5.870 svaru dydžio

Kai del filmo, tai jis bus rodomas sto
vyklose ir kitose lietuviu gyvenamose 
vietose, bet filmo demonstravimą orga
nizuos privatus asmuo.

Suvažiavimas nutarė pasveikinti min. 
pirm. P. Atlee ir Darbo min. P. Izaacs. 
Abiems m'misteriams sveikinime nuro
domi svarbieji šių dienu musu rūpesčiai. 
Prof. Sajungu Centras prašomas neda
ryti kliučiu lietuviams ieškotis darbo sa
vo srityje. Taip pat sveikinimai pasiusti, 
Amerikos Lietuviu Kongresui, kenčian
tiems broliams tėvynėj e ir ištremine, 
viso pasaulio lietuviu organizacijoms, vi
siems Britanijos lietuviams, Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Komitetui, Sv. Tėvui, Arki
vyskupui J. Skvireckui, Kard. Griffinui, 
Dr. K. Griniui, min. Lozoraičiui ir min. 
P. Balučiui Be to priimta visa 
eile rezoliucijų.

Naujon Centro Valdybon išrinkti: P. 
Varkala, M. Bajorinas, P. Bulaitis, kun. 
Kazlauskas ir Darnusis. Kandidatais 
liko: P. Barcevičius ir P. Vilčinskas.

Tarybon išrinkti: Kuzminskas, Matu
lionis, Neveravičius, Barenas, Trilupai- 
tis. Kandidatais liko: Dėdinas ir Iz 
bickas.

Revizijos Komisijon: F. Senkus, S. 
Šalkauskas ir S. Prapuolenyte. Kandi
datais — Vaitkevičius ir Žukauskas.

Garbes Teisman išrinkta: Petrušaitis, 
Mockus, Bendorius. O. Kairiukštiene ir 
Strimas. Kndidatais — kun. Sakevičius 
ir Mašalaitis.

Sumanymuose iškeltas pageidavimas 
pagaminti D.B.LI S-gos nario ženkliuką 
ir suruošti antrą drabužiu rinkimo vaju 
Vokietijoje gyvenantiems, Skatinti mo
kytis anglu kalbos, neužmirštant savo
sios, ruošti lietuviu vaikams pramogas ir 
skatinti suaugusiu bendravimą.

Suvažiavimo atstovams šeštadienio 
vakare buvo sudaryta galimybe ne tik 
pamatyti lietuvišką filmą, bet ir pasi
kalbėti prie bendros vakarienes stalo. 
Suvažiavimas baigtas mirusiu ir del 
laisves kovose žuvusiu pagerbimu ir pa
siryžimu nenuilstamai dirbti ir kotvati 
del musu tėvynės laisves. Nutilus Lie
tuvos Himno garsams, atstojai iš
siskirstė.

ILGESIO KIOSKAI
VLADAS ŠLAITAS

Gegužės mėnesi 
vėjai prekiauja kimu šilima, 
slaptais atodūsiais ir vyšniom.
Kiekvieno skersgatvio kampe 
jie pasistato ilgesio kioskus, kad ramybes 
neduotu
Gegužės 
kažkurio 
ramybę.

niekam.
mėnesi mes pirmąkart 
skersgatvio kioske pametėm

vardu, pranešė, kad tikrinant S-gos pra
eitu metu apyskaitą, visa rasta tvarko
je ir Sąjungos lėšos buvo naudojamos 
taupiai, neiškrypstant iš praeitu metu 
sąmatos. Siūle apyskaitą patvirtinta.

Garbos Teismo pirm. F. Neveravičius 
pranešė, kad teismas turėjo tris bylas. 
Viena buvo nutraukta del skundėjo mir
ties, antra Iškelta ,,B. Lietuvio“ reda
ktoriui taip pat nutraukta del stokos 
nusikalstamo darbo sudėties. Trečiosios 
bylos, iškeltos centro valdybos nariu 
daugumos pries tos valdybos sekr. A. 
Kauleną sprendimą paskaitė teismo na
rys Trilupaitis. A Kaulenas rastas kaltas 
ir nutarta siūlyti nerinkti jo i sąjungos 
centro organus vieneriu metu laike. 
Vėliau, šios bylos šalims suVažialvimas 
leido pateikti paaiškinimu.

Diskutuojant Valdybos veiklą, P. 
Barauskas (Manchesteris) nurodo, kad 
kultūros reikalams išleista mažai pinigu, 
o biurokraitijos reikalams — daugoka. 
Siūle daugiau lešu skirti propogandines 
literatūros leidimui, ypatingai pigiu lei-

■’’T
^-Rinktiniai Baltijo valstybių, Klaipėdos, 

Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, Britu 
kolonijų ir kitu kraštu pašto ženklai, 
kiekvienas atskirai įkainuotas, siunčiami 
susipažinimui. Rašyti: angliškai, prancū

ziškai, vokiškai arba lenkiškai.

EXCELSIOR STAMP Co.
3, PRIORY GARDENS, LONDON, N.6.

RIMANTAS ir GUODĖ
JONAS GAILIUS
(Tęsi N Y S)

Svetimas dongus krauju pasriuvęs ir 
gilus sniegas slegia še.lčio surakintą že
mę. Gretimane miške stūgauja laukiniai 
žvėrys ir tykoja dar neatšalusiu kunu.

Kiek tik akys apima, visur stūkso sus
mukę urvai, o dygliuotos vielos, nuo šalčio 
braškedamos, kužda, kad čia mirties 
karalyste.

štai, slenka pusnuoges žmogystes.
Oia, va sena, sulinkusi senele; ten 

jauna mergaite, o toliau — mažas kūdi
kis. Kaip giliai idubo j u akys ir kokie 
tamsus j u veidai.

Tylus, kaip mirtis, žmogystos ir niekur 
nesidairo. Jos net negirdi laukiniu žvė
rių staugimo ir po kojomis girgždančio 
sniego.

Grįžusios, žmogystos užkremta pusža
liu bulviu ir užsigeria dumblino vandens. 
Paskum eina i savo landynes, nenusi
rengusios krinta i purvinus guolius ir de
juodamos užmiega.

— Mama, netesėsiu! — kužda Guodė.
— Mano rankos — kaip raupsuotojo, o 
širdis vos beplaka. Ir kam ji reikalinga?

— Mano dukra! — sudejuoja senute.
— Mano dukra!.. — ir užspringsta aša
romis.

— Jei ne tu, sengalvele, — kužda Guo
dė, — jau seniai netesėčiau. Jei ne tu ir

Rimantas... Bet kur jis dabar? Kur mano 
Rimantas?

— Mano dukra! šnibžda bekraujės se
nutes lupos. — Mano dukra!..

Naktis juoda marška uždengia žemę, 
žvėrys staugdami slankioja apie dyg
liuotą tvorą. Nuo šalčio sproginėja sienų 
lentos.

— Guodė, saule mano, kur tu dabar?
— tolimu lauku urve draskosi purvinas 
šešėlis. — Jei Rutu šalyje likai, — ar pa
meni savo Rimantą?.. Jei šitoje nelai
mingoje šalyje kenti, ar savo neviltyje 
neatidavei jam širdies?...

Tamsi naktis ir piktai staugia lauki
niai žvėrys.

Purvinose lindynėse virpa pusnuogiai 
skeletai, o j u dejavimas — kaip prieš
mirtine agonija.

Paskum aušta rytas ir patvoryje su
kraunama nakti sušalusiu krūva. Kai 
nieko arčiau nebus, atbėgs laukiniai žvė
rys ir atsigaivins kraujo likučiu.

Jie paragaus kraujo ir tos, kuri ir prieš 
mirdama šaukė:

— Mano dukra!..
Garsiai rauda atšipęs pjūklas, o ištekine 

pušis išdidžiai linguoja liekna viršūne-
Kaip varpo dužiai, skamba kirvio smū

giai, — ir sena egle pasvyra i sali.
Girgžda sušalės sniegas, cypia ir rėkia, 

o pusnuogiai žmones kruvinomis rankomis 
tempia supjaustytus medžius ir guldo kaip 
lavonus.

Ir taip per ištisus metus, ir taip kas

dien — nuo ankstybo ryto iki vėlybos nak
ties.

Senas žynys, apsisupęs šiltais kailiais, 
kvatodamas vaikščioja po girią ir kalba vis 
tą pati:

— Parduokit savo širdi, — ir nieko ne- 
jausit! Nei vargo, nei šalčiu. Išpleškit ne
reikalingus jausmus, ir pasikeis jusu gy
venimas, Galesite grižtį ir i savo kraštą, 
kaip grižo šimtai susipratusiu...

Bet vietoje atsako, kaip juru banga, 
susiubuoja pusnuogiai žmones ir aukštyn 
i dangų kyla kruvinas skundas:

Tarp verkiančiu mariu,
šių žemišku kariu,
nupuolančius stiprink ir vesk!

Ji jau daugiau nebe tesi — užgesusiu 
akiu Guodė. Visas jos kūnas — vienos žaiz
dos, kurios jau nespėja gyti. Kažin kada 
įsirpusios lupos sutrukusios, kaip sudužęs 
indas, skruostai pajuodę ir šašuoti.

Išdžiuvusi skeletą dengia suplyšęs mai
šas, kojos i dideles klumpes isispyrusios-

Užgesusiomis akimis žiuri Guodė i kru
viną brėži sienoje. Jis po motinos mirties 
liko vienintelis jos prisiminimas.

— Rimantai, kur tu? — tartum pablu- 
dusi, kartoja sąmonėje užšąlusi klausimą. 
— Rimantai, kur tu?

Kai prasiveria durys ir i vidų išamatoja 
šalto oro gūsis, Guodė ne nekrupteli.

Ji visą laiką žiuri i kruviną brėži sie
noje ir nemato veriančiu seno žynio akiu.

— Atiduok man savo širdi! — vis gar-

2
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COVENTRIO NAUJIENOS

Spalio 2 d. P. Prapuolenyte skaitė pas
kaitą „Anglu rašytojai ir literatūra“.

P. Dargio iniciatyva čia suorganizuota 
- Paskaita sudomino. Pegeidaujama ir 

daugiau panašaus turinio paskaitų, 
skaitykla. Kol kas j i veikia tik vieną kar
tą per savaite. Patalpos gautos Courta- 
ulds fabr. patalpose, Matlock Rd. Skai
tykla atdara trečiadieniais vakare nuo 
7. v. ligi 10 v. Jau yra per 100 knygų ir 
žvairiu laikraščiu."

ALDERSEY LIETUVIAI

, Nedidelis ‘hostelis, apie 30 žmonių gyve- 
pa, iš kuriu 15 lietuviu. Prieš dvejus me
tus, kada hostelis steigėsi, visi jo gyven
tojai buvo lietuviai. Laikui bėgant, liko 
tik puse, kiek buvo. Likusieji gerai su
gyvena ir apylinkes visuomenėje turi 
gerą vardą.

Dvasios reikalus rūpina kun. J. Steponai
tis, kuris kas trečias menuo atsilanko. Jis savo 
gražiais pamokslais dar labiau vienija. Neseniai 
mus aplankė tėvas Bružikas. Jis čia turėjo mi
sijas.' . S. K.

E. V. W. KLAUSIMAIS
Yorshiro auklėjimo ištaigos, kartu su 

Darbo ir Švietimo ministerijų atstovais ir 
asmenimis, turinčiais saitus su užsienie
čiais darbininkais hosteliuose ar darbovie
tėse, pereitą savaitę konferencijoje plačiai 
svarstė EVW anglu kalbos mokymo, ben
dro auklėjimo ir ju isikurimo šiame krašte 
klausimus.

Šalia technikiniu reikalu, kaip anglu 
kalbos mokymo metodai, mus dominančiais 
klausimais prieita išvados:

EVW, su mažomis išimtimis, geri darbi
ninkai, dažnai geresni už vietinius. Jie pa
deda šiam kraštui ekonomiškai atsistatyti, 
jie pageidaujami, kad čia pasiliktu, pasto
viai Įsikurtu ir butu geri šio krašto pilie
čiai. Tačiau dalis ju nori keliauti kitur, iš 
dalies del to, kad šis kraštas del savo eko
nominiu sunkumu, negalį suteikti jiems 
visiškos laisves pasirinkti darbą ar darbo 
vietą. Socialiniai saitai britu visuomenes 
su EVW nėra patenkinami.

Per posėdžius ir pravačius pasikalbė
jimus teko patirti, kad i tautines organi- 
zacijas (visas) ir ju spaudą žiūrima ne su 
pasitenkinimu. Esą taj ugdo separatizmą, 
organizacijos pasireiškia tik tada, kai kyla 
kokie rūpesčiai, o kartais ir pačios organi
zacijos painiavos sudaro.

Atrodo, kad del šio klaidingo įspūdžio, 
iš dalies, kaltos ir pačios organizacijos: 
kontaktas su Darbo ministerija ir kitomis 
įstaigomis ne tik bėdos atveju, bet ir vi
somis kitomis progomis pala kytinas. Reik
tu pašalinti ispudi ir del musu siekimu. 
Musu tikslas juk ir yra: tėvynei okupuotai 
esant, kurtis šiame krašte ir būti gerais 
jo piliečiais, tačiau nenutauteti. Argį susi
pratę lietuviai ir kiti nėra geri Amerikos 
ir kitu kraštu piliečiai? Atrodo, kad vėliau 
parodytas filmas iš ,,Naujuju amerikonu“ 
(taip ten vadinami ir buvę DiPi) gyveni
mo ir iš ten pranešimas žodžiu mano nuo
monę patvirtino kitiems.

Pusmečio laikotarpyje lauktina paleng
vinimu mus liečiančiuose suvaržymuose, jei 
ne visiško prilyginimo britu darbininkams. 
Dabartine žemes ūkio darbininku schema 
eina i galą. J. D.

siau rėkia žynys ir neapsikentęs supurtina 
mergaitę už pečiu. — Žiūrėk, i ką pavirtai, 
užsispyrėlė! Juk ryt poryt kirmysi sniego 
taigoje! Atiduok man savo širdi, ir busi 
laisva.-, su Rimantu!

— Rimantai, kur tu? — Guodė ištiesia 
rankas, o jos akyse užsidega žiburėlis. — 
Rimantai, kur tu?

— Atiduok savo širdi, ir turėsi Rimantą!
— sušunka žynys ir nusikvatoja.

— Rimantą už širdi? — atsipeiki Guo
dė. — Bet sakyk, kuo tada ji mylėsiu?

— Kunu, visu savo kunu! — šaukia žy
nys ir jau traukia kažin koki lakšteli. — 
Nieko jusu laimei netruks — turėsite na
mus, gimtą kraštą, laukus ir pievas ir gi
rias!

— Rimantą už širdi? — pakartoja Guo
dė. — Gimtą kraštą už širdi? Laukus, pie
vas ir girias už širdi? — ir apsikniaubia.

Jos pečiai virpa ir įdubusį krutinę pa
kyla. O gal mergaites širdis daužosi, rink
damasi beširdi gyvenimą ar naikinančią 
mirti...

Ir tuo metui pro praviras duris iš toli 
toli isiveržia miškakirčiu giesme:

Tarp verkiančiu mariu, z
siu žemišku kariu, 
nupuolančius stiprink ir vesk!...

Giesme, rodos, vis artėja, vis garsiau 
skamba. Jos garsu prisipildo visas bara
kas ir pavargusi Guodes širdis. Glosto 
skruostus, švelniai kutena ausis, šildo kru
tinę.

b (Bus

LIETUVIAI SVETUR
LIETUVIU GYVENIMAS KANADOJE

Po^l949 metu kovo 26-27 dienu Seimo, 
Kanados lietuviu gyvenimas buvo pakrypęs ne
tinkama kryptimi. Seimo metu ivyko skilimas, 
kuris po to persimetė i periferijas. Jos kaikur 
taip pat skilo. Rezultate susidarė organizacijos 
dvišakumas: Kanados Lietuviu Getro Tarybos> 
kuri turi 13 skyrių ir 10 kitu organizacijų ir 
Kanados Lietuviu Sąjungos, kuri turi apie 6 
skyrius. Be to, įvykus skilimui, kaikurios orga
nizacijos periferijose pareiškė pasilaiką visai 
muošaliai nuo centru. Tokiu yra 3-4. Kaikurios 
organizacijos (pašalpinės) jau iš anksto dar prieš 
šaukiant seimą, atsisakė dirbti vienybėje. Tokiu 
budu susidarė nei naudingą, nei protinga pa
dėtis.

Reikėjo ieškoti išeities ir rasti tokią, kuri vi 
sus lėtu vi us, kiek tiktai galima^daugiau, subur. 
tu i vienybę, bendrą darbą.

Jau Seimo metu KLCT buvo pareiškusi, kad 
ji laukia VLIKo išleidžiant Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės nuostatu ir eis tą kryptimi. Tas 
kelias buvo pasirinktas ir grįžimui i vienybę.

Susiskaldymas visiems parodė, kad tai yra 
labai didelė klaida, ir, svarbiausia, kad tokiam 
susikaldymui nėra nei priežasčių. ;Dabar karš, 
tis daugeliui jau bus praėjęs įir visi sutaria, 
kad reikia laikytis demokratišku principu ir 
teisėtu bei tvarkingu demokratiniu rinkimu.

Dvi didžiosios organizacijos — KLOT ir 
KLS jau sutarė sudaryti laikinąjį Organizacini 
komitetą,5Įkuris vykdys rinkimus, kaip tai yra 
nustatyta PLB nuostauose.

KLCT, visą laiką būdama vienybės ir ben
drojo darbo šalininkė, jau dabar siūlo skelbti 
Kanados Lietuviu Bendruomenės igyvendinima 
(1949.X.16 d. nutarimu) ir eina pagal susitari
mą i visuotinius rinkimus, kurie bus įvykdyti 
laikantis Pasaulio Lietuviu Bendruomenes nu
ostatu. J. Kardelis* 5»‘ <'•

KALIFORNIJOJE susispietė didokas 
lietuviu būrys. Los An gelose j u yra 
per tris šimtus. Ju tarpe šv. Kazimiero 
par. klebonas kun. J. Kučinskas, gen. S. 
Raštikis, prof. Alminauskas, Dr. Vidžiū
nas, inž. Vamauskas, Pamataitis, adv. 
Baltus, adv. Kazlauskas, mok. Kudirka 
ir daug kitu. Visi turi darbą. Kulturiniu 
atžvilgiu ši kolonija gana judri. Jau turi 
laikrašti, “Kalifornijos Lietuvi“, keletą 
kulruriniu bei visuomeniniu organiza
cijų, tautiniu šokiu trupę ir chorą. Nori 
pasistatyk! ir bažnyčią. Neseniai buvo 
surengtas bažnyčios statymo reikalams 
vajus. Jo metu pinigais ir pasižadėjimais 
bažnyčios fondui surinkta 5.000 doleriu.

KALBOS SKILTELĘ ĮVEDANT
Musu senesniųjų išeiviu pavyzdys ro

do, kiek svetimu kalbu itaka padaro ža
los gimtajai kalbai. Dažnai sutinkame 
ilgesni laiką svetur gyvenusi lietuvi, 
kurio kalba jau sulysusi iki vos atpažįs
tamu gimtųjų jos griaučių. Mes, paskuti
niai tremtiniai, tuo stebimės, tačiau ne
nuvokiame, kad naujo gyvenimo sūkurys 
ir mus traukia i ano tautiečio barbariz
mais surazgytą sumazgytą kalbą. Iš tik
rųjų, būdami atitrukę nuo tautos ka
mieno ir kasdien girdėdami ar vartoda
mi svetimą kalbą, imame, kuo toliau — 
tuo dangiau, naudoti svetimybes ir šipin
ti savo kalbos jausmą. Jau lyg esame 
prieš baisaus posūkio pašvaistę. Tad 
stabtelkime, susimąstykimę ir prisimin
kime, kad gimtoji kalba yra didžiausias 
tautos turtas, kad musu priederme ir 
uždavinys išsauugoti ją neusužalotą bei 
sveiką, jei norime išlaikyti tautos gyva
stingumą.

„Gimtoji Kalba“ trisdešimt aštuntai
siais šitaip rašė:

— Ji, toji indoeuropiečiu giminaite, 
tai musu gimtoji kalba. Jos vertę 
brangina mosklas ir istorija. Pergyvenu
si senyvas kilnias seseris, atšakiai nuo ju 
gyvenusi, maža kam težinoma, musu 
gimtoji kalba išliko sveika ir gaji. Ką 
jos gentaines prarado, tai ji išsagojo. Nėi 
žvarbus rytu ar šiaurės vejai, nei pietų 
ar vakaru verpetai su audromis neiveike 
palenkti jos ir nepalauže. Ji mums miela 
ir brangi, amžius telkusi draugėn visus, 
kurie gyveno lietuviu gimines žemese. 
Musu senoliai, tos drauges saitais sut
virtinti, darėsi atsparus, gebejo nugalėti 
priešus ir tapo viso ko pertekę. Kad ir 
tūkstančius metu išgyvenusi, ji nepase
no, jį visuomet jauna ilgame žmonijos 
gyvenime. Kas jaučiu groži ir tiesą, kas 
jaučia meilę savam, tas gerbia jos amžių 
ir jos senu senovės giminystą. Per gim

ČIURLIONIO ANSAMBLIO dirigentas 
A. Mikulskis ir ansamblio dalis apsigyve
no Clevelande, JAV. Palyginamai per 
trumpą laiką ir ten jis suorganizavo cho
rą. Pirmą pasirodymą jo choras turėjo 
neseniai pradėjusioje Clevelande veikti 
lietuviškoje radio valandėlėje.

* * *
BALFAS, ragindamas Amerikos tautie

čius paskubėti buto ir darbo garantijų 
rengimą Vokietijoje esantiems lietu
viams, praneša, kad rugpiučio 31 d. i 
Ameriką atvyko vinuolika tukstantąsis 
lietuvis. Iš viso, pagal DP įstatymą iš 
1948 m. jau atvyko i JAV. 11.106 lietu
viai tremtiniai.

* * »
N. ZELANDIJON atvykę lietuviai iku.re 

N. Zelandijos Lietuviu draugiją. Jos. 
p'rm. išrinktas agr. A. Butkus. Lietuviu 
iniciatyva, buvę tremtiniai, net 9 tautu, 
zelandiečiams surengė susipažinimo kon
certą, kurio programoje buvo muzika., 
dainos, tautiniai šokiai. Zelandiečiai kon
certu sužavėti, šio koncerto dainos buvo 
transliuojamos per radio ir filmuojamos 
i kino filmas.

♦ * *
H. KAČINSKAS, žinomas dramos arti

stas, iš tremties atvykęs apsigyveno Bo
stone. Tuo tarpu jis moko lietuviu vaikus 
lietuviu kalbos ir ruošiasi suorganizuoti 
vaidybos trupę.

M. SAULIUS), žinomas violončelistas, 
apsigyeno Filadelphijoje Jis jau dalyva
vo Naujorke Bacevičiaus koncerte ir pui
kiai užsirekomendavo kaip aukšto lyg
mens muzikas.

LIETUVIU SĄJUNGĄ BRAZILIJOJE 
išlaiko dvi pradžios mokyklas, kuriose 
dirba 3 brazdės mokytojos įr 2 lietuviai 
mokytojai. Pastarieji moko lietuviu kal
bos. Vaikai, baigę šias mokyklas, turi 
lygias teises su baigusiais brazilu pra
džios mokyklas.

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

* * *
POETAS B. BRAZDŽIONIS gyvena 

Long Islande, ties Naujorku. Jis paraše 
vaikams eilierašeiu rinkini: „Pietų vėje
lis". Rinkini iliustruoja P. Osmolskis. šis 
kūrinys bus netrukus atspausdintas.* * *

LIETUVIU ŠACHMATININKU skai
čius JAV dar padidėjo, šiemet iš tremties 
a tyko: K. Merkis, P. Tautvaišas, M. Bra
zauskas, Z. Stančius ir adv. Keturakis.

tąją kalbą reiškiasi juk tautos sąmone, 
gimtoj kalba kuria savo mokslą ir meną.

Taip rašė musu laisves dienu „Gimtoji 
Kalba“, kuri, sutelkusi apie save musu 
kalbininkus bei lietuviu kalbs kultūros 
girtuoklius, per aštuonerius metus be 
paliovos taisė, kele ir (turtino musu 
bendrinę, šnekamąją ir rašomąją, kalbą 
ir padėjo stipresni apmatą musu tautos 
buičiai. Tad ir mes, kad ir nedalios ištik
ti, alikime savo kuklią bet kartu ir 
svarbią, priedermę: nesudarkykime savo 
gimtosios kalbos. Kad sąlygos ir neleistu 
ką daugiau nuveikti, bet jei parsinešime 
i gimtąją žemę, kai ji bus laisva, švarią, 
pikžolemis neapželusią gimtąją kalbą, 
nebusime tėvynei skolingi.

šitas mintis sekdamas, ,.Britanijos 
Lietuviis“ ir iveda Kalbos skilte- 
1 ę, kurioje kas antra savaite bus 
apžvelgiami lietuviu kalbos dalykai. Tu
rėdami retą „Gimtosios Kalbos“ rinkini, 
tikimės iveikti tą darbą. Reikia jau da
bar pasakyti, kad Kalbos skilte- 
1 e griežtai laikysis „G.K.“ priimtu pa
grindu ir jos aiškinimu bei neskleis 
kalbiniu naujybių. Visi „G.K.“ dėstomi 
dalykai tebera nepasenę bei aktualus, 
nes, deja, turėjome per maža laiko juos 
įsisąmoninti ir, kita vertus, per audru 
dešimtmeti mes nuo j u atitrukome.

Tad tik čia turimoms žiežirbomis įžieb
dami šitoj saloj lietuviu kalbos žiburėli, 
kviečiame i talką visus, kam tik kalbos 
dalykas brangus ir artimas. Tikimės, jog 
ir musu mielieji kalbininkai, kad ir iš 
toli, mus išgirs ir retkartemis savo bran
giu žodžiu mus atlankys.

Iš anksto atsiprašome „Gimtosios Kal- 
nepažymedami, del patogumo, nei j u 
neatsiklausę panaudosime j u darbus, 
nepažymėdami, del patogumo nei j u 
vardu, nei rašinio atraštes ar vietos.

J. Parausvys.

Mes palaidojome Viešpati akmeniniame kape, 
kuriame dar niekas nebuvo paguldytas, ilsėtis 
amžinybės^ramybėje. Ir uolą užritome, kad Jo 
atmintis butu atskirta nuo gyvųjų, kaip naktis 
nuo dienos. Didžio Herojaus gyvenimas buvo 
tragedija. Kryžiumi numarintas, uola prislėgtas. 
Dangiško gražumo rožė nuvyto ant mėsininko 
stalo. Tarp purvinu kraujo lataku ir besipiau- 
nančiu šunu, ryjančiu svetimą kąsni. Ar yra 
prasmė gyventi ir aukotis?

Prisikėlimas. Grąsinąs ženklas ir nemirštą8 
perspėjimas. Pasaulis su visa savo menkysta 
ir peteliškės laimės trupiniu stovi po Kryžiaus 
ženklu. Viskas — peženklinta kryžiumi. Bet 
kiekvienas žmogus^ laistydamas ir augindamas 
erškėčius savo širdyje skausmo šešelyje ir kraujo 
dirvoje, turi nuolat atsiminti, kad ne kryžius 
jo simfonijos finalas, bet Prisikėlimo Didysis 
Crescendo, kuris i dulkes peverčia Juodu Die
nu praeiti Ir pašaukia gyventi mirtingai sužei. 
stuosius. įsiklausyti i ši Didiji Crescendo skam. 
banti nuo vieno žemės krašto iki kito. Juda kar
stai, sukępes kapu molis plyšta. Gyvenimas 
žengia mirties griuvėsiais, nešdamasis visagalė
se rankose Laisvę, žydinčią meilės krauju. 
Sveika Marija, melskis už mus. ;

Viešpats žengia i Dangų, nes Jo} karalystė 
ne iš šio pasaulio. Mes galvojame apie laisvę 
ir piaunamės dėl jos. Mes statome rumus, 
nepadėję pamatu. Daugelis musu laidojami 
svetimoje žemėje. Kas jiems jusu laisvė, kai 
ant j u karstu užsiverčia žemes neatkeliamas 
dangtis. Jie laisvi. Mes dar vergaujame. Vieš
pats gi žengia i dangų. Išsitieskime visu ūgių. 
Žvelkime per Kryžių i dangaus mėlynę. Aukš
čiau akis ir, širdis. Pasistiebkime virš debesų. 
Ar čia ne daugiau erdvės? Laikrodis rodo 
amžius, nebe valandas. O kas amžiai Viešpa. 
ties akyse? Yra tik viena Karalystė, kurios mes 
laukiame ir ilgimės, kaip kasdienės duonos, 
virš kryžių ir lavonu. Viešpatie, nepalik mus 
vienu. Priimk i savo Karalystę.

Šventosios Dvasios atsiuntimas. Pasaulis 
atpirktas krauju ir erškėčiais. Per Kryžiaus 
neižvelgiamą paslaptį žmogaus širdis tampa 
šviesos ir meiles nešeja. Bet Viešpats danguje. 
Pasaulis gi eina tamsiais keliais: nuodija minti 
ir iškreipia tiesą. Kad teisiesiems neprailgtu 
dienos, širdys nepergeltu, jėgos neišsektu, 
Viešpats siunčia šventąją Dvasią, gyvąjį meiles 
šaltini, Gaivintoją, ramybes Nešeją, Stiprinto
ją ir įkvėpėją. I musu tarpą ir musu širdis 
isiveržia Sekminių ryto nuotaika, dvelkianti 
Prisikėlimu ir Laisve. Pavargę kojos, rankos 
jėga suplazda, širdis skaistumu pražysta. Valia 
sau įsakinėti pradeda. Šventumas nebeatrodo, 
viduramžiu nesąmone, bet dienos reikalas 
Ateik, šv. Dvasia, Viešpatie Gaivintojau.

KNYGOS SPAUSDINIAI
PENKERIU METU TREMTIES APŽVALGA

Be lietuviu organizacijų ir ištaigu Vokietijo
je, kurioms rūpėjo surinkti visą medžiagą, lie
čiančią tremties gyvenimą Vokietijoje, šioje 
srityje savo iniciatyva pasirodė ir paskiri trem
tiniai. Pav. Vyt. Alseika, susitaręs su In
formacijos Tarnyba, parengė platu darbą „Pen- 
kerl Tremties Metai”. Darbas apima 752 psl. 
Be teksto darbe ideta 25 statistines lenteles, 
8 diagramos ir du žemėlapiai, kuruios atliko 
arch. Sk. Šlapelis, Be to dar tas pats autorius 
paraše antrą darbą apie,, „Tremtinius lietuvius 
Vokietijoje — Wurttembergo ir Badeno sri
tyse“ .

LAIŠKAI REDAKCIJAI
DEL TAUTINIU JUOSTU AUDIMO

„ Br. Lietuvy“ teko skaiti Brūklio pa
raginimą nepamiršti tautodailės reikalo. 
Jis daugiau dėmesio kreipia i medžio 
dirbinius. Taip, lietuviški drožiniai gražus 
ir vertingi. Tačiau nereiktu iš akiu iš
leisti ir kitos šakos, tai audimo. Audiniai, 
kaip žinoma, yra plati stritis, kur reiš
kiasi musu tautinis skonio savaimingu
mas. šiame krašte, kur tokia daugybe 
įvairiausiu siulu, rodos, jie paršyte pra
šosi i stakles. Turint geru noru galima 
butu ir stakles įsigyti, bet, rodos musu 
juostoms pakaktu ir paprastu staklelių, 
kurias nagingesnis tautietis galėtu ir pa
daryti. Aš labai norėčiau kaklaraiščius 
austi, bet, deja,nemoku. Musu apylinkėje 
mokančios nėra, bet norinčiu — netrūk
sta. Iš to srendžiu, kad tas dalykas yra 
opus ir daugeliui moterų.

Bučiau dėkinga, kad kuri tautiete im
tųsi iniciatyvos pamokyti norinčias ka
klaraiščius ir juostas austi arba per lai
krašti arba kitokiu budu arba pareko
menduotu atakinkamą literatūrą.

D. I n a i t e..
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PERSVARSTOMAS FABRIKU 
IŠMOTAVIMAS

Britanijos, JAV ir Prancūzijos vyriau
sybes persvarsto Vokietijos fabriku iš- 
montavimo politiką, kuri buvo nutarta 
balandžio m. Tai yra paseka didelio spau
dimo iš naujos vakaru Vokietijos vyriau
sybes puses. Kancleris Adenaueris jau 
turėjo kelis pasitarimus su tu valstybių 
komisarais ir juos ispejo, kad išmonta- 
vimo politikos tęsimas gali turėti nema
loniu paseku ir astrai nuteiku vokiečius 
prieš vakaru valstybes.

Išmonta' vimo politikos sustabdymą pa
siūlė JAV Valstybes Departamentas, Bri
tanija tam per daug nesipriešina, bet 
Prancūzija nenori atsisaktyti balandžio 
m. pasiekto tuo reikalu susitarimo.

GRAIKIJOS SUKILĖLIAI
PRISIPAŽINO

„Provizorine Graikijos vyriausybę“ per 
„laisvu graiku“ radio paskelbė prokla
maciją, kurioje sakoma, kad Graikijos 
sukilėliu kariuomene sustabdė karinius 
veiksmus tikslu „išvengti visiško Graiki
jos sunaikinimo“, tačiau kariuomene ne- 
silikvidavo. Proklamacija pridėjo, kad 
sukilėliu vyriausybe neatsisako teises i 
Graikiją, ir „monarchistai-fašistai labai 
klysta, jeigu jie mano, kad kova yra 
baigta ir demokratine kariuomene nu
stojo egzistavusi“.

Ta proklamacija, žinoma, tik visiško 
sukilėliu likvidavimo pasiteisinimas. Ju 
vadui Markos dingus be žinios, sukilėliai, 
mažai Rusijos renrami, turėjo trauktis

SOVIETU ATOMINIAI BANDYMAI

JAV Valstybės Depart, paskelbė, kad turi
momis žiniomis visi kitataučiai iš Kaukazo 
štremti i kitas sritis. Nepatikrintomis žinio
mis, Kaukaze ivyko atominės bombos sprogi
mas, kuri paskelbė vakaru valstybių vyriausy
bes.

Žmonių deportacija galėjo būti padaryta del 
atominiu bandymu, o taip pat ir del kariuo
menės judėjimo prie Turkijos ir Persijos sienos.

Airija. 47 baltiečiai, kurie su kitais neseniai 
atplaukė iš Švedijos laivu „Victory", dingo iš 
stovyklos. Jokiu žinių apie juos neturima. Pra 
nešama, kad tarp 13 pabėgėliu, kurie išskrido 
iš Tbannon aerodromo i Kanadą, buvo keli 
ir iš „Victory" laivo. Laivas dabar yra taisomas.

Pabėgėliu organizacijos Vokietijoj ir Austrijoj 
paskelbė, kad ju surinktomis žiniomis, pusan
tro milijono žmonių pabėgo po karo iš anapus 
„Geležinės uždangos“ i vakarus. Ir dabar apie 
500 žmonių per savaitę atbėga i vakaru Vo
kietiją.

Nobelio premija, 10.000 svaru, paskirta lordui 
Boyd-Orrui, buvusiam JTO Maisto ir žemes 
ūkio org. direktoriui. Boyd.Orras pareiškė, kad 
jis premiją paaukos organizacijai, kuri siekia 
pasaulio vyriausybes.

Maskvos radio pranešė, kad maršalas Tolbu- 
chinas mirė. Jis pasižymėjo Stalingradą ginda
mas.

SMULKUS
Lietuviai angliakasiai Anglijoje! Pade

kite atsiskyrusiam nuo savo tautiečiu lie
tuviui gauti darbo kasyklose (parašyda
mi tik kasyklos adresą), kur yra dau
giau lietuviu. Ign. Gervinąs, 16, Meadow 
Terr., Phillipstown, New Tredegar, Mon.

Lietuvis, 26 m. amžiaus, noriu susira
šinėti su lietuvaite, tarp 18 ir 26 m. am
žiaus Atsakysiu tik .i rimtus laiškus. Ra
šyti: Serial No. 121533, Scotia So. Miners 
Hostel, Lowton, Nr. Warrington, Lancs.

Ieškomas Bronius Didjurgis, kilęs iš Šimkai
čių. Ji pati arba žinančius prašau pranešti: St. 
Gailius, Oakworth Mills, Nr. Keighley, Yorks.

Lietuviai spaustuvininkai, gyveną D. 
Britanijoje, prašomi atsiliepti. K. Obolenui 
— „Br, Lietuvio“ Redakcijoj.

GRAŽI BALTU PARODA YORKE
(Pabaiga)

Ne tiktai sėkminga parodos pradžia. 
Per ištisą savaitę parodą gausiai lanke 
anglai: pavieniai, būreliais ir kasdien 
po keletą moksleiviu ekskursijų iš Yorko 
ir apylinkes. Lankytoju skaičius sieką ne 
šimtus, bet tūkstančius.

Kiek teko pastebėti, parodos patrau
kliausia tašką sudarė p. Jokūbaičio “so
dyba“, kuri be savo kruopščios ir dar
nios drožybos savybių dar magina anglo 
aki lietuviškos statybos bei architektū
ros bruožais, gal iš viso Anglijoje nema
tytais; be to, visumos dėmesio pelno mu
su tautiniai moterų drabužiai pavaizduoti 
lėlėmis, akvareliniais piešiniais ir iš 
“Marginiu“ krautuves kilusiais, kuriuos 
dar prieš karą ULRD padovanojo p-lei 
Sarafinaited; jie tikrai neturi konkurentu 
parodoje.

Estu skyrius, nors gerokai mažesnis už 
mūsiški, teikia nuotaikingo skonio Įspūdi, 
o jame išstatytos genialaus Wiiralto lito
grafijos, kad ir atsietos nuo liaudies 
meno, paryškina žiūrovui estu kūrybines 
galios savybes. Deja, čia pasigendama 
charakteringųjų estišku peiliu, kurie ki
tose parodose sutelkdavo lankytoju dė
mėsi.

Lativiu skyrius, didesnis už musu, buvo 
gausus gražiais šiltu spalvų audiniais; be 
to, jame išstatyta daug mediniu dailiu 
lėkščių, kuriose, deja, anglas gali kartais 
nepajusti žmogaus rankos bei ižiurevi 
jose masines gamybos požymius ir, pa 
galiau apstokai puikiu išsiuvinėtu rank
darbiu. Gaila, kad latviu sekcija kiek 
perkrauta ir neturi pogrupiniu ekspona
tu atramos ryškesniu bei budingesniu 
vienetu.

Kai del Yorko spaudos, tai ji labai pa
lankiai paroda sutiko, šit, pav., plačiai 
skaitomas “The Northern Echo“ spalio 
3 d. idejo parodos atidarymo nuotrauką, 
kuri vaizduoja garbes prezidiumą su 
Lordu burmistru, Cheriffu ir baltes, ap
sirengusias tautiniais drabužiais. Be to, 
ten atspautas palankus straipsnis, apla
mai apibudinąs eksponatus, kaip “spal
vingus“, “rinktinius“ ir “patrauklius“ ir 
patiekiąs burmistro kalbos ir C.E.M. 
Reynolds paskaitos santraukas. Kitas di
dysis vietos laikraštis “Yorkshire Ga-

VAIKU
(Pabaiga)

Del ko įvyksta paralyžiai? Raume
nims susitraukti bei atsileisti, o tuo pa
čiu ir judėti galūnėms isakumą duodą 
motoriniai nervai, kuriu centrai yra gal
vos, o „skyriai“ — nugaros smagenyse. 
Virusai daugiau ar mažiau su 
žaloja visą centrinę nervu sistemą, bet 
dažniausiai sunaikiną ,,motoriukus“ — 
t.y. nugaros smagenu motorines nervu 
celes. Nors išimtinais atsitikimais viru
sai nušluoja visas motorines nervu celes 
ir* Jtuo iššaukia visu valingu raumenų 
paralyžių, bet paprastai šis naikinimas 
vyksta židiniais. Taigi ligos pasėkos 
priklauso to, kiek sunaikinta „motoriu
ku“ ir kurioj vietoj. Tragiškiausios pa
sekmes buna kai virusai užpuola pailgą
sias smageneles, kur yra svarbiausi gy
vybes, ypač širdies veikimo ‘ ir kvėpavi
mo centrai. (Todėl ir šūvis i sprandą-pa- 
kauši buna taip sėkmingas! ...).. Kai pa-

SKELBIMAI
1950 metams Anglijoje bus galima gauti 
gražus ir didelis sieninis kalendorius, 
spausdintas Amerikoje. Kainuos 3 ši
lingai.

Kišeninis lietuviškas kalendorelis 1950 me
tams, 72 pusi,, iš ju 18 informacinio teksto. 
Užsisakymo terminas pratęstas iki lapkričio 1 
d. Kaina 4 šil. ir 2 penai parsiuntimui, j Užsi
sakantiems lo ir daugiau, duodama 10% nuo
laidos, Užsisakoma: F. Neveravicius, 40, Fosse 
Rd-, Leicester.

Eccles skyrius spalio 29 d., šeštadieni, 
Blacley Institute salėje, Rochdale Road, Man- 
chesteryje, ruošia.

ŠOKIU VAKARĄ
Pradžia 6 vai. 30 m. įėjimas 2/fi.
Bus bufetas ir loterija.
Nuo Common St. važiuoti Nr. 17 arba 17x, 

zette“ spalio 7 d. idejo anų balčiu prie 
p. Jokūbaičio “Sodybos“ nuotrauką ir 
platesni straipsni, puikiai vertinanti pa
rodą. Jame, tarp kitko, atpasakojama 
Yorksos regiono E.V.W. Kosteliu vyr. 
kontrolieriaus G. Williams kalba, kuria 
jis pasakė per šios parodos atidarymą: 
ten daug nuoširdžiu, mus vertinančiu, 
žodžiu pareikšta. Pagaliau, tame straips
nyje, užvardytam „Lithuanian: Ministers 
Thanks“ pažymima, kad Lietuvos Mini- 
steris D. Britanijai atsiuntė parodos or
ganizatoriams anglams padėkos laišką 
ir .pateikia jo turini: “Aš turiu prieš savo 
akis spaudos ir kitu pranešimu apie 
Baltu parodos atidarymą jusu mieste. 
Tad laikau savo malonia pareiga para
šyti jums šias, kelias, kuklias eilutes ir 
pasakyti kaip giliai aš esu dėkingas už 
visą jusu paramą ir ypatingai už tą dva
sią. kuri ją lydi. Norečian pasakyti ir tai.

VISI GANDRAI KALBA EGIPTISKAI
Keliaudamas po Graikiją vieną dieną 

sustojau Lamia niestelyje. Vakare išėjau 
pasivaikščioti siauromis jo gatvelėmis. 
Balti vienaaukščiai nameliai spindėjo 
aiškioje menulio šviesoje. Ant pirmo na
melio stogo pastebėjau savotišką dekora
ciją, kuri, man pasirodė, judėjo. Gerai 
isižiurejęs pastebėjau gandru lizdą. Pa
tele tupėjo lizde su vaikais, o patinas 
stovėjo atokiau. Prisiminiau Anderseno 
raštus ir .pasakojimus, kad patinas visa
da eina sargybinio pareigas ir, norėda
mas pasirodyti ši tą veikiąs, kilnoja tai 
vieną tai kitą koją. Panašu vaizdą ma
čiau ant kiekvieno namo, kai lėtai slan
kiojau gatvelėmis. Iš vieno lango pasiro
dė storos moters galva. Ji pradėjo mane 
bartai, kad keliu triukšmą ir trukdau jos 
miegą. Buvo tik aštunta valanda. Visi 
gandrai garsiai kaleno snapais tai pa
lenkdami galvas, tai užriesdami savo il
gus kakius. Kalenimas augo kol pagaliau 
pasidarė toks garsus, kad nuo jo aido 
skambėjo aplinkines Makedonijos kal
vos. Ji to negirdejo. Tik aš vienas jai 
trukdžiau miegą.

Vėliau tą pati vakarą išsikalbėjau su 
smuklininku. Jam papasakojau apie ki-

RALYŽSUS
ralyžuojami kvėpavimą tvarkantieji kru
tinės raumenys — uždusimas yra neiš 
vengiamas jei ligonis nebus skubiai ide- 
tas i specialu aparatą, pavadintą „ge
ležiniais plaučiais“.

Atrodo, kad regėjimo, klausos ir inte
ligencijos centru virusai nepaliečia.

Paralyžius nesibaigia vienu ar kitu ga
lūnių nevaldymu, bet vėliau vyksta to
limesni pakitimai: raumenų nykimas, 
sąnariu pritraukimai bei kitokį kūno 
sudarkymai. Bet tam tikras paralyžuo- 
tuju nuošimtis gali pilnai pasveikti, o 
kitu stovis laikui bėgant gali žymiai pa
gerėti.

Diagnoze, žinant pažymius, ypač epi
demijų metu, ligą pažinti nėra sunku, 
bet kartais galima sumaišyti su daugeliu 
kitu panašiai pasireiškiančiu ligų.

Mirtingumas įvairiame amžiuje ir įvai
riose epidemijose buna labai ivairus ir 
amerikiečiu duomenimis svyruoja nuo 
5 iki 20 % visu sergančiu. Anglijoj 1947 
metu epidemijoj iš 1000 gyventoju sirgo 
2 žmones; taigi paliete apie 100,000 gy
ventoju ir mirtingumas buvo 6,8 %. Di
desnis mirtngumas buna ligi 1 ir per 20 
metu amžiaus.

Bendrai ligonio buitie yra gana nema
loni, nes jis yra pilnoj sąmonėj ir gerai 
supranta savo padėti. Izoliacija, išgąs
dinti artimųjų veidai veikia neigiamai. 
Ir idetu i gelež’nius plaučius“ ’likimas 
dažniausiai yra beviltiškas: net po po
ros metu išėmus iš „plaučiu“ apie pusę 
miršta, o iš likusios puses tik mažas nuo
šimtis buna tinkami normaliam gyve
nimui. »

Gydymas yra nesėkmingas. Ar gydysi 
Draugiausiais vaistais ar „užkalbėjimu“ 
—rezultatai bus tie patys.... Tenka pa
sitikėti virusu „gera valia,, .... Labai svar
bus dalykas yra geras slaugymas svei
kas, ir lengvas maistas, ramybe ir jauki, 
maloni anlmka. Vėliau masažai bei ak- 
loniu paseku ir aštriai

mas. K. VALTERIS 

kad aš galiu, kaip pakankamai ši reikalą 
perpratęs, užtikrinti jus, jog mano tau
tiečiai Yorke ir jo apylikese labai giliai 
vertina visa tai, ką jus padarėte šia pro
ga ir aš asmeniškai dalinuosi ir susisieja 
su jais šiame ivertinime“.

ši kartą paroda pavyko ir dail. žmui- 
dziniene gali ramiai atsidusti, nes paro
dos organizatoriai vis ja „gąsdino“, kaip 
jos iniciatorę, kad ji bus atsakinga, jei 
paroda nepavyks. Taip, jos pasisekimą 
sako ir tas faktas, kad ji yra pratęsiama 
nuo spalio 8-os iki 12 d.

J. Parausvys

SVEIKINU
P. SAVICKĄ JONĄ

P. KRAMILIUTĘ DANUTE 
sukarusius šeimos židini. Linkiu gra
žaus ir laimngo gyvenimo. J. J.

Argentina

tą miesteli tolimame šiaurės krašte,, kur 
žmones ant namu stogu užkelia senus ve
žimu ratus. Ant šio pagrindo gandrai 
stato savo lizdą. Ir taip metai po metu 
vis tie patys gandrai atskrenda i tuos 
pačuis lizdus. Jie nepaklysdavo erdves 
nenužymetuose takuose. Tačiau i vieną 
lizdą patinas visuomet atskrisdavo pir
masis, tik po kiek laiko atsirasdavo pa
tele.

Tam tikrą, nustatyką dieną ir valandą 
jie atskrenda, kalbėjo smuklininkas, ir 
tam (tikrą dieną .ir valandą jie grįžta 
atgal. Keletą dienu prieš išskrendant, 
jie susirenka tam tikroje, toje pačioje 
vietoje, netoli už Lamios laukuose. An
dersenas rašė, kad visi Danijos gandrai 
susirenka laukuose, netoli Kopenhagos. 
Ir taip Andersenas iš Kopenhagos ir 
smuklininkas iš Lamiso, Graiki joje bū
dami atskirti tūkstančio myliu, kalba 
tais pačiais žodžiais, kad Norvegijos gan
drai jungiasi su Švedijos gandrais, prisi
jungia prie Danijos gandru, prie Vokie
tijos gandru Visi jie žino savo kelius 
dangaus berybeje ir iš taip skirtingu 
vietovių visi suskrenda i Egiptą, kur visi 
gandrai kalba egiptiškai. Kaip tik tuo 
metu iš savo krantu išsilieja Nilas ir 
apneša didelius plotus dumblu. Tokioje 
vietoje jauniklis gandras randa varliu 
kiek tik jo širdis pageidauja. Yra apskai
čiuota, kad vienas gandras suryja 1600 
varliu. Iš Egipto gandrai slenka- i pie
tus, 9000 kilometru, iki pat Afrikos smai
galio. Jie atskrenda net nuo Himalajų. 
O vasario ir kovo menesiais vėl jie rink
sis ir pradės savo kelione atgal, i šiaure, 
ten, kur, galbūt, j u laukia senas vežimo

SPORTAS
Krepšinis

VYTIS-VILNIUS 45:29

Po nevykusio pralaimėjimo Halifaxe, 
spalio 9 d. buvo pakviesta VILNIAUS 
krepšinio ekipa draugiškoms rungty
nėms,kurios. lyg ir buvo kontrolinėmis 
VYČIAI prieš vykstand ateinanti šešta
dieni i Wetherby Sidabro Taures žaidy
nėms. Kadangi VILNIUS pilnos sudėties 
yra gana pajėgus vienetas, todėl daug 
kam buvo idomu isitikinti, kuri koman
da iš tikrųjų stipresne. Del smalsumo 
susirinko nemažai žiūrovu bei svečiu.
Pradėjus žaidimą, iniciatyva VILNIAUS 

rankose ir po keleto minučių 9:5 sa
vo naudai. VYTIS dėlto nerodo jokiu 
jaudinimosi žymiu, bet šaltai ir tiksliu 
sviedinio pervedimu netik rezultatą 
švelnina, bet ir baigia kelini savo 
naudai 18:9

VILNIUS nemano lengvai pasiduoti 
ir antras kėlinys virsta tikra kovos 
aikšte. Nuolatiniai ginčai ir baudos, kas 
latviams teisėjam nelengva kartais 
buvo atlikti ir teisingai išspręsti. Čia tik
tu net keletas pastabu pačioms koman
doms, kad žaidimas nevirstu prekyviete. 
Su žaidimu turėtu derintis ir sportišku
mas. žodžiu, kovingoje dvasioje baigia
mos rungtynes, kurias laimi VYTIS 
45:29 savo naudai. Ab.

Gautas didelis kiekis noujojo V. Krėvės 
veikalo Dangaus ir Žemes sūnūs. Kaina 8 
šilingai (Platintojams 10% nuolaidos). Ra
šyti: K. Barauskui (Cawdor St., Patricroft, 
c/o E. Armitage & Sons, Eccles, Manehe- 
^i*er ) . ’ ’-'i..

3 penai.

DANTŲ GYDYTOJA Olga CELMINŠ 
(latve), Priima pagal National Health 
Service, 45, Litle Horton Lane, Bradford 
Priima: Pirm., antr., treč., penkt.: 9 —11, 
3 — 8 vai. šeštadieniais: 9 — 1. 3 — 5 vai.

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei 
metu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur — kiek JAV. 
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po

1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS - 6 penai.
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